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RESUMO 
 
 

SIQUEIRA, Amanda Auxiliadora. As práticas de divulgação dos Relatórios de 
sustentabilidade do setor de mineração no Brasil. 2014. 98f. Trabalho de Conclusão de Curso 
- Bacharelado em Ciências Contábeis, Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, Belo 
Horizonte, 2014. 
 
 
Analisam-se práticas de divulgação de atividades de Sustentabilidade de empresas de 
Mineração, salientando-se a importância da divulgação de informações à sociedade quanto 
aos impactos que suas atividades exercem sobre seus trabalhadores, acionistas e o meio 
ambiente, com mensuração desses impactos e da forma como são informados aos 
stakeholders. Considerando-se que a publicação de relatórios de sustentabilidade confere às 
empresas maior credibilidade e segurança ao mercado, adota-se método de pesquisa baseado 
na análise comparativa das práticas de elaboração dos relatórios de empresas no ano de 2013 
publicados em seus respectivos sites. Esses procedimentos foram necessários para se alcançar 
o objetivo geral de comparar as práticas de elaboração dos relatórios de sustentabilidade das 
empresas listadas na BM&FBovespa, inicialmente e, posteriormente, coletaram-se mais 
informações no site Revista Exame - Maiores e Melhores do Ano de 2013. Enfatiza-se o 
problema a ser respondido, buscando-se respostas para a pergunta de pesquisa “quais as 
práticas de elaboração que vêm sendo adotadas pelas empresas do ramo de mineração para 
elaborar seus Relatórios de Sustentabilidade?”. Realizada análise comparativa dos dados, 
constatou-se que a prática mais utilizada pelas empresas mineradoras, atualmente, estão em 
conformidade com as Diretrizes de Elaboração para Relatórios de Sustentabilidade 
publicadas pelo GRI (Global Reporting Iniciative), em 2006, demonstrando-se a importância 
da elaboração desse relatório com base em indicadores sociais, ambientais e econômicos de 
suma importância para a sociedade, uma vez que tal relatório reúne vasto leque de 
informações relevantes, indicadoras do quão (pre)ocupadas e atuantes as empresas andam 
com relação ao meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Relatório de Sustentabilidade. Balanço Social. Mineração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

SIQUEIRA, Amanda Auxiliadora. Sustainability-reports disclosure practices adopted by the 
Brazilian Mining sector. 98p. Final Paper - Undergraduate Course of Bachelor of Accounting 
Sciences, Centro Universitário Metodistra Izabela Hendrix, Belo Horizonte, 2014. 
 
 
This work analyzes sustainability-reports disclosure practices in Brazil, pointing out not only 
the importance of the disclosure of information to society concerning the impact of mining 
companies’ activities upon their workers, shareholders and environment, but also the extent of 
the impact and the way it is reported to the stakeholders. Taking into account that the 
publication of sustainability reports grants companies higher credibility and assurance in the 
market, this survey adopts a research methodology based on comparative analysis of the 
reports disclosed by companies in 2013, published on their sites. These proceedings were 
adopted in order to reach the initial main goal of comparing practices of sustainability-reports 
preparation performed by companies listed with the BM&FBovespa, and, later, more 
information was collected from the website Revista Exame - Maiores e Melhores do Ano de 
2013. This work emphasizes the problem to be solved, seeking answers to this research 
question: “what are the practices adopted by the mining sector companies to prepare their 
sustainability reports?”. Comparative analysis was carried out and it was concluded that the 
currently most used practices of mining companies are in accordance with the Sustainability 
Reporting Guidelines issued by GRI - Global Reporting Initiative in 2006, demonstrating the 
importance of preparing these reports based on social, environmental and economic indicators 
of paramount importance to society, since they bring together a wide range of relevant 
information which indicates how (pre)occupied and active companies have been dealing with 
regard to environmental issues. 
 
Keywords: Sustainability Report. Corporate Statement. Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM (2003), o desenvolvimento da 

história da mineração no Brasil – uma das mais antigas e tradicionais áreas de atuação e 

rentabilidade econômica existentes – iniciou-se com a descoberta de jazidas, desde seus 

primórdios. Dentre os principais eventos ocorridos do século XVI ao XIX, podemos destacar: 

as Entradas e Bandeiras; os Ciclos do Ouro e do Diamante, em Minas Gerais, Mato Grosso, 

Bahia e Goiás; as primeiras indústrias de ferro em Minas Gerais e em São Paulo. Já no século 

XX, temos como destaque o início da industrialização, a ampliação da indústria e do 

agronegócio e a produção mineral para usos externo e interno. Em Minas Gerais, a descoberta 

da mineração se desenvolveu através da própria trajetória e difusão da atividade mineral no 

Brasil.  

Podemos destacar diversas empresas multinacionais e bastante renomadas no mercado 

de mineração, quais sejam: Litel Participações S/A, Manabi S/A, CCX Carvão da Colômbia 

S/A, MMX Mineração e Metálicos S/A e Vale S/A (BM&F BOVESPA, 2013). As empresas 

de mineração que atuam na extração de minério de ferro em jazidas estão cada vez mais 

preocupadas com o meio ambiente e com ações de preservação e sustentabilidade, para que se 

possa recuperar parte do que está sendo extraído, por elas, em determinados pontos do 

planeta.  

As atividades de mineração e seus produtos têm impactos diretos no cotidiano das 

pessoas e, ao mesmo tempo, envolvem uma série de etapas muitas vezes desconhecidas pela 

sociedade. Os recursos de que dependem são finitos e, por isso, há preocupação da sociedade 

com o modelo adotado pelo setor para administrá-los (IBRAM, 2013).  É por causa dessa 

perspectiva que as empresas estão cada vez mais preocupadas com os impactos que a extração 

do minério de ferro causam ao meio ambiente, com reflexos na biodiversidade da região, na 

emissão de gases de efeito estufa e na gestão de recursos hídricos (IBRAM, 2013), sem contar 

outros impactos socioambientais e socioeconômicos, tanto em função de implicarem danos à 

imagem da empresa quanto em função de passivos resultantes de eventuais demandas 

judiciais ajuizadas por diferentes atores sociais, incluindo o Ministério Público, por exemplo. 

Segundo o IBRAM (2013), a mineração, tida como uma das mais antigas atividades 

produtivas exercidas pela humanidade, tem por característica influir na dinâmica 

socioeconômica e ambiental do espaço territorial por longo prazo. Entendida como 

catalisadora de desenvolvimento, essa atividade pode ser considerada sustentável quando, sob 
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perspectiva da geração atual, minimiza os impactos negativos, otimiza as potencialidades e 

garante o bem-estar econômico e social no presente; sob a perspectiva das gerações futuras, 

quando garante o bem-estar dessas comunidades, a partir do uso eficiente das rendas geradas e 

das possibilidades proporcionadas pela mineração. Além disso, empresas que aderem ao 

desenvolvimento sustentável possuem um olhar mais dinâmico e atrativo no mercado de 

capitais, conseguindo, assim, mais investidores que confiam e admiram o trabalho de 

empresas que pensam no futuro da sociedade e do mundo. 

 Em suma, o Relatório de Sustentabilidade é de extrema relevância para o ramo de 

mineração, de modo que os dados nele disponibilizados podem ser analisados, interpretados 

por diferentes atores sociais, que dele poderão tirar suas próprias conclusões, conforme os 

dados captador, apurados e processados pela empresa quanto a indicadores sociais, ambientais 

e econômicos.  

 Mediante análise comparativa dos indicadores das empresas de mineração, percebe-se 

a real situação das empresas no que diz respeito às suas práticas de elaboração dos relatórios 

de sustentabilidade no cenário brasileiro, porque enseja, potencialmente, conclusões que até 

então ainda eram ou ficavam obscuras perante a sociedade. Os dados analisados neste 

trabalho apontam que a prática de elaboração recomenda muitas vezes não é seguida pelas 

empresas e não contempla, em sua totalidade, os resultados que deveriam, efetivamente, 

constar em seus relatórios. 

 

 

1.1 Contexto e problema de pesquisa 

 

A preocupação dos stakeholders1 com o meio ambiente e com a escassez de recursos 

naturais vem sendo monitoradas pelas empresas por intermédio dos Relatórios de 

Sustentabilidade, que relatórios demonstram os impactos das atividades das empresas em 

relação aos seus ambientes social e natural, bem como a parcela de preocupação dessas em 

relação à sustentabilidade. É sob essa perspectiva que este estudo tem por principal finalidade 

analisar empresas do ramo de mineração, com o intuito de saber se as melhores práticas de 

elaboração desse tipo de relatório vêm sendo adotadas pelas mineradoras e, ao analisar cada 

uma delas, responder a seguinte pergunta:  

 

                                                 
1 Stakeholders: Em Português, partes interessadas. 
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Quais as práticas de elaboração que vêm sendo adotadas pelas empresas do ramo de 

mineração para elaborar seus Relatórios de Sustentabilidade? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Apresentar a prática de elaboração de Relatórios de Sustentabilidade de mineração 

listadas na BM&FBovespa. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Derivados do objetivo geral, estes são os objetivos específicos deste trabalho: 

 

•  apresentar histórico de relatórios de sustentabilidade; 

•  elucidar o mercado de mineração no Brasil e em Minas Gerais; 

•  identificar as empresas mineradoras que divulgam informações ao mercado por meio 

de Relatórios de Sustentabilidade; 

• mencionar as melhores práticas de divulgação de Relatórios de Sustentabilidade; e 

• efetuar estudo comparativo de Relatórios de Sustentabilidade de empresas de 

mineração no Brasil. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 O presente trabalho se justifica por nele serem apresentadas práticas utilizadas pelo 

segmento de mineração para a preservação do meio ambiente e por sua postura no contexto 

social, visando identificar qual das empresas estudadas apresenta melhor desempenho em 

Relatório de Sustentabilidade e a razão disso. Além disso, implica a oportunidade de se 

ressaltar as práticas de divulgação do segmento quanto ao tema sustentabilidade e, ainda, sua 
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relevância para a sociedade, para o governo e acionistas. Busca-se, ainda, por meio da análise 

das empresas, um enfoque melhor da área de mineração, que, por explorar um recurso finito, 

requer olhar mais dinâmico e de preservação aprofundado. 

 

 

1.4 Delineamento da pesquisa 

 

Quanto aos fins, tem caráter exploratório e, por ser um tipo de pesquisa muito 

específica, assumindo a forma de um estudo de caso (GIL, 2008). 

Quanto aos meios, este estudo é feito por meio de análise documental. A análise 

documental tem por objetivo realizar um comparativo das empresas de mineração, com base 

em notas explicativas divulgadas em seus balanços patrimoniais e em seus relatórios de 

sustentabilidade. A pesquisa de campo inclui coleta de dados disponibilizados nos Relatórios 

de Sustentabilidade publicados pelas empresas. 

 

 

1.4.1 População e amostra 

 

A amostra do trabalho científico é efetuada por meio do site  BM&FBovespa, para  as 

principais empresas de mineração do mercado brasileiro. O processo de amostragem 

contempla as 10 (dez) principais empresas brasileiras do setor, escolhidas com por sua 

relevância, com base nos patrimônios líquidos das empresas.  

Efetua-se uma compilação das práticas de divulgação dos relatórios de sustentabilidade 

e revisam-se os relatórios de asseguração dos auditores independentes, visando confirmar sua 

conformidade com as normas de divulgação de relatórios de sustentabilidade atualmente 

disponíveis.  

 

 

1.4.2 Conteúdo desta pesquisa 

 

As técnicas utilizadas para a execução deste trabalho científico são: (i) análise 

documental, a partir de pesquisas em fontes de dados secundários – principalmente, dados 

extraídos dos Relatórios das demonstrações financeiras, relatórios de sustentabilidade, sites  e 

relatórios da administração das empresas, dos quais já existentes nas empresas  foram 



22 

 

empregados para os fins a que se propõe o presente trabalho; e (ii) entrevistas estruturadas, 

quando a autora contatou com os entrevistados e lhes encaminhou, por meio eletrônico, 

questionários, com o intuito de obter dados necessários e específicos do setor econômico e 

sobre as teorias relacionadas à Contabilidade e à sua aplicabilidade. 

 

 

1.4.3 Procedimentos para coleta de dados de evidências 

 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental guarda estreitas semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica. A principal diferença entre as 2 (duas) é a natureza das fontes: na 

pesquisa bibliográfica, os assuntos abordados recebem contribuições de diversos autores; na 

pesquisa documental, os materiais utilizados geralmente não receberam ainda uma tratamento 

analítico (por exemplo, documentos conservados em arquivos de órgãos público e privados: 

cartas pessoais, fotografias, filmes, gravações, diários, memorandos, ofícios, atas de reunião, 

boletins, etc.). 

A abordagem utilizada, a fim de esclarecer o que se deseja neste trabalho acadêmico é 

de natureza predominantemente qualitativa, e esse devido à importância dos Relatórios de 

Sustentabilidade para as entidades e para a sociedade. 

 

 

1.4.4 Resumo da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Após realização do estudo sobre o conceito dos 

Relatórios de Sustentabilidade e a coleta dos dados a respeito do tema, estabelecem-se 

correlações entre os impactos da mineração e degradação do meio ambiente pelas 

mineradoras, passivo ambiental e regulamentação do setor, e se explicita como essas 

informações são registradas e repassadas a essas partes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

 

2.1.1 Histórico da sustentabilidade 

 

Sustentabilidade é a capacidade de se autossustentar, de se automanter. Uma atividade 

sustentável qualquer é aquela que pode ser mantida por longo período indeterminado de 

tempo; ou seja: para sempre, de forma a não se esgotar nunca, apesar dos imprevistos que 

podem vir a ocorrer durante esse período. Pode-se ampliar o conceito de sustentabilidade, em 

se tratando de uma sociedade sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais,                           

como o ar, a água, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da sociedade) depende 

(PHILIPPI, 2001). 

Nessa perspectiva, há vários marcos mundiais que contribuíram para que a 

sustentabilidade fosse reconhecida como ela se apresenta hoje, cujo resumo é apresentado na 

TAB. 1:  

 

Quadro 1: Breve resumo dos marcos mundiais sobre Sustentabilidade. 

Ano Principais marcos e suas perspectivas 

1972 
Publicação do Relatório do Clube de Roma (The Limits to Growth [Os Limites para o Crescimento]) 
sobre riscos globais dos efeitos da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 
Suécia, com a participação de 113 (cento e treze) países, O conceito de Eco-desenvolvimento foi 
apresentado por Ignacy Sachs, considerado precursor do Desenvolvimento Sustentável. 

1975 
Elaboração do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-1975/79), que definiu prioridades 
para o controle da poluição industrial. 

1980 
Em 1980, surge a noção de Ecologia profunda, que situa o homem como o componente de sistema 
ambiental complexo, holístico e unificado. 

1983 
A ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que desenvolveu o 
paradigma de desenvolvimento sustentável, cujo relatório (Our Common Future [Nosso Futuro 
Comum]) propunha limitação do crescimento populacional, garantia de alimentação, preservação da 
biodiversidade e de ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 
tecnologias de fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial com base em 
tecnologias adaptadas ecologicamente, controle da urbanização e integração campo e cidades 
menores e satisfação das necessidades básicas. 

continua... 
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continuação. 

1991 
A Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou “Diretrizes Ambientais para a Indústria  
Mundial”, definindo 16 (dezesseis) compromissos de gestão ambiental a serem assumidos pelas 
empresas, conferindo à indústria responsabilidades econômicas e sociais nas ações que interferem 
com o meio ambiente. Essas diretrizes foram acatadas no Brasil, pelo Comitê Nacional da Câmara de 
Comércio Internacional, tendo-se criado a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 

1992 Realizou-se, no Rio de janeiro, a ECO-92 (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento de 1992), na qual foram elaboradas a Carta da Terra (Declaração do Rio) e a 
Agenda 21, que reflete consenso global e compromisso político com vistas ao desenvolvimento e ao 
compromisso ambiental.  

1997 Discutido e negociado em Kyoto, no Japão, o Protocolo propõe um calendário pelo qual os países-
membros teriam a obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Em novembro de 2009, 
187 (cento e oitenta e sete) países haviam aderido ao Protocolo. 

1999 John Elkington concebeu o Triple Bottom Line (TBL), ou Tripla Abordagem (Pessoas, Planeta e 
Lucro), para ajudar empresas a entrelaçarem os componentes do desenvolvimento sustentável: 
prosperidade econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente em suas operações. 

2002 Aconteceu, em Johanesburgo (na África do Sul), e, 2002, a conferência mundial denominada Rio + 
dez (Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável), onde se instituiu a iniciativa “Business 
Action For Sustainable Development” (Ação Corporativa para Desenvolvimento Sustentável). 

2006 O documentário Uma verdade inconveniente, de Davis Guggenheim (sobre a militância política de Al 
Gore, a quem rendeu o Nobel da Paz, em 2007, e dois Oscars) cuja mensagem principal (“become 
carbon neutral”) se coloca como um novo paradigma planetário. 

2009 Realiza-se em Copenhagen a 15ª Conferência do Clima (COP 15) das Nações Unidas, evento que 
reuniu 25 (vinte e cinco) chefes de Estado. 

 

Fonte: BACHA; SANTOS, SHAUN, 2010. 
 

Almeida (2004) relata que o marco dessas discussões em prol do meio ambiente foi a 

Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, na qual se cunhou o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável que, conforme o documento Nosso Futuro Comum (ou 

Relatório Bruntland), publicado em 1987, que prevê um novo conceito de desenvolvimento, 

que procura atender às necessidades do presente, sem que sejam comprometidas as 

necessidades do futuro. Com fulcro nesse fator predominante de se defender e de se preservar 

o meio ambiente como um todo, sem distinções, que surgiu e se consolida, aos poucos, o 

conceito de sustentabilidade. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), em seu art. 225, prevê, 

quanto à preservação do meio ambiente: 

 

[a]rt. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

 

 É importante ressaltar que, antes da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a 

sociedade brasileira não tinha conhecimento algum sobre sustentabilidade e sobre como fazer 

para preservá-la. Nesse sentido, para demonstrar o quanto o conhecimento da nossa sociedade 
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evoluiu com essa Constituição e após as reuniões sobre o assunto, apresenta-se, a seguir, 

breve retrospectiva da história mundial figurativa para um melhor entendimento. 

 

Ilustração 1: Retrospectiva Histórica do Conhecimento sobre Sustentabilidade. 

 
Fonte: BM&FBovespa, 2010. 

 

Para Serrão, Almeida e Carestiato (2012), o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

coloca em xeque o modelo econômico atual e é por isso que ele não tem encontrado terreno 

fértil para se expandir. As propostas apresentadas sobre o assunto não relatam as verdadeiras 

causas dos problemas enfrentados pela sociedade.  

 Ainda para Serrão, Almeida e Carestiato (2012), com o crescimento dos problemas 

ambientais em diversos locais do mundo, as pessoas começaram a se reorganizar para 

protestar, buscar a atenção da sociedade para o que está acontecendo. Começava, então, a 

ideia de que os recursos naturais são finitos e de que precisam de muito tempo para se 

renovar. 

 O Desenvolvimento Sustentável abrange diversos conceitos de responsabilidade que, 

para Silva (2009), compreende os conceitos de responsabilidade social, ética corporativa e 

respeito ao meio ambiente, resultante da interação social em determinado espaço com as 

finalidades econômicas necessárias para a população. 

Araújo e Mendonça (2009) reafirmam que o atual modelo econômico vem gerando 

desequilíbrios sociais e que o conceito de desenvolvimento sustentável surge como uma 

forma de equilibrar as atividades essenciais à qualidade de vida. Destacam os autores que o 

desenvolvimento sustentável tem sido comumente associado à expectativa de um país que 

entra numa fase de crescimento que se mantém ao longo do tempo, e que sustentabilidade está 
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relacionada à capacidade de este país manter uma atividade por um longo período, sem nunca 

se esgotar.  

Ainda para Silva (2009), atualmente as empresas buscam formas de divulgar ao quão 

comprometidas estão com a questão da sustentabilidade, evidenciando pontos positivos em 

relação ao seu compromisso ambiental e social. 

 A BM&FBovespa (2010), descreve que as expectativas da sociedade para com as 

empresas estão cada vez mais exigentes e os recursos naturais cada dia mais escassos. 

Determinados setores procuram implantar o Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade 

que abrangem 3 (três) dimensões, visando ao equilíbrio entre o capital natural e o 

desenvolvimento do capital humano. 

 Dias (2011), por sua vez, destaca que o tripé da sustentabilidade possui outras 

definições que são caracterizadas por 3 (três) letras “P” que são People, Planet e Profit, ou, 

em Português: Pessoas, Planeta e Lucro.  

 

Ilutração 2: Tripé da sustentabilidade empresarial. 

 
 

Fonte: TINOCO, 2010, p. 15. 
 
 

 O Desenvolvimento Sustentável possui alguns princípios que devem ser observados, 

que são, segundo Serrão, Almeida e Carestiato (2012), os princípios: da equidade; 2) da 

democracia; 3) precaucionário; e 4) da integração política, descritos, sumariamente, na 

QUAD. 2:  
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Quadro 2: Princípios do Desenvolvimento Sustentável. 

Princípios Descrição 
 
Equidade 

O princípio de equidade mostra que os problemas ambientais estão relacionados a 
desigualdades sociais e econômicas.  

 
Democracia 

O princípio da democracia mostra a importância de resolver problemas ambientais de 
forma democrática, levando em consideração os anseios de todos, incentivando a 
participação da comunidade envolvida no planejamento político e tomada de decisão. 

 
Princípio 
Precaucionário 

O princípio precaucionário trata da ideia de que a falta de certeza científica não pode ser a 
razão para se postergar medidas de prevenção da degradação ambiental ou de proteção 
ambiental. Esse princípio é consistente com a noção de que existem alguns danos que são 
irreversíveis, sendo necessário diminuir a pressão sobre o meio ambiente.  

 
Integração 
Política 

O principio de integração política vai ao encontro da ideia de integração econômica, social 
e ambiental. Essas dimensões de sustentabilidade não podem ser tratadas separadamente, 
porque estão intrinsecamente relacionadas.   

 

Fonte: SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012. 
 

 Ainda conforme Serrão, Almeida e Carestiato (2012), no campo da sustentabilidade, 

podem se destacar 5 (cinco) principais dimensões, a saber: 1) Sustentabilidade Social; 2) 

Sustentabilidade Ecológica; 3) Sustentabilidade Política 4) Sustentabilidade Cultural; e 5) 

Sustentabilidade Econômica. Essas dimensões são contempladas na QUAD. 3, a seguir, com 

resumo sobre suas respectivas abordagens. 
 

Quadro 3: Principais dimensões da Sustentabilidade 

Dimensões  Abordagens 

 
Sustentabilidade 
Social 

A Sustentabilidade Social pode ser entendida como principal objetivo desta dimensão está 
a construção de uma civilização onde haja a redução das desigualdades sociais, com 
equilíbrio na distribuição da riqueza para as gerações atuais, bem como para as futuras; 
para isso é necessário existir igualdade no acesso aos recursos e serviços disponíveis na 
sociedade. 

 
Sustentabilidade 
Ecológica 

A Sustentabilidade Ecológica diz respeito ao desenvolvimento seguro para as áreas 
ecologicamente frágeis, produzir respeitando os ciclos naturais dos ecossistemas, 
prudência no uso de recursos naturais não renováveis, respeito à capacidade de renovação 
dos ecossistemas naturais. 

 
Sustentabilidade 
Política 

A Sustentabilidade Política tem por meta o fortalecimento das instituições democráticas e 
a promoção da cidadania ativa. Para que um projeto de desenvolvimento seja de fato 
sustentável, as necessidades dos diferentes grupos que compõem a sociedade deverão ser 
levadas em conta. 

 
Sustentabilidade 
Cultural 

A Sustentabilidade Cultural busca o equilíbrio entre o respeito à tradição e a pesquisa por 
inovações tecnológicas, que são as invenções feitas com base em estudos da ciência, como 
os remédios e aparelhos médicos. Na busca por novos modelos de desenvolvimento, deve-
se prezar a pluralidade de soluções e a valorização da diversidade das culturas locais, com 
respeito às especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

Sustentabilidade 
Econômica 

A Sustentabilidade Econômica representa buscar novos rumos para uma economia que 
possa se organizar pela base social. Isto quer dizer que, para alcançar a sustentabilidade, a 
economia deve estar voltada para a distribuição da riqueza e dos benefícios por ela 
gerados, propiciando qualidade de vida para a sociedade. 

 

Fonte: SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012. 
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2.1.2 Balanço Social e sua influência nos Relatórios de Sustentabilidade 

 

 Durante muitos anos, os principais usuários da Contabilidade foram os proprietários de 

seus negócios e as demonstrações contábeis eram utilizadas exclusivamente por eles. Com o 

crescimento e o desenvolvimento das entidades, porém, surgiram os credores, que se tornaram 

parceiros em negócios e passaram a querer conhecer mais o negócio e a exigir mais 

informações sobre ele, para seu melhor gerenciamento; especialmente, no que se refere à 

capacidade das empresas honrarem seus compromissos (TINOCO, 2001). 

 O avanço cultural das sociedades tem motivado aprimoramentos nos procedimentos 

empresariais e revisão dos objetivos que norteiam suas atividades e trouxe a consciência de 

que a obtenção do lucro deve estar em consonância com outros fatores, considerados 

importantes para a comunidade na qual a empresa está hospedada (TINOCO, 2010, p. 9). 

 Quanto à relevância dos demonstrativos, Tinoco (1984, p. 39) apontou que “a 

informação do valor adicionado pelas empresas muito enriqueceria a informação contábil, 

sendo de importância vital para todos quantos se dedicam ao mister de analisar balanços”. 

 Tinoco (2001) relata, ainda, que, durante o século XIX, eram necessários inúmeros 

investimentos, e esses demandavam novos investidores que, ampliou a abertura das entidades, 

quanto a publicar dados e, com isso, oferecer melhor transparência quanto à situação 

econômica e financeira da empresa:  

 

 [a] partir da década de 60, do século XX, os trabalhadores, especialmente na Europa 
e nos Estados Unidos da América, passaram a fazer exigências às organizações no 
sentido de obterem informações relativas a seu desempenho econômico e social [...] 
tendo em vista a discussão da responsabilidade social, dando assim origem à 
implantação do Balanço Social, na França, a partir de 1977, que evidenciava 
basicamente os recursos humanos (TINOCO, 2001, p. 27). 

  

Segundo Tenório (2004), o Balanço Social foi elaborado devido à crescente demanda 

da sociedade quanto a obter informações referentes aos impactos que as entidades exercem 

sobre os trabalhadores, a sociedade, a comunidade e ao meio ambiente. 

Para Zarpelon (2006), o Balanço Social visa apresentar que a intenção da entidade não 

é somente a obtenção de riquezas, como um fim em si mesmo, mas o desempenho que ele tem 

com a sociedade. Esse desempenho é alcançado por meio do compromisso e da 

responsabilidade para com a sociedade, por meio da prestação de contas sobre o uso e a 

apropriação de recursos que não lhe pertenciam.  
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O Balanço Social, apesar de ter sua origem na Contabilidade, não deve ser visto 

apenas como um demonstrativo contábil, mas como uma forma de as empresas e outras 

entidades demonstrarem o cumprimento da sua responsabilidade social, representando um 

diferencial para aqueles que o adotam (SUCUPIRA, 2001). 

Segundo Oliveira (2008), o Balanço Social Corporativo, Relatório de Sustentabilidade 

Empresarial e Relatório Sócio-Ambiental são outros nomes utilizados, pelas organizações, 

especialistas e acadêmicos, para se referirem ao material informativo (documental) sobre a 

situação da organização em relação a questões ambientais e sociais. 

Para Tinoco & Moraes (2008, p. 4), são muitos os usuários que necessitam das 

informações do Balanço Social. Dentre eles, podemos destacar: 

• pessoas que de alguma forma pessoal e direta trabalham para a empresa, são os 

trabalhadores; 

• os grupos que se relacionam com a empresa e que são os clientes, pois de sua 

confiança vive a empresa; 

• os acionistas que aportam recursos às empresas; 

• os sindicatos dos trabalhadores; 

• as instituições financeiras, fornecedores e credores; 

• as autoridades fiscais, monetárias e trabalhistas, o Estado; 

• a comunidade local; e 

• os pesquisadores, professores, todos aqueles formadores de opinião. 

Sachs (2000, p. 71) ampliou e dimensionou as seguintes dimensões para a 

sustentabilidade: “social; cultural; meio ambiente; distribuição territorial; econômica; política 

e sistema internacional”. Essas dimensões visam ao Desenvolvimento Sustentável. Uma breve 

cronologia sobre é o tema é demonstrado, a seguir, no QUAD. 4: 
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Quadro 4: Breve cronologia sobre o Balanço Social ou Relatório de Sustentabilidade 

Ano Abordagens 
1977 A ADCE, já com atuação de âmbito nacional, organizou o 2° Encontro Nacional de dirigentes 

de empresas, tendo, como tema, central o Balanço Social da empresa. 
1979 A ADCE passa a organizar seus congressos anuais e, em todos eles, o tema “Balanço Social” é 

objeto de reflexão. 
Anos 70 O Prof. Ernesto Lima Gonçalves, em seminários, enfoca o tema do Balanço Social na empresa. 

1984 João Eduardo Prudêncio Tinoco apresentou o primeiro trabalho acadêmico sobre Balanço 
Social, no Brasil, no âmbito da Contabilidade. 

1984 A empresa Nitrofértil publicou um Relatório que denominou de Balanço Social. 
1990 A Telebrás e algumas de suas controladas publicaram Balanços Sociais. 
1991 A extinta Cia. Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) de São Paulo publicou seu BS 

(Organização e coordenação de Tinoco, na importação de relatórios). 
1991 O Senador Valmor Campelo encaminha ao Congresso Nacional um anteprojeto propondo a 

publicação do Balanço Social, pelas empresas, e foi ele votado favoravelmente no Senado; 
entretanto, não foi aprovado na Câmara dos Deputados. 

1992 O Banco do Estado de São Paulo S.A. (BANESPA) publicou em seu Balanço Social, 
coordenado por João Eduardo Prudêncio Tinoco, atuando, então, como consultor do banco. 

1997 Herbert de Souza (Betinho), fundador do IBASE, inicia campanha pela divulgação de um 
Balanço Social no Brasil. 

2001 A Editora Atlas publicou o livro Balanço Social: uma abordagem de transparência e da 
responsabilidade pública das organizações, de João Eduardo Prudêncio Tinoco. 

2004 O Conselho Federal de Contabilidade emitiu a Resolução CFC n° 1003, que estabeleceu 
procedimentos relativos a informações de Natureza Social e Ambiental.  

2005 Sady Mazzioni (2005) apresentou sua dissertação de mestrado intitulada Delineamento de um 
modelo de balanço social para uma fundação universitária ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da Universidade de Blumenau (SC). 

2007 Miashiro (2007) apresentou a dissertação A implantação do Balanço Social e as informações 
evidenciadas em uma instituição de saúde sem fins lucrativos: o caso da Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, ao Programa de Mestrado em Gestão de Negócios, da Universidade 
Católica de Santos (SP). 

2007 O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.638/2007 (BRASIL, 2007), 
introduzindo a obrigatoriedade da elaboração e da divulgação da DVA no Brasil, em decorrência 
da alteração da Lei das Sociedades Anônimas – Lei 6.404/76 –, que se constitui em importante 
braço do Balanço Social. Essa alteração entrou em vigor no exercício de 2008. 

Fonte: Adaptado de TINOCO, 2010, p. 18-20. 
 

Tinoco (2010) relata, ainda, que, na construção para elaboração e difusão do Balanço 

Social no Brasil, várias instituições tiveram atuações de destaque, como, por exemplo: a 

Fundação Fides, o Instituto Ethos, a Abrinq, o CVM, a APIMEC-SP e o IBASE. 

 

 

2.2 Mineração  

 

Segundo o artigo elaborado pelo IBRAM intitulado “Gestão para a sustentabilidade na 

mineração: 20 anos de história” (2013), mineralis (relativo às minas) derivada do Latim, a 

mineração pode ser definida como processo de extração de compostos minerais de valores 

econômicos que servem para usufruto da sociedade. É denominada uma indústria primária; ou 

seja: os bens produzidos por ela são derivados da crosta terrestre, incluindo, ainda, os 
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extraídos dos oceanos, lagos e rios. Por seu caráter pioneiro, a mineração não se de destaca 

apenas por ser uma indústria de base, mas, também, por sua condição de impulsionar novas 

oportunidades econômicas. 

Ainda conforme esse mesmo artigo (IBRAM, 2013), a influência dos minerais torna-se 

cada vez maior sobre a vida e o desenvolvimento de um país, e é nessa perspectiva que, com o 

aumento da população mundial, a dependência pelos recursos minerais está cada vez maior, 

para atendimento à crescente demanda. 

Segundo o IBRAM (2013), a mineração representa de 3% (três por cento) a 5% (cinco 

por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, cujo subsolo é rico e apresenta minérios 

de classe mundial, resultando em maior competitividade nesse setor. 

No entanto, há ainda pouco conhecimento geológico sobre as reservas, porque apenas 

cerca de 20% (vinte por cento) foi adequadamente mapeada geologicamente. Entre os 

minerais encontrados, destacam-se o nióbio, minério de ferro, alumínio e níquel. O País, 

porém, tem forte dependência por minerais essenciais à sua economia e ao seu crescimento, 

como é o caso, por exemplo, dos “agrominerais”, fundamentais para a indústria de 

fertilizantes. 

A operação de mineração, segundo consta no mesmo artigo (IBRAM, 2013), está 

totalmente condicionada à interação com recursos naturais como os recursos hídricos, por 

exemplo, que são vitais para a atividade, e, por isso, os contextos hidrológicos no quais se 

localizam os veios é grande importância para se determinar a eficiência e a viabilidade técnica 

e econômica de uma lavra. 

Os processos de lavra do minério, por sua vez, podem ser: a céu aberto, conforme a 

FIG. 1, a seguir: 
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Figura 1: Processo de lavra de minério a céu aberto 

 
Fonte: CPRM. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/coluna/carvaomineral1.html/>.  

Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

subterrâneos, conforme a FIG. 2, apresentada em seguida: 

Figura 2: Processo de lavra de minério subterrânea. 

 

Fonte: Wordpress. Disponível em: <http://ge902cobre.wordpress.com/caracterizacao-de-mina/>.  
Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

de garimpagem manual, conforme representado na FIG. 3. 
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Figura 3: Processo de garimpagem manual 

 

Fonte: Observatório Jirau. Disponível em: <http://observatoriojirau.com.br/2011/11/>.  
Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

de garimpagem mecânica, como ilustra a FIG. 4, a seguir: 

 

Figura 4: Processo de garimpagem mecânica 

 

Fonte: Pensamento Verde. <http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/impacto-ambiental-causado-
garimpo-brasil/>.  

Acesso em: 20 mai. 2014. 
 

ou de dragagem, conforme ilustrado pela FIG. 5, disposta em seguida: 
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Figura 5: Processo de dragagem 

 
Fonte: Manutenção e Suprimentos <http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/ 

6130-mineracao-de-dragagem/>.  
Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

Naturalmente, a escolha por um ou outro processo dependerá das características físico-

geográfico-geológicas da região onde o minério se encontra e dos recursos da empresa. 

 

 

2.2.1 História da mineração no Brasil 

  

 A história da mineração no Brasil, conforme Campos (1994) relata que, até o século 

XVII, a economia açucareira era a atividade predominante da colônia e o interesse 

metropolitano estava inteiramente voltado para o seu desenvolvimento. Porém, a partir de 

meados do século XVII, o açúcar brasileiro sofreu a forte concorrência antilhana, claro, os 

holandeses, uma vez “expulsos” passaram a produzir em suas colônias no Caribe, fazendo 

com que a Coroa Portuguesa voltasse a estimular a descoberta de metais.  

 Segundo Germani (2002), enquanto se lavraram as ocorrências das diversas 

substâncias minerais encontradas na superfície do solo brasileiro nos primórdios da nossa 

colonização, as massas retiradas eram sempre muito pequenas e adotavam-se métodos 

rudimentares na sua extração. Por outro lado, as necessidades de produtos de origem mineral 

eram, naquele tempo, muito pequenas. Argila, areia e cascalho para construções constituíam a 

principal demanda. 

 Germani (2002) relata, ainda, que as ferramentas utilizadas para a extração desses 

materiais eram rudimentares e pouco resistentes, feitas, normalmente, de ferro caldeado. Até o 
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século XIX, era também muitíssimo pequena a produção do ferro no Brasil, existindo apenas 

algumas forjas catalãs em Minas Gerais. 

 Para Germani (2002), as primeiras catas ou garimpos foram feitos em São Paulo, em 

São Vicente, no Vale da Ribeira, e os bandeirantes paulistas embrenharam, depois, por Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso. O ouro e os diamantes de aluviões eram extraídos 

manualmente, com pás, sendo lançados em calhas; depois, eram bateados, e os rejeitos eram 

lançados, manualmente, em locais próximos. 

 Burton (1997), por sua vez, vincula o início da mineração à descoberta do ouro feita 

por Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, embora a corrida do ouro começasse, efetivamente, a 

posteriori, com a descoberta das minas de Ouro Preto, por Antônio Dias de Oliveira, em 

1698. Provenientes de diversos pontos do Brasil, começaram a chegar aqui grande número de 

aventureiros, ávidos de rápido enriquecimento. Mesmo de Portugal vieram, a cada ano, cerca 

de 10.000 (dez mil) pessoas, durante 60 (sessenta) anos.  

 Germany (2002) comenta que as primeiras lavras mais sofisticadas foram as de ouro, 

estabelecidas com a abertura da Mina da Passagem, em Mariana, em 1819, pelo Barão de 

Eschewege, seguida por várias outras; a principal delas foi a Mina Velha da Saint John Del 

Rey Mining Co., em Nova Lima, Minas Gerais, em 1834. Essas duas minas citadas, mas, 

principalmente a Mina Velha de Morro Velho, eram consideradas, na época, exemplos no 

emprego de tecnologia e serviam como referências mundiais no que dizia respeito a lavras 

subterrâneas. Supõe-se que essas minas tenham sido implantadas com a melhor técnica 

existente na época, trazida pelos engenheiros, por seus capitães de mina e mineradores 

ingleses (provavelmente, de Cornwall) e de alemães, treinados nos seus países de origem. 

 Germany (2002) salienta, ainda, que as primeiras lavras de carvão entraram em 

funcionamento na década de 1860, implantadas e administradas por famílias de ingleses 

trazidas pelo engenheiro de minas James Johnson, que obteve aqui a primeira concessão, 

abrindo a mina de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. 

 Podemos destacar, ainda, as principais marcas das empresas deixadas em Minas 

Gerais:segundo Germany (2002), a US Steel Co. lavrou todo manganês de sua mina de 

Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, com o método glory hole, exportando todo o minério 

pelo Porto do Rio de Janeiro, e outras pequenas lavras de manganês foram implantadas no 

Quadrilátero Ferrífero, que deixaram marcas indeléveis em muitas das encostas de Minas. A 

lavra das piritas de Ouro Preto era a única fonte de enxofre existente, no país, para abastecer a 

fábrica de explosivos do Exército Brasileiro. 
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 Deve-se destacar, também, algumas das empresas pioneiras em minério de ferro que 

compõem esse ranking de empresas modelo, que são: Cia. Brasileira de Mineração e 

Metalurgia - CBMM, em Araxá, Cia Siderúrgica Nacional - CSN e a Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) que, hoje, é a VALE S/A. 

 

 

2.2.2 História da mineração em Minas Gerais 

 

  O setor minerário desempenhou importante papel na história do Brasil, e parte de seu 

desenvolvimento deveu-se à exploração de minerais e de ouro. Por se destacar na exploração 

de grandiosos minerais e na extração de ouro, naquele período, Minas Gerais recebeu esse 

nome, e faz fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo, ficou 

famoso devido ao Ciclo do Ouro, que teve início no XVI, apesar de as principais descobertas 

de minas terem ocorrido em 1693 (blog CITRA (http://citra.com.br/a-mineracao-em-minas-

gerais. Acesso em: 01 mai. 2014). 

Lopes (1997) relata que o Ciclo do Ouro, no Brasil, começou com a descoberta do 

metal, em 1695, com a bandeira comandada por Manoel Garcia Cunha, cognominado 

“Velho”, que, ao buscar água no Córrego Tripuí, encontrou um objeto, até então 

desconhecido, que chamou de “granitos cor de aço” e que, mais tarde, se constatou ser “ouro 

de fino quilate”, revestido por camada de paládio. A exploração de ouro em Minas Gerais 

marcou a história do País e do mundo, ao deter a hegemonia da produção mundial, no século 

XVIII. Das toneladas produzidas, cerca de 1400 (mil e quatrocentas), nesse período, a 

Capitania de Minas Gerais contribuiu com cerca de 700 (setecentas) toneladas, que 

representaram 50% de toda a produção mundial naquele século. 

Silva (1963) destaca que a indústria de mineração atraiu investidores desde o Brasil 

Colônia, mas que o monopólio dessa atividade, na Capitania, era dos portugueses, que 

concentravam recursos para realizar a prospecção e a exploração do ouro e de metais 

preciosos (inclusive diamantes), que eram encontrados na superfície do solo.  

Resende (1982) evidencia que a mineração, que até então sob o controle inglês, que se 

iniciou com vários grupos, dentre os quais pode se destacar a Imperial Brazilian Mining 

Association, Congo Soco, município de Caeté, em 1824. Durante 300 (trezentos) anos, o 

grandioso Quadrilátero Ferrífero, localizado na região central do Estado, vem sendo 

incessantemente explorado. 
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Silva (1963) destaca, ainda, que a região de Minas Gerais foi responsável por toda a 

prosperidade e riquezas encontradas e que as explorações minerais deixaram, sobretudo, más 

recordações para o Estado, como, por exemplo, a degradação do meio físico, com o aumento 

da dispersão de metais pesados associados à exploração do ouro.  

Conforme Alves (2008), no início XX, foram constituídas, no Brasil, grandes empresas 

mineradoras, como a Itabira Iron Ore Corporation. Na década de 1920, o então presidente 

Arthur Bernardes estabeleceu diversos incentivos para a Indústria Siderúrgica Nacional e para 

a Companhia Siderúrgica Mineira, que se transformou em Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira (atualmente, ArcelorMittal Brasil S.A.). Em 1940, os direitos de exploração das 

minas de Itabira foram transferidos para o governo brasileiro, que, após 2 (dois) anos, 

constituiu a Companhia Vale do Rio Doce. Nos anos 1960, foram surgindo diversas outras 

empresas, dentre as quais deve citar: MBR, Samitri, Ferteco, Alcoa, CBMM e Usiminas, entre 

outras. 

Ainda de acordo com Alves (2008), Minas Gerais possui diversos minerais, dentre os 

quais podem ser destacados os que constam no mapa do Estado apresentado a seguir:  

 

Ilustração 3: Mapa de Minas Gerais com principais minerais por região 

 
Fonte: ALVES, 2008, p. 31. 
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2.3 Mercado de Mineração 

 

Primeiramente, antes de iniciar o conceito de passivo ambiental no ramo de mineração e 

seus impactos nas empresas, faz-se necessário uma visão geral do conceito de degradações ao 

meio ambiente. É fundamental, contudo, o conhecimento dos conceitos de meio ambiente e 

sustentabilidade e os problemas que são causados a ele. 

 

 

2.3.1 Degradações ao meio ambiente pelas mineradoras 

 

O meio ambiente é o maior afetado pelas degradações das empresas, nos dias de hoje. A 

propósito disso, Dias (2011, p. 55) observa que “as empresas são as responsáveis principais 

pelo esgotamento e pelas alterações ocorridas nos recursos naturais, de onde obtêm insumos 

que serão utilizados pelas pessoas”. 

Para identificarmos as degradações ambientais associados a uma atividade, Sanchez 

(2006) afirma que se deve selecionar todas as atividades para separar e identificar maior 

quantidade de impactos ambientais gerados, sejam eles benéficos ou negativos decorrente de 

cada etapa da atividade. 

 De acordo com o IBRAM (2013), os minerais desempenham papel de grande 

relevância na sociedade e, devido ao aumento da população, a demanda por eles cresce 

constantemente. Quanto mais pessoas migram do meio rural para as grandes cidades, mais 

aumenta a demanda por recursos minerais. As jazidas minerais são de difícil acesso e sua 

distribuição geográfica muito irregular: as jazidas apresentam características específicas de 

qualidade e quantidade, prazo de maturação de projetos é longo e escala de produção pouco 

flexível. 

  Conforme Vaz e Mendes (1997), a atividade mineradora é ofensiva ao meio ambiente, 

pelo menos enquanto não planejada, indiscriminada, clandestina ou não fiscalizada. 

 Ainda conforme Vaz e Mendes (1997), a poluição causada pelas atividades de lavra e 

beneficiamento (lavagem) do carvão decorre da existência de extensas áreas cobertas de 

rejeitos piritosos ricos em enxofre e metais pesados, que geram metais pesados, gerando gás 

sulfídrico e ácido sulfúrico. 

 Vaz e Mendes observam, ainda, uso de diversos produtos químicos que auxiliam para 

a aceleração da degradação do meio ambiente: 
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[o] ácido resultante da oxigenação de enxofre dissolve os metais e possibilita sua 
ocorrência em altas concentrações no meio aquático, arrastados pelas águas fluviais. 
Como o beneficiamento é feito com água, sempre haverá a produção de polpas 
contendo sólidos em suspensão e sais dissolvidos, na deposição de rejeitos sólidos, a 
degradação verifica-se pela percolação das águas de precipitação sobre a pilha em 
descoberto. A não compactação e recobertura causam a combustão espontânea, 
produzindo gases sulfurosos (VAZ; MENDES, 1997, p. 17). 

 

A degradação ao meio ambiente é algo muito sério; portanto, devemos observar o 

ciclo de vida de uma jazida mineral, para que não se percam seus benefícios. A FIG. 4, a 

seguir, nos mostra o ciclo de vida de uma jazida mineral.  

 
Ilustração 4: Ciclo de vida de uma jazida mineral 

 
Fonte: IBRAM, 2013.  

 

 Segundo o IBRAM (2013), a atividade minerária está condicionada à interação com os 

recursos naturais e com a disponibilidade desses. Na grande maioria dos processos de 

produção mineral, a água é utilizada como insumo vital para a atividade. Seu gerenciamento 

envolve diversos componentes multidisciplinares, visto que precisa atender a diferentes 

objetivos, sejam econômicos, ambientais ou sociais. A Engenharia de Recursos Hídricos 

busca adequar a disponibilidade e a necessidade de água, em termos de espaço, tempo, 

quantidade e qualidade. 

 Ainda conforme o IBRAM, a evolução da regulação dos recursos hídricos:  
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[…] teve como principal marco o Código de Águas de 1937, primeiro 
diploma a abordar especificamente a proteção da qualidade da água, embora 
o tema já tenha sido abordado no Código Civil de 1916.25 Atualmente, a 
gestão de recursos hídricos é amparada pela Lei das Águas (Lei nº 9.433, de 
1997) que institui órgãos colegiados, os comitês de bacia. Esses comitês 
desenvolvem ferramentas de gestão que permitem atingir metas, estabelecer 
conceitos, negociar com as partes interessadas (IBRAM, 2013, p. 89). 

  

O IBRAM (2013) apresenta, ainda, desafios relacionados à gestão de recursos 

hídricos, que são:  

• eficiência no uso dos recursos, principalmente em regiões onde há escassez 

de água; 

• gestão e tratamento de efluentes gerados do processo de produção; 

• tendências legislativas relacionadas à cobrança pelo uso da água; e 

• gestão da transparência no relacionamento com as partes interessadas (os 

stakeholders). 

 

 

2.3.2 Principais impactos na mineração 

 

 A atividade extrativista de minério de ferro causa vários impactos ambientais no meio 

ambiente. Alguns desses impactos podem ser destacados, conforme o IBRAM (2013), quanto 

à quantidade de resíduos que são gerados, passível de contaminação por uso de resíduos 

perigosos, que são aqueles utilizados em atividades de processamento, mudança de habitat 

natural, barramento de rejeitos, efeitos na qualidade da água e na fauna e rompimento de 

barragens, dentre outros. 

Para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (1992), os principais impactos da 

atividade minerária são: fuga de animais silvestres, alteração do regime hidrológico da água, 

queima de mercúrio metálico ao ar livre, desencadeamento dos processos erosivos, poluição 

química na hidrosfera, biosfera e atmosfera. 

De acordo com o IBRAM (2013 apud SANCHEZ, 2001), em atendimento a políticas 

corporativas, ou por determinação legal, as empresas de mineração que têm estrutura de 

gestão ambiental implantada têm aplicado tecnologias de disposição de rejeitos e de 

tratamento de efluentes, bem como prevenção e tratamento de drenagem ácida de minas, para 

recuperação de áreas degradadas e recomposição vegetal, e conduzido estimativas 
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relacionadas a passivo ambiental, para contingenciamento de plano de fechamento de minas, 

requisito legal no caso do Estado de Minas Gerais. 

Vale ressaltar, ainda, que, conforme o IBRAM (2013), temos, também, problemas 

vinculados às emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de determinados poluentes quanto à 

produção de calor e de trabalho vinculados ao uso de combustíveis fósseis na mineração. O 

marco principal de regulação para emissão dos GEE é o Protocolo de Kyoto, e esse  tema vem 

se mostrando de maneira tímida no cenário mineral brasileiro; as empresas, de modo gradual e 

constante, têm elaborado inventários de emissões e informado à sociedade seus resultados. Os 

avanços do setor nessa prática permitiram conhecer suas principais fontes de emissão e 

serviram de base para o esforço setorial que se complementa com outras iniciativas, como, 

por exemplo, o Plano Setorial de Mitigação na Mineração e o Inventário de Gases de Efeito 

Estufa do Setor Mineral, preparado pelo IBRAM, com cobertura de 80% (oitenta por cento) 

das emissões do setor tendo sido informadas. 

 

 

2.3.3 Passivo ambiental 

 

 Silva (2009) afirma que passivos ambientais são todas as obrigações que são 

adquiridas de forma voluntária ou involuntária, quem exigirão, futuramente, entrega de seus 

ativos, prestação de serviços ou sacrifícios econômicos, em decorrência de transações ou 

operações, sejam elas passadas ou presentes, que envolveram a instituição com o meio 

ambiente e que acarretaram algum tipo de dano ambiental. 

 Os passivos ambientais podem gerar diversos efeitos econômicos e sociais, como, por 

exemplo, depreciação de ativos, danos à saúde, impactos econômicos na sociedade e em 

localidades entorno das áreas afetadas. Além desses efeitos, há riscos decorrentes de passivos 

ambientais ou de eventos, sejam eles financeiros, legais ou de reputação. A capacidade de 

identificar os impactos e os riscos para definir as medidas de prevenção são elementos 

relevantes para a gestão dos danos ambientais (IBRAM, 2013). 

 Para Moreira ( 2009), o passivo ambiental da entidade é entendido como a “dívida” 

que ela contraiu relacionada a questões ambientais, que pode ser devida à contaminação dos 

solos ou do não-cumprimento de exigências dos órgãos reguladores e/ou do Ministério 

Público. 
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Conforme Kraemer (2003), os passivos ambientais podem corresponder aos 

investimentos necessários que a entidade pode realizar para mitigar os impactos gerados em 

consequência dos danos causados devido à degradação de suas operações. 

Os passivos ambientais, por sua vez, podem ser considerados como valores 

monetários, que conforme afirma Kramer (2003), podem ser compostos por 3 (três) conjuntos, 

constituídos por: 

1º) multas, dívidas, ações judiciais, taxas e impostos pagos devido à 

inobservância dos requisitos legais. 

2º) custos de implementação de procedimentos e tecnologias que possibilitam o 

atendimento às exigências legais. 

3º) dispêndios necessários para recuperação da área degradada e para 

indenizações às populações afetadas, incluindo gastos futuros. 

Kramer (2003) aponta, ainda, que os passivos ambientais podem ser caracterizados por 

todos os danos causados ao meio ambiente, bem como a responsabilidade sócio-ambiental da 

empresa; por isso, sua utilidade é está em ser elemento de decisão para avaliar, identificar e 

quantificar os custos ambientais que são gerados em curto, médio e longo prazos. 

 

 

2.3.4 Regulamentações que regem o setor 

 

Para o IBRAM (2013), a regulação que rege a atividade mineraria quanto aos riscos e 

passivos ambientais seguem a legislação ambiental ordinária e extraordinária, com os 

princípios previstos na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na Política Nacional de Meio 

Ambiente – Lei nº 6.938, de 31/08/1981 (BRASIL, 1981) – e regulamentações, resoluções 

CONAMA e regulamentação correlata. Anteriormente à legislação ambiental, existiam alguns 

códigos, que eram dispersos e não consolidavam os requisitos ambientais da mineração, como 

o Código das Águas e o Código Florestal, por exemplo. O Código da Mineração (BRASIL, 

1967) é inteiramente novo, quanto à sua aplicação às questões ambientais, e, desde 1990 ele 

vem evoluindo com os conceitos de gerenciamento, incorporação de mecanismos de 

fiscalização e coerção por imposição de penalidades e multas, incluindo a concepção de 

responsabilidade objetiva por compensação por dano ambiental (atrelada a obrigações civis 

relacionadas a danos ambientais, que incluem acidentes e passivos). 
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As empresas que necessitam dos Relatórios de Sustentabilidade devem seguir diretrizes 

para elaboração e divulgação dos mesmos. E, é nessa perspectiva que segue, abaixo, a 

apresentação dos relatórios mais utilizados. 

 

 

2.4 Práticas de elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade 

 

2.4.1 CFC  

 

Em 2004, o Conselho Federal de Contabilidade (doravante, CFC) emitiu a Resolução n° 

1.003, referente à NBC T 15, cujo tema é “Informações de Natureza Social e Ambiental”, 

visando fornecer informações de natureza social e ambiental cujo principal objetivo é 

demonstrar, para a sociedade, a participação e a responsabilidade social da empresa. 

Segundo o CFC (2004), entende-se por informações de natureza social e ambiental: 

geração e distribuição de riquezas, os recursos humanos, a interação da entidade com o meio 

ambiente externo e a interação com o meio ambiente. 

A NBCT 15 informa, ainda, sobre as diretrizes e evidenciações necessárias para 

elaboração das informações:  

 

  [a] Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental, ora instituída, 
quando elaborada deve evidenciar os dados e as informações de natureza social e 
ambiental da entidade, extraídos ou não da contabilidade, de acordo com os 
procedimentos determinados por esta norma. 
A Demonstração referida no item anterior, quando divulgada, deve ser efetuada 
como informação complementar às demonstrações contábeis, não se confundindo 
com as notas explicativas. 
A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental deve ser 
apresentada, para efeito de comparação, com as informações do exercício atual e do 
exercício anterior (NBCT 15). 
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2.4.2 IBASE  

 

 O Instituto Brasileira de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), segundo consta em 

seu site (http://www.ibase.br/pt/quem-somos/), é uma organização da sociedade civil, fundada 

em 1981, por, entre outros, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, tendo por objetivo a 

radicalização da democracia e a afirmação de uma cidadania ativa.  

 Tinoco (2010) entende que a simplicidade aumenta o envolvimento de diversas 

corporações e foi nesse sentido que com diversas reuniões com empresas públicas e privadas 

que o IBASE desenvolveu um modelo de relatório que tem a vantagem de estimular todas as 

empresas a elaborar e divulgar seu Balanço Social independentemente do setor em que atua 

ou de seu tamanho. 

Conforme o Instituto (http://www.ibase.br/pt/quem-somos/), a história do IBASE já 

chega em 30 (trinta) anos de existência e se confunde com a reconstrução da democracia no 

Brasil. O IBASE possui 6 (seis) linhas gerais, dimensões, estratégias agregadoras, temas que 

devem ser observados no trabalho de todos os núcleos e projetos. São elas: alternativas ao 

desenvolvimento e criação de novos paradigmas; combate ao racismo e ao patriarcalismo; 

direitos humanos; estratégias de comunicação; estratégias de gestão e sustentabilidade política 

e financeira; e Fórum Social Mundial. 

 

2.4.3 ETHOS 

 

 Com o intuito de fortalecer a Responsabilidade Sócio-Ambiental no Brasil, o Instituto 

Ethos elaborou seus próprios indicadores e um Guia para elaboração desses relatórios. 

 O Instituto Ethos (2005) explica que:  

 

[o]s Indicadores Ethos de Responsabilidade Social foram criados como uma 
ferramenta de aprendizado e avaliação da gestão da empresa no que se refere à 
incorporação de práticas de responsabilidade ambiental e social corporativa (RASC), 
ao planejamento de estratégias e ao monitoramento do desempenho geral da 
empresa. Trata-se de um instrumento de auto-avaliação e aprendizagem de uso 
essencialmente interno (INSTITUTO ETHOS, 2005 apud SOUSA, XXXX, p. 104). 

 

 Conforme Tinoco (2010), o guia para elaboração do Relatório de Sustentabilidade 

coloca ênfase justamente no momento em que a conversão dos dois pilares da definição do 
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Relatório Social Empresarial (SER): relação ética e transparente x estabelecimento de metas 

empresariais. 

 Ainda conforme Tinoco (2010), o guia foi elaborado com o objetivo de se aumentar a 

qualidade, a consistência e a credibilidade dos relatórios das entidades, e insere em seu 

trabalho, como anexo, o modelo de Balanço Social desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE). 

 Relatam ainda Borger, João e Grijó (2009), a proposta é de que o Relatório de 

Sustentabilidade emita informações fidedignas das entidades, todo o histórico da empresa, 

princípios e valores, governança corporativa, indicadores econômicos e sociais, dentre outros. 

 Tinoco (2010) observa, ainda, que, dentre os indicadores do Instituto Ethos, para o 

Balanço Social podemos destacar estes: 

1) valores, transparência e governança; 

2) público interno; 

3) meio ambiente; 

4) fornecedores; 

5) consumidores e clientes; 

6) comunidade; e 

7) governo e sociedade. 

 

 

2.4.4  GRI 

 

As empresas que elaboram os relatórios de sustentabilidade devem seguir diretrizes. 

Dentre essas diretrizes, podemos citar uma das principais, que é o GRI (Global Reporting 

Iniciative), e o Instituto Ethos.  

Conforme a GRI (2006), podemos considerar que a finalidade da sustentabilidade 

consiste em “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.  

Ainda, conforme publicação da GRI (2006):  

 

[a] urgência e a magnitude dos riscos e dos danos para a nossa sustentabilidade e a 
grande disponibilidade de opções e oportunidades tornarão a transparência sobre os 
impactos econômicos, ambientais e sociais componente fundamental para que haja 
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eficácia nas relações com os stakeholders (partes interessadas), nas decisões sobre 
investimento e em outras relações de mercado. Para dar suporte a essa expectativa e 
para comunicar de forma clara e transparente o que se refira à sustentabilidade, é 
necessário compartilhar globalmente uma estrutura de conceitos, uma linguagem 
coerente e uma métrica. A missão da Global Reporting Initiative (GRI) é satisfazer 
essa necessidade, oferecendo uma estrutura confiável para a elaboração de relatórios 
de sustentabilidade, que possa ser usada por organizações de todos os tamanhos, 
setores e localidades. 

 

 A GRI (2006) relata, ainda, que a sustentabilidade nas organizações é de interesse 

público. No entanto, a GRI conta com a colaboração de especialistas de todos os grupos de 

stakeholders, que visam um consenso de informações. Essa aprendizagem de 

multistakeholders conferiu aos relatórios a ampla credibilidade de que gozam entre os 

skateholders. 

 O GRI (2006) defende que elaborar relatórios de sustentabilidade é a forma de se 

medir, divulgar e prestar contas à sociedade, visando ao desenvolvimento sustentável. 

“Relatório de Sustentabilidade” é um termo vasto considerado sinônimo de outros relatórios 

que têm por objetivo descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais (tripple bottom 

line) de uma atividade econômica. 

 No que diz respeito à Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade, a GRI afirma: 

 

[a] Estrutura de Relatórios da GRI visa servir como um modelo amplamente aceito 
para a elaboração de relatórios sobre o desempenho econômico, ambiental e social 
de uma organização. Foi concebida para ser utilizada por organizações de qualquer 
porte, setor ou localidade. Leva em conta as questões práticas enfrentadas por uma 
série de organizações, desde pequenas empresas até grupos com operações variadas 
e geograficamente espalhadas, e inclui o conteúdo geral e o específico por setor, 
acordados globalmente por vários stakeholders, como aplicáveis na divulgação do 
desempenho de sustentabilidade da organização. 

 

 Apresenta-se, a seguir, a Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade figurativa, 

conforme a GRI (2006): 
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Ilustração 5: Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade. 

 
Fonte: GRI, 2006. 

 

 Quanto às Diretrizes para Elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade, a GRI 

(2006), comenta que:  

 

[a]s Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI consistem 
de princípios para a definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das 
informações relatadas. Incluem também o conteúdo do relatório, composto de 
indicadores de desempenho e outros itens de divulgação, além de orientações sobre 
temas técnicos específicos relativos à elaboração do relatório. 

 

 

2.4.5 OCDE  

 

 Conforme o site Economia sem segredos (2014), a sigla OCDE significa Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fundada, em 1947, com o intuito de 

cooperar na implementação do chamado Plano Marshall, um plano financeiro estadunidense 

que consistia em ajudar a Europa pós Segunda Guerra Mundial, sendo que, em 1961, foi 

oficializada. A OCDE visa, primeiramente, seus países-membros, mas não deixa de lado os 

países subdesenvolvidos e emergentes.  

 Ainda conforme o site Economia sem segredos (2014), a OCDE é composta por 34 

(trinta e quatro) países-membros, sendo 30 (trinta) deles países desenvolvidos e apenas 4 

(quatro) emergentes. Seus objetivos podem ser listados como:  

• desenvolvimento econômico entre os países-membros; 

• desenvolvimento da estabilidade econômica dos países-membros; 
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• contribuição para crescimento mundial; 

• melhoria do nível de vida dos países-membros, e 

• desenvolvimento de emprego entre os países-membros. 

 

Sobre os princípios de governança corporativa da OCDE o site do Instituto Atkwhh 

(2014) relata que os princípios são reconhecidos internacionalmente com o intuito de garantir 

a integridade das entidades em seu processo de gestão, relacionamento com as partes 

interessadas, estabilidade, etc.. Abaixo estão elencados os princípios de governança 

corporativa da ODCE, que, constituem uma base que os países que são membros consideram 

essencial para o desenvolvimento de prática de governança corporativa: 

 

• garantia de base para que um sistema de governança corporativa seja eficaz; 

• direitos dos acionistas e as principais funções; 

• tratamento equitativo dos acionistas; 

• papel de ouras partes interessadas na governança corporativa; 

• divulgação e transparência; e 

• responsabilidades do Conselho de Administração. 

 

O site Economia sem segredos (2014) comenta, ainda, que, apesar de o Brasil não ser 

um país-membro da OCDE ele possui uma participação bastante ativa nos comitês que 

integra, quais sejam: o Comitê Diretivo do Centro de Desenvolvimento e o Comitê de 

Investimentos. 

 

 

2.4.6 ISO 14000 

 

Segundo o site Templum Consultoria Online (http://certificacaoiso.com.br/iso-

14001/), denomina-se de ISO 14000 uma família de normas. Dentro dessa família existe a 

ISO 14000, que estabelece diretrizes relativas a um sistema de gestão ambiental. Para a 

maioria das empresas, obter e manter a certificação ISO 14001 demonstra seu 

comprometimento com práticas sustentáveis, além de lhe permitir realizar exportação de seu 

produtos para outros países. Curiosamente, porém, não há certificação para a ISO 14000 por 

agrupar os conceitos e as diretrizes relacionados(as) com políticas ambientais sustentáveis. 
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Conforme o site da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – 

(http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=1006/), a ABNT NBR 14001 determina a 

garantia da redução da poluição gerada pelas empresas, visando à melhoria do desempenho 

ambiental, com controle de insumos e matérias-primas cujos usos poderiam representar 

desperdícios de recursos naturais. A certificação de um sistema de Gestão Ambiental significa 

a comprovação, para o mercado e para a sociedade, de que a empresa adota práticas 

destinadas a minimizar impactos ambientais que imponham riscos à preservação da natureza. 

Segundo o site Templum Consultoria Online (http://certificacaoiso.com.br/iso-

14001/), para se obter a certificação:  

 

[…] a organização deve aplicar algumas medidas com vistas a atender os requisitos 
da norma. Conseguir o selo ISO 14001 é um pouco mais complicado do que obter o 
certificado ISO 9001. A legislação pertinente ao Direito Ambiental no Brasil é 
bastante complexa e é necessário fazer um levantamento minucioso da situação da 
empresa. O processo de implementação ISO 14001dura, em geral, de um a dois 
anos. Em casos mais complicados e menos comuns, o tempo de implementação pode 
ser superior. Isso depende do tamanho da empresa, dos recursos humanos 
disponíveis para o trabalho e do grau de envolvimento da direção. Cabe a uma 
consultoria todo o processo de implementação e pré-auditoria. Já o processo de 
certificação cabe a organismos de certificação independentes, como a Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini e o Bureau Veritas Quality International, por exemplo 
(TEMPLUM CONSULTORIA ONLINE). 
 

 O Instituto PNUMA (2014), por sua vez, relata que o objetivo da ISO é publicar 

documentos que estabeleçam práticas internacionalmente aceitas. Foi nesse sentido que, 

durante a realização da Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, o 

empresário suíço Stephan Schmidheiny aprovou a criação de um comitê específico, na ISO, 

para tratar de questões de gestão ambiental. No entanto, dada a impossibilidade de a ABNT 

elaborar, em 1994, um Comitê Brasileiro para realizar o acompanhamento e influenciar no 

desenvolvimento das normas da série ISO 14000, foi criado, com o apoio da ABNT, o Grupo 

de Apoio à Normalização Ambiental (GANA) que, logo, em 1999, foi substituído pelo 

Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental - ABNT/CB-38). O grupo tinha por principal objetivo 

acompanhar e analisar os trabalhos executados pelo ISO/TC 207 e, ainda, a avaliação dos 

impactos das normas ambientais internacionais nas organizações brasileiras. 
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2.5 O mercado de capitais e as empresas de mineração  

 

2.5.1 ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) 

 

Com a globalização dos mercados, competição entre eles e mudanças no modo de pensar 

dos consumidores, no decorrer dos anos essas relações acabaram, tornando-se uma questão de 

estratégia financeira e de sobrevivência empresarial. E, sem contar o lado ético e humanístico 

da Responsabilidade Social. O despertar dos empresários para o fato de geração de lucros a 

custa da exploração dos empregados, degradação do meio ambiente e do desprezo por uma 

parcela de certa forma considerável na sociedade que acaba gerando prejuízos em médio e 

longo prazos (LEÃO, 2003). 

No entanto, é nessa perspectiva que a Responsabilidade Social é sempre ligada ao termo 

Sustentabilidade, uma vez que se devem conciliar as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais, para que a empresa cresça de maneira concreta e harmônica. E, é nessa 

perspectiva que a empresa cresce forte com base contínua em seus princípios (DUARTE, 

1986). 

Conforme afirma Coral (2002), uma empresa ser socialmente responsável para com a 

sociedade não é um diferencial, mas uma obrigação. Nos países de primeiro mundo, na 

década de 1990, inserir-se em uma estratégia ambiental pro-ativamente e estar à frente da 

legislação regente trazia diversas vantagens competitivas para as entidades. A promoção de 

produtos ambientalmente corretos abria diversas oportunidades para novos e diversificados 

mercados, novos produtos e mesmo para a capitalização de um preço diferenciado que o 

consumidor esteja disposto a pagar por um produto “ecologicamente correto”.  

E, é nesse sentido que a sustentabilidade empresarial é indispensável para fazer com que 

as entidades cresçam em harmonia com a sociedade e principalmente com o meio ambiente.  

No Brasil, essa inovação não podia ser diferente. A Sustentabilidade Empresarial vem 

ganhando espaço entre as entidades, graças à preocupação com o meio ambiente e a 

responsabilidade social; ou seja: a gestão empresarial precisa de um tipo de informação e 

avaliação que permita medir e julgar os fatos relacionados à empresa na medida m que eles 

ocorrem em sua volta (SUBIABRE, 1980). 

Conforme o site ISE (2014), a Iniciativa pioneira na América Latina, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, criada em 2005, busca criar um ambiente de investimento 
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compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável e visa estimular a 

responsabilidade social e ética das corporações. 

Monzoni, Biderman e Brito (2006) relatam, ainda, que, para elaborar esse modelo, foi 

realizada ampla pesquisa sobre as práticas de mercado, indicadores e relatórios de 

sustentabilidade empresarial. Para a elaboração do modelo ISE, foram consultadas diversas 

fontes, como, por exemplo, o balanço social do IBASE, as diretrizes do Instituto, o Global 

Reporting Initiative, o Global Compact das Nações Unidas, o Índice de Sustentabilidade 

Ambiental do Global Leaders for Tomorrow Environment Task Force, além dos questionários 

aplicados e documentos dos índices DJSI, FTSE4Good e da JSE. 

Segundo Baptista (2010), o ISE foi elaborado a partir do conceito de Triple Bottom Line 

(TBL), que analisa, de forma integrada, dimensões econômico-financeiras, sociais e 

ambientais das entidades. No que diz respeito ao âmbito empresarial, esse modelo tem sido 

bastante difundido e se tornou conhecido, desde 1998, com o livro de John Elkington. O 

Triple Bottom Line é utilizado para refletir sobre todos os conjuntos de valores, objetivos e 

processos que uma entidade empresarial deveria focar em seus valores econômico, social e 

ambiental. 

Segundo o site ISE (2014), a lista com as 200 (duzentas) empresas de maior liquidez da 

Bolsa de Valores recebem, anualmente, convite para que possam participar do processo 

seletivo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Entretanto, as empresas interessadas 

em participar do processo se inscrevem eletronicamente e ganham acesso ao sistema online 

onde responderão ao questionário que serve de base para a avaliação das entidades. 

Anualmente, o questionário é submetido a um processo de revisão, que conta com a 

participação de toda a sociedade.  

O questionário elaborado pelo ISE segue diversas classificações por grupos e seguidos 

por indicadores, conforme abaixo na TAB. 5: 
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Quadro 5: Classificação Setorial e Indicadores Utilizados pelo ISE (2014) 

 
Grupos Dimensão Conteúdo 

GRUPO A: Aspecto 
Ambiental Crítico: Recursos 

Naturais Renováveis 
Dimensão Ambiental� 

Cervejas e Refrigerantes; Cigarro e Fumo; 
Madeira, Papel e Celulose; Água e 

Saneamento; Energia Elétrica (Geração e 
Transmissão); Açúcar e Álcool; Agricultura e 

Pecuária (Produção)� 
GRUPO B: Aspecto 

Ambiental Crítico: Recursos 
Naturais não 
Renováveis� 

Dimensão Ambiental� 

Artefatos de Cobre; Ferro e Aço; Fertilizantes; 
Minerais metálicos; Petróleo e Gás 

(Exploração e ou Refino); Petroquímicos; 
Siderurgia 

GRUPO C: Aspecto 
Ambiental Crítico: Matérias 

primas e insumos � 
Dimensão Ambiental� 

Acessórios; Fios e Tecidos; Armas e Munições; 
Automóveis e Motocicletas; Alimentos 
diversos; Brinquedos e Jogos; Calçados; 

Computadores e Equipamentos; Construção 
Civil; Construção Pesada; Couro; Defensivos; 

Embalagens; Equipamentos elétricos; 
Eletrodomésticos; Exploração de Rodovias 
(considerando as atividades de duplicação, 

manutenção, ampliação); Laticínios; Máquinas 
e Equipamentos Agrícolas e de 

Transporte; Máquinas e Equipamentos 
Hospitalares; Máquinas e Equipamentos 

Industriais; Material Aeronáutico; Material 
Ferroviário; Material Rodoviário; 

Montadoras de Bicicletas; Motores, 
Compressores e outros; Produtos de Limpeza; 

Produtos de Uso Pessoal; Utensílios 
Domésticos; Vestuário. 

GRUPO D: Transporte e 
Logística 

Dimensão Ambiental� 

Aluguel de Carros; Serviços de Apoio e 
Armazenagem; Transporte Aéreo; Transporte 

Ferroviário; Transporte Hidroviário; Transporte 
Rodoviário; Distribuição de 

Combustíveis e Gás; Distribuição de Energia 
Elétrica. 

GRUPO E: Serviços Dimensão Ambiental� 

Comércio de Máquinas e Equipamentos, 
Comércio de Material de Transporte; 

Engenharia Consultiva; Exploração de Imóveis; 
Serviços Diversos; Intermediação 

Imobiliária; Comércio: Alimentos, Livrarias e 
Papelarias; Medicamentos, Produtos 

Diversos; Tecidos, Vestuários e Calçados; 
Análises e Diagnósticos, Serviços 

Educacionais; Serviços Médicos e Hospitalares, 
Hotelaria; Parques de Diversão; 

Jornais, Livros e Revistas; Telefonia Fixa e 
Móvel; Televisão por Assinatura� 

GRUPO F Dimensão Ambiental � 
Serviços Financeiros -   

Instituições Financeiras e Seguradoras 

- 
Dimensão  

Econômico-Financeira - 
- Dimensão Geral - 

- 
Dimensão  

Governança Corporativa � - 
Fonte: ISE, 2014. 

continua... 
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continuação. 

- 
Dimensão  

Mudanças Climáticas - 

- 
Dimensão  

Natureza do Produto - 

- 
Dimensão  

Social - 
Fonte: Adaptado de: ISE, 2014. 

 

2.5.2 Governança Corporativa (Níveis 1, 2 e Novo Mercado) 

 

 Tradicionalmente, o mercado de capitais tem desempenhado um papel bastante 

pequeno no Brasil. Estima-se que, nos últimos anos, menos de 10% (dez por cento) dos 

investimentos das empresas de capital aberto tenham sido financiados por intermédio do 

mercado de capitais, utilizando-se seus próprios lucros retidos e fontes de financiamento 

advindas do governo para o atendimento de suas necessidades financeiras (STANDARD & 

POORS, 2004).  

Conforme o IBGC (2006), governança corporativa pode ser definida como:  

 
[o] sistema pelo quais as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 
Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso 
ao capital e contribuir para a sua perenidade. 

  
 

A BOVESPA (2014) informa que a governança corporativa foi desenvolvida pela 

Bolsa de valores brasileira em 2000 e tem por objetivos estimular o interesse dos investidores 

e valorizar ainda mais as empresas de capital aberto. Ela é subdividida em níveis e cada nível 

possui um requisito para ingresso das companhias: quanto mais elevado o nível, maior o 

número de requisitos e maior será o grau de governança corporativa. Esses níveis são 

categorizados como: Tradicional, Bovespa Mais, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Neste 

trabalho, será abordado apenas os níveis 1, 2 e Novo Mercado. 

 A BOVESPA (2014) relata no Nível 1 de governança corporativa as corporações 

devem adotar práticas que forneçam maior transparência e o melhor acesso às informações 

pelos acionistas, publicando informações adicionais com relatórios mais completos, devem 

informar, ainda, sobre negociações feitas pelos diretores, executivos e acionistas 

controladores. É obrigatória a reunião pública anual e disponibilidade de calendário de 

eventos corporativos. Entidades listadas nesse segmento devem ter um free e float mínimos de 

25% (vinte e cinco por cento). 
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 O Nível 2, de acordo com a BOVESPA (2014), exige que as entidades aceitem e 

cumpram obrigações mais rígidas que o nível 1. Deve conter, ainda, adesão à Câmara de 

Arbitragem do Mercado, Oferta Pública de aquisição de ações no mínimo por ser valor 

econômico em caso de fechamento de capital ou saída do segmento, e em caso de venda de 

controle da empresa é assegurado aos acionistas que possuem ações preferenciais e ações 

ordinárias o direito de tag along,2 no mínimo de 100% (cem por cento) do preço que lhe foi 

pago. Deve conter, ainda, informações adicionais divulgadas, manifestação de qualquer oferta 

pública de compra de ações da companhia e ações preferenciais com direito que seja especial, 

inclusive o direito de voto aos cotistas que estejam em situação crítica, com a aprovação de 

fusões e incorporações da entidade e contratos entre os cotistas, controlador e companhia 

sempre que essas decisões estiverem sujeitas à aprovação da assembléia e dos cotistas. Com 

relação ao Conselho de Administração, deverá ser composto por, no mínimo, 5 (cinco) 

membros, dos quais pelo menos 20% (vinte por cento) devem ser independentes, cujo 

mandato deve ser unificado de até 2 (dois) anos, e vedado presidente e conselho diretor ou 

principal executivo pela mesma pessoa. 

 Ainda conforme a BOVESPA (2014), o Novo Mercado refere-se ao mais elevado 

padrão de Governança Corporativa, no qual as empresas devem cumprir todas as obrigações 

do Nível 2 e, ainda, emitir apenas ações com direito de voto: as chamadas ações ordinárias. 

 A BOVESPA (2014) salienta ainda que a elaboração desses níveis em segmentos 

especiais deve-se ao desenvolvimento do mercado brasileiro que necessitava de níveis 

especiais para diferentes perfis de empresas. Essas obrigações vão muito além das que já são 

cumpridas conforme a Lei das Sociedades por Ações e tem por primordial objetivo a 

avaliação das entidades que decidem implantar, voluntariamente, um desses níveis. Sem 

contar que, por serem inseridas nessas regras, seus investidores têm maior credibilidade na 

empresa, porque a divulgação das informações da empresa são mais completas e o risco do 

negócio é reduzido. 

 Nesse sentido, disponibiliza-se, a seguir, breve apresentação dos níveis de governança 

corporativa conforme a Bovespa (2014): 

                                                 
2 Segundo Santos Júnior (2004, p. 333), “[a] tradução da expressão Tag Along para a língua portuguesa, em sua 
literalidade, seria “etiquetar conjuntamente”. Tag ou “etiqueta” designa também o verbo to tag ou “etiquetar” no 
sentido de estabelecer o preço de determinada coisa. Nesse contexto, a expressão relaciona o ato do acionista 
minoritário em precificar, como alienante, suas ações em limites igualmente estabelecidos, quando do 
recebimento de uma oferta pública decorrente da alienação do poder de controle de uma sociedade anônima de 
capital aberto. Esse negócio jurídico é denominado, além de alienação, compra e venda ou aquisição”. 
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Quadro 6: Resumo dos níveis de governança corporativa – Comparativo dos Segmentos de listagem. 

 
Fonte: BM&FBovespa, 2014. 
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3 COMPILAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO SEGMENTO 

 
 

 Para consecução dos objetivos deste estudo, o presente tópico apresenta a análise das 

empresas no tocante a seus cinco objetivos específicos, quais sejam: 

 

• apresentar o histórico dos Relatórios de Sustentabilidade; 
 

• elucidar o mercado de mineração no Brasil e em Minas Gerais; 
 

• identificar as empresas mineradoras que divulgam as informações ao mercado por 
meio dos Relatórios de Sustentabilidade; 
 

• mencionar as melhores práticas de divulgação dos Relatórios de Sustentabilidade; 
e  
 

• efetuar comparativo dos Relatórios de Sustentabilidade das empresas de mineração 
no Brasil. 

 

A pesquisa teve como base inicial a compilação de dados analisados de empresas de 

capital aberto divulgadas em suas demonstrações contábeis no site da BM&FBovespa. Foram 

encontradas, porém, nele, registro de apenas 6 (seis) empresas do ramo de mineração tendo 

sido necessária a busca de dados de empresas de capital fechado, para que se pudesse ser 

realizada a pesquisa de forma fidedigna e com conteúdo. Sendo assim, a amostra da pesquisa 

realizada é demonstrada em seguida. 

 

 

3.1 Amostra obtida 

 

Analisando-se os dados coletados, encontraram-se as seguintes empresas de capital 

aberto do ramo de mineração registradas no site BM&FBovespa:  
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Quadro 7: Empresas mineradoras registradas na BM&FBovespa. 

Nº de 
empresas 

registradas 

Empresas Mineradoras 
registradas na 
BM&FBovespa 

01 Alcoa 
02 Freeport 
03 Litel 
04 MMX Mineração 
05 Vale 
06 CCX Carvão 

                                                          Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Vale salientar que, dentre as empresas pesquisadas, ocorreram algumas 

particularidades que impediram o uso dos Relatórios de Sustentabilidade, a saber: 

 

• a Freeport é uma mineradora líder de mercado, com base na América do Norte, 

e o foco da pesquisa é a apresentação de empresas mineradoras brasileiras; 

 

• a Litel Participações não publica Relatório de Sustentabilidade em seu site, 

nem tem um espaço específico para relatar a presença de Sustentabilidade na 

empresa; 

 

• a MMX Mineração não publica Relatórios de Sustentabilidade em seu site, mas 

possui um espaço onde relata programas de Sustentabilidade que vêm sendo 

implementados pela empresa; e 

 

• a CCX Carvão não publica Relatórios de Sustentabilidade em seu site, mas 

possui um espaço onde relata sobre as Diretrizes Corporativas de 

Sustentabilidade que vem sendo executadas pela empresa.  

 

E, dentre essas empresas, apenas 2 (duas) divulgam os Relatórios de Sustentabilidade, 

sendo elas: Alcoa e Vale. O GRAF. 8, a seguir, demonstra a participação das empresas de 

capital aberto com relação à divulgação dos Relatórios de Sustentabilidade, onde 33% (trinta 

e três por cento) das empresas divulgam os Relatórios de Sustentabilidade e 67% (sessenta e 

sete) não divulgam os Relatórios de Sustentabilidade. 
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Gráfico 1: Percentual de empresas de capital aberto que divulgam os Relatórios de Sustentabilidade. 

33%

67%

SIM

NÃO

 
                                                       Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Logo, constatou-se ausência de dados necessários para uma análise mais bem 

elaborada e com dados de grande proporção e alcance para que possa abranger mais empresas 

e análise realizada conforme previsto. A segunda compilação dos dados deu-se através do site 

da Revista Exame – Maiores e Melhores do Ano de 2013, onde constam 15 (quinze) 

empresas de mineração das quais foi realizado o levantamento para verificar quais delas 

possuem e divulgam os Relatórios de Sustentabilidade ao mercado e à comunidade. O 

resultado para esse levantamento resultou, conforme quadro abaixo: 

 

                                 Quadro 8: Empresas mineradoras segundo Revista Exame. 

Nº de 
empresas 

registradas 

Empresas Mineradoras 
segundo Revista Exame 

01 Vale 
02 Samarco 
03 CBMM 
04 Alunorte 
05 Namisa (Gupo CSN) 
06 Magnesita 
07 Votorantim Metais Zinco 
08 Votorantim Metais Níquel 
09 Hispanobras 
10 BHP Billition 
11 Mineração Maracá 
12 Kinross Paracatu 
13 MRN 
14 Anglo American 
15 Usiminas 

 

Fonte: Revista Exame (2013). 

 

Dentre as empresas listadas, foram também identificadas particularidades que 

impediram o uso dos Relatórios de Sustentabilidade para realizar esta pesquisa, porque: 
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• a CBMM não publica Relatório de Sustentabilidade em seu site, mas possui um 

espaço onde relata sobre  ações relativas a Sustentabilidade e a Meio Ambiente 

implementadas pela empresa por meio de Controles Ambientais e de um 

Centro de Desenvolvimento Ambiental; 

 

• a Alunorte ou Hydro Alunorte não publica Relatório de Sustentabilidade em 

seu site, mas possui um espaço onde relata sobre a Responsabilidade Social 

desenvolvida pela empresa. É uma das maiores indústrias da Noruega e está 

listada nas Bolsas de Valores de Oslo (Noruega) e de Londres (Inglaterra); 

 

• a Namisa, empresa pertencente ao Grupo CSN, não publica Relatório de 

Sustentabilidade em seu site, mas possui um espaço onde trata de atividades de 

Responsabilidade Social desenvolvidas pela empresa; 

 

• a Magnesita não publica Relatório de Sustentabilidade em seu site, mas possui 

um espaço onde relata sobre o meio ambiente e as questões sociais 

desempenhadas pela empresa; 

 

• a Companhia Hispano Brasileira de Pelotização – Hispanobras, empresa 

pertencente ao Grupo Vale, não publica Relatório de Sustentabilidade em seu 

site, e não possui um espaço onde trata atividades de Responsabilidade Social 

desenvolvidas pela empresa; 

 

• a BHP Billiton é uma empresa sob controle australiano, com sede no Brasil. 

Não há divulgação de Relatório de Sustentabilidade em seu site, mas possui 

um espaço onde aborda temas sobre Sustentabilidade; 

 

• a mineração Maracá, empresa pertencente ao Grupo Yamana, não publica 

Relatório de Sustentabilidade em seu site, e não possui um espaço onde trata de 

ações de Responsabilidade Social desenvolvidas pela empresa; 

 

• a Anglo American, apesar de não publicar, em seu site, Relatório de 

Sustentabilidade, possui um espaço onde relata todos os projetos desenvolvidos 
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nas áreas de Desenvolvimento Sustentável, Saúde e Segurança, Geração de 

Valor, etc.; 

 

• quanto à Usiminas, verifica-se a presença da empresa no Instituto Aço Brasil, 

na qual foram publicados Relatórios de Sustentabilidade Consolidados 

relativos ao ano de 2013 apenas das empresas participantes do Grupo 

Siderúrgico. A Usiminas, por sua vez, possui a Mineração Usiminas, empresa 

do ramo de mineração pertencente ao seu grupo econômico; com relação à 

mineradora, especificamente, não há publicação dos Relatórios de 

Sustentabilidade da empresa, mas há menção às práticas de Sustentabilidade e 

aos projetos desenvolvidos; e 

 

• quanto à Votorantim Metais e à Votorantim Níquel, suas informações serão 

analisadas de forma unificada, uma vez que o seu Relatório de Sustentabilidade 

é consolidado. 

 

 Quanto aos percentuais das empresas supracitadas que divulgam ou não os Relatórios 

de Sustentabilidade, foram obtidos os seguintes percentuais: 

 

Gráfico 2: Percentual de empresas conforme revista Exame 
que divulgam os Relatórios de Sustentabilidade. 

40%

60%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Logo, foi verificado que das 15 (quinze) empresas listadas na Revista Exame – 

Maiores e Melhores do ano de 2013 para o ramo de mineração, 40% (quarenta por cento) 

das empresas pesquisadas publicam o Relatório de Sustentabilidade em seu site e, por outro 

lado, 60% (sessenta) dessas empresas não publicam os Relatórios de Sustentabilidade em seu 

site. 
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Por outro lado, houve a necessidade de se verificar quais das empresas analisadas, 

possuem pelo menos publicação das Práticas Sustentáveis que realizam, uma vez que não 

publicam Relatórios de Sustentabilidade. Nessa perspectiva, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 3: Percentual das empresas que fazem menção, em seu  
sites, às práticas sustentáveis desenvolvidas pela empresa. 

 

85%

15%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Logo, verifica-se que, das 20 (vinte) empresas pesquisadas, 85% (oitenta e cinco 

por cento) delas azem, em seus sites alguma menção às Práticas de Sustentabilidade 

desenvolvidas por elas e, por outro lado, 15% (quinze por cento) não fazem menção  a tais 

práticas. 

E, ao analisar as 20 (vinte) empresas pesquisadas, número total obtido encontrado, 

houve a necessidade de saber o percentual dessas empresas que divulgam os relatórios de 

sustentabilidade para a sociedade, onde foram obtidos os seguintes dados: 

 

Gráfico 4: Percentual do total de empresas pré-selecionadas para a pesquisa. 

30%

70%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Analisando-se o GRAF. 4, constata-se que, das 20 (vinte) empresas pesquisadas, 

30% (trinta por cento) delas elaboram e publicam Relatórios de Sustentabilidade; por outro 

lado, 70% (setenta por cento) não o publicam. 

Nessa perspectiva, das empresas pesquisadas, apenas 30% (trinta por cento)  – ou 

seja, apenas 6 (seis) empresas – permitem que sejam identificadas suas melhores práticas de 

divulgação dos Relatórios de Sustentabilidade e, consequentemente, análise comparativa entre 

elas. O QUAD. 9, a seguir, demonstra a caracterização a ser utilizada para desenvolvimento 

da pesquisa: 

 

Quadro 9: Caracterização das empresas mineradoras analisadas: 

E
m

pr
es

as
 

T
ip

o 
de

 s
oc

ie
da

de
 

A
no

 d
e 

di
vu

lg
aç

ão
 

ut
ili

za
do

 p
ar

a 
an

ál
is

e 

Vale S/A Capital aberto 2013 
Alcoa Alumínio S/A Capital aberto 2013 

Samarco Capital fechado 2013 
MRN Capital fechado 2013 

Votorantim Metais e Zinco Capital fechado 2013 
Kinross Paracatu Capital fechado 2013 

 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Outro fato relevante que deve ser considerado para a realização da análise comparativa 

entre as empresas supracitadas é a não-utilização das diretrizes do modelo GRI para 

elaboração do Relatório de Sustentabilidade de algumas empresas, quais sejam: Alcoa 

Alumínio S/A e Kinross Paracatu. No entanto, conforme os dados apurados, tem-se, 

graficamente: 
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Gráfico 5: Percentual das empresas selecionadas para análise  
que seguem ou não os padrões de divulgação conforme as diretrizes do GRI (2006). 

 

67%

33%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

 

3.2 Compilação dos dados e das informações das empresas analisadas 

 

Empresa 1: Vale S/A 
 
 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Vale S/A (2013), a empresa:  

 

[…] tem o respeito e a transparência como princípios e busca a proximidade e o 
diálogo com seus públicos, a fim de desempenhar o seu papel da forma mais 
positiva possível. Para fortalecer esses princípios, lançamos, no início de 2014, um 
novo posicionamento de marca, resumido na assinatura “Vale. Para um mundo com 
novos valores”, que capta a essência da empresa, de nossas crenças e das premissas 
presentes na Missão, na Visão e nos Valores. Acreditamos que esta é uma grande 
oportunidade para impulsionar a vontade de vencer e de inspirar pessoas, 
globalmente, com nosso modo único, inovador, sustentável e positivo de fazer 
mineração (VALE S/A, 2013, p. 15). 
 

 Visando apresentar a divisão utilizada no relatório de sustentabilidade da Vale S/A, 

exibe-se, no QUAD. 10, essa divisão:  
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Quadro 10: Índice do Relatório de Sustentabilidade elaborado pela empresa Vale S/A para apresentação ao 

mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

Mensagem do Conselho de Administração 
Mensagem do Presidente 
Perfil e atuação global 
Diretoria Executiva 
Índice remissivo de indicadores 
Visão Geral 
- Materialidade; 
- Abrangência do Relatório; 
Visão Estratégica 
- Canais de comunicação com partes interessadas; 
- Governança; 
- Composição acionária; 
- Dispêndios socioambientais; 
- Ética; 
- Gestão Integrada de Riscos; 
- Conformidade Ambiental; 
- Conformidade Legal; 
- Concorrência Desleal; 
- Parcerias Institucionais; 
- Participação em entidades e associações; 
- Reconhecimento e premiações. 
Pessoas 
- Perfil das pessoas em números; 
- Estratégia de saúde integrada; 
- Educação continuada e ações de treinamento; 
- Força feminina; 
- Previdência; 
- Rotatividade; 
- Aposentadoria; 
- Comitês de saúde e segurança; 
- Estudos socioeconômicos; 
- Incidentes nas ferrovias; 
- Remoção involuntária; 
- Mineração artesanal e de pequena escala; 
- Reassentamento em Moçambique. 
Planeta 
- Espécies Ameaçadas; 
- Áreas que a Vale protege ou ajuda a proteger; 
- Área impactada e em recuperação; 
- Pesquisa e desenvolvimento; 
- Conflitos pelo uso da terra; 
- Fechamento de mina; 
- Resíduos minerais; 
- Resíduos não-minerais; 
- Derramamentos; 
- Emissões atmosféricas; 
- Energia; 
- Projetos de redução e captura de carbono; 
- Gestão de risco; 
- Eficiência Energética; 
- Efluentes. 
Criação de valor 
- Consumo de materiais;  
- Clientes. 
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Empresa 2: Alcoa Alumínio S/A. 
 

 Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Alcoa S/A (2013), essa empresa: 

 

[é] a maior mineradora de bauxita e refinadora de alumina do mundo. Líder mundial 
na produção de alumínio primário e alumínio transformado. Possui seis unidades 
produtivas, três escritórios e um centro de distribuição no Brasil, localizados em: 
Poços de Caldas (MG); Juruti e Belém (PA); São Luís (MA); Itapissuma (PE); 
Tubarão (ALCOA S/A, 2013, p. 1). 

 

No QUAD. 11, a seguir, vê-se a estrutura das informações apresentadas em seu 

Relatório de Sustentabilidade para 2013. 

 

Quadro 11: Temas abordados no Relatório de Sustentabilidade elaborado pela  
empresa Alcoa Alumínio S/A para apresentação ao mercado. 

 
Carta do Presidente 
Nossa Missão 
Nossos Valores 
O que a Alcoa é 
Prêmios e Reconhecimentos 
Governança, Transparência e Responsabilidade 
Desempenho Financeiro em 2013 
Estratégia de Sustentabilidade 
Metas 2020/2030 
- Saúde e Segurança; 
- Água; 
- Resíduos; 
- Emissões. 
Os 7+2 temas de Sustentabilidade 
Inovação em Produtos 
- Perfis com alumínio reciclado 
Gestão de Fornecedores 
Satisfação dos Clientes 
Nossas Pessoas 
- Engajamento no ambiente de trabalho; 
- Diversidade; 
- Participação das mulheres na empresa; 
- Saúde e segurança. 
Programa Alcoa Bem-Estar 
- Alimentação Saudável; 
- Ser Ativo; 
- Equilíbrio; 
- Tabaco Zero. 
Presença nas comunidades 
Instituto Alcoa 
- Cooperação Tapajós. 
Preservando os recursos naturais- Energia e emissões; 
- Intensidade de emissões. 
Economize o Planeta 
- Ciclo Fechado; 
- Água. 
Reaproveitamento em parceria 
- Perspectivas. 

Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Empresa 3: Samarco Mineração S/A. 
 

A Samarco Mineração S/A, relata, em seu Relatório de Sustentabilidade, que: 
 

[a] Samarco Mineração S.A. é uma companhia brasileira de capital fechado com 36 
anos de trajetória e atuação no mercado de pelotas e finos de minério de ferro. 
Décima primeira maior exportadora do País, de acordo com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e vice-líder no mercado 
transoceânico de pelotas. A Empresa possui 2,9 mil empregados diretos e gera 3,5 
mil contratados em suas operações, distribuídos entre os estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. A Empresa, controlada em partes iguais por dois acionistas – BHP 
Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. –, possui três pilares fundamentais de gestão: 
Conformidade as leis, normas e políticas aplicáveis ao negocio; Excelência em todas 
as nossas praticas e relações; e Crescimento sólido, perene e continuo, com geração 
de valor compartilhado por nos e pela sociedade (SAMARCO, 2013, p. 12). 

 

 Nessa perspectiva, demonstra-se, no QUAD. 12, expõem-se os temas abordados por 

essa empresa em seu relatório de sustentabilidade:  

 
Quadro 12: Temas abordados no Relatório de Sustentabilidade 
elaborado pela empresa Samarco para apresentação ao mercado. 

 

Apresentação 
- Sobre este Relatório; 
- Mensagem do Presidente; 
- Principais Resultados. 
A Samarco 
- Perfil; 
- Governança Corporativa; 
- Ética, Compliance [Conformidade] e Gestão de 
Riscos; 
- Processo Produtivo. 
Visão de Futuro 
- Mapa Estratégico; 
- Modelo de Sustentabilidade; 
- Pesquisa, Inovação e Ecoeficiência; 
- Excelência Operacional; 
- Imagem e Reputação. 
Desenvolvimento 
- Desempenho Operacional; 
- Resultado Financeiro; 
- Saúde e Segurança; 
- Projeto Quarta Pelotização (P4P); 
- Desempenho Ambiental. 
Envolvimento 
- Empregados; 
- Acionistas; 
- Sociedade; 
- Clientes; 
- Fornecedores. 
Indicadores GRI 
Relatório de Asseguração 
Expediente 

Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Empresa 4: MRN 
 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da MRN (2013), essa mineradora:  

 
[é] a maior produtora brasileira de bauxita, matéria-prima do alumínio, sendo 
constituída por uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que, desde 
1979, opera em plena Amazônia, no oeste do Estado do Pará, beneficiando e 
comercializando bauxita. Possui como valores a segurança, a saúde, o meio 
ambiente e a sustentabilidade e tem por compromisso gerar desenvolvimento 
econômico com respeito ao homem e à natureza. (MRN, 2013, p. 15, 2013). 

 

No QUAD. 13, a seguir, vê-se a estrutura das informações apresentadas em seu 

Relatório de Sustentabilidade de 2013. 

 
Quadro 13: Temas abordados no Relatório de Sustentabilidade 
elaborado pela empresa MRN para apresentação ao mercado. 

 

Sobre o Relatório 
- Parâmetros e Limites do Relatório; 
- Levantamento de informações e asseguração externa; 
- Definição e matriz de materialidade. 
Mensagem da Presidência 
Perfil da empresa 
- A essência da MRN; 
- A empresa; 
- Principais mudanças; 
- O negócio; 
- Estrutura e processo operacional; 
- Perfil e localização das minas. 
Governança Corporativa 
- Estrutura de Governança; 
- Forma de gestão; 
- Relacionamento com públicos de interesse. 
Dimensão Econômica 
- Resultados da venda da bauxita; 
- Valores gerados e distribuídos; 
- Impactos econômicos; 
- Empresas parceiras. 
Dimensão Social – Recursos Humanos 
- Estratégias de Recursos Humanos; 
- Perfil dos Trabalhadores da MRN; 
- Benefícios: Muito além do salário; 
- Segurança no trabalho; 
- Saúde e qualidade de vida; 
- Treinamento e educação; 
- Plano de aposentadoria complementar. 
Dimensão Social – Sociedade 
- Promoção do Desenvolvimento Local; 
- Vila de Porto Trombetas; 
- Comunidades Quilombolas e Ribeirinhas; 
- Projetos Sociais executados em 2013. 

 

 

 

 

 

continua... 
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...continuação. 

Dimensão Ambiental 
- Compromisso com a biodiversidade; 
- Licenciamento; 
- Reabilitação das áreas mineradas; 
- Iniciativas para recuperação ambiental e gestão da 
biodiversidade; 
- Consumo de energia; 
- Consumo e cuidado com a água; 
- Emissões de gases de efeito estufa; 
- Materiais usados; 
- Gestão de resíduos; 
- Gastos e investimentos em proteção ambiental. 
Índice Remissivo GRI 
Declaração de Nível de Aplicação pela GRI 
Carta de Verificação Externa 
Expediente 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Empresa 5: Votorantim Metais 
 

Segundo o site da Votorantim Metais (http://www.vmetais.com.br/pt-

BR/Negocios/Zinco/Paginas/default.aspx), a história dessa sociedade:  

 

[…] com o zinco começou em 1956, em Três Marias - MG, com a Companhia 
Mineira de Metais (CMM). Em 2002, a empresa assumiu a Companhia Paraibuna de 
Metais, com participação no segmento. Visando ampliar sua capacidade de produção 
e consolidar uma estratégia global, a Votorantim Metais Refinería de Zinc 
Cajamarquilla, no Peru, que, em 2010, foi expandida, dobrando a sua produção para 
320.000 (trezentas e vinte mil) toneladas anuais, o que levou a VM a se posicionar 
entre as 5 (cinco) maiores produtoras 2005, a VM negociou e adquiriu 24,9% (vinte 
e quatro vírgula nove) das ações da Companhia Minera Milpo; 4 (quatro) anos 
depois, ampliou a participação, que hoje supera os 50% (cinquenta por cento). Em 
2007, a empresa estadunidense se integra ao portfólio. Nos Estados Unidos da 
América, a empresa é líder em reciclagem de zinco, segundo maior produtor de pó 
de zinco”. Disponível em: <http://www.vmetais.com.br/pt-BR/Negocios/Zinco/ 
Paginas/default.aspx/>. Acesso em: 26 set. 2014. 

 

Visando apresentar a divisão utilizada no relatório de sustentabilidade dessa empresa, 

apresentam-se seus títulos de seções no QUAD. 14, a seguir: 

 
Quadro 14: Temas abordados no Relatório de Sustentabilidade  

elaborado  pela empresa Votorantim. para sua apresentação ao mercado. 
 

Como ler este Relatório 
Mensagem da Administração 
Nossos principais resultados em 2013 
Contexto de Mercado 
Nossa Atuação Empresarial 
Nossa Identidade 
Nossos Desafios e Compromissos - Temas Materiais 
As Diretrizes e os Resultados de Nosso Modelo de Negócios 
Gestão de Riscos 

continua... 
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...continuação. 

Visão de Futuro e Tendências 
Correlações com o Pacto Global 
Sobre o Relatório 
Indicadores GRI 
Relatório de Asseguração Externa Limitada 
Expediente 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
 
 
Empresa 6: Kinross Paracatu 
 

Segundo o site da Kinross Paracatu (http://www.kinross.com.br/quem_somos.php? 

id_category=16):  

 

[n]o Brasil, a Kinross detém 100% (cem por cento) do capital da Rio Paracatu 
Mineração S.A. (RPM) e participação de 50% (cinquenta por cento) no controle 
acionário da Mineração Serra Grande S.A. (MSG), posicionando-se entre as 3 (três) 
principais produtoras de ouro do País. Disponível em : < 
http://www.kinross.com.br/quem_somos.php?id_category=16/>. Acesso em: 26 set. 
2014”. 

 

Sobre os dados apresentados no relatório de sustentabilidade da empresa, destacam-se, 

aqui, os elencados no QUAD. 15, disponibilizado a seguir:  

 

Quadro 15: Temas abordados no Relatório de Sustentabilidade  
elaborado pela empresa Samarco Mineração S.A. para apresentação ao mercado. 

 
Sumário 

Mensagem do CEO 
Nossa estratégia de responsabilidade corporativa 
Gerando valor econômico 
Saúde e segurança da mão de obra 
Direitos humanos 
Fortalecendo as comunidades 
Administrando nosso impacto ambiental 
Informação para contatos 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
 
 
3.3 Análise comparativa das empresas 

 

Para a análise comparativa dos dados da pesquisa foi realizado um levantamento das 

empresas mineradoras brasileiras e, para análise documental, foram utilizados os Relatórios 
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de Sustentabilidade de 2013 disponibilizados nos sites das respectivas empresas, na área de 

Relacionamento com o Investidor. 

 

 

3.3.1 Resultados e análises 

 

Após o levantamento e a verificação dos dados, foram catalogadas as seguintes 

informações das empresas analisadas para a realização da análise comparativa dos dados por 

ela apresentados que serão demonstrados conforme abaixo: 

 

a) Mensagem da Administração e Mensagem do Presidente 
 

Segundo a Série de Aprendizagem sobre as Diretrizes do GRI (2012), há uma grande 

diferença entre as questões de gestão cotidianas e as que o Conselho de Administração recebe 

para as discussões nas reuniões, sendo algumas delas não bem conhecidas pelo Conselho e 

nem há espaço para discussão em suas reuniões. Quando a organização decide publicar um 

Relatório de Sustentabilidade, o seu Conselho de Administração e o seu Presidente se 

responsabilizam por demonstrar as implicações dos riscos ambientais e sociais, divulgá-los e 

minimizá-los, bem como por reduzir os riscos. 

É nesse sentido que o QUAD. 16, a seguir, demonstra a frequência com que as 

empresas analisadas publicam em seu Relatório de Sustentabilidade a Mensagem da 

Administração e do Presidente: 
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Quadro 16: Análise da frequência da apresentação das Mensagens da Administração 
e do Presidente nos Relatórios de Sustentabilidade. 
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Mensagem da Administração Sim Não Não Não Sim Não 

Mensagem do Presidente Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

A seguir, os dados supracitados serão demonstrados graficamente: 

 

Gráfico 6: Percentual das empresas analisadas que apresentam,  
em seus Relatórios de Sustentabilidade, a Mensagem da Administração. 

33%

67%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 7: Percentual das empresas analisadas que apresentam, em seus  
Relatórios de Sustentabilidade, a Mensagem do Presidente. 

 

83%

17%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 
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 Analisando-se o GRAF. 6, verifica-se que 33% (trinta e três por cento) das empresas 

analisadas possuem em seu Relatório de Sustentabilidade a Mensagem da Administração 

como um dos parâmetros iniciais de apresentação e, 67% (sessenta e sete por cento) das 

empresas analisadas não apresentam essa informação. E, com relação à Mensagem do 

Presidente, o GRAF. 7, 83% (oitenta e três por cento) das empresas analisadas apresentam 

como parâmetros iniciais de apresentação, e, por outro lado, 17% (dezessete por cento) não 

apresentam essa informação. 

 

 

b) Indicadores: Perfil Empresarial, Governança Corporativa e Gestão de Riscos. 
 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), o Perfil Empresarial consiste nas informações que estabelecem o contexto geral 

para a perfeita compreensão do desempenho da organização, como estratégia e 

governabilidade. Logo, serão demonstrados a frequência com que as empresas demonstram 

em seu Relatório os Indicadores: Perfil Empresarial, Governança Corporativa e Gestão de 

Riscos: 

 
Quadro 17: Análise da frequência da apresentação dos Indicadores de Perfil Empresarial,  

Governança Corporativa e Gestão de Riscos nos Relatórios de Sustentabilidade. 
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Perfil Empresarial Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Governança Corporativa 
Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Gestão de Riscos Sim Não Não Sim Sim Não 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Os dados supracitados são demonstrados, graficamente, a seguir: 
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Gráfico 8: Percentual das empresas analisadas que apresentam,  
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador de Perfil Empresarial. 

 

83%

17%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 9: Percentual das empresas analisadas que apresentam em  
seus Relatórios de Sustentabilidade o Indicador de Governança Corporativa. 

 

83%

17%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 10: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador de Gestão de Riscos. 

50%50%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

 Analisando o GRAF. 8, verifica-se que 83% (oitenta e três por cento) das empresas 

analisadas contemplam o Indicador de Perfil Empresarial em seu Relatório de 

Sustentabilidade e 17% (dezessete por cento) das empresas analisadas não apresentam essa 

informação. Com relação ao GRAF. 9 - Indicador de Governança Corporativa, 83% (oitenta 
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e três por cento) das empresas analisadas apresentam o Indicador em seus Relatórios de 

Sustentabilidade e, por outro lado, 17% (dezessete por cento) não apresentam essa 

informação. O GRAF. 10 demonstra que, das empresas analisadas, 50% (cinquenta por 

cento) apresentam o Indicador de Gestão de Riscos e, por outro lado, 50% (cinquenta por 

cento) não apresentam essa informação. 

 

c) Informações Relevantes para Leitura do Relatório 
 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), para elaboração do Relatório de Sustentabilidade as empresas devem seguir 

alguns princípios norteadores que visam assegurar a qualidade das informações prestadas: 

equilíbrio, comparabilidade, precisão, periodicidade e fidedignidade. Esses relatórios são de 

extrema relevância para uma transparência eficaz, porque é com base neles que as partes 

interessadas realizam a avaliação de desempenho da entidade; por isso, a clareza ao se 

organizar os meios para leitura do Relatório torna-se item de extrema relevância para os 

leitores do Relatório. 

 

Quadro 18: Apresentação das informações relevantes para leitura dos Relatórios de Sustentabilidade. 
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Sobre o Relatório Sim Não Sim Sim Sim Não 

Índice de como ler o Relatório Sim Não Não Não Sim Não 

Índice dos Indicadores GRI Sim Não Sim Sim Sim Não 

Abrangência do Relatório Sim Não Não Sim Sim Não 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Os dados supracitados serão demonstrados, graficamente, em seguida: 
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Gráfico 11: Percentual das empresas analisadas que apresentam,  
em seus Relatórios de Sustentabilidade, um capítulo sobre o Relatório. 

 

 

67%

33%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 12: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Índice de como Ler o Relatório. 

 

33%

67%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 13: Percentual das empresas analisadas que apresentam,  
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Índice dos Indicadores GRI. 

 

67%

33%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 14: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, um capítulo sobre a abrangência do Relatório. 
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50%50%
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NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Analisando-se o GRAF. 11, verifica-se que 67% (sessenta e sete por cento) das 

empresas analisadas contemplam o capítulo que relata sobre o Relatório de Sustentabilidade e 

33% (trinta e três por cento) das empresas analisadas não apresentam essa informação.  

O GRAF. 12, por sua vez, mostra que 33% (trinta e três por cento) das empresas 

possuem um índice de como ler o Relatório de Sustentabilidade para auxiliar às partes 

interessadas em sua pesquisa e análise. Por outro lado, 67% (sessenta e sete por cento) das 

empresas analisadas não contemplam essa informação. 

E, no GRAF. 13,  verifica-se que que 67% (sessenta e sete por cento) das empresas 

analisadas contemplam o Índice dos Indicadores do GRI nos seus Relatórios de 

Sustentabilidade e 33% (trinta e três por cento) das empresas analisadas não apresentam 

essa informação.  

Já o GRAF. 14 mostra que 50% (cinquenta por cento) das empresas possuem, em 

seus Relatórios de Sustentabilidade, um capítulo que contempla a Abrangência do Relatório 

de Sustentabilidade e 50% (cinquenta por cento) das empresas analisadas não apresentam 

essa informação. 

 

d) Indicadores: Funcionários, Educação Continuada e Treinamentos, Força 
Feminina, Aposentadoria e Saúde e Segurança. 

 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), para elaboração do Relatório de Sustentabilidade, as empresas devem 

disponibilizar informações concisas nos seguintes tópicos de abordagem de gestão relativos a 

aspectos trabalhistas, contemplando os seguintes pontos de referência: emprego, relações 

entre trabalhadores e administração, saúde e Segurança no local de trabalho, formação e 

Educação, diversidade e igualdade de oportunidades. 
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Quadro 19: Análise da frequência da apresentação dos Indicadores: 
Perfil dos Funcionários, Treinamentos, Força Feminina, Aposentadoria, Saúde e Segurança. 
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Perfil dos funcionários em nº Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Educação continuada e treinamentos Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Força feminina Sim Sim Não Não Não Não 

Aposentadoria Sim Não Não Sim Sim Não 

Saúde e Segurança Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

A seguir, os dados supracitados serão demonstrados graficamente: 

 

Gráfico 15: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador com o Perfil dos Funcionários em números. 

 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 16: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre Educação Continuada e Treinamentos. 

 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
Gráfico 17: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 

em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre a Força Feminina na empresa. 
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33%
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Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
Gráfico 18: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 

em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre Aposentadoria. 
 

  . 

50%50%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
Gráfico 19: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 

em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre Saúde e Segurança. 
 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
Analisando-se o GRAF. 15, verifica-se que 100% (cem por cento) das empresas 

analisadas contemplam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, Indicador relativo ao Perfil 

dos Funcionários em números.  

O GRAF. 16 apresenta que 100% (cem por cento) das empresas apresentam, em seus 

Relatórios de Sustentabilidade, Indicador sobre Educação Continuada e Treinamentos. 

 O GRAF. 17 mostra que 33% (trinta e três por cento) das empresas apresentam, em 

seus Relatórios de Sustentabilidade, a relevância da Força Feminina para a empresa. Por outro 

lado, 67% (sessenta e sete por cento) das empresas analisadas não contemplam essa 

informação. 

E, no GRAF. 18,  verifica-se que 50% (cinquenta por cento) das empresas analisadas 

contemplam Indicador sobre a Aposentadoria e, 50% (cinquenta por cento) das empresas 
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analisadas não apresentam essa informação. Já o GRAF. 19 mostra que 100% (cem por 

cento) das empresas possuem indicador com informações sobre Saúde e Segurança. 

 
 

e) Indicadores: Áreas que a empresa ajuda ou preserva e Metas futuras da 
empresa 

 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), o conceito de Sustentabilidade Empresarial pode ser de forma clara quanto à 

área ambiental em termos dos limites globais para a utilização de recursos e para os níveis de 

poluição. Pode ser extremamente relevante quanto aos objetivos socioeconômicos e 

sustentáveis, como as metas nacionais e internacionais de desenvolvimento. 

 
Quadro 20: Apresentação das informações de preservação de áreas e metas futuras da empresa. 
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Áreas que a empresa protege ou ajuda a proteger Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Metas futuras da empresa Não Sim Sim Não Sim Não 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Em seguida, os dados supracitados serão demonstrados graficamente: 

 

Gráfico 20: Percentual das empresas analisadas que apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, 
informações de preservação de áreas que a empresa protege ou ajuda a proteger. 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Gráfico 21: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, informações das metas futuras da empresa. 

 

50%50%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 
Analisando-se o GRAF. 20, verifica-se que 100% (cem por cento) das empresas 

analisadas contemplam em seus Relatórios de Sustentabilidade informações de preservação de 

áreas que a empresa protege ou ajuda a proteger. 

E, no GRAF. 21,  verifica -seque 50% (cinquenta por cento) das empresas analisadas 

contemplam informações das metas futuras da empresa e, 50% (cinquenta por cento) das 

empresas analisadas não apresentam essa informação.  

 
 

f) Indicadores: Pesquisas, Projetos, Prêmios e Reconhecimentos. 
 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), a empresa informará, em seu Relatório de Sustentabilidade, os prêmios 

recebidos durante o período abrangido pelo Relatório, os procedimentos relacionados com a 

satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente. 
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Quadro 21: Apresentação das informações sobre pesquisas e desenvolvimento, 
projetos desempenhados, prêmios e reconhecimentos da empresa. 
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Pesquisas e desenvolvimento Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Projetos Desempenhados Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Prêmios e Reconhecimentos Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

A seguir, são distribuídos, graficamente, os dados supracitados: 

 

Gráfico 22: Percentual das empresas analisadas que apresentam,  
em seus Relatórios de Sustentabilidade, informações sobre pesquisa e desenvolvimento. 

83%
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SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 23: Percentual das empresas analisadas que apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, 
informações sobre os projetos desempenhados. 

 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Gráfico 24: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, informações sobre prêmios e reconhecimentos. 
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NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Analisando-se o GRAF. 22, verifica-se que 83% (oitenta e três por cento) das 

empresas analisadas contemplam em seus Relatórios de Sustentabilidade informações sobre 

pesquisa e desenvolvimento, por outro lado, 17% (dezessete por cento) das empresas 

analisadas não apresentam essa informação. O GRAF. 23, mostra que 100% (cem por cento) 

das empresas analisadas apresentam em seu Relatório de Sustentabilidade informações sobre 

os projetos desempenhados. 

E, no GRAF. 24,  verifica-se que 83% (oitenta e três por cento) das empresas 

analisadas contemplam informações sobre prêmios e reconhecimentos da empresa e, 17% 

(dezessete por cento) das empresas analisadas não apresentam essa informação.  
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g) Indicadores: Resíduos, Efluentes, Emissões de gases e Conflitos pelo uso da 
terra. 

 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), a Sustentabilidade na dimensão ambiental diz respeito aos impactos ambientais 

da organização nos sistemas naturais, sejam eles vivos e não-vivos, incluindo ecossistemas, 

solos, ar e água. Esses elementos estão representados no QUAD. 22, a seguir. 

 

Quadro 22: Apresentação dos Indicadores ambientais: uso da terra, emissões de gases, 
resíduos minerais ou não-minerais, efluentes e consumo de materiais. 
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Conflitos pelo uso da terra Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Emissões de gases Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Resíduos minerais ou não-minerais Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Efluentes Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Consumo de materiais Sim Não Sim Sim Sim Não 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Os dados supracitados estão distribuídos, graficamente, em seguida: 
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Gráfico 25: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre os conflitos pelo o uso da terra. 

 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 26: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre as emissões de gases. 
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SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 27: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre os resíduos minerais ou não-minerais. 
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Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 28: Percentual das empresas analisadas que apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, o 
Indicador sobre os efluentes. 
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SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Gráfico 29: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre o consumo de materiais ou não materiais. 
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Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Analisando-se o GRAF. 25, verifica-se que 100% (cem por cento) das empresas 

analisadas contemplam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador sobre os 

conflitos pelo o uso da terra. 

O GRAF. 26 apresenta que 100% (cem por cento) das empresas apresentam em seus 

Relatórios de Sustentabilidade o Indicador sobre as emissões de gases. 

O GRAF. 27 apresenta que 100% (cem por cento) das empresas apresentam em seus 

Relatórios de Sustentabilidade o Indicador sobre os resíduos minerais ou não-minerais. 

O GRAF. 28 apresenta que 100% (cem por cento) das empresas apresentam em seus 

Relatórios de Sustentabilidade o Indicador sobre os efluentes. 

No GRAF. 29, verifica-se que 67% (sessenta e sete por cento) das empresas 

analisadas contemplam Indicador sobre o consumo de materiais ou não materiais e 33% 

(trinta e três por cento) das empresas analisadas não apresentam essa informação.  

 

 

h) Indicadores: Clientes, Fornecedores, Acionistas e Empregados. 
 

Segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade (GRI, 

2007), a organização possui partes interessadas para apresentação dos Relatórios que se 

dividem em grupos, quais sejam, por exemplo: Comunidades; Sociedade Civil; Clientes; 

Acionistas e Investidores; Fornecedores; e Funcionários, outros trabalhadores e sindicatos. 
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Quadro 23: Apresentação dos Indicadores relacionados com as partes interessadas: 
Clientes, Fornecedores, Acionistas e Empregados. 
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Clientes Sim Sim Sim Não Sim Não 

Fornecedores Não Sim Sim Não Sim Sim 

Acionistas Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Empregados Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Apresentam-se, a seguir, dados supracitados, distribuídos nos GRAF. 30, 31, 32 e 33: 

 

Gráfico 30: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Clientes. 
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33%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 31: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Fornecedores. 
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SIM
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Fonte: Autora da Pesquisa. 
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Gráfico 32: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Acionistas. 
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NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 33: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Empregados. 

100%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

O GRAF. 30 apresenta que 67% (sessenta e sete por cento) das empresas apresentam 

em seus Relatórios de Sustentabilidade o Indicador relacionado aos Clientes, e 33% (trinta e 

três por cento) das empresas não apresentam essa informação. 

O GRAF. 31 apresenta que 67% (sessenta e sete por cento) das empresas 

apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos 

Fornecedores, e 33% (trinta e três por cento) das empresas não apresentam essa informação. 

O GRAF. 32 apresenta que 83% (oitenta e três por cento) das empresas apresentam, 

em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Acionistas, e 17% 

(dezessete por cento) das empresas não apresentam essa informação. 

E, por fim, o GRAF. 33 apresenta que 100% (cem por cento) das empresas 

apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, o Indicador relacionado aos Empregados. 
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i) Relatório de Asseguração Externa e Declaração Exame do Nível de Aplicação 
pela GRI 

 

No seu Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

(GRI, 2007), a GRI utiliza a expressão “Processo Externo de Asseguração” para se referir a 

atividades que têm como resultado a publicação de resultados do Relatório e as conclusões 

nele disponibilizadas. 

Ainda segundo o Manual de Diretrizes para Elaboração de Relatórios de 

Sustentabilidade (GRI, 2007, p. 42):  

 

[n]o cômputo geral, os principais atributos para um eficaz processo de garantia de 
fiabilidade dos relatórios que têm por base a Estrutura dos Relatórios da GRI são: 
 
• a sua condução por grupos ou indivíduos que não pertençam à organização, que 
são comprovadamente competentes, não só na temática abordada como também nas 
práticas de garantia de qualidade; 
 
• a sua implementação de uma forma sistemática, documentada, comprovada e 
caracterizada por métodos definidos; 
 
• a realização de avaliações, independentemente da apresentação do desempenho ser 
razoável e equilibrada, tendo em consideração a veracidade dos dados de um 
relatório, bem como a seleção global do conteúdo; 
 
• a condução do processo por grupos ou indivíduos que não estão excessivamente 
limitados pelo seu relacionamento com a organização ou com as partes interessadas, 
de forma a publicarem e chegarem a uma conclusão independente e imparcial sobre 
o relatório; 
 
• a avaliação do grau de aplicação da Estrutura dos Relatórios da GRI (incluindo os 
princípios de elaboração dos relatórios) no decurso das suas conclusões; e 
 
• o facto de resultar numa opinião ou conjunto de conclusões disponibilizadas 
publicamente, por escrito, e uma declaração da entidade responsável pela garantia de 
fiabilidade relativamente ao seu relacionamento com a entidade relatora. 
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Quadro 24: Apresentação do Relatório de Asseguração Externa e Declaração 

Exame do Nível de Aplicação pela GRI. 
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Relatório de Asseguração Externa Sim Não Sim Sim Sim Não 

Declaração Exame do Nível de Aplicação pela GRI Sim Não Sim Sim Não Não 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Os dados apresentados nesse quadro estão distribuídos, graficamente, nos GRAF. 34 e 

35, a seguir: 

 

Gráfico 34: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade, Relatório de Asseguração Externa. 

67%

33%

SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Gráfico 35: Percentual das empresas analisadas que apresentam, 
em seus Relatórios de Sustentabilidade Declaração Exame do Nível de Aplicação pela GRI. 

 

50%50%
SIM

NÃO

 
Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

O GRAF. 34 apresenta que 67% (sessenta e sete por cento) das empresas 

apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, Relatório de Asseguração Externa, e 

33% (trinta e três por cento) das empresas não apresentam essa informação. 
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E, por fim, o GRAF. 35 mostra que 50% (cinquenta por cento) das empresas 

apresentam, em seus Relatórios de Sustentabilidade, Relatório de Asseguração Externa, e 

50% (cinquenta por cento) das empresas não apresentam essa informação. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, constata-se que os Relatórios de Sustentabilidade são de extrema 

relevância para o mercado de capitais, para a sociedade e para um mundo sustentável, porque 

abordam temas e questões de interesse de todos. As empresas inseridas nesse grande mercado 

globalizado serão “sustentavelmente reconhecidas” por sua preocupação e pelo seu interesse 

em relatar e divulgar essas informações para a sociedade, e isso, naturalmente, se aplica de 

forma muito acentuada às empresas mineradoras. 

Levando-se em consideração esses aspectos, a Sustentabilidade é defendida pela 

ênfase que dá quanto se trata da exploração de recursos naturais, pelas empresas, de caráter 

finito, não-renovável, como é o caso, por exemplo, do minério de ferro.  

Constata-se, porém, que poucas empresas se preocupam, efetivamente, em produzir e 

divulgar Relatórios de Sustentabilidade, o que constitui atitude extremamente preocupante, 

uma vez que a extração mineral, em geral, polui a água, degrada o meio ambiente e emite 

gases poluentes, entre outras formas de degradação que prejudicam ou prejudicarão as 

gerações presentes e, provavelmente, também, as futuras.  

É justamente nesse contexto que se instala divergência política entre nações 

desenvolvidas e nações em desenvolvimento, porque os interesses dos grupos dominantes 

determinam que a modificação do status quo do processo produtivo, bem como da sociedade 

de consumo, seja determinada por isentar as gerações presentes para afetar as gerações 

futuras; ou seja: os compromissos ambientais de grande magnitude deverão ser bancados 

pelas gerações futuras. 

Nesse sentido, esta pesquisa visava, inicialmente, apresentar considerações sobre 

relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas mineradoras e identificar quais são as 

práticas mais utilizadas por elas na emissão desses relatórios para a sociedade. Durante a 

pesquisa, porém, algumas limitações impediram que essas informações fossem obtidas. 

Consultando-se a fonte de pesquisa previamente definida – o site BM&FBovespa –, 

identificaram-se apenas 2 (duas) empresas que se adequavam ao objetivo de pesquisa. Ao se 

encontrar essa limitação, houve a necessidade de se direcionar a pesquisa a uma amostra 

diferente: o site Revista Exame – Maiores e melhores do ano de 2013, que permitiu ampliação 

da amostra da pesquisa, com acréscimo de mais 4 (quatro) empresas, totalizando, então, 

amostra final de 6 (seis) empresas para análise comparativa de dados.  Contatamos que as 
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empresas não seguem um mesmo padrão para elaboração e divulgação de dados ao mercado, 

dificultando, assim, sua coleta de forma sistemática e padronizada, bem como a sua análise 

devido a dificuldade de consistência e uniformidade do segmento 

Em vista dos dados coletados, das análises e das considerações apresentadas, objetivo 

geral desta pesquisa – apresentação das práticas de elaboração de relatórios de 

sustentabilidade de empresas mineradoras listadas no site BM&FBovespa, posteriormente 

estendida ao site Revista Exame – Maiores e Melhores do ano de 2013 – foi alcançado.  

Derivados do objetivo geral, os objetivos específicos da pesquisa também foram 

alcançados, porque tinham como premissas: apresentar histórico de relatórios de 

sustentabilidade; elucidar o mercado de mineração no Brasil e em Minas Gerais; identificar as 

empresas mineradoras que divulgam informações ao mercado por meio de relatórios de 

sustentabilidade; mencionar as melhores práticas de divulgação de Relatórios de 

Sustentabilidade; e, por fim, efetuar estudo comparativo de relatórios de sustentabilidade das 

empresas mineradoras no Brasil. 

Por todos esses aspectos, a pergunta de pesquisa – Quais as práticas de elaboração 

que vêm sendo adotadas pelas empresas do ramo de mineração para elaborar seus 

Relatórios de Sustentabilidade? – foi respondida, tendo-se constatado que a prática mais 

utilizada pelas empresas mineradoras que publicam relatórios de sustentabilidade são as 

Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, elaboradas pela Global 

Reporting Iniciative - GRI, em 2006.  

Conclui-se que a maioria das empresas mineradoras ainda não divulga informações 

sobre suas práticas de sustentabilidade e sequer publicaram, em seus sites, informações 

inerentes ao assunto, dificultando a percepção dos seus stakeholders e de toda a sociedade em 

ações de preservação da natureza e de promoção de desenvolvimento sustentável.  

Do total de 20 (vinte) empresas pré-selecionadas para análise, apenas 6 (seis) 

elaboram e publicaram relatórios de sustentabilidade. Essa constatação é preocupante, porque 

somente de posse dos dados coletados e analisados (e re-analisados) podem-se gerar ações 

visando ao alcance de um meio ambiente mais sustentável e com volume menor de danos 

ambientais e de degradações que exercem impactos sobre a sociedade.  

Na amostra desta pesquisa, identificaram-se indicadores que confirmam preocupação 

das empresas para divulgação de informações ao mercado com temas relacionados a: (i) 

diversidade de seus colaboradores(as) quanto aos seus gêneros (feminino e masculino); (ii) 

governança corporativa; (iii) educação continuada de seus(suas) colaboradores(as), com 

capacitação/treinamento; (iv) projetos desenvolvidos/implementados; (v) saúde e segurança 
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ocupacionais; (vi) prêmios e reconhecimentos; e (vii) áreas que a empresa protege ou ajuda a 

proteger, dentre outras. 

Entretanto, nessa mesma amostra, constatou-se que a maior parte das empresas não 

direciona preocupação efetiva quanto aos seguintes temas: (i) gestão de riscos empresarial; 

(ii) ética; (iii) força feminina no mercado de trabalho; (iv) aposentadoria; e (v) metas futuras 

da empresa. 

Essa conclusão enseja, entre outras, estas perguntas: (a) é dessa forma que nós 

construiremos um mundo melhor?; e (b) é dessa forma que queremos nosso patrimônio 

mineral sendo, a cada dia, explorado, deixando marcas enormes, como cicatrizes, no planeta, 

com reflexos negativos – às vezes, comprometedores não só da qualidade de vida, mas ate da 

vida, em si – sobre os que o habitam?  

Toda a sociedade precisa ter acesso a essas informações e analisá-las, criticamente, 

para que possa ter o que e como cobrar dessas empresas que se alocam em microcidades e, 

depois, deixam, nelas, não mais do que paisagens tristes e desoláveis, e entendo que este 

trabalho possa conscientizar muitas pessoas e empresas no sentido de darem uma atenção 

especial a esse nosso bem não-renovável e de extrema importância para a sociedade, 

diminuindo os impactos e degradações ambientais para sua exploração.  

Dada a relevância de pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto, novos estudos e 

pesquisas poderão, contemplando parte dos mesmos referenciais teóricos e da mesma 

metodologia, analisar situações de empresas desse mesmo ramo de atividade e de outros, com 

grande impacto sobre o meio ambiente, em suas publicações mais recentes, cujas informações 

sobre sustentabilidade podem resultar muito importantes para si mesmas, seus stakeholders, 

para as comunidades que as abrigam, o Estado e o País, e para o meio ambiente, como um 

todo, do qual somos parte, desde sempre. 
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