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RESUMO 
O objetivo do trabalho foi investigar quais fatores influenciam a contribuição das empresas 
extrativas minerais para o desenvolvimento sustentável dos locais onde operam. Utilizou-se 
uma pesquisa qualitativa interpretativista apoiada na técnica de análise de conteúdo, 
embasada no método da Grounded Theory, conduzida por meio do estudo de caso de seis 
grandes empresas do setor de mineração no Brasil. Os resultados empíricos evidenciam que a 
contribuição da empresa de mineração é influenciada, em parte, pelo padrão de governança 
caracterizado pelo nível de relação com os stakeholders, pelos mecanismos de gestão dos 
impactos e riscos, pelo papel exercido pela liderança, pela estrutura organizacional e pela 
cultura de inovação alavancada pela gestão sob a ótica da sustentabilidade. E, em parte, pelo 
grau de incorporação do conceito de sustentabilidade à estratégia empresarial caracterizado 
pela visão que a organização tem sobre desenvolvimento sustentável, pelas principais formas 
de contribuição, pelo grau de utilização de indicadores de desempenho da contribuição e pela 
forma como a empresa evidencia seus compromissos de sustentabilidade. Concluiu-se que 
quanto maior o foco na contribuição, mais desenvolvidas são as práticas de sustentabilidade e 
maiores os ganhos de valor para a empresa e para o território. 
 
Palavras-chaves: Governança Corporativa; Estratégia; Desenvolvimento Sustentável; 
Sustentabilidade; Mineração.  
 
Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo investiga os fatores que influenciam o grau de contribuição de uma 
empresa de mineração para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde opera. Além 
disso, analisa as características desses fatores que determinam essa contribuição no sentido de 
apresentar um modelo teórico de análise do ambiente de negócio sob a ótica de uma gestão 
mais sustentável capaz de criar valor compartilhado.  

A responsabilidade social é definida pela forma ética com que as empresas lidam e 
gerenciam seus objetivos comerciais concomitantemente com o impacto de suas decisões 
sobre os stakeholders e sobre a contribuição ao desenvolvimento local (ASHLEY, 2010; 
SUCUPIRA, 2010).  Assim, a gestão deve contemplar a geração de valor para o acionista e 
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para as demais partes interessadas, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e 
contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com as quais mantêm interação 
com a empresa de forma a buscar oportunidades de convergência entre os interesses dos 
negócios e da sociedade (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; FLOCKART, 2005; 
LAZLO, 2008; PORTER; KRAMER, 2011). 

As empresas estão observando às crescentes expectativas das partes interessadas em 
relação aos negócios, especialmente no que tange ao fato de que o sucesso empresarial, agora, 
depende também do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável (SUCUPIRA, 
2010). Além disso, torna-se mais evidente, na relação de empresas de setores estigmatizados, 
como são o caso de empresas de mineração, energia, produtos químicos e outras (PORTER; 
KRAMER, 2006).  Assim, torna-se evidente a contribuição exigida da empresa de mineração 
ao transformar o capital natural extraído em desenvolvimento sustentável no sentido de 
atender a critérios e a condições sociais, ecológicas e econômicas que envolvem a empresa, os 
governos e as comunidades (ENRIQUEZ, 2007). 

Neste sentido, este trabalho objetivou investigar quais fatores influenciam a 
contribuição das empresas extrativas minerais para o desenvolvimento sustentável dos locais 
onde operam. 

Para alcançar os objetivos deste trabalho optou-se por uma pesquisa qualitativa 
interpretativista, inspirado no método da Grounded Theory (STRAUSS; CORBIN, 2008). O 
foco desta pesquisa visou apresentar os principais construtos relacionados à como a empresa 
contribui a partir da análise e interpretação de entrevistas com gestores, especialistas, análise 
de relatórios de sustentabilidade e do conteúdo apresentado pelas empresas dos sites de 
empresas de mineração com atuação no Brasil.  

Isso permitiu explorar os fatores que influenciam a sua contribuição a partir da ótica 
empresarial. A coleta e análise foram realizadas paralelamente por meio da técnica de análise 
de conteúdo. 

 
2 O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE 

A forte crise social e ambiental constatada no Relatório de Brundtland em 1987 
deflagrou que a pobreza e a degradação ambiental sofrida pelo o planeta, impediam que a 
maioria da população tenha acesso aos bens básicos para sua sobrevivência digna, dado o 
agravamento das desigualdades sociais e do fracasso do modelo de desenvolvimento 
considerado insustentável.  Assim, emergiu a reflexão sobre um novo modelo de 
desenvolvimento mais equilibrado que atendesse às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, 
denominado de Desenvolvimento Sustentável (BRUNDTLAND, 1987; THE CLUB OF 
ROME, 2002).  Essa nova visão acelerou a reflexão sobre o compromisso e a 
responsabilidade das empresas com o processo de desenvolvimento sustentável e ampliou as 
discussões sobre o seu comportamento ético e sua efetiva contribuição para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

A partir de então, assumiu-se que as decisões tomadas pelas empresas sejam resultado 
da ponderação do seu impacto sobre a qualidade de vida atual e futura das partes interessadas, 
ou seja, de todos que forem afetados por estas decisões (ASHLEY, 2005).  Assim, a 
responsabilidade social corporativa passou a ser definida como uma forma de gestão ética e 
transparente da organização, com as suas partes interessadas, compromissada com o com a 
elevação de bem-estar social, econômico e ambiental das sociedades e territórios em que está 
inserida (PORTER; KRAMER, 2006; CALSING, 2010). 
A abordagem da responsabilidade deve ir além da obrigação moral da empresa ser um bom 
cidadão, da promoção do desenvolvimento socioeconômico das comunidades para garantir a 
sustentação dos recursos naturais; do desejo de obter a licença social para operar, ou do foco 
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na melhoria da imagem e da reputação (PORTER; KRAMER, 2006).  
A integração da empresa ao contexto social que está inserida, associada às crescentes 

expectativas das partes interessadas em relação aos negócios, exige uma nova postura dos 
gestores em relação às questões socioeconômicas e ambientais. Isso desafia a sustentabilidade 
dos negócios e dos territórios, na medida em que, aumenta a compreensão de que o sucesso 
empresarial, agora, depende também do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável 
(SUCUPIRA, 2010).  

Além disso, torna-se mais evidente, na relação de empresas de setores estigmatizados, 
como é o caso de empresas de mineração, energia, produtos químicos e outras (PORTER; 
KRAMER, 2006). Neste caso, considera-se o conceito de sustentabilidade em que o capital 
natural extraído pode gerar o desenvolvimento de outros capitais produtivos por meio da 
contribuição que a empresa de mineração gera no sentido de atender a critérios e a condições 
sociais, ecológicas e econômicas que envolvem a empresa, os governos e as comunidades 
(ENRIQUEZ, 2007). Nesse contexto, a sustentabilidade é compreendida como o resultado do 
equilíbrio e da interdependência das dimensões social, econômica e ambiental que devem ser 
consideradas na busca contínua do desenvolvimento sustentável.  

As dimensões podem ser complementares e também conflituosas, mas o importante é 
compreender as interdependências e a complexidade das mudanças provocadas pelo conceito 
de sustentabilidade nos negócios como preceitua (ELKINGTON, 1998). 
A forma ética com que as empresas lidam e gerenciam seus objetivos comerciais e as questões 
socioeconômicas e ambientais relacionadas à sua estratégia de contribuição ao 
desenvolvimento local, torna-se decisiva para a qualidade e o sucesso da gestão sob a 
perspectiva da sustentabilidade, adotada como um alicerce para fazer negócios num mundo de 
complexas interdependências e inter-relações sociais como apresentado por Ashley (2010) e 
Sucupira (2010).  Assim, a gestão deve contemplar a geração de valor para o acionista, ao 
mesmo tempo em que protege o meio ambiente e contribui para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com as quais mantêm interação, alinhando e buscando convergência entre os 
interesses dos negócios e da sociedade (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; FLOCKART, 
2005; LAZLO, 2008; PORTER; KRAMER, 2011). 
 
3 ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA  

Uma gestão sob a ótica da sustentabilidade reforça a necessidade de uma governança 
corporativa realizada a luz da teoria dos stakeholders (IBGC, 2009).  Essa abordagem da 
sustentabilidade também traz uma reflexão sobre a compreensão da função objetivo de uma 
empresa e sua implicação na forma de fazer negócios que é discutida pela governança 
corporativa.  

As duas funções objetivo que se destacam, são a da teoria dos shareholders ou da 
maximização da riqueza dos acionistas, em que as decisões devem ser tomadas para 
maximizar o valor das empresas, a partir do qual todos os stakeholders se beneficiarão; outra 
da teoria dos stakeholders que defende que as decisões devem ser tomadas visando equilibrar 
e satisfazer os interesses de todas as partes interessadas, igualmente (SUNDARAM; 
INKPEN, 2004a; FREEMAN; WICKS; PARMAR, 2004).  Este estudo adota a visão 
apresentada pela teoria dos stakeholders que baseia-se no fato de que os valores morais fazem 
parte dos negócios e tem o seu foco articulado em dois núcleos teóricos.  

Primeiro, relacionado ao propósito da empresa que se refere ao valor que os gestores 
criam e, dessa forma, levam junto as partes interessadas impulsionando o desempenho da 
empresa. O segundo se baseia na responsabilidade que a gestão deve ter com as partes 
interessadas. Isso leva os gestores a refletirem como eles querem fazer negócio, ou seja, quais 
relacionamentos devem ser criados para que a empresa atinja o seu propósito.  

Para essa abordagem, os acionistas são um componente importante e os lucros um 
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elemento crítico, mas a preocupação com os lucros é resultado de um processo de criação de 
valor para as partes interessadas (FREEMAN; WICKS; PARMAR, 2004).  

O desafio da gestão sob a perspectiva da sustentabilidade é potencializada pelas 
tensões e conflitos de interesses entre as diversas partes interessadas, em especial, entre os 
acionistas e os gestores que ocorrem pelo fato do agente tentar a todo o momento maximizar 
sua utilidade, procurando melhorar seu bem estar, garantindo para si vantagens adicionais, em 
contraposição aos interesses do principal.  

Isso ocorre porque existe uma relação em que o acionista tem poder sobre o 
comportamento do gestor em seu favor, bem como o resultado do bem-estar do acionista sofre 
influências das decisões do gestor nos diversos cenários de trocas econômicas (JENSEN; 
MECKLING, 1976; COSTA MARQUES; CONDE, 2000).  

Portanto, o papel da governança corporativa num modelo de gestão sob a ótica da 
sustentabilidade não se limita apenas em disciplinar as diversas formas de relação entre os 
interessados de uma organização. Também tem o papel de implementar boas práticas que 
possibilitam uma gestão mais equilibrada, transparente e profissional, ampliando a simetria 
informacional entre as partes interessadas, gerando valor para a empresa e convergindo para 
os interesses de todas as partes envolvidas (SHLEIFER; VISHNY, 1997; IBGC, 2009).   

Neste contexto, a empresa amplia sua visão gerencial e leva em consideração no 
momento da elaboração da estratégia, a sua contribuição para as diversas partes interessadas.  
A empresa assume os riscos (ameaças e oportunidades) relacionados aos aspectos 
socioeconômicos e ambientais e os aspectos intangíveis como, por exemplo, a qualidade dos 
relacionamentos com as partes interessadas, a política de contribuição ao desenvolvimento 
sustentável, como fatores que geram impacto significativo no valor econômico da empresa.  
Isso faz com que sejam considerados na estratégia de longo prazo para garantir a longevidade 
do negócio (IBGC, 2009). 

A estratégia é a forma como a organização pretende criar valor sustentável para os 
acionistas a partir do relacionamento com o ambiente de negócios que envolvem as forças 
sociais, econômicas e ambientais que afetam o desempenho da empresa (PORTER, 1991).  

A criação de valor pode ocorrer pela alavancagem de ativos tangíveis, físicos e 
financeiros e também pela alavancagem dos ativos intangíveis (KAPLAN; NORTON, 1992; 
2004). Nesse sentido, o mapa estratégico do Balanced ScoreCard fornece um modelo de 
representação visual que mostra, com clareza e foco nas relações de causa e efeito, como se 
liga os ativos intangíveis aos processos que impulsionam a criação de valor para o acionista e 
demais partes interessadas (KAPLAN; NORTON, 2004).  

O Balanced ScoreCard é um instrumento que tenta equilibrar vários aspectos tanto 
internos quanto externos relacionados a gestão do negócios e tem como objetivo integrar de 
os ativos intangíveis no sistema de gestão empresarial de uma forma qualitativa e mais 
eficiente e tem se discutido como um possível quadro conceitual apropriado a incorporatação 
do tema  sustentabilidade (BIEKER; WAXENBERGER, 2002). 

Um dos aspectos intangíveis críticos para a geração de valor a longo prazo, refere-se à 
forma como a empresa lida com os aspectos socioambientais da sustentabilidade, inseridos 
nos aspectos regulatórios e sociais dentro da perspectiva de processos internos do mapa 
estratégico.  

Os aspectos regulatórios e sociais ajudam a empresa a garantir o direito de operar nas 
comunidades e nos países em que produzem e vendem. Além disso, muitas organizações 
buscam desempenho superior aos requisitos e padrões estabelecidos legalmente, de modo a 
estabelecer a reputação de melhor em todas as comunidades em que executam suas operações.              

Assim, a incapacidade de apresentar desempenho satisfatório nos processos 
regulatórios e sociais põe em risco a própria capacidade da empresa de operar, crescer e 
fornecer valor futuro para os acionistas (KAPLAN; NORTON, 2004).  
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Portanto, é preciso que a organização defina o desempenho ambiental e social 
esperado com base numa abordagem ética das relações com as diversas partes interessadas 
(BIEKER; WAXENBERGER, 2002).  

 O Balanced ScoreCard possibilita o alinhamento de interesses da organização em 
torno de objetivos comuns, permitindo uma visão sistêmica do negócio. Isso viabiliza a 
estruturação de um sistema integrado de indicadores financeiros e não financeiros para 
acompanhamento do desempenho organização (KAPLAN; NORTON, 1992; 2004).  Outro 
fato é que a alta predominância dos aspectos financeiros pode impedir a integração das 
dimensões social e ambiental da sustentabilidade de forma equilibrada. Sobretudo, o Balanced 
ScoreCard é uma ferramenta útil para apoiar a elaboração, implementação e controle de 
estratégias de sustentabilidade de forma a garantir maior integração das demandas das partes 
interessadas no sistema de gestão estratégica da organização (HOCKERTS, 2001; BIEKER, 
2002; BIEKER; WAXENBERGER, 2002). 

Com base nessa abordagem, Bieker (2002) propôs a criação do Sustainability 
Balanced ScoreCard, que inclui uma quinta perspectiva denominada Sociedade que busca 
representar como a criação de valor para a sociedade incorporando diversos indicadores 
socioambientais capazes de mensurar quanto valor a empresa cria para a sociedade.  

A inclusão dessa perspectiva é útil para classificar as diferentes ações e projetos 
realizados nas dimensões social, econômica e ambiental dentro da empresa, bem como 
materializar a incorporação da sustentabilidade ao sistema de gestão estratégica da empresa. 

Contudo, apesar da pressão dos stakeholders e da teoria apresentar que as empresas 
têm um papel importante na geração de valor para a sociedade e que esse valor está 
intrinsecamente relacionado à sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, constatou-se 
que as pesquisas existentes sobre cidadania empresarial e o papel das empresas no 
desenvolvimento sustentável são escassas e inconclusivas (HAMANN, 2006).  Assim, o 
presente estudo busca contribuir com a maior compreensão sobre a contribuição das empresas 
de mineração para o desenvolvimento sustentável no contexto brasileiro ao investigar quais 
são os fatores que influenciam a contribuição de uma empresa de mineração para o 
desenvolvimento sustentável dos territórios em que atua. 

 
4 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa interpretativista inspirada no método 
da Grounded Theory com ênfase na abordagem Straussiana, indicada para estudos descritivos 
de fenômenos organizacionais complexos, possibilitando ao pesquisador uma análise das 
especificidades e das complexidades inerentes às interações sociais, o que não ocorre nas 
técnicas aplicadas para análise de dados quantitativos (GODOI et al., 2006; CRESWELL, 
2007; STRAUSS; CORBIN, 2008; RICHARDSON, 2010).  

O conjunto de procedimentos e técnicas foram adaptados dos roteiros propostos por 
Strauss e Corbin (2008), Pandit (1996), Petrini (2006) e Freitas (2009).  Foram estudados 6 
(seis) casos (empresas de grande porte do setor de mineração) por meio da obtenção de 7 
entrevistas, semi-estruturadas gravadas e transcritas, com profissionais da alta e media gestão 
e de carreira técnica que lideravam processos relacionados ao desenvolvimento sustentável no 
período de fevereiro a julho de 2011.  

As empresas estudadas representaram juntas, cerca de 80% da Produção Mineral Bruta 
do Brasil em 2009 (BRASIL MINERAL, 2010). Também foi estudada por meio da análise do 
relatório de sustentabilidade a maior mineradora do mundo que tem participação acionária em 
uma das empresas brasileiras estudada.  

Também foram obtidos dados por meio de literatura técnica e não técnica, como os 
relatórios de sustentabilidade e os sites, tendo como referência de análise o período 
2009/2010, quando o setor de mineração começou a se preparar para expansão dos negócios. 
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A seleção dos casos atendeu os seguintes critérios de importância previamente 
estabelecidos: (a) ser uma empresa de mineração de grande porte e ter como principal negócio 
a atividade de mineração; (b) ter operações no Brasil há mais de cinco anos, tanto de forma 
direta quanto indireta por meio de empresas controladas; (c) ter apresentado relatório de 
sustentabilidade e/ou outro relatório com apresentação de informações sobre o desempenho 
econômico e socioambiental de 2009 e ou de 2010; (d) ser aderente aos princípios de 
desenvolvimento sustentável do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM); (e) 
ter declarado seu compromisso com a contribuição ao desenvolvimento sustentável dos 
territórios onde atuam; e (f) ter vivenciado experiência em processos de licenciamento 
ambiental nos últimos 10 anos. 

A coleta e análise ocorrem de forma paralela e cumulativa, em que cada evento 
observado acrescentou algo à coleta e à análise de dados anteriores. As novas coletas foram 
direcionadas por resultados anteriores por meio do processo da escolha intencional dos 
entrevistados configurando-se a amostragem teórica.  

Foi utilizado um programa de edição de texto como ferramenta de suporte para análise 
qualitativa. Na medida em que o processo de análise avançou, caracterizaram-se os códigos, 
conceitos e categorias derivados do processo de comparação constante.  

Em seguida foi realizado o processo de codificação axial que examinou as relações 
entre as categorias e também entre as categorias e as subcategorias, formando as proposições 
da teoria substantiva por meio de associações de propriedades e dimensões.  

Depois, foi realizado o processo de codificação seletiva para encontrar a categoria 
central da teoria nas quais as demais categorias estão relacionadas. Durante a análise buscou-
se a confrontação com a literatura existente (GODOI et al., 2006; STRAUSS; CORBIN, 
2008) 

Também foi utilizada a técnica de análise de conteúdo com o objeto produzir 
inferências a partir da análise da fala dentro do contexto social do fenômeno, incluindo a 
análise documental para classificação das informações em categorias e para triangulação de 
resultados (BAUER; GASKELL, 2008; BARDIN, 2010). 

 
5. RESULTADOS 

O principal resultado deste estudo foi a identificação e caracterização dos fatores que 
influenciam a contribuição que uma empresa de mineração pode gerar para o 
desenvolvimento sustentável dos territórios onde atua.  

O estudo constatou que o grau de contribuição pode variar em função da forma como 
o desenvolvimento sustentável é compreendido e incorporado ao padrão de governança 
corporativa e à estratégia empresarial. 

 
5.1. Padrão de Governança 

O padrão de governança é composto pelos seguintes fatores: (a) o nível de 
relacionamento que a empresa tem com as partes interessadas; (b) pela forma como gerencia 
os impactos e riscos relacionados a sua atividade; (c) pelo papel exercido pela liderança da 
empresa; (d) pela estrutura organizacional organizada para responder as questões de 
sustentabilidade; e (e) pela cultura de inovação alavancada pela ótica da sustentabilidade.  

O nível de relacionamento com as partes interessadas é caracterizado especialmente 
pelos seguintes fatores:  

Pelos tipos de partes interessadas - Foi observado que as principais partes interessadas 
consideradas pelas empresas nos relatórios de sustentabilidade, além dos acionistas, são os 
clientes, as instituições financeiras, os empregados, os sindicatos, os fornecedores, a 
imprensa, o poder público (executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual e 
municipal) e as comunidades vizinhas das operações conforme preconiza Nadas (2010) e 
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Ashley (2010).  
Ao abordar o tema da contribuição ao desenvolvimento sustentável as empresas dão 

uma grande ênfase no relacionamento com o poder público e as comunidades vizinhas as 
operações das empresas;  

Pela motivação da empresa em obter a licença social - as empresas reconhecem que a 
sociedade requer um novo padrão de empreendimento que deve ser economicamente e 
ambientalmente viável e culturalmente aceito em determinado contexto social (ASHLEY, 
2010). 

Pela forma como a empresa dialoga com a sociedade – relacionado à forma como a 
empresa faz a gestão do relacionamento por meio de metodologias de diálogo social de modo 
a compreender a percepção das partes interessadas sobre o negócio, identificar pontos de 
convergência de interesses, orientar a contribuição ao desenvolvimento sustentável e a 
divulgação de informações da empresa conforme explicita Calsing (2010).  

Neste caso, quanto mais estruturado e sistematizado é o processo de diálogo social, 
maior é a contribuição da empresa; 

Pela forma como a empresa busca gerar valor a essas partes interessadas – essa foi 
uma característica que reforça o modelo de governança orientado fundamentado na teoria dos 
stakeholders, já que todas as empresas declaram o interesse em gerar valor para todas as 
partes interessadas para garantir a sustentabilidade do negócio como preceitua Lazlo (2008).  

A ênfase no desenvolvimento sustentável fez emergir o conceito de valor 
compartilhado já defendido por Flockart (2005) e Porter e Kramer (2006, 2011) em que a 
empresa gera valor social ao mesmo tempo em que gera valor comercial.  

O valor social refere-se à forma como a empresa de mineração utiliza de forma 
responsável os recursos naturais contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade 
de vida e do desenvolvimento sustentável dos territórios onde atua; 

Pelo grau de transparência das informações sobre o seu desempenho socioeconômico e 
ambiental – apresentadas nos relatórios de sustentabilidade e as demais formas de 
comunicação utilizadas pelas empresas com destaque para utilização de indicadores 
quantitativos, no sentido de ampliar o acesso as informações sobre o quanto a empresa 
contribui para o desenvolvimento sustentável.  

Outro aspecto refere-se à forma como as partes interessadas utilizam essas 
informações. Sendo que o uso das informações vai depender entre outros fatores da 
maturidade das partes interessadas, de quem são essas partes, do contexto social, do nível de 
escolaridade, do engajamento com a causa e da motivação da parte interessada em relação à 
empresa;  

Pela forma de relacionamento estabelecido com o poder público – relativo a 
preocupação das empresas de mineração com a qualidade e a eficácia do uso da renda pública 
gerada a partir da atividade mineral utilizada em prol do desenvolvimento sustentável do 
território.  

Foi observado que as empresas não têm autonomia sobre os recursos públicos gerados 
em função da mineração, mas buscam acompanhar e influenciar positivamente as políticas 
públicas para garantir a qualidade do uso da renda mineral.  

Para tal, um dos mecanismos utilizados é o desenvolvimento de ações e projetos 
voltados ao fortalecimento do capital social, da criação de mecanismos de controle social, a 
definição clara de limites, papeis e responsabilidades da empresa e do poder público, e a 
sinergia entre o investimento social privado e os investimentos públicos planejados para o 
território de modo a potencializar a transformação positiva do território.  

O relacionamento com essas partes interessadas trazem um novo olhar sobre a 
importância da atuação da empresa sob a ótica da contribuição ao desenvolvimento e moldam 
um novo padrão de comportamento da empresa com a sociedade.  
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Observou-se que as empresas já perceberam que, cada vez mais, a sociedade espera 
das empresas uma atuação cidadã e compromissada no sentido de utilizar as suas capacidades 
e seus recursos na promoção do bem estar social dos territórios onde atuam conforme 
contatado por Enriquez (2007). 

Os dados revelam como o envolvimento da empresa com as diversas partes 
interessadas se tornou um elemento central na governança das empresas. O contexto de 
tensões e de possíveis conflitos de interesses pessoais e coletivos inerentes ao processo de 
compreensão e de negociação de expectativas que possam existir nessa relação dos 
shareholders (acionistas) – com os executivos (gestores) – e com os demais stakeholders 
(partes interessadas) influenciam decisivamente a contribuição que uma empresa de 
mineração gera em prol do desenvolvimento sustentável com o objetivo de criar valor a todas 
as partes interessadas.  

Como resultado da análise dessas relações buscou-se representar na Figura 1 as inter-
relações entre esses agentes de modo a demonstrar o complexo ambiente de governança 
corporativa que desafia os gestores que atuam nas empresas de mineração.  

Nesse caso a complexidade está associada ao grande número de partes interessadas e 
aos diferentes interesses muitas vezes antagônicos e conflituosos, exigindo maior dedicação e 
atenção das empresas no sentido de gerenciar e de equilibrar o atendimento às expectativas 
dos acionistas e das demais partes interessadas como preconizam Freeman, Wicks e Parmar 
(2004) e Ashley (2010). Esse ambiente altamente complexo exige o desenvolvimento de 
novas competências e capacidades, de estabelecer um posicionamento institucional integrado 
e flexível, de demonstrar a sua efetiva contribuição da mineração para o desenvolvimento dos 
territórios e de mapear e compreender os interesses dos diversos stakeholders de modo a 
identificar as oportunidades de convergência de interesses para gerar valor compartilhado 
como preceituam Prahalad e Ramaswamy (2004), Flockart (2005), Porter e Kramer (2011). 

Outro fator que influencia a contribuição é a forma como a empresa gerencia os seus 
impactos e riscos socioeconômicos e ambientais. Nesse aspecto, a empresa reconhece que a 
natureza de sua atividade tem influência na realidade das regiões onde atua e, portanto, 
assume o papel de co-responsável pelo desenvolvimento sustentável do território.   

A definição e avaliação dos impactos positivos e negativos é o ponto de partida para a 
definição das estratégias e do grau de contribuição do empreendimento de mineração como 
também constata Petrini e Pozzzebon (2009). Um aspecto que também caracteriza os 
resultados da gestão dos impactos e riscos são o nível de maturidade do capital político, 
institucional e social que podem colaborar ou limitar a contribuição da empresa de mineração. 

A forma como a alta gestão exerce o papel de liderança na gestão sob a ótica da 
sustentabilidade também influencia na contribuição na medida em que motiva, inspira e 
dissemina para toda a organização o compromisso com a geração de valor as partes 
interessadas contribuindo com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua 
ampliando a consciência da organização sobre a interdependência de recursos entre a empresa 
e o território compreendendo que o grau com que contribui para esse desenvolvimento afeta a 
sustentabilidade do negócio no médio e longo prazo. 

Um aspecto do padrão de governança é como a empresa monta sua estrutura 
organizacional para responder a essas novas demandas da agenda da sustentabilidade. 

Constatou-se que os principais fatores que caracterizam as estruturas criadas para 
tratar a questão da sustentabilidade são: (i) os aspectos legais que regulam suas operações; (ii) 
as políticas e as diretrizes da empresa matriz e/ou dos acionistas, (iii) as políticas e as 
diretrizes de acionistas e (iv) o nível e as formas de relacionamento com as partes 
interessadas.  

Foi identificado que a formalização de estruturas para tratar das questões 
socioambientais é um fator fundamental para garantir que as estratégias de contribuição 
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gerem resultados efetivos.  
Essas estruturas funcionais, assim como, a criação de comitês de sustentabilidade 

ligados a alta gestão demonstram o compromisso e maior incorporação de conceitos e práticas 
em prol do desenvolvimento sustentável.  

Por fim, constatou-se que uma gestão sob a ótica da sustentabilidade alavanca os 
processos de inovação nas empresas, gerando maior contribuição para o desenvolvimento 
sustentável dos territórios.  

Isso ficou evidente pelo fato de algumas empresas terem criado área específica com 
foco na inovação, na busca de soluções mais eficientes e viáveis, tanto do ponto de vista 
econômico quanto ambiental e social.  

As principais características referem-se a utilização de indicadores e metas, 
remuneração de empregados, a avaliação de anual de empregados relacionados ao 
desempenho nas questões de sustentabilidade, impulsionando os processos de inovação e 
desenvolvendo  a cultura da inovação alavancada por questões socioambientais. 
 
5.2 Estratégia de Gestão Sustentável 

A estratégia empresarial está relacionada ao grau de incorporação do conceito de 
sustentabilidade as estratégias de negócio e é caracterizado pela: (a) visão que a organização 
tem sobre o seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios em que 
atuam; (b) compreensão das formas como a empresa de mineração contribui ou pode 
contribuir para esse desenvolvimento; (c) forma como a empresa mede quantitativamente e 
qualitativamente, por meio de um sistema de indicadores socioeconômicos e ambientais, a sua 
contribuição e a eficácia da mesma para gerar uma transformação social positiva; e (d) forma 
como a empresa declara e/ou evidencia os seus objetivos estratégicos em relação ao território 
materializando a gestão estratégica da sustentabilidade através de um mapa estratégico de 
sustentabilidade. 

Um dos fatores relacionados à estratégia empresarial que afetam a contribuição das 
empresas de mineração está relacionado a visão que a organização tem da sua relação com o 
território e do seu papel de catalisadora do desenvolvimento sustentável.  

As empresas do setor compreenderam que é estratégico para a sustentabilidade do 
negócio construir uma reputação sustentada no legado positivo que o negócio pode gerar ao 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população vizinha as suas operações.  
Assim, busca criar um ambiente mais adequado para a implementação e operação de 
empreendimentos minerários. Essa abordagem leva a construção de experiências de co-
criação de valor compartilhado a partir de pontos de convergência de interesses, ou seja, de 
oportunidades de contribuição que atendam os interesses do desenvolvimento sustentável.  

Dessa forma, cria-se um espaço de interação que possibilita o desenvolvimento de 
ambas as partes. Para que isso aconteça, faz-se necessário que ambas as partes ampliem o 
conhecimento entre si, no sentido de facilitar a compreensão dos legítimos interesses das 
partes e das necessidades do território e, dessa forma, desenvolver iniciativas de ganha-ganha.  
Assim, a empresa manter o foco nas oportunidades de ganhos mútuos e não apenas nos 
conflitos e tensões advindas da sua interação com a sociedade como abordado por Prahalad e 
Ramaswamy (2004) e Porter e Kramer (2011). 

Constatou-se que à medida que a empresa tende a ampliar a compreensão sobre a 
sociedade e buscar maior transparência em relação aos princípios e limitações do negócio em 
contribuir com o desenvolvimento sustentável, mais equilibrada tende a ser a sua relação com 
as partes interessadas.  

Isso estabelece um espaço de co-responsabilidade de todas as partes interessadas com 
o desenvolvimento territorial. Essa visão do processo de interação gera ganhos significativos 
para a sociedade, ao passo que ela terá um parceiro contribuindo para o seu desenvolvimento 
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e para a empresa na medida em que proporciona oportunidades de inovação.  
Também pode gerar melhorias de processo, maior eficácia na gestão dos riscos e de 

impactos bem como desenvolvimento de práticas em busca de uma gestão mais sustentável, 
para garantir o sucesso de sua estratégia de negócio.  Outro fator que caracteriza a estratégia 
da empresa são as formas, pelas quais, ela contribui com o desenvolvimento sustentável.  
Neste sentido, verificou-se que as empresas geram valor para as partes interessadas ao 
contribuírem com o desenvolvimento local principalmente por meio de 7 (sete) temáticas, 
sendo elas:  

Lucro - que indica geração de valor para o acionista, o que garante a viabilidade do 
negócio bem como de realizar novos investimentos aumentando o fluxo positivo da 
contribuição; Produto – refere-se a satisfação cliente que impulsiona o potencial de 
contribuição nas demais temáticas;  Tributos _ que constitui a maior fonte de contribuição da 
empresa de mineração, configurando-se o valor gerado para o stakeholder governo em forma 
de recolhimento de tributos diretos e indiretos por meio da geração de negócios no território;  
Compras - que têm uma relevância estratégica para o desenvolvimento de competências e de 
diferenciais competitivos do território, tanto na atração de novos investimentos quanto na 
geração de emprego e renda por meio da diversificação da base econômica local;  Emprego – 
caracterizada pela geração de emprego e de renda direta e indireta no território, bem como por 
sua contribuição voltada para desenvolvimento do capital humano que é fundamental para 
sustentação de um processo de desenvolvimento territorial;  Social – relacionada 
principalmente a realização de investimento social e diálogo social de modo que visa 
desenvolver o capital humano, social, político e institucional exercendo influência 
significativa no nível de transparência e controle social na utilização dos recursos públicos, 
sobretudo para garantir a qualidade no uso da renda mineral e para fortalecer os espaços de 
diálogo intersetorial em prol do desenvolvimento sustentável local; e Meio Ambiente - 
caracterizada pela eficiência ambiental da empresa de mineração, no sentido de que, quanto 
mais ela for eficiente e responsável no uso adequado dos recursos naturais, maior é a sua 
contribuição, pois demonstra que ela continua gerando valor às partes interessadas, ao mesmo 
tempo em que consome proporcionalmente menos recursos naturais.  

A busca pela eficiência ambiental é impulsionada, dentre outros fatores, pelo 
reconhecimento da sua responsabilidade ambiental, pela adesão em compromissos e sistemas 
de gestão ambiental, pelas oportunidades de economia financeira gerados por projetos de eco 
eficiência e pelo desenvolvimento de inovações de melhoria dos aspectos ambientais do 
negócio.  

Outra característica importante é a contribuição da empresa de mineração para à 
manutenção e ao desenvolvimento de patrimônio ambiental tanto por meio da criação de 
reservas particulares de proteção ambiental quanto pelo uso de recursos de compensação 
ambiental para fortalecimento das unidades de conservação por meio do volume de 
investimentos ambientais. 

Com base na compreensão das principais formas de contribuição, emergiu a proposta 
de um modelo conceitual para análise do ambiente empresarial que permita maior clareza na 
definição de estratégias em prol de uma gestão mais sustentável.  

O modelo visto na Figura 2, visa demonstrar como uma empresa de mineração poderia 
se tornar mais sustentável ao ampliar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável 
criando zonas de sustentabilidade, ou seja, criando espaços territoriais mais sustentáveis a 

partir do processo de interação com as diversas partes interessadas de determinada sociedade. 
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Figura 2. Modelo para análise do ambiente para uma gestão mais sustentável 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O modelo estabelece uma plataforma de variáveis que orientam uma analise 
estratégica do ambiente multidimensional de interação da empresa com a sociedade.  

Ele permite a empresa identificar oportunidades de geração de valor a todas as partes 
interessadas por meio da definição das estratégias de contribuição ao desenvolvimento 
sustentável a partir da ótica da convergência de interesses e das experiências de interação 
entre a empresa e as partes interessadas defendido por Prahalad e Ramaswamy (2004), Lazlo 
(2008) e Porter e Kramer (2011). 

O primeiro aspecto refere-se à análise horizontal em que a empresa gera valor social 
compartilhado às suas partes interessadas por meio do uso eficiente dos recursos naturais e da 
preservação da qualidade ambiental e também por meio da disponibilização de seus recursos e 
competências, para potencializar o desenvolvimento socioeconômico do território. 

Na dimensão ambiental, entende-se que a empresa pode gerar valor para as partes 
interessas de três formas: (a) pela redução do consumo de recursos naturais; (b) pelo uso 
eficiente e responsável desses recursos; (c) pela gestão efetiva dos impactos de sua atividade. 
Esses aspectos são essenciais para monitorar a contribuição da empresa na dimensão 
ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

Na dimensão socioeconômica, a empresa pode gerar valor por meio dos seguintes 
aspectos: (a) potencializando impactos socioeconômicos positivos; (b) minimizando os 
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impactos socioeconômicos negativos; (c) fomentando a diversificação e o desenvolvimento 
econômico do território; (d) apoiando o desenvolvimento do capital humano, social e 
institucional.  

Na análise horizontal busca-se a identificação de oportunidades de sinergia entre a 
empresa e as partes interessadas em prol do desenvolvimento sustentável do território. Esse 
olhar sob a ótica da contribuição ao desenvolvimento sustentável cria oportunidades de 
geração de valor compartilhado tanto pela ótica dos recursos demandados pela empresa 
quando pelos recursos que a mesma oferta à sociedade. 

A análise vertical refere-se ao engajamento da cadeia produtiva no intuito de 
potencializar as contribuições diretas da empresa de mineração para o desenvolvimento 
sustentável. O compartilhamento de prática e de experiências em função da construção de 
soluções e da realização de ações conjuntas com os demais agentes da cadeia de produtiva 
amplia as oportunidades ganha-ganha.   Esse ponto é onde a empresa pode ampliar a sua 
capacidade de transformação positiva dos territórios onde atua ao articular e contagiar outras 
empresas engajando-as nesse movimento sustentável.  

Vale ressaltar ainda que a sinergia de ações desenvolvidas, de forma integrada pelas 
empresas nos territórios, possibilitaria acelerar o processo de transformação positiva destes, 
ampliando a zona de sustentabilidade. Esta zona é representada pelos níveis de envolvimento 
da cadeia produtiva nos propósitos da contribuição para o desenvolvimento sustentável e 
foram classificados, em princípio, em três níveis que ilustram o raio de influência da empresa 
de mineração na cadeia produtiva.  

A partir da visão de análise vertical de oportunidades, a empresa mineradora assume o 
papel de liderar o processo de articulação de parcerias e alianças para a promoção do 
desenvolvimento sustentável.  Assim, a análise vertical demonstra como a empresa pode 
aperfeiçoar e difundir as soluções criadas, atendendo, de forma mais ampla, à convergência de 
interesses e fortalecendo os relacionamentos entre a empresa e a sociedade como proposto por 
Porter e Kramer (2011).  

Para que a empresa de mineração amplie o seu grau de contribuição ao 
desenvolvimento sustentável dos territórios onde atua, deve exercer o papel de liderança na 
cadeia produtiva considerando dois fatores são essenciais: a lente da integração e a lente da 
inovação.  

A lente da integração refere-se à forma de abordagem que a empresa deve adotar na 
execução das estratégias de sustentabilidade, de modo que sejam orientadas pelas 
oportunidades e riscos relacionados à interdependência entre a empresa e o território. A lente 
da inovação promove oportunidades de alavancagem do desempenho empresarial, a partir 
dessa nova abordagem da gestão mais sustentável, como já abordado por Prahalad, Nidomolu 
e Rangaswani (2009). Essa abordagem exige que a empresa implemente canais de diálogo 
social estruturado que possibilitem interações pró-ativas com todas as partes interessadas. 
Convém destacar que o processo de diálogo social é fundamental para garantir uma eficiente 
gestão de expectativas das diversas partes interessadas da sociedade em relação à capacidade 
e aos limites de contribuição da empresa bem como para articular e reunir as demais 
organizações do território em torno do propósito do desenvolvimento sustentável.  Dessa 
forma, a empresa pode influenciar positivamente, com maior assertividade, as transformações 
do território e ser decisiva na ambiência para o negócio e operar e crescer. 

Cabe destacar ainda que outro fator decisivo para determinar a contribuição da 
empresa de mineração nesse ambiente visualizado na Figura 2 é como a empresa de 
mineração mede quantitativamente e qualitativamente, por meio de um sistema de indicadores 
socioeconômicos e ambientais, a sua contribuição e a eficácia da mesma para gerar essa 
transformação social positiva.  Na medida em que a empresa sabe o quanto está contribuindo 
fica mais fácil orientar as estratégias de ação em prol do desenvolvimento sustentável 
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definindo melhor as políticas de alocação de recursos para suas iniciativas como destaca 
Bellen (2006).  

No entanto, observou-se uma baixa utilização de sistemas de inteligência 
informatizados que contemplem as questões socioambientais dificultando a coleta, 
sistematização e distribuição de informações sobre esses indicadores como também foi 
constatado por Petrini e Pozzzebon (2009). 

Por fim, um fator de grande influência é forma como a empresa declara e/ou evidencia 
e materializa seus objetivos estratégicos com foco na contribuição para o desenvolvimento 
sustentável na gestão estratégica da empresa.  

Verificou-se que quanto mais explícito for à a intenção de contribuir com o 
desenvolvimento dos territórios na estratégia da empresa, mais desenvolvidas são as práticas 
de sustentabilidade e, consequentemente, maior o grau de contribuição tanto do curto como no 
longo prazo para os territórios e para a sustentabilidade do negócio.  

Com base na visão da empresa atuar gerando valor aos stakeholders, em favor do 
desenvolvimento sustentável, emergiu uma proposta de modelo de mapa estratégico baseado 
no Balanced ScoreCard de Kaplan e Norton (2004), considerada adequada a incorporação da 
sustentabilidade ao sistema de gestão estratégica da empresa como constatado por Hokerts 
(2001), Bieker e Waxenberger (2002) e Bieker (2002), que a criação de uma quinta 
perspectiva transversal as demais perspectivas do Balanced ScoreCard, é de fundamental 
importância para que a organização possa alavancar uma gestão do desempenho empresarial 
sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 

Essa perspectiva denominada Sociedade caracteriza o que Bieker (2002) chamou de 
Balanced ScoreCard de Sustentabilidade.  A perspectiva Sociedade apresentada na Figura 3 é 
composta pelas 7 (sete) temáticas de contribuição - Lucro, Produto, Tributos, Compras, 
Emprego, Social e Meio Ambiente - e refere-se à capacidade da organização de gerar valor 
para as demais partes interessadas, além dos acionistas e dos clientes, que incorpora 
indicadores de desempenho empresarial relativo as questões socioambientais sob a ótica da 
contribuição ao desenvolvimento sustentável das localidades em que a empresa opera.  

O uso dessa ferramenta suportada pela criação de indicadores para mensurar a 
contribuição fortalece uma gestão estratégica da sustentabilidade. 
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Figura 3 – Perspectiva Sociedade do Balanced ScoreCard de Sustentabilidade. 
Fonte: Elaboração Própria. 
 
A inserção desta perspectiva facilita a definição de objetivos estratégicos que 

possibilitem maior gestão sobre o valor aos principais stakeholders da empresa além dos 
acionistas e dos clientes. Essa perspectiva oferece maior clareza e foco para medir o grau de 
contribuição da empresa para cada grupo de partes interessadas, consideradas como públicos 
de relacionamento estratégico. Ela visa medir tanto a contribuição financeira quanto o 
impacto dessa contribuição na percepção de valor que o negócio gera para a sociedade. A 
inserção desta perspectiva cria oportunidade para maior integração dos aspectos sociais e 
ambientais a gestão da sustentabilidade da empresa como apontam Bieker (2002) e Lazlo 
(2008). 

Vale destacar que a adoção de um modelo de Balanced ScoreCard de Sustentabilidade 
que contemple essa perspectiva de geração de valor a partir da ótica da sociedade é apenas 
uma ferramenta que auxiliar a análise de lacunas estratégicas das questões socioambientais 
bem como facilita a comunicação e a implementação das estratégias de sustentabilidade em 
prol do desenvolvimento sustentável dos territórios de atuação.  

 
6 CONCLUSÃO 

A conclusão principal foi de que o grau de contribuição tende a ser influenciado pela 
forma como esse termo é compreendido e incorporado ao padrão de governança corporativa e 
à estratégia empresarial. O estudo se mostra relevante vez que buscou ampliar o 
conhecimento existente sobre os fatores que explicam o grau de contribuição da empresa de 
mineração para o desenvolvimento sustentável no contexto nacional.  
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Vale destacar que os dados revelam a interdependência entre empresas de mineração e 
os territórios de operação, razão pela qual se torna fundamental a geração de valor 
compartilhado como preceitua Porter e Kramer (2011).  Isso torna mais evidente o papel da 
empresa na contribuição ao desenvolvimento sustentável a partir da gestão ética e da 
responsabilidade social com o contexto social no qual está inserida como apresentado por 
Ashley (2010).   Também revelam que quanto maior o foco da empresa na contribuição ao 
desenvolvimento sustentável maior o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade. 

O planejamento, a implantação e a expansão, ou mesmo a continuidade das atividades 
de uma empresa mineradora, deve-se observar as influências que a empresa tem sobre o 
processo de desenvolvimento sustentável das localidades em que atua.  

Observou-se que a atuação da empresa na melhoria da qualidade do uso da renda 
mineral, tanto pública quanto privada, constitui-se um fator essencial para a sustentabilidade 
desses territórios e das empresas.  Assim, as questões socioambientais tornam-se fatores 
críticos de sucesso para as estratégias no negócio, pois criam riscos significativos à sua 
licença para operar. 

Por fim, apresenta-se como principal limitação deste estudo refere-se à seleção de 
empresas de porte muito diferentes.  Assim, recomenda-se que as futuras pesquisas apliquem 
essa pesquisa a um grupo de caso com maior homogeneidade e investiguem quais os 
indicadores quantitativos poderiam ser utilizados para mensurar a contribuição da empresa de 
mineração para desenvolvimento sustentável do território onde atua.  
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