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Contexto ATUAL

As ações de prevenção, 
mitigação e compensação de 
impactos ja ́ correspondem em 
média, para empreendimentos 
hidrelétricos, a 20% do valor 
total de seus orçamentos, em 
comparação com os 6% 
observados na década de 1990
(INSTITUTO ACENDE BRASIL. Custos 
socioambientais: tendências, ferramentas e 
responsabilidades. White Paper 19,             
São Paulo, 2017, 28 p)  
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Pessoa ou grupo que tem 

interesse em uma empresa, 

negócio ou indústria, 

podendo ou não ter feito um 

investimento nele

Partes Interessadas (STAKEHOLDERS)



Partes Interessadas (stakeholders) 
e sua INTERAÇÃO

Agentes 
financia-

dores Comuni-
dades

afetadas

Poderes 
públicos

Ministé-
rio

PúblicoÓrgãos 
ambien-

tais

Academia 
e ONGs

Mídia

Outros 
players

EMPREEN-
DEDOR

Público estratégico:

Pessoa ou grupo que pode 

ou poderia afetar o 

desempenho de uma 

empresa ou negócio  
(FREEMAN, 1984)



Interação entre Stakeholders:
Os CONFLITOS

Conflito Social:
Duas ou mais partes disputam, 

ao mesmo tempo, acesso, 
uso e controle 

do mesmo território

Conflito Socioambiental
Duas ou mais partes disputam, 

ao mesmo tempo, o acesso e/ou 
o uso a recursos naturais



A radiografia dos CONFLITOS

EVENTO

PADRÃO

ESTRUTURA

MODELO MENTAL

Repetições que caracterizam
o conflito

Sistemas locais ou regionais
(ou a ausência deles) que 
possibilitam o conflito

Julgamentos, crenças,
maneiras de pensar que
justificam o conflito

Como o conflito se mostra



Conceituação de RISCOS

PERIGO: 

Propriedade ou condição 
inerente a uma atividade, a um 

processo, a uma localidade ou a 
uma região, com potencial para 

causar um evento indesejável, 
traduzido por prejuízo a alguma 

coisa ou a alguém 

RISCO NEGATIVO:

Probabilidade de materialização 
do evento indesejável intrínseco 
ao perigo 

P R

Ações 
preventivas

Ações 
corretivas

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL   =   GESTÃO DE RISCOS
FOCO: evitar/minimizar impactos em custos, cronograma e reputação



FGV-EAESP Mestrado Profissional em 
Gestão da Competitividade  .  Ênfase em sustentabilidade

Inovação para sustentabilidade

Aquela que contribui 
para viabilizar a vida em 
um espaço seguro e 
justo.PROJETO

EMPRESA

RISCOS PARA O
MEIO AMBIENTE

E SOCIEDADE

RISCOS PARA O 
EMPREENDIMENTO/

EMPRESA:
Cronograma, Custos 

e Imagem

Gestão de RISCOS
O Ambiente de Negócios



FGV-EAESP Mestrado Profissional em 
Gestão da Competitividade  .  Ênfase em sustentabilidade

Inovação para sustentabilidade

Aquela que contribui 
para viabilizar a vida em 
um espaço seguro e 
justo.

Top-down

Bottom-up

Gestão de RISCOS
O Ambiente de Negócios

PROJETO

EMPRESA



Como ATUAR
no novo Ambiente de Negócios

Avaliação de 
fragilidades e 

oportunidades 
socioambientais 
relacionadas ao 

projeto

Análise estratégica e 
integrada do território 

onde se insere o projeto

Atendimento a normas e 
padrões aplicáveis (nacionais 

e internacionais)

Atendimento e 
gerenciamento de metas 
com vistas à otimização de 
cronograma e custos

Estratégias de 
relacionamentos e 
mediação de 
conflitos 

NECESSIDADES
DESAFIOS

DO CLIENTE

VIABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
DO PROJETO

Reportes (dashboards) 
executivos periódicos    
sobre a gestão dos projetos

Gestão Estratégica de Riscos



Diversidade 
Espacial

Diversidade 
Natural

Diversidade 
Social

Diversidade 
Cultural

Diversidade 
Política

Conceituação de TERRITÓRIO

“... o território, mais que simples base

física para as relações entre

indivíduos e empresas, possui um

tecido social, uma organização

complexa feita por laços que vão

muito além de seus atributos

naturais...” (ABRAMOVAY, 2000)

“... um território representa uma trama

de relações com raízes históricas,

configurações políticas e identidades...”
(ABRAMOVAY, 2000)



Diversidade 
Espacial

Diversidade 
Natural

Diversidade 
Social

Diversidade 
Cultural

Diversidade 
Política

Como ATUAMOS
no Território

Leitura da Realidade por meio
de uma Lente (Teoria) com seus

conceitos, modelos, procedimentos...

Lente (Teoria) que se fundamente em
Relações, pois a realidade e a 

Sustentabilidade são 
resultantes relacionais

Teoria da Licença Social para Operar
(LSO)



O que é a LICENÇA SOCIAL

É a legitimação das operações de uma 

empresa pela sociedade. É a população

local que sente os impactos das atividades 

produtivas e que primeiro concede ou 

nega a Licença Social (SANTIAGO, 2016)

Licença Social não é uma ferramenta, mas 

sim uma estratégia.

Não funciona isolada

A Licença Social é dinâmica. Depende 

diretamente do nível e da continuidade 

de engajamento com os stakeholders e da 

postura da empresa frente a eles



Engajamento de STAKEHOLDERS

Integração da voz dos stakeholders nos 

processos de negócio por meio de extensa 

interação

Estratégia para diminuir os impactos 

socioambientais negativos, e maximizar os 

positivos, ao longo da cadeia de valor e 

para otimizar a legitimidade e a 

reputação da empresa
(HART, S. L.; MILSTEIN, M. B. Criando valor sustentável. Revista 
de Administração de Empresas – RAE Executivo, v.3, n. 2, p. 
65-79, maio/jul. 2004)



Principais VARIÁVEIS
definidoras da LSO

LICENÇA 
SOCIAL

Confiança

Aprovação 
e 

Aceitação

Justiça nos 
Procedi-
mentos

Qualidade 
do Diálogo

Contexto 
do 

Território

Influências Externas



Como EXPLORAR o “ambiente” em um Território

INTERIOR

• O que está 
potencializado nas 
pessoas no território?

RELACIONAL LOCAL

• O que está 
potencializado nas 
relações no território?

EXTERIOR GLOBAL

• O que está 
potencializado 
externamente ao 
território?

PESSOAL

• O que está em 
“deslocamento” no 
território? 

RELACIONAL

• Como é a qualidade das 
relações no território?

CONTEXTUAL

• Quais forças 
institucionais estão em 
ação?

PERCEPTIVA

• Qual a realidade 
percebida no território?

COGNITIVA

• Quais os conhecimentos 
e linguagens 
compartilhadas?

FÍSICA

• Qual a realidade que 
“aparece” no território? ESPAÇO DE BASE

ESPAÇO DE 
TRANSFORMAÇÃO

ESPAÇO DE 
SENTIDO

UNIVERSO 
INTERIOR

UNIVERSO 
RELACIONAL LOCAL

UNIVERSO 
RELACIONAL GLOBAL



Os Níveis da LICENÇA SOCIAL:
O modelo original de Thomson e Boutilier (2011) 

Níveis e fronteiras da licença social

Thomson, I. & Boutilier, R. G.(2011). Social License to operate. In. P. Darling (ed.), SME Mining Egineering Handbook
(pp. 1779-1796). Littelton, CO: Society for Mining, Metalurgy and Exploration.

Níveis e Fronteiras da 

Licença Social

Adaptado de ACCSR

Nível de Licença 
Social

Nível de Risco    
(sociopolítico)

Materialização

Retenção Alto
Bloqueios, boicotes, violência, danos à 

propriedade, permanente "judicialização"

Aceitação Médio

Vigilância permanente (mídia, Ministério Público 
etc), baixa tolerância, comunicação pautada em 

temas negativos, pedidos de compensação 
recorrentes

Aprovação Baixo
Reconhecimento como um bom vizinho, tolerância 

a determinadas ocorrências e impactos 
operacionais, colaborações pontuais 

Identificação Muito Baixo
Alianças políticas contra ameaças externas, senso 

de co-propriedade, co-gestão de desafios 
compartilhados, agenda positiva



Os Níveis da LICENÇA SOCIAL:
Evoluções do Modelo de Thomson e Boutilier

Níveis e fronteiras da licença social

Thomson, I. & Boutilier, R. G.(2011). Social License to operate. In. P. Darling (ed.), SME Mining Egineering Handbook
(pp. 1779-1796). Littelton, CO: Society for Mining, Metalurgy and Exploration.

LEGITIMIDADE
ECONÔMICA

(Benefícios Econômicos
para o stakeholder)

CONFIANÇA 
DE INTERAÇÃO
(Percepção do

engajamento no 
diálogo com
a sociedade)

LEGITIMIDADE
SOCIOPOLÍTICA
(Contribuições

para o bem-estar
da sociedade)

CONFIANÇA 
INSTITUCIONALIZADA
(percepção de situação

duradoura de “ganha-ganha”)

A LSO deve ser avaliada com base na percepção dos stakeholders e não só da empresa



Os Fundamentos da LICENÇA SOCIAL

• Quanto à qualidade do diálogo:
Evoluir do Diálogo Transacional (unidirecional) para o Diálogo Transformacional
(bidirecional e buscando aprendizado mútuo) 
(MERCER-MAPSTONE et al., 2017)

• Quanto à importância do mapeamento estratégico periódico de stakeholders:
Diagnóstico dos agentes e das interações existentes, dos níveis de apoio ao 
empreendimento e de influência junto a outros agentes  
(BAHR; NAKAGAWA, 2017)

• Quanto às armadilhas de se “dispor” de uma LSO:
 Riscos de cooptação
 Avaliação fruto de assimetrias de poder
 Efeitos silenciadores das certificações sociais  
(EHRNSTRÖM; KRÖGER, 2017)



Como avaliar o nível de LICENÇA SOCIAL:
O Mapeamento Estratégico de Stakeholders

• Amostragem pela Metodologia “Bola de Neve” a partir de uma amostra de conveniência (semente)
• Entrevistas semi-estruturadas



Como avaliar o nível de LICENÇA SOCIAL:
O Mapeamento Estratégico de Stakeholders

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

FÓRUNS DE 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL

ABORDAGENS 
APRECIATIVAS

DIAGNÓSTICOS 
RÁPIDOS 

PARTICIPATIVOS

MONITORAMENTO 
SOCIOECONÔMICO

PLANO ESTRATÉGICO E 
INTEGRADO DE 

ENGAJAMENTO (CONSULTA) DE 
STAKEHOLDERS



Como avaliar o nível de LICENÇA SOCIAL:
O Mapeamento Estratégico de Stakeholders
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Grupo Legitimidade 
Econômica

Legitimidade 
Sociopolítica

Confiança de
Interação

Confiança
Institucio-
nalizada

% % % %

Sistema de Codificação

MATRIZ DE LICENÇA SOCIAL

LEGITIMIDADE
ECONÔMICA

CONFIANÇA 
DE INTERAÇÃO

CONFIANÇA 
INSTITUCIONALIZADA

CONFIANÇA 
INSTITUCIONALIZADA

LEGITIMIDADE 
SOCIOPOLÍTICA



A Influência de FATORES CULTURAIS e NORMATIVOS
sobre a Licença Social

RESULTADO

ATITUDESHABILIDADE

CONHECIMENTO

VALORES CULTURA

Adaptado de FLEURY, M. T. L. et alli. Construindo o conceito de competência. RAC, Edição Especial. 2001.



Exemplo: UHE BELO MONTE
O Processo de Interação com Stakeholders

Nível e tipo de Participação Social (População Não Indígena)

• Comunicação Social  ”tradicional”

• Cadastro Socioeconômico

• Pesquisa socioantropológica:

1.800 entrevistas semiestruturadas

9 Oficinas ”O que não

se pode deixar de estudar para 

conhecer a região da UHE Belo 

Monte”

18 Oficinas com resultados do EIA 

e discussão de ações e programas

Obtenção

LP

Elaboração 

PBA e

Obtenção LI

Implantação e 

Obtenção LO

• Comunicação Social ”tradicional”

• Fórum de Acompanhamento Social (FASBM):

 Instaurado em meados de julho 2011

 Até final de dezembro 2017:

• 147 reuniões (24 do Colegiado e 123 

das Comissões e Comitês)

• Grupos de Trabalho (GTs)

 Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)

 Pesca

 RUC Pedral

• Conselho Ribeirinho

• PDRS-Xingu

Início da 

Operação

N
ív

e
l 
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e
 P

a
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a
ç
ã
o

S
o
c
ia

l

Comunicação Social 

”tradicional” e Audiências 

Públicas (para obtenção LP)

Elaboração EIA



GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL

AVALIAÇÃO TÉCNICA
ESTRATÉGICA

RELACIONAMENTO E
INTERAÇÃO SOCIAL

AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO

PLANEJAMENTO

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

Gestão de RISCOS SOCIAIS
ao longo da Linha do Tempo do Projeto



PLANEJAMENTO
Desenvolvimento de
Estudos e Projetos

IMPLANTAÇÃO 
Implantação de Programas
e Projetos Socioambientais

OPERAÇÃO
Implantação de Programas
e Projetos Socioambientais

Gestão de RISCOS SOCIAIS
ao longo da Linha do Tempo do Projeto

AVALIAÇÃO DO 
NEGÓCIO

Due diligences e/ou 
preparação para Leilão

 Avaliar, realisticamente, 
perigos e riscos, e suas 
consequências sobre:

• Custos
• Cronograma
• Taxa de atratividade
• Imagem corporativa
• Oportunidades

 Delinear Plano de Ação e seus 
impactos sobre:

• Custos
• Cronograma

 Obter e manter a “Licença 
Social para Estudar”

 Construir com stakeholders
os estudos e projetos

 Iniciar o efetivo 
Desenvolvimento Humano 
Sustentável do território, 
preparando sua 
“desvinculação” do 
empreendedor

 Prevenir ou antever crises 
socioambientais

 Obter e manter a “Licença 
Social para Implantar”

 Gerenciar, de forma preditiva, 
prazos, escopo, qualidade, 
custos, relacionamento com 
stakeholders e impactos sobre 
a imagem corporativa

 Antecipar e gerenciar riscos 
para obtenção da Licença de 
Operação

 Prevenir ou antever crises 
socioambientais

 Obter e manter a “Licença Social 
para Operar”

 Gerenciar, de forma preditiva, 
prazos, escopo, qualidade, custos, 
relacionamento com stakeholders
e impactos sobre a imagem 
corporativa

 Inserir-se como mais um 
stakeholder no território, mas não 
como o seu (grande) provedor

 Prevenir ou antever crises 
socioambientais



DUE DILIGENCES
Metodologia Ferreira Rocha para Avaliação de Riscos

Riscos e 
Oportunidades 

Socioambientais

Riscos Legais -
Padrões 

Nacionais e/ou 
Internacionais

Riscos de 
compliance
(condução e 

desenvolvimento 
do licenciamento) 

Oportunidades 
de 

Responsabilidade 
Social Estratégica

Riscos 
decorrentes do 

Cenário Político-
institucional

Riscos de 
Relacionamento 

com 
Stakeholders

Focos da 
E&S Due
Diligence

Avaliação dos 
Riscos (Grau de 

Criticidade e  
Probabilidade de 

Manifestação)

Cálculo do 
Orçamento (E&S) 

com Contingências          
(Valor Máximo 

Esperado)

Óticas de Custos, Cronograma e Reputação

Proposição e 
Orçamentação de 

Planos de Ação 
frente aos Riscos



DUE DILIGENCES
Metodologia Ferreira Rocha para Avaliação de Riscos
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9. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Condição de pagamento: deve-se levar em conta que a EDF-NF efetua pagamentos somente nos dias 
15 e 30 de cada mês, ou dia útil imediatamente posterior. 

A nota fiscal só poderá ser emitida após a validação/assinatura da medição pelo setor da EDF NF 
responsável pela prestação dos SERVIÇOS/fornecimento. 

Todos os impostos devem ser inclusos no preço apresentado. 

10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A PROPOSTA técnica e comercial deve ser encaminhada para os seguintes e-mails: 
claudia.dias@edfnf.com.br e fernando.medina@edfnf.com.br até 17:00 horas do dia 27 de junho de 
2016.  

11. ESCLARECIMENTOS 

Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição por meio dos e-mails claudia.dias@edfnf.com.br e 
fernando.medina@edfnf.com.br para esclarecer eventuais dúvidas em relação ao presente Termo de 
Referência.  

12. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

A PROPONENTE apresentará a proposta juntamente com a seguinte documentação Ficha de Inscrição 
Cadastral (FIC), Anexo 2, preenchida corretamente.  

Posteriormente, caso se sagre vencedora, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 
documentação: 

 Cópia do Estatuto Social ou Contrato Social e sua última alteração, se houver, registrado(s) na 
Junta Comercial ou no órgão competente. 

 Cópia da identidade e CPF daqueles que assinam pela empresa; 

 Cópia do CNPJ; 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanço provisório;  

 Certificado de regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 

 Prova de Regularidade junto à Seguridade Social, demonstrando situação regular com o 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CND); 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Estaduais e Municipais; 

 Certidão Negativa da Justiça Federal; 

 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União; 

 Relação de no mínimo três principais clientes, com indicação de telefone, e-mail e nome da 
pessoa para eventual contato;  
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Once the Hazard level associated with each Fragility was identified and assessed, the prob-

ability of its materialization was evaluated as High, Medium, or Low, in accordance with crite-

ria justified in the Matrices summarizing the risk assessment process. It is worth noting that 

this probability was evaluated without taking into account the risk-minimizing effect 

the implementation of the Action Plan can represent. 

Subsequently, with the assessment previously carried out concerning Hazard and the proba-

bility of it materializing, the associated Risk level was reached by means of the Assess-

ment Matrix shown in Figure 2-1, below, without yet considering possible benefits 

arising from the implementation of the Action Plan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-2- Risk Assessment Matrix based on Hazard Assessment and the probability of its occurrence. 

 

Similarly, once the Benefit level associated with each Opportunity was identified and as-

sessed, the probability of it materializing was evaluated in High, Medium, or Low, in accord-

ance with criteria justified in the Matrices summarizing the Risk assessment process. This 

probability was also evaluated without taking into account the benefit-enhancing ef-

fect the implementation of the Action Plan can represent. 

Subsequently, with the assessment previously carried out concerning Benefit and the proba-

bility of it materializing, the associated Risk level was reached by means of the Assess-

ment Matrix shown in Figure 2-3, below, without yet considering possible benefits 

arising from the implementation of the Action Plan. 
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Risk	Severity	Assessment	

Risk Level 

Probability of Risk

Risk Severity

Impact on Cost Cost
Contingency 

(R$)

Probability Expected 
Monetary
Value (R$)

Impact on 
Schedule

Time 
Contingency

(months)

Impact on 
X’s Image

Main Directives for 
Action Plan

Schedule 
(months)

Action Plan 
Total Cost (R$)

High indemnification costs greater 
than those already considered in 
OPE

Indemnifications related to diamond 
mining are not considered yet (lack 
of data)

1,250,000.00 0,9 1,125,000.00 Possible delays 
on reservoir 
filling due to 
negotiation 
difficulties and 
risk of legal 
actions

6 Conflicts with 
local mines’ 
owners and 
mining 
workers; risk of 
legal actions

Detailed updated
diagnosis of mining 
activities in the 
enterprise’s area. 
Beginning of discussion 
with affected people 
during PBA’s stage

4 120,000.00

Para um Risco com Grau de Severidade Alto (por exemplo):



DUE DILIGENCES:
Avaliação de Riscos Sociais por meio de Mapeamento de Conflitos

Análise do Histórico 

de Ocupação do 

Território

Análise das 

Características 

Socioambientais e 

Culturais do 

Território 

Análise das 

Informações sobre 

Ocorrência 

Geográfica do 

Conflito

+

+ Padrões

Estruturas

Modelos Mentais

Repetições que caracterizam o conflito

Sistema locais e regionais que 

possibilitam a ocorrência do conflito

Julgamentos, crenças, maneiras de 

pensar que justificam o conflito

COMO O EVENTO 
(CONFLITO) SE 

MOSTRA

O QUE SUSTENTA 
O CONFLITO

ANÁLISE DO CONFLITO

Aplicação da “TEORIA DO ICEBERG”

DADOS SOBRE O 
CONFLITO Fonte: Northwest Earth Institute (NWEI) – Adaptação



A Antecipação do DIÁLOGO TRANSFORMACIONAL

... tratar as questões socioambientais 
inerentes aos projetos hidrelétricos de 
forma mais abrangente, com um alcance 
maior do que aquele conferido pelo atual 
processo de licenciamento ambiental. Para 
isso, deve-se antecipar comunicação e o 
diálogo, buscando a participação legítima
da sociedade neste processo, ... e 
internalizando estas atividades no 
processo de planejamento
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2017, p. 237, grifo 
nosso).



Etapa de LICENCIAMENTO PRÉVIO:
A Licença Social para as UHEs Caçu e Barra dos Coqueiros

LICENÇA 
SOCIAL

Confiança

Aprovação 
e 

Aceitação

Justiça 
nos 

Procedi-
mentos

Qualidade 
do 

Diálogo

Contexto 
do 

Território

Conhecimento

Habilidade

Atitude

CULTURA ORGANIZACIONAL



Etapas de IMPLANTAÇÃO e OPERAÇÃO
A Incorporação da Visão de Desenvolvimento Local

ESTADO

Articulações

Plano de 
Desenvol-
vimento

Territorial

Políticas 
Públicas

Preparação 
da 

Infraestrutura

Incremento 
do Capital 
Humano

ESTADO + 
Influências Externas

EMPREENDEDOR



Etapa de IMPLANTAÇÃO e OPERAÇÃO
A Tendência do Cumprimento Social de Condicionantes

Condicionante 
2.12. 

“Implantar X
equipamentos 
de educação”

EDUCAÇÃO

Impacto: 

Aumento da 
demanda 

sobre 
equipamentos 

sociais -
migrantes

Foi feito? Funciona bem?

Eficácia Efetividade/Satisfação Social

Atende às necessidades?

Sistema de Monitoramento, Comunicação e Disseminação

Plataforma online com sistema de monitoramento do desenvolvimento local
Boletins informativos, Material impresso, Processos de diálogo e mobilização

Cumprimento 
condicionantes

Metas/Pactos 
da sociedade

Mapa dos CaminhosArticulação e Sinergias com 
Políticas Públicas

Como? Processos

Políticas e 
Ações

Projeto Indicadores de Belo Monte

Monitoramento da efetividade de condicionantes

INDICADORES

Adaptado de FGV EAESP. Monitoramento da Efetividade de Condicionantes do Licenciamento Ambiental: o Caso Belo Monte. In: Congresso Ambiental VIEX, junho 2018

RISCOS PARA O EMPREENDEDOR:

 Externalidades de Custos, Cronograma e Reputação
 Judicializações
 Imprevisibilidade



Etapa de IMPLANTAÇÃO e OPERAÇÃO
O PDCA aplicado pela Ferreira Rocha à Gestão de Riscos

VISÃO  SISTÊMICA:         
ANÁLISE DA SINERGIA E 

CUMULATIVIDADE

Fatores Intrínsecos

Fatores Extrínsecos

Pontos de 
Atenção para 

Gestão

Nível de 
precedência

Influência da 
sazonalidade

Envolvimento
com a 

comunidade

Relação com a 
implantação ou

operação

Dependência 
de ações de 

agentes 
externos

Desvios de marcos 
estratégicos e 

indicadores do Projeto

Avaliação do 
órgão ambiental

Suscetibilidade à
interveniência de 
agentes externos



Tipo: (P) positivo ou (N) negativo.
Probabilidade: (i) muito baixa – 10%, (ii) baixa – 20%, (iii) média – 50%, (iv) alta – 70% e (v) muito alta – 90%
Impacto: (i) custo – 25%, (ii) tempo – 25%, (iii) imagem institucional – 25% e (iv) potencial de sinergia – 25% 
Severidade (probabilidade x impacto): (i) crítica se > 75%, (ii) alta se 74% > x > 35% , (iii) mediana se 35% > x > 7% e (iv) baixa se < 7%

Obs: o percentual ponderado deve ser ajustado conforme a magnitude desejada para o gerenciamento de riscos do projeto

Sistema de GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Gerenciamento de Riscos



Gestão SOCIOAMBIENTAL
Modelo Ferreira Rocha para Gestão da Cadeia de Valor do Projeto

Empresa Focal
Fornecedores   

(Multi-camadas)
Sociedade (Cliente)

Órgão Ambiental
(Regulamentador)

Demais Stakeholders
(Investidores, 
Financiadores, 

Ministério Público, 
ONGs etc)

Comunidades afetadas 

Gestão da Cadeia 
para Produtos e 

Serviços 
Sustentáveis

Avaliação de 
Fornecedores 

quanto a Riscos e 
Desempenho

 Critérios e Indicadores

 Padrões sociais e ambientais 
(requisitos mínimos)

 Auto-avaliação de 
fornecedores

 Redução de Riscos Socioambientais e Econômicos e de 
Disrupções na Cadeia de Valor

 Melhoria do Desempenho da Cadeia (trade-offs, ganha-ganha)

Adaptado de Modelo de Seuring e Müller – Estratégias SMRP e SCMSP
Fonte: SEURING, MÜLLER (2008b)

Benefícios do Modelo

para a Empresa Focal,

Fornecedores e Cliente

Pressões e Incentivos



A Proteção contra INFLUÊNCIAS EXTERNAS Tendenciosas
A Aplicação das Lentes da Licença Social e do Desenvolvimento Local

Desconstrução técnica “por default” de todos 
os trabalhos realizados pelo empreendedor e 
assessorias

Desconstrução ética do empreendedor, seus 
representantes e suas assessorias 
(cooptação; assimetria de poder etc)

Comunidades sempre “vilipendiadas” pelo 
poder econômico e seus “vendidos”

ESTRATÉGIAS NORMALMENTE UTILIZADAS

Implantar 
células que se 

perpetuem nas 
comunidades

Revisar todos 
os processos 

negociais

Desenvolver 
novos 

“diagnósticos”

OS REAIS OBJETIVOS



A Proteção contra INFLUÊNCIAS EXTERNAS Tendenciosas
A Aplicação das Lentes Teóricas

Maiores custos e menor 
retorno nos 
investimentos

Perdas reputacionais

Judicializações

Potenciais dificuldades 
em novos financiamentos

RISCOS NEGATIVOS PARA
O EMPREENDEDOR

LINHA ESTRATÉGICA 
RECOMENDADA PARA

A PRÁTICA

Desenvol-
vimento
Sustentá-

vel

Licença 
Social 
para 

Operar

LENTE 
TEÓRICA

Desenvol-
vimento

Local



A Proteção contra INFLUÊNCIAS EXTERNAS Tendenciosas
A Aplicação das Lentes Teóricas

FUNDAMENTO TEÓRICO PRÁTICA RECOMENDADA PARA O 
EMPREENDEDOR

A CONTRA APLICAÇÃO TENDENCIOSA 
DO FUNDAMENTO

Governança participativa para 
o Desenvolvimento Local

Fomentar formação e operação de Foros 
Participativos de Desenvolvimento Local 
(congregação de stakeholders no território)

A negativa de escuta e do direito de 
participação do empreendedor

Diálogo Transformacional Antecipar e perenizar a escuta (e não 
apenas a comunicação) com os 
stakeholders locais

A negativa do diálogo de aprendizado 
com todos os stakeholders (conflito 
versus negociação)

Evitar-se a assimetria de poder Fundamentar a proposição e a prática de 
critérios negociais e de participação em 
critérios e laudos de vulnerabilidade

A banalização dos critérios de 
vulnerabilidade social

Relacionamento “ganha-
ganha” como base para a 
Confiança Institucionalizada

Fomentar e financiar (em parte ou no todo) 
investimentos sociais conectados com a 
realidade e demandas do território

O fomento da falta de confiança no 
empreendedor, com a desconstrução 
indiscriminada de todas as suas ações

Auditorias e assessorias 
independentes para a 
população afetada

Identificar ONGs, instituições de pesquisa 
e/ou empresas que efetivamente 
contribuam para o território, com sua 
atuação, de forma não tendenciosa

A “demonização” indiscriminada, por 
determinadas ONGs e instituições de 
pesquisa, dos estudos e ações do 
empreendedor



A Evolução ao encontro da Licença Social
O Exemplo do Sistema Minas-Rio (Mina)

O Comitê de Convivência

• Instância formal de diálogo composta por representantes da comunidade e da Anglo American

• Busca definir em consenso e em grupo quais as demandas e prioridades das comunidades

17

COMITÊ DE CONVIVÊNCIA CONSEGUIU DIVERSOS AVANÇOS 

DESDE SUA IMPLEMENTAÇÃO

Mais de 60 reuniões 

realizadas

Mais de 1000 

participantes nas 

reuniões comunitárias

Participação de mais de 

90% dos núcleos 

familiares

Envolvimento da prefeitura 

local, da SEMAD e de 

consultorias especializadas

Melhorias da qualidade de vida
Reforma e retorno dos atendimentos da UBS, 

melhoria de acessos, contratação de mão-de-obra 

local, resgate de festas tradicionais, programa de 

reestruturação produtiva, etc

Desenho de medidas mitigadoras 

para permitir convivência pacífica 

com empreendimetno

Fonte: BRANDÃO, C. In: Congresso 
Ambiental VIEX. São Paulo, 2018



A Evolução ao encontro da Licença Social
O Exemplo do Sistema Minas-Rio (Mina)

A Análise e os Critérios de Vulnerabilidade Social

Vulnerabilidade: Perda de bem estar, sob normas socialmente aceitas, causada pela incerteza de eventos, associada à
ausência de instrumentos apropriados para gerenciá-la (WORLD BANK, 2001)

Fonte: BRANDÃO, C. In: Congresso 
Ambiental VIEX. São Paulo, 2018

12

A vulnerabilidade está relacionada a processos de exclusão, discriminação e violação de direitos

nos campos da saúde, educação, renda, segurança, local de residência e outros, tendo

implicações tanto no sustento quanto no desenvolvimento do indivíduo, núcleo familiar ou grupo

Produção e usos da 

propriedade cadastrada

Acesso ao 

conhecimento
Acesso ao trabalho

Estrutura e situação 

familiar

Adequação do domicílio Acesso a serviços
Disponibilidade de 

recursos

Vulnerabilidade: Perda de bem estar, sob normas socialmente aceitas, causada pela incerteza de 

eventos, associada à ausência de instrumentos apropriados para gerenciá-la.

-World Bank, 2001

ANÁLISE DE VULNERABILIDADES



Plano Estratégico para DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO

1) DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO:

Potencialidades e Fragilidades

Avaliações da Eficácia e Efetividade de 
Infraestrutura e Serviços Sociais Existentes

Identificação e Avaliação da Rede de 
Relacionamentos

Percepção da Visão de Futuro

Planos e Projetos previstos para o Território

2) PLANO ESTRATÉGICO DE ENGAJAMENTO                                     
DE STAKEHOLDERS: 

Planejamento, Implantação, Monitoramento e                                      
Reavaliação dos Mecanismos de Mobilização e                                
Participação Social

3) AÇÕES INTEGRADAS PARA 
FORTALECIMENTO DAS 
POTENCIALIDADES E MINIMIZAÇÃO 
DAS FRAGILIDADES:

PACUERAs, Planos de Utilização de 
Reservatórios, Planos de Bacias, Planos 
para Desenvolvimento de Territórios

Propostas de Investimentos de Impacto 
(Dinamização Econômica, Capacitação etc)

Programas de Fortalecimento e 
Capacitação Político-institucional

Indicadores para Avaliação da Eficácia e 
Efetividade dos Investimentos de Impacto

METODOLOGIA

RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA

ESTRATÉGICA

ODS

1 



Gestão de RISCOS SOCIOAMBIENTAIS
Conclusões

Caminho a percorrer

FGV-EAESP Mestrado Profissional em 
Gestão da Competitividade  .  Ênfase em sustentabilidade

Engajamento das áreas 
funcionais

Construção de uma 
estratégia que faça 

sentido

Engajamento com os 
stakeholders

Conexão da organização 
com um Norte

VISÃO DE TERRITÓRIO

LINHA DO TEMPO DO NEGÓCIO

Adaptado de FGV-EAESP Mestrado 
Profissional em Gestão da Competitividade. 
Ênfase em Sustentabilidade 

PRESSUPOSTOS PARA A 
CULTURA DA ORGANIZAÇÃO:

 Efetiva incorporação, em 
suas operações, dos reais 
princípios do 
Desenvolvimento 
Sustentável

 Efetiva Gestão dos Riscos: 
PROATIVIDADE e
PREVENÇÃO
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