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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo promover uma discussão baseada na conjectura 

de que o atendimento a uma grande quantidade de indicadores de sustentabilidade não 

representa um menor risco para a sociedade. A metodologia utilizada para a construção deste 

artigo foi de análise documental dos relatórios de sustentabilidade 2014 de três empresas 

mineradoras: Samarco, Vale e BHP Billiton. Ao compararmos os indicadores de 

sustentabilidade apresentados pelas três empresas, constatamos que índices elevados não se 

traduzem em menor risco para a sociedade, ratificando a conjectura inicial, visto que a Samarco, 

empresa em que ocorreu o maior acidente ambiental do Brasil, apresentou em seu relatório 

índices altos de sustentabilidade. 
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1 – Introdução 

 

O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em Mariana, em 2015, 

é considerado o maior acidente ambiental da história do Brasil devido aos incalculáveis efeitos 

ambientais e sociais irreversíveis.  

O objetivo deste trabalho visa promover uma discussão baseada em um objetivo como 

investigar o atendimento de critérios ambientais nos relatórios de sustentabilidade das três 

mineradoras envolvidas com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, pois a 

apresentação de um grande número de indicadores de sustentabilidade de uma organização não 

representa menor risco de fato para a sociedade, por mais que as empresas tenham relatórios de 

sustentabilidade e controlem os indicadores ambientais, isso não será suficiente para evitar o 

dano ambiental que possa ocorrer. As empresas mineradoras escolhidas para esta análise, Vale 

e BHP Billiton, são detentoras da Samarco. A mineração é uma importante atividade econômica 

do país e polêmica devido aos impactos ambientais,  e o controle dos seus indicadores tende a 

ser muito visado na busca por garantias de uma boa gestão.  

Utilizando como referencial teórico para abordagem do tema temos alguns autores que 

tratam sobre responsabilidade social corporativa tratada por Filho (2006), Freeman (1994), 

Carroll (1991). A sustentabilidade corporativa, com a Comissão Mundial que aborda sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, no qual publicou o Relatório Brundtland que 

definiu o termo Desenvolvimento Sustentável, e Zamcopé et al. (2011), utilizando o tripé da 

sustentabilidade. 

E a abordagem sobre os relatórios de sustentabilidade e o modelo GRI servindo de 

informações para serem elaborados segundo o Global Reporting Iniciative, onde as diretrizes 

foram baseadas no triple bottom line, buscando o equilíbrio entre os desempenhos econômico, 

ambiental e social. 

 

3 – Metodologia 



 

O presente estudo caracteriza-se por uma análise qualitativa e quantitativa dos relatórios 

de sustentabilidade 2014 de três empresas mineradoras: Samarco, Vale e BHP Billiton, as duas 

últimas controladoras da primeira. A escolha destas empresas deve-se ao acontecimento do 

acidente, considerado o pior desastre ambiental da história do Brasil, e que foi amplamente 

divulgado pelas mídias, na cidade de Mariana, Minas Gerais, no dia 05 de novembro de 2015, 

onde o rompimento de uma barragem de rejeitos provocou uma enxurrada de lama com grande 

impacto ambiental, social e econômico para a região.  

Os indicadores de sustentabilidade estruturados no modelo Global Reporting Iniciative 

(GRI) permitiram a comparabilidade das empresas e o ano de 2014 foi escolhido por ser anterior 

ao acidente. No ano de 2013 a GRI publicou uma atualização na estrutura do relatório, de forma 

que os relatórios de 2014 foram publicados na versão anterior, chamada G3 com incrementos 

da versão G4 atual. 

Para calcularmos o nível de atendimento de cada empresa aos indicadores de 

sustentabilidade da GRI, utilizamos o percentual simples de cada categoria temática, bem como 

o total geral, como podemos visualizar nas tabelas 1, 2, 3, 4 ,5 e 6. Cada item apresentado no 

relatório das empresas foi contabilizado e dividido pelo total de itens apresentados na tabela e 

percentualmente, calculado pelo total e os efetivamente cumpridos. 

 
Tabela 1: Indicadores de sustentabilidade da GRI 

Categoria Econômica 

Samarc

o 
Vale BHP 

Desempenho 

Econômico 

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído x x x 

G4-EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para 

atividades da organização devido a mudanças climáticas 
  x x 

G4-EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício 

definido que a organização oferece 
      

G4-EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo   x   

Presença no 

mercado 

G4-EC5 Variação da proporção do salário mais baixo, discriminada por 

gênero, comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais 

importantes 

x x   

G4-EC6 Proporção de membros da alta direção contratados na 

comunidade local em unidades operacionais importantes 
x x x 

Impactos 

Econômicos 

Indiretos 

G4-EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em 

infraestrutura e serviços oferecidos 
x x x 

G4-EC8 Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a 

extensão dos impactos 
x x x 

  

 
Total 62,50% 87,50% 62,50% 

Tabela 2 Indicadores de sustentabilidade da GRI     

 
Categoria Ambiental 

Samarc

o 
Vale BHP 

 
Materiais 

G4-EN1 Materiais usados por peso e volume       

 G4-EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem       

 

Energia 

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização x x x 

 G4-EN4 Consumo de energia fora da organização x     

 G4-EN5 Intensidade energética x x x 

 G4-EN6 Redução do consumo de energia x x   

 
Água G4-EN8 Total de retirada de água por fonte x x x 



 

 G4-EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de 

água 
x   x 

 G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada x x x 

 

Biodiversidad

e 

G4-EN11 Localização e tamanho de terras ou corpos d'água possuídos, 

arrendados ou administrados dentro de áreas protegidas 
  x   

 G4-EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de 

atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto 

índice de biodiversidade fora das áreas protegidas 

  x x 

 

Emissões 

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 1) x x x 

 G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 

provenientes da aquisição de energia (escopo 2) 
x x x 

 G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 

(escopo 3) 
x x x 

 G4-EN18 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) x x x 

 G4-EN19 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) x x x 

 G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio 

(SDO) 
x x x 

 G4-EN21 Emissões de NOx , SOx e outras emissões atmosféricas 

significativas 
x x x 

 G4-EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e 

destinação 
x x x 

 

Efluentes e 

resíduos 

G4-EN24 Número total e volume de vazamentos significativos x x x 

G4-EN26 Identificação, tamanho, status de proteção e valor da 

biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados 

significativamente afetados por descargas e drenagem de água 

realizados pela organização 

x x x 

Produtos e 

serviços 

G4-EN27 Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e 

serviços 
x x x 

Transportes 

G4-EN30 Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações da 

organização, bem como do transporte de seus empregados 

x x   

  Total 82,61% 82,61% 73,91% 

 

Tabela 3 Indicadores de sustentabilidade da GRI 

Categoria Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente Samarco Vale BHP 

Emprego 
G4-LA9 Número médio de horas de treinamento por ano, por empregado, 

discriminado por gênero e categoria funcional 
x x   

  Total 100,00% 100,00% 0,00% 

 
Tabela 4 Indicadores de sustentabilidade da GRI 

Categoria Social - Direitos Humanos Samarco Vale BHP 

Não 

discriminação 

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas 

tomadas 
x x   

  Total 100,00% 100,00% 0,00% 

 

Tabela 5 Indicadores de sustentabilidade da GRI 

Categoria Social - Sociedade Samarco Vale BHP 

Comunidades 

locais 

G4-SO1 Percentual de operações com programas implementados de 

engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e 

desenvolvimento local 

x x x 



 

G4-SO2 Operações com impactos negativos significativos, reais e 

potenciais, nas comunidades locais 
x x x 

Combate à 

corrupção 

G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a avaliações 

de riscos relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados 
x x x 

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de 

combate à corrupção 
x x   

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas x x x 

Concorrência 

desleal 

G4-SO7 Número total de ações judiciais movidas por concorrência 

desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados 
x x   

Conformidade 

G4-SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de 

sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade 

com leis e regulamentos 

x x x 

Mecanismos de 

queixas e 

reclamações 

relacionadas a 

impactos na 

sociedade 

G4-SO11 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 

sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo 

formal 

x x x 

  Total 100,00% 100,00% 75,00% 

 

Tabela 6 Indicadores de sustentabilidade da GRI 
    

Categoria Setorial Samarco Vale BHP 

Comunidades 

locais 

G4-MM6 Número e descrição de conflitos significativos 

relativos ao uso da terra e aos direitos consuetudinários de 

comunidades locais e povos indígenas 

x x x 

G4- G4-MM7 Até que ponto mecanismos para 

encaminhamento de demandas e queixas foram usados para 

resolver conflitos relativos ao uso da terra, direitos 

consuetudinários de comunidades locais 

x x   

Restabeleciment

o 

G4-MM9 Locais onde ocorreram reassentamentos, o número 

de domicílios em cada um deles e como seus meios de 

subsistência foram afetados no processo 

x x   

   Total 100,00% 100,00% 33,33% 

   Total da Categoria 100,00% 100,00% 53,84% 

   Total Geral 84,09% 88,63% 65,90% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando os índices econômicos, ambientais e sociais apresentados na tabela, foi 

possível observar que a Vale apresenta os melhores índices no geral (88,63%). Quanto às 

categorias, a Vale destaca-se na área econômica, obtendo um percentual bem acima das demais 

empresas, diferentemente da categoria ambiental em que Vale e Samarco aparecem empatadas 

com o mesmo percentual (82,61%), ambas um pouco à frente da BHP (73,91%). Considerando 

a categoria social, Vale e Samarco obtiveram 100%, contra 53,84% da BHP. 

Em tal análise, nota-se que a categoria econômica é o que diferencia as empresas Vale 

e Samarco, dando ligeira vantagem à Vale. Nas categorias ambiental e social tais empresas se 

equivalem. Ambas apresentam índices melhores que a BHP.  

A empresa Vale tem a pretensão de ser referência em sustentabilidade (VALE, 2018), 

possuindo índices altos, seguida de perto pela Samarco. Desta forma, constata-se que um 

controle mais eficaz de indicadores sugeridos no relatório GRI não significa necessariamente 



 

uma gestão mais eficaz na diminuição dos riscos para a sociedade, tendo em vista o acidente 

ocorrido em Mariana com a empresa Samarco. 
 

5 – Considerações finais 
 

Ao compararmos os relatórios anuais de sustentabilidade das empresas Vale, Samarco 

e BHP, foi possível constatar que o atendimento aos indicadores GRI deduzem garantir uma 

melhor gestão voltada à diminuição dos riscos para sociedade. A tabela 6 mostra que a Samarco 

possui excelentes índices sustentáveis, atendendo a 84,09% dos indicadores analisados. Seu 

percentual se aproxima ao da Vale, considerada uma referência em sustentabilidade no Brasil. 

O acidente ocorrido no município de Mariana, em novembro de 2015, representa uma 

contradição com tais índices, considerando o seu último relatório antes do acidente (2014), 

utilizado como referência neste trabalho. 

Como proposta para estudos futuros, destaca-se identificar quais outras variáveis podem 

ter influenciado no referido acidente, tendo em vista que os indicadores sustentáveis 

apresentados pela Samarco foram considerados bons de acordo com o índice apresentado. Por 

mais que a empresa tenha o relatório de sustentabilidade, e que persiga as categorias/indicadores 

relacionados à mineração, isso não significa que ela minimizou as possibilidades de impacto 

ambiental. 

Através deste estudo, não se rechaça a apresentação de bons indicadores sustentáveis, 

apenas concluímos que a apresentação de bons índices não representa um menor risco para a 

sustentabilidade da sociedade, e também devido ao desastre ocorrido com a mineradora em 

Brumadinho ocorrida em 2019. 
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