
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

BARBARA SANTANA DA SILVA 

 

 

SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS SOCIAIS: ANÁLISE EM 

PROJETOS DE ENGENHARIA DE UMA EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 

Concentração: Organizações e Estratégia. Linha de 

Pesquisa: Sistema de Gestão pela 

Responsabilidade Social. 
 

 

 

Orientador: 

 

Prof. Fernando Oliveira de Araujo, Dr.Eng. 

Universidade Federal Fluminense 
 
 

 

Niterói 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S586 Silva, Bárbara Santana.  

 Subjetividade na avaliação de riscos sociais: análise em projetos de 

engenharia de uma empresa brasileira de energia / Bárbara Santana Silva. 

 106 f. : il. ; 30 cm.  

 

 Orientador: Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

 Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão)- Universidade Federal  

             Fluminense,  

      2017. 

 Bibliografia: f. 92-100. 

 

1. Empresas - Aspectos Sociais. 2. Energia - Indústria. 3. Avaliação de 

riscos. 4. Subjetividade. 5. Estudo de caso. I. Título. 

 

                                                                                           CDD 658.408 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, por me conceder o privilégio da vida. 

Aos meus pais, Pedro Saulo e Maria da Conceição, exemplos de 

dedicação, força e simplicidade, pelo amor, ensinamentos e 

sacrifícios. 

Ao meu marido Dilvan, pelo companheirismo, amor e 

compreensão e por me dar o maior presente da minha vida.  

À minha filha Olga, maior presente da minha vida, por me 

transformar em uma pessoa melhor e por me inspirar a ser uma 

eterna criança. 

À minha irmã Suellen, pelo carinho e apoio de sempre. 

Às queridas amigas Regina Márcia e Juliana Fernandes, 

saudades eternas. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo, pela dedicação exemplar, 

pela confiança, seriedade e ensinamentos inestimáveis que permitiram que este trabalho fosse 

concretizado.  

Aos professores e funcionários da Universidade Federal Fluminense, pela dedicação e 

parceria. 

Aos professores Cid Alledi e Dilma Pimentel e à turma do mestrado, por despertar 

reflexões profundas e inspiradoras sobre sustentabilidade. 

Aos professores membros da banca examinadora José André Mello e Marcelo Meiriño, 

pelas contribuições enriquecedoras ao trabalho. 

À Jussara de Freitas, parecerista do trabalho e coordenadora de riscos sociais, pelo 

incentivo e pelas valiosas contribuições valiosas. 

Aos entrevistados pela generosa e imprescindível contribuição a este trabalho. 

Às amigas Caríssima Doride Pinheiro e Lena Pereira, revisoras fantásticas e dedicadas 

deste trabalho e ombro amigo nas horas de angústia. 

À Regina Brandão, por todos os incentivos e ensinamentos, me inspirando a ser uma 

pessoa cada vez melhor. 

À Cristiane Holanda, Mônica Mitkiewicz, Thiago Ferreira, Israel de Oliveira, Raynne 

Suzano, Carlos Eduardo Braga, Celso Sekiguchi, Alysson Assunção, Edélcio de Freitas, 

Joseana Tonon, Leila Guimarães, Danielle Serieiro, Ricardo Sá e Roberto Emery, com quem 

tive o privilégio de compartilhar ideias e receber apoio. 

Aos meus irmãos, familiares e amigos pela acolhida, apoio e torcida. 

Meu profundo respeito e gratidão a todos que contribuíram ou que torceram para a 

realização deste trabalho. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um passarinho  

quando aprende a voar  

sabe mais sobre coragem  

que de voo” 

(Lucas Brandão) 

 

  



 
 

RESUMO 

 

A partir da hipótese de que a análise de riscos sociais da empresa estudada pode ser impactada 

pela subjetividade dos participantes da avaliação de riscos sociais, o presente estudo visa 

analisar a existência de subjetividade nas avaliações de riscos sociais realizadas pela área de 

engenharia de uma empresa brasileira de energia, nos anos de 2014 e 2015. Como 

procedimentos de pesquisa, o estudo está amparado por revisão sistemática de literatura e pela 

coleta e análise de dados primários por meio de entrevistas em profundidade com participantes 

das avaliações de riscos sociais em quatro projetos de engenharia da empresa estudada. Os 

resultados apontam a presença da subjetividade nas avaliações de riscos sociais e as lacunas 

que, segundo os avaliadores de riscos sociais, interferem negativamente na avaliação de riscos 

sociais de projetos de alta complexidade no âmbito de engenharia. Os resultados indicam ainda 

possíveis práticas para evitar essa interferência que seriam: maior conhecimento e 

sensibilização para as questões sociais e para o processo de avaliação de riscos sociais e o perfil 

adequado dos participantes da reunião e das lideranças. Outros fatores indicados na pesquisa 

são lacunas no acompanhamento das ações de tratamento aos riscos sociais e na aplicação de 

procedimentos corporativos além da maior valorização de outros aspectos técnicos em 

detrimento de aspectos de responsabilidade social. 

 

Palavras-chave: Risco social. Impacto social. Risco de negócio. Subjetividade. Indústria de 

energia. Engenharia. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Based on the hypothesis that social risk assessment of the company studied can be impacted by 

the participants subjectivity of the social risks assessment, the present study aims at analyzing 

the existence of subjectivity in the social risk assessments carried out by the engineering area 

of a Brazilian energy company, in the years 2014 and 2015. As research procedures, in 

theoretical terms, the study is supported by systematic review literature and by the collection 

and analysis of primary data through in-depth interviews with participants of social risk 

assessments in four engineering projects of the company studied. Thus, we intend to analyze 

the factors that influence human subjectivity and the qualitative evaluation judgment of social 

risks. The results point to the presence of subjectivity in social risk assessments and the gaps 

that, according to social risk assessors, interfere negatively in the assessment of social risks of 

highly complex engineering projects. Other possible practices to avoid such negative 

interferences would be greater knowledge and awareness of social issues and the process of 

assessing social risks and the adequate profile of participants and leaders for meeting activities. 

Other factors indicated in the research are gaps in the follow-up of treatment actions to social 

risks and in the application of corporate procedures and the greater valorization of others 

technical aspects to the detriment of aspects of social responsibility. 

 

Keywords: Social risk. Social impact. Business risk. Subjectivity. Energy industry. 

Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As relações de interdependência entre as empresas e o meio em que atuam, as tornam 

suscetíveis tanto às pressões das partes interessadas, como sociedade civil, governo, órgãos 

reguladores, instituições financeiras e de capitais, quanto às questões sociais e ambientais. 

Segundo Kytle e Ruggie (2005): 

Sob a perspectiva empresarial, o risco social ocorre quando uma parte interessada 

empoderada leva adiante uma questão social e pressiona a corporação (explorando 

uma vulnerabilidade nos drivers de lucros - por exemplo, reputação, imagem 

corporativa), de modo que a empresa mude suas políticas ou abordagens no mercado 

(KYTLE; RUGGIE, 2005, p. 6).  

 

Os riscos sociais associados às empresas vêm sendo estudados e se tornaram aspectos 

relevantes a serem considerados na estratégia corporativa, sendo abordados no enfrentamento 

dos desafios práticos dos projetos (BEKEFI; JENKINS; KYTLE, 2006; ZAVADSKAS; 

TURSKIS; TAMOŠAITIENE, 2010; ESTEVES, FRANKS E VANCLAY, 2012; GRAETZ; 

FRANKS, 2016; LIU et al., 2016). 

A temática de risco social está presente na diretriz de responsabilidade social – ISO 

26000 (ABNT, 2010) e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2012). Também está presente nos indicadores para 

metodologias de relatos de sustentabilidade como o GRI – Global Reporting Initiative, de 2015, 

e os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, de 2007. Os referidos 

documentos e iniciativas indicam que o mapeamento e as alternativas de tratamento a riscos 

sociais advindos das interferências das operações são um ferramental útil para as empresas 

tratarem suas questões sociais. 

Adicionalmente, o mercado financeiro tem solicitado a estruturação da gestão de riscos 

pelas empresas e o relato desses riscos, inclusive os impactos socioambientais, em seus 

relatórios. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2014) regulamenta que as organizações 

relatem no Formulário de Referência, “fatores de risco que possam influenciar a decisão de 

investimento, em especial, aqueles relacionados [...] a questões ambientais” (CVM, 2014: p. 

15) e a estruturação de uma política de gerenciamento de riscos e controles internos.  

Em âmbito internacional, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos (US 

Securities and Exchange Commission, 2013) também estimula que as empresas relatem seus 

fatores de risco no negócio, por meio do Relatório 20F.  
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Agências avaliadoras de risco ou agências de rating (IBRI, 2013), avaliam a “estrutura 

de riscos e monitoramento interno da empresa” para a classificação do seu grau de risco de 

crédito. A Corporação Financeira Internacional (IFC, 2012) desenvolveu padrões de 

desempenho sobre sustentabilidade socioambiental, contemplando a avaliação e a gestão de 

riscos e impactos socioambientais.  

A BM&FBovespa (2015) lançou no Brasil, em 2013, inspirada pelo Índice Dow Jones 

de Sustentabilidade da bolsa de Nova Iorque (DJSI, 2015), o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), que apresenta uma análise comparativa do desempenho das empresas 

listadas na Bolsa  de Valores brasileira “sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada 

em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa” 

(BM&FBOVESPA, 2015). A BM&FBovespa incluiu em seu questionário de 2015 perguntas 

específicas relacionadas a riscos e impactos gerados em comunidades e à adoção de uma 

hierarquia de mitigação de riscos e impactos inerentes ao negócio.   

A demanda do mercado financeiro pela estruturação do processo de gestão de riscos, 

inclusive sociais, confirma a percepção de Kytle e Ruggie (2005) que afirmam que o risco 

social, sob o ponto de vista empresarial, deve ser visto como qualquer outro risco e a 

vulnerabilidade gerada por essa incerteza e podendo incorrer inclusive em mudanças de conduta 

das empresas.  

Kytle e Ruggie (2005, p. 1), explicam a importância da mitigação do risco social: 

Como a capacidade para ouvir as perspectivas das partes interessadas corporativas em 

questões sociais torna-se uma necessidade competitiva, gestão de riscos sociais terá 

de se tornar mais plenamente integrado na estratégia corporativa (KYTLE; RUGGIE, 

2005, p. 1). 

Vale mencionar que a gestão do risco como área do conhecimento evoluiu de forma 

heterogênea em diferentes áreas funcionais e, na maioria das organizações, a gestão de riscos é 

fragmentada, “com pouca comunicação entre aqueles que diagnosticam o risco e aqueles que 

tomam as decisões com base nesses diagnósticos” (DAMODARAN, 2009, p. 373).  

De acordo com a visão alternativa de mundo apresentada por Kahneman e Tversky, 

existem anomalias sistemáticas no comportamento humano incompatíveis com o 

exercício da razão. [...] Se não formos capazes de compreender a maneira como as 

pessoas vêem o risco, gerenciaremos mal o risco e faremos um mau cálculo de seu 

valor (DAMODARAN, 2009, p. 51).  

Hubbard, em sua obra de 1962, reimpressa em 2009, sustenta que se a avaliação inicial 

de risco não se basear em aspectos devidamente fundamentados e representativos, os métodos 

de mitigação de risco serão equivocados para a resolução dos problemas, o que pode causar 

desperdício de recursos em um primeiro momento, gerar decisões erradas e conduzir a 
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organização por um caminho mais arriscado, que poderia ter sido evitado com uma análise de 

riscos bem feita (HUBBARD, 2009).  

Dentre as maiores interessadas em analisar e tratar as questões associadas aos riscos, as 

empresas integrantes da indústria do petróleo têm se dedicado, a investigar com mais atenção 

essa problemática, considerando a própria natureza interventiva e extrativista de suas 

atividades. 

A pesquisa intitulada Top 190 projects to change the world, citada por Ruggie (2010), 

analisou 190 projetos da indústria de petróleo e verificou que o tempo entre a primeira 

aprovação de um projeto até o início das operações quase que dobrou na primeira década de 

2000, devido a ações judiciais e resistência política das comunidades, denominada de 

stakeholder-related risk causando aumento significativo dos custos destas organizações 

(GOLDMAN SACHS, 2008).  

Outra pesquisa intitulada The costs of conflict with local communities in the extractive 

industry, realizada com mais de 40 pessoas-chave de organizações, em sua maioria empresas 

extrativistas, os entrevistados apontaram que os custos mais frequentes foram decorrentes da 

perda de produtividade devido a atrasos gerados pelos conflitos entre a empresa e a 

comunidade. A referida investigação evidenciou também que a pressão da alta direção pelo 

atingimento de metas de produção e a expectativa criada pela comunidade seriam as principais 

causas destes conflitos (DAVIS; FRANKS, 2011). 

Diante deste quadro e conforme afirmam Braga, Bruni e Monteiro (2007), a antecipação 

de riscos sociais pelas empresas é necessária e pode ser feita através de sistemas de gestão que 

incluam “conexão com as comunidades, partilha de informação e integração da RSE 

(Responsabilidade Social Empresarial) com suas operações comerciais”. Os autores sugerem 

ainda que a análise do contexto e a “contabilização” dos riscos possíveis deva fazer parte dos 

processos decisórios, uma vez que o retorno dos investimentos pode ser influenciado pelo 

conhecimento destas variáveis e pode “reduzir as surpresas, antecipar ou simular 

comportamentos defensivos ou agressivos” (BRAGA; BRUNI; MONTEIRO, 2007).  

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Em particular, o presente estudo analisa a área de engenharia de uma empresa de grande 

porte brasileira do setor de óleo e gás. Especialmente, o estudo debruça-se sobre projetos de 

construção e montagem em que foram realizadas avaliações de riscos sociais, no período de 

2014 a 2015.  
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Os projetos de construção e montagem abrangem construção de dutos, plataformas de 

exploração e produção de óleo, refinarias, plantas de fertilizantes, terminais de regaseificação 

e revitalização das unidades. Tratam-se, portanto de “Projetos de Investimento” que, segundo 

a empresa estudada, consistem na aplicação de recursos voltada para os objetivos estratégicos 

com a finalidade de gerar valores futuros para os acionistas. 

Ao iniciar um projeto de construção e montagem, a equipe responsável deve estabelecer 

um diálogo com a comunidade, o poder público e demais atores que potencialmente podem ser 

impactados pelas obras. Esta equipe responsável também vivencia de perto o contexto local e 

recebem as demandas relacionadas aos riscos sociais do empreendimento. Dessa forma, os 

profissionais que atuam nos projetos de construção e montagem tornam-se interlocutores da 

empresa com as partes interessadas do projeto que são impactadas pelos riscos sociais gerados 

pelas operações. 

Conforme se evidencia da literatura, “empresas extrativistas possuem o potencial de 

transformar significativamente o meio ambiente, as comunidades e as economias” (FRANKS 

et al., 2014: p. 7576) e as empresas petrolíferas notadamente geram grandes impactos 

ambientais e sociais para indivíduos, grupos e comunidades (IPIECA, 2013; OXFAM, 2015).  

Apesar das recomendações teóricas, o gerenciamento dos impactos sociais não tem 

recebido tanta atenção quanto os impactos ambientais (FRANKS; VANCLAY, 2013), tendo 

em vista que tanto impactos ambientais quanto sociais serem frequentes nas operações em 

situações rotineiras e devam ser tomadas medidas preventivas para evitá-los ou mitigá-los.  

A organização objeto deste estudo instituiu sua Política de Riscos em 2015 devido ao 

crescente enfoque normativo das instituições financeiras e não-financeiras quanto à gestão de 

riscos, particularmente, pela determinação da Comissão de Valores Monetários (BRASIL, 

2014), através de sua Instrução nº. 552/ 2014, que passou a exigir a apresentação formal de uma 

política de gestão de riscos das empresas.  

Para se adequar à determinação da CVM, a empresa em estudo contou com a 

participação de suas áreas de negócio, financeira, tributária, segurança, meio ambiente e saúde, 

recursos humanos, jurídica, auditoria, responsabilidade social, entre outras, e elaborou um 

documento normativo, baseado nas referências da COSO-ERM, ISO 31000 e IBGC (Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa). O documento normativo, implantado em 2016, além de 

estabelecer os princípios e diretrizes para a gestão de riscos, identificou 21 categorias de riscos 

empresariais, dentre os quais o risco social e risco com partes relacionadas, a serem desdobrados 

e disseminados por cada área de atuação.  
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A Política de Riscos da empresa corroborou com outra iniciativa da companhia, 

aprovada em 2014, que teve o objetivo de incorporar aspectos de responsabilidade social nos 

projetos de investimento da empresa, incluindo relacionamento com as comunidades e a 

implementação da metodologia de gerenciamento de riscos sociais, desde a fase de concepção 

do projeto de investimento, no intuito de se antecipar frente aos impactos sociais, formas de 

relacionamento e possíveis conflitos com as comunidades decorrentes das operações. Esta 

iniciativa a ser implementada em todos os projetos de investimento será aprovada para 

implantação em âmbito corporativo para projetos de investimento. Vale ressaltar que na 

estrutura organizacional da empresa, a responsabilidade social estava subordinada à estrutura 

de comunicação e, somente em 2014 foi instituída a Gerência Executiva de Responsabilidade 

Social, adquirindo maior visibilidade e novas atribuições para atendimento às demandas 

socioambientais.  

Até o ano de 2015, o risco social foi gerenciado apenas na fase de execução das obras 

de construção e montagem de parte dos projetos de investimento na área de engenharia da 

empresa estudada e buscava mitigar os riscos dos impactos sociais provocados pelas obras. 

Entre 2011 e 2015, foram realizadas 42 avaliações de risco na fase de obra dos projetos de 

investimento. Em 2016, a função responsabilidade social foi centralizada e a engenharia 

encerrou suas avaliações de riscos sociais para início de um ciclo no âmbito corporativo. 

A metodologia de gestão de riscos sociais adotada e em voga na área de engenharia da 

empresa estudada é anterior ao documento orientador citado anteriormente. Foi desenvolvida 

com inspiração nos princípios e diretrizes da gestão de riscos da ISO 31000 (ABNT, 2009) e 

consiste nas etapas de estabelecimento do contexto; processo de avaliação de riscos que 

compreende a identificação, a análise e a qualificação de riscos sociais; proposição de plano de 

ação para tratamento de riscos; monitoramento do plano de ação e análise crítica do processo. 

A dinâmica do processo de avaliação de riscos implementada na engenharia, antes da 

centralização da função, era iniciada por meio de uma reunião com uma equipe multidisciplinar 

responsável pela execução da obra de engenharia e conduzido por um responsável que atua em 

responsabilidade social. Nesta reunião, usualmente aplicou-se um brainstorming para a 

identificação e análise qualitativa de riscos sociais, além de definir sua importância através da 

combinação da probabilidade e da severidade das consequências e impactos. A reunião era 

concluída com a geração da matriz de riscos sociais, resultado de toda a análise anterior e que 

classificava os riscos de acordo com a importância em alta, média ou baixa, tanto para ameaças 

(riscos negativos) quanto para oportunidades (riscos positivos). Para cada uma das análises de 

risco, a condução do processo era feita por distintos profissionais, juntamente com as equipes 
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específicas do projeto de execução das obras e para obras de projetos de investimento muito 

diferentes entre si. Vale ressaltar que a reunião de avaliação de riscos acontecia quando o 

projeto já estava em execução, o que impossibilitava o tratamento de riscos de forma mais 

proativa. 

A literatura indica que o comportamento humano interfere na análise de riscos. O 

gerenciamento de riscos possui limitações devido ao julgamento humano e das diferentes 

percepções dos indivíduos na ponderação dos riscos (OLSSON, 2002; COSO 2007) ao 

utilizarem estratégias mentais que podem gerar vieses e erros sistemáticos (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1975; SLOVIC, 1987; HILSSON, 2007; FEITOSA; SILVA; SILVA, 2014). Os 

fatores emocionais estão interligados aos fatores cognitivos da percepção do risco (PACHUR; 

HERTWIG; STEINMANN, 2012; SIEGRIST; SUTTERLIN, 2014; BOURASSA, 2016) e 

ambos influenciam na avaliação de riscos. 

Com base nas reflexões da literatura e nas observações in loco, sugere-se que a análise 

de riscos sociais na empresa estudada, analogamente, também pode ser impactada pela 

subjetividade dos participantes, uma vez que risco social é um subconjunto de risco. A 

subjetividade pode direcionar a avaliação e desconsiderar riscos sociais que impactam 

diretamente a empresa. Uma possibilidade para certificar que o julgamento humano e a 

percepção de riscos interferem na avaliação de riscos deriva da constatação de que os resultados 

das avaliações de riscos sociais são diferentes, mesmo que o projeto analisado possua 

características semelhantes (porte, escopo, contexto). A formação do grupo de avaliadores, o 

nível de entendimento dos conceitos e da importância de riscos sociais para o negócio, bem 

como a sensibilização quanto ao tema no âmbito dos projetos analisados sugere a presença de 

fatores do comportamento humano que interferem na análise de riscos.  

Assim, a presente dissertação considera como situação-problema a hipótese da 

subjetividade na análise de riscos sociais, verificando se ocorre por entendimentos conceituais 

distintos, formação profissional e área de atuação dos avaliadores de riscos sociais e 

identificando os fatores de variabilidade geram vieses na análise de riscos sociais. 

Vale ressaltar que a abordagem dos riscos sociais no GRI, ISE Bovespa, COSO-ERM, 

ISO 31000 e IBGC são relevantes como contribuição complementar sob a perspectiva da 

pesquisa, porém o debate aprofundado das temáticas faz parte do escopo da pesquisa.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Com inspiração nas atividades de gerenciamento de riscos sociais desenvolvidas em 3 

megaprojetos de investimento de uma empresa brasileira de energia ocorridos em 2014 e 2015, 

analisar e propor melhorias para o modelo de análise de riscos sociais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explorar os diferentes entendimentos sobre riscos e impactos sociais associados ao 

negócio sob a perspectiva dos avaliadores de riscos sociais; 

2. Verificar em que medida a formação profissional e área de atuação dos avaliadores 

de riscos interferem na avaliação de riscos sociais; 

3. Investigar as principais fontes de variabilidade nas avaliações de risco social que, na 

visão dos avaliadores de riscos, podem vir a gerar vieses e incorporação de 

subjetividade comprometedora nestas avaliações; 

4. Propor práticas capazes de reduzir o impacto da subjetividade nas avaliações de 

riscos sociais 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA 

 

 De fato, podem-se observar vieses nas avaliações de risco social da engenharia da 

empresa estudada? 

 Quais são os entendimentos sobre os termos risco social e impacto social associado 

ao negócio, por parte dos avaliadores de riscos sociais? 

 A formação profissional e a área de atuação dos avaliadores de riscos interferem nas 

avaliações de riscos sociais da engenharia da empresa estudada? 

 Quais são as principais fontes de variabilidade nas avaliações de risco social que, na 

visão dos avaliadores de riscos, geram vieses e subjetividade nestas avaliações? 

 Seria possível a proposição de práticas capazes de reduzir o impacto da subjetividade 

nas avaliações de riscos sociais? 
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este trabalho é contributivo por apresentar uma abordagem distinta de percepção de 

riscos sociais, sob o prisma dos avaliadores de riscos, o que confere uma contribuição adicional 

à reflexão empírica e científica sobre a temática. 

O estudo oferece uma visão da caracterização de riscos e impactos sociais ao analisar 

os atributos e fatores considerados na análise de riscos sociais, fornecendo informações mais 

consistentes e realistas para a atuação das empresas, podendo inspirar práticas em outras 

empresas e setores. 

As reflexões sobre riscos sociais enquanto riscos de negócio são necessárias, pois os 

riscos sociais se tornaram aspectos relevantes a serem considerados na estratégia corporativa, 

para o enfrentamento dos desafios práticos dos projetos (BEKEFI; JENKINS; KYTLE, 2006; 

ZAVADSKAS; TURSKIS; TAMOŠAITIENE, 2010; ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 

2012; GRAETZ; FRANKS, 2016; LIU et al., 2016).  

A temática é particularmente importante para o setor de óleo e gás, gerador de grandes 

impactos ambientais e sociais e que possui a necessidade de identificar os riscos e impactos 

sociais das suas operações de forma efetiva. Os resultados da subjetividade na avaliação de 

riscos fornecem informações pertinentes para agregar o conhecimento acerca da metodologia 

de avaliação de riscos e que podem ser consideradas na tomada de decisão visando à 

minimização dos impactos decorrentes das operações da empresa.  

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Embora a avaliação de riscos sociais seja possível em outros contextos, o foco deste 

trabalho consiste na análise dos fatores que interferem nas avaliações de riscos sociais e que 

podem gerar vieses em projetos de engenharia relacionados às atividades de uma empresa de 

óleo e gás no Brasil, sem análises comparadas com outras organizações do mesmo ramo ou de 

outros setores de atuação. 

Devido ao assunto gerenciamento de riscos ser muito amplo, o presente trabalho limita-

se ao aprofundamento das etapas de identificação e análise de riscos. As demais etapas, como 

caracterização do contexto, qualificação de riscos e implementação do plano de ação para 

tratamento e monitoramento de riscos sociais não fazem parte do escopo deste trabalho. Tais 

etapas são descritas apenas para situar o leitor no que tange ao processo de gerenciamento de 

riscos como um todo. 
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Finalmente, os riscos sociais estudados são relativos àqueles constantes nas avaliações 

de riscos sociais realizadas nos projetos de engenharia de uma empresa do setor de óleo e gás, 

no âmbito do território nacional, considerando as especificidades das questões sociais do Brasil.  

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

A estratégia metodológica para cumprir os objetivos propostos neste estudo apresenta-

se em duas vertentes, uma teórica e a outra empírica, conforme evidencia a Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011). 

 

A vertente teórica propõe-se a analisar os diversos conceitos e tipologias do risco social, 

sob o aspecto empresarial, e buscar interfaces com o conceito de impactos sociais. Pretende-se 

também aprofundar o conhecimento de como a organização trata o risco social e de como o 

risco social está relacionado com os demais riscos da empresa (sinergia entre os riscos). 

A vertente empírica propõe-se a explorar o entendimento dos conceitos de riscos e 

impactos sociais, por parte dos avaliadores de riscos, a interferência da formação profissional e 

área de atuação destes, assim como os principais fatores que, na visão dos avaliadores de riscos, 

geram vieses e subjetividade nestas avaliações. 

Nesta vertente serão realizadas entrevistas em profundidade com avaliadores de riscos 

das avaliações de risco social realizadas em quatro projetos de engenharia da referida empresa.  
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1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está estruturado em 4 capítulos, conforme explicitado abaixo. 

O capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o tema abordado, indicando o contexto em 

que se insere o trabalho e as justificativas para escolha do tema, bem como os objetivos a serem 

atingidos, o método escolhido para alcançá-los e os limites da pesquisa. 

No capítulo 2, serão apresentados os conceitos utilizados neste trabalho, assim como um 

embasamento acadêmico referente à metodologia de gerenciamento de riscos e aos riscos 

sociais relacionados ao negócio da empresa. 

O capítulo 3 descreve a metodologia proposta para a realização da vertente empírica, 

que consiste em entrevistar os avaliadores de riscos das avaliações de riscos sociais realizadas 

na engenharia da empresa estudada e explorar fatores que geram subjetividade e vieses nas 

avaliações de riscos sociais. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa de campo e as análises e a 

correlação da literatura pesquisada com a pesquisa empírica.  

O capítulo 5 são abrange as principais conclusões da pesquisa e as sugestões para 

estudos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

O propósito desta seção é apresentar um estudo bibliométrico das obras científicas 

relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

Para o levantamento bibliométrico foram utilizadas as bases de periódicos ISI Web of 

Science, Scopus e Scielo. A escolha destas bases deve-se à sua representatividade e 

abrangência.  

As bases foram acessadas através do portal CAPES, no período de 26 de agosto a 20 de 

setembro de 2016. Quanto ao recorte temporal, o levantamento contemplou todos os anos que 

estavam disponíveis na base.  

A apresentação desta revisão foi estruturada pela descrição do levantamento do material 

pesquisado e pela análise deste material. 

Os avanços em novas tecnologias de informação e comunicação têm contribuído para a 

crescente geração, coleta e armazenamento de dados eletrônicos, tornando bastante complexa 

a atividade de extrair informações relevantes desses grandes e numerosos repositórios de dados 

(QUONIAM et al., 2001, p. 20; SILVA; COSTA, 2015, p. 107). O KDD (Knowledge Discovery 

in Databases – Descoberta de Conhecimento em Base de Dados) emerge dessa necessidade de 

extração de informações úteis a partir de uma grande base de dados.  

O KDD pode ser visto como o processo da descoberta de novas correlações, padrões 

e tendências significativas por meio da análise minuciosa de grandes conjuntos de 

dados estocados. Este processo se vale de tecnologias de reconhecimento utilizando 

padrões e técnicas estatísticas e matemáticas (NORTON, 1999, p. 9). 

O processo de KDD é composto por três etapas operacionais, conforme ilustra a Figura 

2. A primeira etapa de pré-processamento consiste na captação, organização e tratamento de 

dados no intuito de preparar os dados para os algoritmos para a próxima etapa. Na segunda 

etapa de Data Mining ou mineração de dados, compreende a busca efetiva de conhecimentos 

úteis na base de dados aplicando a etapa de pré-processamento. A terceira e última etapa de 

pós-processamento consiste no tratamento do conhecimento obtido através do processo de 

mineração de dados (GOLDSCHIMIDT; PASSOS, 2005). 
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Figura 2 - Etapas do processo KDD 

Fonte: Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth, 1996. 

 

É comum que haja confusão entre os conceitos de KDD e Data Mining (TURBAN et 

al., 2010; SILVA; COSTA, 2015). A descoberta de conhecimento em bases de dados, KDD 

consiste em uma disciplina mais ampla, e o termo Data Mining (mineração ou garimpagem de 

dados) como o componente que trata dos métodos do descobrimento do conhecimento 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996, p. 39; BOENTE; OLIVEIRA; ROSA, 

2006, p. 1; HAN; KAMBER; PEI, 2011, p. 8). 

O data mining é uma técnica que abrange “aspectos específicos incluem investigação e 

criação de conhecimento, processos, algoritmos e mecanismos de recuperação de conhecimento 

potencial de estoque de dados” (NORTON, 1999, p. 11). Para Quoniam et al. (2001), a 

mineração de dados é a etapa mais importante do processo KDD, ao possibilitar a transformação 

de dados em informação que gera o conhecimento para a tomada de decisão. Os referidos 

autores apresentam as etapas da mineração de dados a saber: “a definição clara do problema; a 

seleção de todas as fontes internas e externas de dados, que inclui o pré-processamento, 

reformulação de dados e análise dos resultados obtidos do processo de data mining” 

(QUONIAM et al., 2001, p. 22). 

Segundo Han, Kamber e Pei (2011), as tarefas de mineração de dados podem ser 

classificadas em duas categorias com diferentes aplicações: descritivas que englobam a 

sumarização, análise de associações e segmentação de dados; e preditivas que abrangem as 

previsões e a classificação de dados. 

O webbliomining ou garimpagem de texto na rede web é um modelo proposto por Costa 

(2010) que está na interseção entre a Bibliometria, Bibliomining e Webmetria, objetiva prover 
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uma triagem de núcleo inicial de artigos para a pesquisa bibliográfica e consiste nas seguintes 

etapas: 

 Definição da amostra da pesquisa; 

 Pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

 Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

 Identificação dos autores com maior número de publicações; 

 Levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos” de maior produção; 

 Seleção de artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica. Este núcleo deve contemplar: os artigos mais relevantes, os primeiros 

e dos últimos autores a escreverem sobre o tema e identificação dos textos mais 

relevantes em cada “ciclo de maior produção” (COSTA, 2010, p. 118). 

 

Diante do exposto, observa-se que o processo KDD e o modelo webbliomining quanto 

o processo KDD utilizam as ferramentas tecnológicas para facilitar e contribuir para a geração 

de novos conhecimentos e, por este motivo, são muito importantes no processo de pesquisa 

acadêmica. 

 

2.1.1 Pesquisa nas Bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science 

 

Para o desenvolvimento do levantamento bibliométrico, no intuito de obter resultados 

aderentes aos objetivos da pesquisa e direcionar para suas questões objetivas, a busca restringiu-

se a artigos, indexados nas bases de dados SciELO, Scopus e ISI Web of Science, utilizando a 

combinação das seguintes terminologias, em inglês e português, e conectivos boolianos: “risk 

management” AND “social risk” OR “social impact” OR “gerenciamento de riscos” OR “risco 

social” OR “impacto social”. 

Cabe ressaltar que a opção por incluir na pesquisa o termo “impacto social” como 

palavra-chave na busca deve-se ao fato de este possuir uma associação muito próxima do termo 

“riscos sociais”, também incluído como palavra-chave na busca, no tema abordado neste 

trabalho. O número de palavras-chave considerou o fato de que o tema riscos sociais 

corporativos ainda ser emergente na literatura acadêmica. O primeiro resultado do número de 

artigos encontrados nas três bases está descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Filtro utilizado na busca por palavras-chave nas bases e o número de artigos encontrados 

Conectors Key Words/ Abstract/ Title 
Número de artigos encontrados  

SCIELO SCOPUS ISI Web of Science 

 “risk management” 

396 181 2.612 

AND “social risk” 

OR “social impact” 

OR “gerenciamento de riscos” 

OR “riscos sociais” 

OR “impacto social” 

Fonte: Adaptado das bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science em 20/09/2016. 

 

As próximas seções detalham o levantamento nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of 

Science. 

 

2.1.1.1 Pesquisa na Base SciELO 

 

A pesquisa realizada na base SciELO com as palavras-chave apresentadas inicialmente 

retornou 396 artigos. A análise dos títulos e resumos indicou artigos de riscos relacionados às 

áreas de serviço social, medicina, ciências agrárias, ciências da saúde e linguística, letras e artes. 

Alguns exemplos de artigos: "Gestão de riscos de terremotos na América Central", "Avaliações 

de vulnerabilidade social qualitativa aos riscos naturais", "Conhecimento da fadiga – um novo 

nível de gerenciamento da segurança", "Desenvolvimento de diretrizes para uso de irrigação 

sustentável das águas cinzas em jardins e agricultura de pesquisa de escala na África do Sul.", 

"Preços de exportação de carvão térmico da África do Sul.", "Gestão de risco hídrico em 

comunidades vulneráveis.", "Políticas públicas regionais para gestão de riscos: o processo de 

implementação no ABC, SP.", "Análise de aspectos que aumentam o risco de inundações na 

Colômbia", "Desafios globais na avaliação de risco de nanomateriais: relevância para a África 

do Sul".  

Com o objetivo de direcionar os artigos para o objetivo do presente trabalho foram 

utilizando os filtros disponibilizados dentro da base de busca, foi excluída a área temática 

“Linguística, letras e artes”, e o resultado retornou 392 artigos. 

Para maior refinamento do resultado, foi realizada a seleção manual de artigos 

relacionados a riscos corporativos ou empresariais, com foco nos assuntos “avaliação de riscos” 

ou “atitude perante o risco”, resultando em 23 artigos. 

A Tabela 2 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto ao título do 

periódico e à classificação Qualis Quadriênio 2013-2016 de Engenharias III, Interdisciplinar e 

Administração. 
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Tabela 2 - Distribuição de registros por veículo de publicação na base SciELO 

Título do periódico ISSN 
Nº de 

artigos 

Classificação Qualis  

Engenharias 

III 

Interdisciplina

r 
Administração 

Cadernos de Estudos Africanos 1645-3794 2 ---- ---- ---- 

Revista Cubana de Ciencias 

Informáticas 
2227-1899 2 ---- B2 ---- 

South African Journal of 

Industrial Engineering 

1012-

277X 
2 B2 ---- ---- 

Ambiente Construído 1678-8621 1 B4 B1 B2 

Cuadernos del Centro de 

Estudios en Diseño y 

Comunicación. Ensayos 

1668-5229 1 ---- ---- ---- 

Dyna Rev. Fac. Nac. Minas 0012-7353 1 B3 B2 B2 

História, Ciências, Saúde-

Manguinhos 
0104-5970 1 ---- A1 B1 

Ingeniería Industrial 1915-5936 1 ---- ---- ---- 

Innovar 0121-5051 1 B3 ---- B1 

JISTEM - Journal of 

Information Systems and 

Technology Management 

1807-1775 1 B4 B2 B1 

Luna Azul 1909-2474 1 ---- ---- ---- 

Nova 1794-2470 1 ---- ---- ---- 

Production 0103-6513 1 B3 B1 ---- 

Revista Facultad Nacional de 

Salud Pública 

0120-

386X 
1 ---- ---- ---- 

Revista Brasileira de Estudos 

de População 
0102-3098 1 B3 A2 B1 

Revista Contabilidade & 

Finanças 

1808-

057X 
1 B4 B2 A2 

Revista Katálysis 1414-4980 1 ---- A2 B1 

Revista Facultad de Ingeniería 

Universidad de Antioquia 
0120-6230 1 B3 B2 B2 

South African Journal of 

Science 
1996-7489 1 ---- ---- ---- 

Tékhne - Revista de Estudos 

Politécnicos 
1645-9911 1 ---- ---- ---- 

Total 23  

Fonte: baseado na base SciELO e na Plataforma Sucupira em 13/07/2017.  

 

O quadro 1 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto à autoria dos 

artigos, na busca com as palavras-chave na base SciELO. Cada autor publicou 1 artigo. 
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Autores 

Alfonso-Robaina, Daniel Franco G, Álvaro Pretorius, L. 

Andery, Paulo Roberto Pereira Freitas, Carlos Machado de Pulido-Rojano, Alexander De Jesús 

Arias-Pérez, Manuel Gambôa, Fernando A. Rodrigues Quintero Olaya, Jaime 

Barreto, Felipe de Souza Pinto Gómez Carvajal, Elkin Raúl Rabechini Junior, Roque 

Bernad Silva, Pedro Gomez, Carlos Minayo Reani, Regina Tortorella 

Bolaño-Rodríguez, Yuniel Guy, Heli Santos, Elisa Volker dos 

Bortoletto, Katia Cristina Hernández Barros, Rafael Santos, Rúbia dos 

Bresciani Filho, Ettore Hernández-Díaz, Neysis Sanz, Luis Fernández 

Brooks, Shirley Kimura, Herbert Scott, Dianne 

Bussotti, Luca Kühn, C. Silva, Ana Elisa Pereira 

Caputo, Márcio Saez Londe, Luciana de Resende Spikin, Ignacio José Cienfuegos 

Carvalho, Marly Monteiro de Marchezini, Victor Sutherland, Catherine 

Chihuri, S. Mejía O, Luz M. Tallio, Virginie 

Conceição, Rodrigo Silva da Mosquera Téllez, Jemay Visser, J.K. 

Cóppola, Gustavo Perera, Luiz Carlos Jacob Yelandy-Leyva, Maikel 

Cuza-García, Betsy Pérez Barnés, Amelia Zulueta Véliz, Yeleny 

Duque Gutiérrez, Maritza Pérez Moya, Osiris  

Quadro 1 - Distribuição de registros de artigos por autores na base SciELO 

Fonte: baseado na base SciELO em 14/09/2016.  

 

A Tabela 3 ilustra os dados referentes à distribuição de registros quanto ao ano de 

publicação. Dessa forma, é possível observar que a produção científica no tema estudado tem 

evoluído em uma escala cronológica.  

 

Tabela 3 - Distribuição de registros de artigos por ano na base SciELO 

Ano de publicação Nº de artigos 

2015 4 

2014 5 

2013 4 

2012 3 

2010 2 

2009 1 

2008 1 

2005 1 

2004 1 

1996 1 

Total 23 

Fonte: baseado na base SciELO em 14/09/2016.  

 

2.1.1.2 Pesquisa na Base Scopus 

 

A pesquisa realizada na base Scopus com as palavras-chave apresentadas inicialmente 

retornou 181 artigos.  

A análise dos títulos e resumos indicou artigos de riscos relacionados às áreas de 

medicina, ciências agrárias e biológicas, ciências planetárias e da terra, energia, enfermagem, 

artes e humanidades, bioquímica, genética e biologia molecular, ciências materiais, física e 

astronomia, engenharia química, profissões da saúde, matemática, farmacologia, toxicologia e 
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farmacêutica, ciências da computação, odontologia, imunologia e microbiologia, neurociência 

e veterinária. Como exemplo de artigos dessas áreas: “Desafios conceituais para a política de 

proteção social frente a pobreza na Colômbia”, “Percepção e medidas de gestão de riscos por 

produtores de arroz irrigado na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul”, “Metodologia de análise 

estratégica para sistemas de energia com estudo de caso de uma ilha remota”, “Reabilitação das 

condições de vida nos territórios contaminados pelo acidente de Chernobyl: O projeto ethos”, 

“Preocupações sociais, risco e da aceitabilidade de alternativas de manejo florestal de 

vegetação: Insights para os gestores”, “O conceito de diversos desenvolvimentos em cidades 

portuárias”, “A análise multi-critério de simulação do risco sísmico baseado na plataforma 

CAPRA”, “Gripe aviária: a saúde pública e segurança alimentar”. 

Com o objetivo de direcionar os artigos para o objetivo do presente trabalho utilizando 

os filtros disponibilizados dentro da base de busca, foram excluídas as áreas temáticas “Artes e 

humanidades”, “Bioquímica, genética e biologia molecular”, “Engenharia química”, 

“Matemática” e “Ortodontia”. O resultado retornou 167 artigos. 

Para maior refinamento do resultado, foi realizada a seleção manual de artigos 

relacionados a riscos corporativos ou empresariais, com foco nos assuntos “avaliação de riscos” 

ou “atitude perante o risco”, resultando em 17 artigos. 

A Tabela 4 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto ao título do 

periódico e à classificação Qualis de Engenharias III, Interdisciplinar e Administração.  

 

Tabela 4 - Distribuição de registros por veículo de publicação na base Scopus 

Título do periódico ISSN 
Nº de 

artigos 

Classificação Qualis  

Eng. III 
Interdisciplina

r 
Administração 

Journal of Risk Research 1366-9877 3 B1 ---- ---- 

International Journal of Project 

Management 
0263-7863 2 A1 ---- A1 

Australasian Journal of Disaster 

and Trauma Studies 
1174-4707 1 ---- ---- ---- 

Critical Studies on Corporate 

Responsibility, Governance and 

Sustainability 

2043-9059 1 ---- ---- ---- 

Danube 1804-6746 1 ---- ---- ---- 

Environmental Impact 

Assessment Review 
0195-9255 1 A1 ---- ---- 

Environmental Science And 

Policy 
1462-9011 1 A2 A1 A1 

Habitat International 0197-3975 1 ---- ---- ---- 

IDS Bulletin 0265-5012 1 ---- B1 ---- 

Impact Assessment and Project 

Appraisal 
1461-5517 1 ---- ---- A1 

Innovation 1351-1610 1 ---- B1 ---- 
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International Tax and Public 

Finance 
0927-5940 1 ---- B2 A1 

Resources Policy 0301-4207 1 A2 ---- A1 

Risk Analysis 0272-4332 1 A1 A2 ---- 

Total 17  

Fonte: baseado na base Scopus em 13/07/2017. 
 

A Tabela 5 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto à autoria dos 

artigos e o número de artigos publicados, na busca com as palavras-chave na base Scopus, 

destacando apenas os autores com mais de uma publicação. 

 

Tabela 5 - Distribuição de registros de artigos por autores na base Scopus 

Autores Nº de artigos 

Franks, D.M. 2 

Graetz, G 2 

Holzmann, R. 2 

Renn, O. 2 

Fonte: baseado na base Scopus em 14/09/2016. 
 

A Tabela 7 ilustra os dados referentes à distribuição de registros quanto ao ano de 

publicação. Dessa forma, é possível observar que a produção científica no tema estudado tem 

evoluído em uma escala cronológica.  

 

Tabela 6 - Distribuição de registros de artigos por ano de publicação na base Scopus 

Ano de publicação Nº de artigos 

2016 3 

2015 1 

2014 2 

2013 3 

2011 1 

2010 1 

2009 1 

2008 1 

2007 1 

2004 1 

2001 1 

2000 1 

Total 17 

Fonte: baseado na base Scopus em 14/09/2016. 
 

2.1.1.3 Pesquisa na Base ISI Web of Science 

 

A pesquisa realizada na base ISI Web of Science com as palavras-chave apresentadas 

inicialmente retornou 2.612 artigos.  

Com o objetivo de direcionar os artigos para o objetivo do presente trabalho foram 

utilizados os filtros disponibilizados dentro da base de busca, foram excluídas as áreas temáticas 
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“Engenharia elétrica e eletrônica”, “Sistema de controle e automação”, “Ciência da computação 

sistema de informação”, “Ciência da computação inteligência artificial”, “Tecnologia da 

ciência de transporte”, “Transporte” e “Ortodontia”. O resultado retornou 2.451 artigos. 

Para maior refinamento do resultado, foi realizada a seleção manual de artigos 

relacionados a riscos corporativos ou empresariais, com foco nos assuntos “avaliação de riscos” 

ou “atitude perante o risco”, resultando em 79 artigos. 

A Tabela 8 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto ao título do 

periódico e à classificação Qualis de Engenharias III, Interdisciplinar e Administração. Os 

periódicos não apresentados continham apenas uma publicação. 

 

Tabela 7 - Distribuição de registros por veículo de publicação na base ISI Web of Science 

Título do periódico ISSN 
Nº de 

artigos 

Classificação Qualis  

Engenharias 

III 

Interdisciplina

r 

Administraçã

o 

Environmental Impact 

Assessment Review 
0195-9255 10 A1 ---- ---- 

Proceedings Of The Institution 

Of Civil Engineers Municipal 

Engineer  

0965-0903 9 ---- ---- ---- 

Impact Assessment and Project 

Appraisal 
1461-5517 8 ---- ---- A1 

Journal of Risk Research 1366-9877 5 ---- B1 ---- 

Proceedings Of The Institution 

Of Civil Engineers Engineering 

Sustainability  

1478-4629 3 ---- ---- ---- 

Resources Policy  0301-4207 3 A2 ---- A1 

International Journal Of Project 

Management  
0263-7863 2 A1 ---- A1 

Journal Of Environmental 

Management  
0301-4797 2 A2 A1 A1 

Transylvanian Review Of 

Administrative Sciences  
1842-2845 2 ---- ---- ---- 

Voluntas  0957-8765 2 ---- ---- A1 

Fonte: baseado na base ISI Web of Science em 13/07/2017. 
 

A Tabela 8 consolida os dados referentes à distribuição de registros quanto à autoria dos 

artigos e o número de artigos publicados, na busca com as palavras-chave na base ISI Web of 

Science, destacando apenas os autores com duas ou mais publicações. 

 

Tabela 8 - Distribuição de registros de artigos por autores na base ISI Web of Science 

Autores Nº de artigos 

Vanclay F. 6 

Antonie R. 2 

Bice S. 2 

Franks D.M. 2 

Graetz G 2 

Holzmann R. 2 

Fonte: baseado na base ISI Web of Science em 20/09/2016. 
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A Figura 3 ilustra os dados referentes à distribuição de registros quanto ao ano de 

publicação. Dessa forma, é possível observar que a produção científica no tema estudado tem 

variado em uma escala cronológica. Percebe-se nessa busca, que publicações com os temas 

gerenciamento de riscos, risco social e impacto social, com foco corporativo ou empresarial, há 

uma tendência de crescimento do número de publicações afetas à temática, notadamente, nos 

anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

 

 
Figura 3 - Distribuição de registros por ano de publicação na base ISI Web of Science 

Fonte: baseado na base ISI Web of Science em 20/09/2016. 
 

 

2.1.2 Estatísticas da Pesquisa – Composição do Núcleo de Partida 

 

A Figura 4 ilustra o resumo da pesquisa nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science. 
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Figura 4 Resumo das Pesquisas nas bases SciELO,  Scopus e ISI Web of Science 

Fonte: adaptado de Matieli e Araujo (2014) 

 

A realização das buscas nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science totalizou 3.010 

artigos a serem analisados. A análise baseou-se na leitura exploratória, seletiva, analítica e 

interpretativa, proposta por Gil (2002, p. 41). Dessa forma, realizou-se, inicialmente, uma 

leitura exploratória para reconhecimento do conteúdo de cada artigo, seguida por uma leitura 

seletiva, baseada nos objetivos da pesquisa, para verificar a aderência de cada artigo à pesquisa 

e selecionar o material desejado. 

A partir da análise dos títulos e resumos dos 119 registros, foram selecionados 10 

artigos, considerados relevantes e aderentes ao estudo em questão. Conforme proposto por Gil 

(2002, p. 42), foi realizada uma leitura analítica e interpretativa com o objetivo de ordenar e 

resumir as informações, de forma que estas possibilitem alcançar respostas referentes ao 

problema de pesquisa e relacionar as afirmações do autor da obra analisada ao problema da 

pesquisa.  
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Scopus

181
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10
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396

1
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"risk management"
AND "social risk"
OR   "social impact"
OR   "gerenciamento de riscos"
OR   "risco social"
OR   "impacto social"

392 167

F
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s

Aplicação de filtros idiomáticos e técnicos nas bases 

23 17
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2.612
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2.451

79
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Total de artigos 
encontrados
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Considerando que o tema risco social nas corporações é amplo e multidisciplinar, além 

do único artigo que conceitua o risco social e dos artigos relacionados à avaliação de impactos 

sociais, foram selecionados artigos referentes a riscos relativos aos direitos humanos e as 

metodologias de avaliação de impactos sociais. Os demais artigos foram desconsiderados em 

função da falta de aderência ao estudo. 

Após a busca nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science utilizando as palavras-

chave, a análise e seleção dos artigos aderentes ao tema pesquisado realizadas através de análise 

qualitativa, com o objetivo de compor o “núcleo de partida”. O “núcleo de partida”, preconizado 

por Costa (2010), deve contemplar os artigos mais relevantes, a identificação dos primeiros e 

últimos autores a escreverem sobre o tema e a identificação dos textos mais relevantes em cada 

“ciclo de maior produção”.  

O Quadro 2 consolida a relação dos 10 artigos e respectivos autores, ano de publicação 

e periódico publicados que foram selecionados das bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science, 

tendo em vista o problema de pesquisa e os objetivos específicos deste estudo. 

 

Artigos das bases SciELO, Scopus e ISI 

Web of Science 
Autores Ano Periódico Base 

1 

Conceptualizing social risk and 

business risk associated with private 

sector development projects 

GRAETZ, Geordan; 

FRANKS, Daniel M. 2016 
Journal of 

Risk Research 
Scopus 

2 

Handling social risks in government-

driven mega project: An empirical 

case study from West China 

LIU, Ze-zhao; ZHU, Z. 

W.; WANG, H. J.; 

HUANG, J. 
2016 

International 

Journal of 

Project 

Management 

ISI 

Web of 

Science 

3 

Social impact assessments: 

Developing a consolidated 

conceptual framework 

ARCE-GOMEZ, Antonio; 

DONOVAN, Jerome D.; 

BEDGGOOD, Rowan E. 
2015 

Environmental 

Impact 

Assessment 

Review 

ISI 

Web of 

Science 

4 

On the management of social risks of 

hydraulic infrastructure projects in 

China: A case study 

SHI, Qan; LIU, Y.; ZUO, 

J.; PAN, N.; MA, G. 
2015 

International 

Journal of 

Project 

Management 

Scopus 

5 

Contribuição à gestão de riscos no 

processo de projeto de incorporadoras 

de médio porte 

BARRETO, Felipe de 

Souza Pinto; ANDERY, 

Paulo Roberto Pereira 

2015 
Ambiente 

Construído 
Scielo 

6 

Incorporating human rights into the 

corporate domain: due diligence, 

impact assessment and integrated risk 

management 

GRAETZ, Geordan; 

FRANKS, Daniel M. 
2013 

Impact 

Assessment 

and Project 

Appraisal 

Scopus 

7 

A framework for combining social 

impact assessment and risk 

assessment 

MAHMOUDI, Hossein; 

RENN, Ortwin; 

VANCLAY, Frank; 

HOFFMANN, Vanclay; 

KARAMI, Ezatollah. 

2013 

Environmental 

Impact 

Assessment 

Review 

ISI 

Web of 

Science 

8 

Social risks for international players 

in the construction market: a China 

study 

ZHANG, Xiaoling. 

2011 
Habitat 

International 
Scopus 

(continua) 

 



37 

 

(conclusão) 

9 

Principles for social impact 

assessment: a critical comparison 

between the international and US 

documents 

VANCLAY, Frank. 

2006 

Environmental 

Impact 

Assessment 

Review 

ISI 

Web of 

Science 

10 

Social impact assessment BECKER, Henk A. 

2001 

European 

Journal of 

Operation 

Research 

ISI 

Web of 

Science 

Quadro 2 - Lista de artigos selecionados para o núcleo de partida das bases SciELO, Scopus e ISI Web of 

Science Fonte: baseado nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science em 20/09/2016. 
  

A Tabela 9 ilustra a identificação dos periódicos selecionados para o “núcleo de 

partida”, assim como o número de artigos e a classificação Qualis de Engenharias III, 

Interdisciplinar e Administração. 

 

Tabela 9 - Identificação dos periódicos, número de artigos e o critério Qualis para compor o “núcleo de partida” 

da pesquisa 

Título do periódico ISSN 
Nº de 

artigos 

Classificação Qualis  

Engenharias 

III 

Interdisciplina

r 
Administração 

Environmental Impact 

Assessment Review 
0195-9255 3 A1 ---- ---- 

International Journal of Project 

Management 
0263-7863 2 A1 ---- A1 

Ambiente Construído 1678-8621 1 B4 B1 B2 

European Journal of 

Operations Research 
0377-2217 1 A1 A1 A1 

Habitat International 0197-3975 1 ---- ---- ---- 

Impact Assessment and Project 

Appraisal 
1461-5517 1 ---- ---- A1 

Journal of Risk Research 1366-9877 1 B1 ---- ---- 

Total 10  

Fonte: baseado nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science e na Plataforma Sucupira em 13/07/2017. 
 

A Tabela 10 oferece o levantamento da cronologia e identifica o ciclo da evolução da 

produção científica sobre gerenciamento de riscos, riscos sociais e impactos no “núcleo de 

partida”. Os dados revelam que a, partir de 2013, houve maior número de produção científica 

nesses temas e que 70,00% dos artigos do “núcleo de partida” foram publicados no período de 

2013 a 2016, o que caracteriza a atualidade do assunto em questão, assumindo como período 

dominante para a realização da pesquisa, o ano de 2015. 
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Tabela 10 - Levantamento da cronologia e ciclo da produção no “núcleo de partida” 

Ano Nº de artigos % de artigos publicados 

2016 2 20,00% 

70,00% 2015 3 30,00% 

2013 2 20,00% 

2011 1 10,00% 
20,00% 

2006 1 10,00% 

2001 1 10,00% 10,00% 

Total de artigos publicados 10 100% 

Fonte: baseado nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science em 20/09/2016. 
 

A Figura 5 apresenta a distribuição de registros de artigos por ano de publicação. 

Analisando os dados, o artigo mais antigo selecionado para o “núcleo de partida” da pesquisa 

foi publicado no ano de 1980 e o mais atual foi publicado em 2015.  

 

 
Figura 5 - Distribuição de artigos do núcleo de partida por ano de publicação 

Fonte: baseado nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science em 20/09/2016. 
 

Após a composição do “núcleo de partida”, foram feitas também consultas a bancos de 

teses, dissertações e bibliotecas. Dessa forma, outras referências como livros, teses, 

dissertações, e outros artigos relevantes ao tema de pesquisa foram acrescentados para suportar 

teoricamente a presente pesquisa. 

A distribuição das referências por tipo de fonte e por ano de publicação pode ser 

observada nas Tabelas 11 e 12 respectivamente: 

 

Tabela 11 - Quantidade de referências por tipo de fonte 

Tipo de fonte Nº de referências % em relação ao total 

Artigos científicos 41 74,55% 

Normas e orientações 4 7,27% 

Livros 6 10,91% 

Teses e dissertações 4 7,27% 

Total 55 100% 

Fonte: A autora. 
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Tabela 12 - Número de referências por ano de publicação 

Ano de publicação 
Nº de 

referências 

% em relação ao 

total 

2017 1 9,09% 

2016 5 3,64% 

2015 2 10,91% 

2014 6 7,27% 

2013 4 7,27% 

2012 4 5,45% 

2011 3 3,64% 

2010 2 3,64% 

2009 2 1,82% 

2008 1 3,64% 

2007 2 3,64% 

2006 2 1,82% 

2005 1 3,64% 

2004 2 1,82% 

2003 1 5,45% 

2002 3 1,82% 

2001 1 1,82% 

2000 1 1,82% 

1999 1 3,64% 

1998 2 1,82% 

1992 1 1,82% 

1988 1 1,82% 

1987 1 1,82% 

1975 1 9,09% 

Total 50 100% 

Fonte: A autora. 

 

É importante ressaltar que a pesquisa realizada não deu conta em apoiar a revisão de 

literatura relacionada à influência da percepção de riscos na avaliação técnica. Por este motivo, 

foi realizada uma busca complementar, mais amparada nas ciências cognitiva e comportamental 

para atender aos aspectos multidisciplinares do tema.  

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente seção oferece uma revisão dos conceitos e processos relacionados a riscos 

sociais, buscando caracterizar o impacto social na tentativa de diferenciar os termos, contendo 

ainda reflexões sobre as relações entre os riscos sociais e os riscos de negócio. É importante 

ressaltar que esta pesquisa não pretende, entretanto, esgotar a discussão acerca do tema 

proposto, mas expor percepções oferecidas pela academia no que tange a gerenciamento de 

riscos.  

Esses conceitos que servem de base para a fundamentação dos procedimentos 

metodológicos a serem adotados na investigação empírica proposta para a pesquisa. 
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2.2.1 Gerenciamento de riscos 

 

Para Makarova (2014), o gerenciamento de riscos consiste em uma atividade para 

maximizar o retorno sobre o capital e transformar a incerteza incontrolável em um risco 

mensurável, que possa ser identificado e avaliado. 

Segundo Hall e Hulett (2002, p. 6), o “[...] gerenciamento de riscos é a arte e a ciência 

de planejamento, avaliação (identificação e análise), desenvolvimento e monitoração de ações 

sobre os eventos futuros para assegurar resultados favoráveis ao projeto”. Os autores ressaltam 

que a gestão de riscos é um processo proativo, o que difere da gestão de crises que é um processo 

reativo: 

A premissa inerente ao gerenciamento de riscos corporativos é que toda organização 

existe para gerar valor às partes interessadas. Todas as organizações enfrentam 

incertezas, e o desafio de seus administradores é determinar até que ponto aceitar essa 

incerteza, assim como definir como essa incerteza pode interferir no esforço para gerar 

valor às partes interessadas. Incertezas representam riscos e oportunidades, com 

potencial para destruir ou agregar valor. O gerenciamento de riscos corporativos 

possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como os riscos 

e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor 

(COSO, 2007, p. 3). 

Makarova (2014) argumenta que o gerenciamento de riscos possui natureza dual, ao 

buscar evitar os riscos para um grupo de partes interessadas e gerar valor para os acionistas. 

Pedroso (2007, p. 29) complementa que os processos de gerenciamento de riscos estão 

além da simples identificação de riscos, mas “também quantificam as consequências dos riscos 

em função do impacto que terão sobre os objetivos do projeto. A saída deste processo é um 

risco que pode ser aceitável ou inaceitável”. 

Fortes (2011) analisa as diversas metodologias de gerenciamento de riscos, consolidadas 

no Quadro 3. 

 

Fonte Processo de Gerenciamento de Riscos 

Wideman (1992) 

Identificação dos riscos 

Análise dos riscos (qualitativa e quantitativa) 

Desenvolvimento de respostas aos riscos 

Controle dos riscos 

Prince (2002) 

Identificação dos riscos 

Avaliação dos riscos 

Identificação de respostas adequadas para os riscos 

Seleção de respostas para tratar os riscos 

Planejamento (recursos, tempo) das respostas aos riscos 

Monitoramento e comunicação 

Smith e Merritt (2002) 

Identificação dos riscos 

Análise dos riscos 

Mapeamento e priorização dos riscos 

Resolução dos riscos 

Monitoramento dos riscos 
(continua) 



41 

 

(conclusão) 

PMI (2013) 

Planejamento do gerenciamento de riscos 

Identificação de riscos 

Análise qualitativa dos riscos 

Análise quantitativa dos riscos 

Planejamento das respostas aos riscos 

Monitoramento e controle 

NBR ISO 10006 (2006) 

Identificação do risco 

Avaliação do risco 

Tratamento do risco 

Controle do risco 

COSO (2007) 

Ambiente interno 

Fixação de objetivos 

Identificação de eventos 

Avaliação de riscos 

Resposta a riscos 

Atividades de controle 

Informações e comunicações 

Monitoramento 

ABNT ISO 31000 (2009) 

Comunicação e consulta 

Estabelecimento dos contextos interno e externo 

Identificação de riscos 

Análise de riscos 

Avaliação de riscos 

Tratamento de riscos 

Monitoramento e análise crítica do processo 
Quadro 3 - Modelos gerais de gerenciamento de riscos  

Fonte: Adaptado de Fortes (2011). 

 

Fortes (2011) observa que, apesar das diferentes enunciados, a maioria dos autores 

converge nos conceitos das etapas do processo de gerenciamento de riscos, a saber: 

planejamento, identificação dos eventos de risco, avaliação de riscos, elaboração de plano de 

resposta e monitoramento das ações do plano de resposta. 

Barreto e Andery (2015) apresentam, em seu estudo, desafios enfrentados para a gestão 

de riscos e sugerem que a importância dada pelas empresas à identificação e tratamento de 

riscos diminui à medida que o projeto acontece e existe a dificuldade de incorporar lições 

aprendidas na gestão de riscos. Outra questão indicada pelos autores refere-se à dificuldade em 

implementar mecanismos objetivos para a quantificação da probabilidade e impacto do risco 

que “acontece de maneira empírica, dependendo da expertise dos agentes envolvidos nos 

processos a cada momento” (BARRETO; ANDERY, 2015, p. 83). 

Cumpre destacar que o risco é inerente às organizações, independentemente do seu porte 

ou negócio, pois estas sofrem interferências dos contextos interno e externo que geram 

incertezas. O risco é o efeito dessas incertezas quanto ao atingimento dos objetivos da 

organização. A fim de reduzir as incertezas, as organizações buscam gerenciar os riscos através 

da identificação, análise e as formas para tratamento dos riscos (ABNT, 2009; COSO, 2007). 
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Para Smith e Merritt (2002), o sucesso do gerenciamento de riscos consiste em, não 

apenas gerenciar o risco em si, mas identificar os fatos que levam a crer que o risco ocorrerá. 

Pedroso (2007) considera que os fatos citados pelo autor são conhecidos também como as 

causas ou condutores do risco (risk drivers, em inglês). 

 

2.2.2 Percepção de riscos 

 

Aspecto relevante a ser considerado nessa discussão é o de que o gerenciamento de 

riscos possui limitações devido ao julgamento humano no processo decisório que está sujeito a 

falhas por erro ou engano humano e a conluio entre as pessoas ou a administração pode não 

tomar as decisões da gestão de riscos (COSO, 2007).  

O risco é intangível e depende das diferentes percepções que cada indivíduo possui com 

relação a quais são, a gama de possíveis resultados e as probabilidades atribuídas a esses 

resultados (OLSSON, 2002).  

Segundo Newell (2013), percepção consiste em um processo construtivo, a partir de 

inferências pautadas em informação sensorial incompleta e ambígua. 

Tversky e Kahneman (1975) afirmam que existe uma série de estratégias mentais, ou 

heurísticas, utilizadas pelos indivíduos em busca de uma lógica das inúmeras incertezas no 

mundo. Entretanto, Tversky e Kahneman (1975) e Slovic (1987) ressaltam que essas estratégias 

mentais são válidas até certo ponto ou podem gerar vieses e erros sistemáticos, trazendo sérias 

implicações para a avaliação de riscos. Slovic (1987) complementa que atitudes e percepções 

públicas são inerentes aos seres humanos e devem ser consideradas como um processo de duas 

vias com as técnicas de avaliação de risco para que os esforços de comunicação e gestão de 

risco sejam bem sucedidas. 

Slovic et al. (2004) afirmam que o risco pode ser tratado de três formas diferentes: (1) 

risco como sentimento, baseado em reações instintivas ou intuitivas de perigo (2) risco como 

análise, pautada pela lógica e embasamento científico sobre gestão de riscos e (3) risco como 

política, proveniente da colisão entre os instintos e a razão. 

Bourassa et al. (2016) afirmam que as emoções, o conhecimento, a confiança e as visões 

de mundo são os fatores determinantes na percepção de riscos. O estudo dos autores sobre 

percepção de riscos relativos à energia nuclear sugere que as avaliações humanas, através das 

visões de mundo, são influenciadas por fatores emocionais tanto quanto por fatores cognitivos. 

Outra conclusão do estudo indica que nem todos os fatores cognitivos são influenciados pelos 
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fatores emocionais, pois “as emoções não reduzem os efeitos do conhecimento sobre a 

percepção de risco” (BOURASSA et al., 2016, p. 211). 

Esta percepção está presente no estudo de Pachur, Hertwig e Steinmann (2012) que 

sugere que o julgamento do risco é mais influenciado pela informação afetiva em detrimento 

da estimativa estatística. Os autores utilizam duas abordagens em heurística em seu estudo de 

análise do julgamento de riscos das pessoas: as heurísticas da disponibilidade e do afeto. A 

heurística da disponibilidade, segundo Tversky e Kahneman (1975), consiste na frequência ou 

probabilidade de um evento a partir da disponibilidade mental de casos relevantes do indivíduo, 

como experiências próprias ou experiências de pessoas próximas. A heurística do afeto 

preconiza que as reações emocionais provocadas por um risco interferem no julgamento da 

gravidade do risco. 

O estudo de Siegrist e Sutterlin (2014) sugere que a informação afetiva interfere no 

julgamento de projetos com riscos idênticos, caso da energia nuclear e energia solar. Os 

resultados deste estudo sugerem ainda que as consequências negativas de riscos humanos são 

avaliadas mais negativamente em comparação com as consequências negativas em desastres 

naturais, que também é a conclusão do estudo de Bourassa et al. (2016). 

Hillson complementa que “no contexto de atitudes perante o risco, heurísticas 

descrevem tentativas por um indivíduo ou grupo para analisar uma situação incerta e determinar 

a resposta adequada referindo-se a alguma experiência anterior” (HILLSON, 2007, p. 50).  

Feitosa, Silva e Silva. (2014) explicam as heurísticas no processo decisório: 

A existência de vieses sistemáticos e previsíveis influenciando processos decisórios 

racionais levou à constatação de que pessoas fazem uso de regras simples e práticas 

ao tomar decisões: as heurísticas. As heurísticas são alternativas simples para lidar 

com quantidades inviavelmente extensas de informação, possibilitando uma ação 

rápida quando o tempo é escasso, funcionando assim como mecanismos para o 

enfrentamento dos complexos ambientes inerentes aos contextos decisórios. No 

entanto, o seu uso normalmente é feito de forma inconsciente, levando a aplicações 

inadequadas destas regras simplificadoras (FEITOSA; SILVA; SILVA, 2014, p. 1). 

Tversky e Kahneman (1975) sugerem que julgamentos e decisões em situações de 

incerteza podem ser melhorados a partir da compreensão das heurísticas e dos vieses. 

Freitas (2013) complementa que os vieses ou distorções cognitivas podem gerar erros 

sistemáticos e também discute a necessidade de conhecê-los sem, no entanto, a falsa ilusão de 

eliminá-los: 

Os desvios sistemáticos do cérebro podem ser contrapostos a novas rotinas reflexivas, 

desde que o intérprete perceba que os desvios cognitivos limitam e toldam a 

capacidade de avaliação sensata. Não se trata de negar a serventia evolucionária dos 

vieses. Tampouco pretendo dizer que toda predisposição seja sinônimo de erro. Longe 

disso. Saber lidar com as predisposições, no entanto, consiste em fazer com que 
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deixem de funcionar como fonte de desvios e ilusões conducentes a erros sistemáticos 

(FREITAS, 2013, p. 242). 

Os profissionais percebem o risco de maneira diferente. “Em particular, um indivíduo 

pode ser avesso ao risco, o que significa que a pessoa pode evitar um risco, mesmo que a 

matemática diga que é vantajoso arriscar” (SMITH; MERRITT, 2002, p. 14). Fortes (2011, p. 

45) observa a impossibilidade de dissociar o fator humano, através da percepção do risco, do 

processo de gerenciamento de riscos. 

Slovic (1987, p. 281) afirma que “as pessoas fazem julgamentos quantitativos sobre o 

nível de risco atual e desejado de diversos perigos e o nível desejado de regulamentação de 

cada”. Os fatores que influenciam estes julgamentos estão associados à avaliação qualitativa do 

indivíduo quanto às características do risco, benefícios proporcionados para a sociedade, média 

de mortes anuais provocadas pelo risco e a probabilidade de mortes que o risco pode causar 

através de acidente desastroso (SLOVIC, 1987). 

O estudo de Sousa (2017) aponta grande reverberação da interferência da subjetividade 

na análise quantitativa de riscos em cronogramas de megaprojetos. Segundo Sousa (2017), a 

incorporação de subjetividades no processo de riscos está relacionada à pressão por resultados 

da alta direção e à cultura organizacional da empresa. O trabalho sinalizou também a 

importância de uma equipe e moderador preparados e nivelados para uma avaliação consistente 

de riscos. O estudo conclui quanto à necessidade de capacitação e envolvimento dos gestores 

estratégicos na gestão de riscos.  

 

2.2.3 Riscos sociais 

 

O termo “risco social” é interdisciplinar e /ou transdisciplinar incluindo sociologia, 

antropologia, economia, ciência política (LIU et al., 2016), e possui definições diferentes em 

cada uma dessas disciplinas (GRAETZ; FRANKS, 2016), sendo um tema focal de muitas 

atividades profissionais e ações práticas e compreendem “desde desastres naturais, ameaças 

tecnológicas, condições de trabalho, impactos na saúde ambiental, criminalidade, terrorismo e 

poluição até atividades de lazer” (RENN, 2008, p. 50). 

Holzmann e Jorgensen (1999) relacionam o conceito de risco social à proteção social 

sob a vertente da pobreza. Neste caso, a gestão de risco social (SRM – social risk management) 

é utilizada como alicerce dos conceitos, objetivos e instrumentos de proteção social promovido 

pelo Banco Mundial. Os autores evidenciam que a gestão do risco social consiste em medidas 

públicas para ajudar na gestão de riscos de renda de indivíduos, famílias e comunidades, no 
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intuito de reduzir a vulnerabilidade, melhorar o “padrão de consumo” [consumption 

smoothing], e “aumentar a equidade contribuindo para o desenvolvimento econômico de forma 

participativa” (HOLZMANN; JORGENSEN, 1999, p. 3). 

Na prática do serviço social brasileiro, o termo risco social também está relacionado a 

proteção social, mas em um sentido mais amplo. Janczura (2012) constata que a PNAS – 

Política Nacional de Assistência Social não conceitua risco social e vulnerabilidade, entretanto 

utiliza os termos como sinônimos, a partir de uma visão social da proteção. A autora defende a 

ideia de conceitos distintos, apesar de intrinsecamente ligados, sendo o risco atrelado às 

fragilidades da sociedade contemporânea e a vulnerabilidade como uma condição do indivíduo 

nesta sociedade. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) relaciona riscos 

sociais a vulnerabilidades e exclusão social decorrentes, entre outros, da: 

[...] pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social, [...] por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras (PNAS, 

2004, p. 92). 

Lucchini et al. (2013) corrobora com a PNAS (2004) listando como fatores de risco 

social a dependência de drogas, alcoolismo, doenças psiquiátricas e as condições de pobreza 

cultural e econômica. 

O risco social também é utilizado como sinônimo de vulnerabilidades econômicas e 

trabalhistas como desemprego, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho (SEVÄ, 2009).  

Na medicina, o risco social também está associado à exposição a fatores que afetam a 

saúde e o bem estar do indivíduo como risco de doenças e de aumento do estresse (STEIN; 

SIEGEL; BAUMAN, 2010; CALEYACHETTY et al., 2014).  

O risco social também é tratado em acidentes nucleares (KLITZMAN, 2013; 

SCHMIDT; HORTA; PEREIRA, 2014), desastres naturais (KRISHNAMURTHY; 

KRISHNAMURTHY, 2012; IWAMA; BATISTELLA; FERREIRA, 2014) como riscos de 

reassentamento humano, perda dos meios de vida, doenças, mortes e perdas econômicas, ou 

mudanças climáticas (DUINEN et al., 2014; SCHAFFRIN, 2014), e, segundo Schaffrin (2014, 

p. 4), os riscos de mudanças climáticas se diferenciam dos demais por ser “difuso, indireto e 

que possui substancialmente um longo horizonte de tempo” 

O modelo de amplificação social do risco, proposto por Kasperson et. al. (1988) postula 

a interação entre os eventos de risco e os processos sociais, pois “o fenômeno pelo qual os 

processos de informação, estruturas institucionais, comportamento do grupo social e as 
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respostas individuais moldam a experiência social do risco, contribuindo, assim, para as 

consequências de risco” (KASPERSON et al., 1988, p. 181). 

Ainda no modelo da amplificação social do risco, Renn et al. (1992), abordam a 

experiência social do risco que vai além da definição técnica de risco, baseada no produto da 

probabilidade e magnitude, ou seja, da consequência física direta do evento. “O que os seres 

humanos percebem como ameaças ao seu bem-estar é influenciado por seus valores, atitudes, 

influências sociais e identidade cultural” (RENN et al., 1992, p. 137) e a interação psicológica 

e cultural amplificam ou atenuam a experiência social de risco e resultam em impactos 

secundários, por exemplo, impactos na atividade econômica, pressão política e social, 

mudanças na natureza do risco, desordem social e aumento de custos de responsabilidade e de 

seguros (RENN et al., 1992). 

O risco tem um significado apenas na medida em que se trata a forma como as pessoas 

pensam sobre o mundo e suas relações. Assim, existe algo "verdadeiro" (absoluto) e 

"distorcido" (socialmente determinado) de risco. Em vez disso o sistema de 

informação e características de resposta do público que compõe a amplificação social 

são elementos essenciais na determinação da natureza e magnitude do risco 

(KASPERSON et al., 1988, p. 181). 

Outra abordagem é chamada de “sociedade de risco”, proposta por Beck (2010) em que 

a sociedade industrial, baseada na produção e capital, está migrando para a sociedade de risco 

na qual os riscos, antes individuais e localizados, passam a tomar uma dimensão mais ampla 

com consequências imprevistas e que podem ser irreversíveis para toda a humanidade.  

Graetz e Franks (2013; 2016) possuem estudos publicados sobre riscos sociais 

relacionados ao negócio, principalmente na indústria extrativa, e afirmam que as corporações 

têm utilizado o termo risco social para caracterizar os riscos decorrentes das interações com as 

comunidades do entorno das suas operações. “Tais riscos têm o potencial para inviabilizar o 

desenvolvimento projetos, resultar em impactos sociais indesejados para indivíduos e 

comunidades, além de ocasionar danos à reputação e uma diminuição do capital financeiro para 

as empresas” (GRAETZ; FRANKS, 2016, p. 4). 

Joyce e Thomson (2000) definem como risco social a ameaça da inviabilidade do projeto 

em função do não consentimento da sociedade em relação à execução do projeto. 

Kytle e Ruggie (2005) confirmam esta percepção afirmando que assim como os demais 

riscos, o risco social surge quando as ações das empresas em seu ambiente operacional geram 

vulnerabilidades e as partes interessadas, ao identificarem estas vulnerabilidades se voltam 

contra a empresa e pressionam por mudanças comportamentais. 

Bekefi, Jenkins e Kytle (2006) conceituam risco social para as corporações como: 
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Desafios lançados pelas partes interessadas quanto às práticas de negócios, devido aos 

impactos nos negócios, reais ou percebidos, em uma ampla gama de questões 

relacionadas com o bem-estar humano como, por exemplo, condições de trabalho, 

qualidade ambiental, de saúde ou oportunidade econômica. As consequências podem 

incluir: danos à marca e à reputação, intensificada pressão regulatória, ação legal, 

boicotes de consumidores e paradas operacionais, comprometendo o valor de curto e 

de longo prazos para o acionista (BEKEFI; JENKINS; KYTLE, 2006, p. 3).  

Para Franks (2011), risco social consiste no “potencial para um projeto existente ou 

planejado ter um impacto sobre os indivíduos ou grupos, ou, inversamente, para ser impactadas 

por eles” (FRANKS, 2011, p. 1818) e podem ser tanto positivos quanto negativos.  

Saltseva (2013) define o risco social sob a perspectiva da sociologia como a 

possibilidade de um evento gerar uma situação adversa resultar no insucesso de uma atividade 

para um indivíduo que demandará apoio financeiro e social do Estado, das empresas de seguro 

ou de instituições de caridade. A autora explica que o risco social pode ser classificado em 

negativo ou positivo, previsto ou imprevisto, interno ou externo e em termos de dimensão do 

impacto, complexidade, natureza da manifestação e frequência. 

No Quadro 4 encontram-se consolidadas os tipos e exemplos de risco social propostos 

por Graetz e Franks (2016). Com base nas considerações dos autores, pode-se observar uma 

correlação de cada tipologia a distintas áreas de conhecimento, evidenciando a 

multidisciplinaridade e abrangência do tema. A esse respeito, é relevante considerar a 

necessidade de aprofundar o entendimento dos conceitos e das relações entre as disciplinas que 

abordam riscos sociais. 

 

Tipo Exemplos 

Risco socioeconômico 

Ameaça de risco sócio-econômico da futura perda de rendimentos; risco de 

desigualdade social; distribuição desigual de bens, serviços e recursos; 

dependência de rendas dos recursos/royalties para a subsistência. 

Risco Socioambiental 
Ameaça de contaminação ambiental e perda do acesso às terras; perda 

potencial futuro do uso da terra; uso potencial alterado da terra. 

Risco cultural 

Ameaças de risco culturais ao patrimônio cultural; potencial de profanação 

dos sagrados locais; ameaças a modos de vida tradicionais; perda da 

linguagem; fragmentação da comunidade. 

Risco de violações em direitos 

humanos 

Ameaças à propriedade; negação da livre associação e de expressão; 

negação do direito de consentir e controlar o desenvolvimento (s) 

Saúde e de risco de segurança 
Ameaças à saúde humana, incluindo stress, câncer, doenças respiratórias e 

abuso de substâncias; risco de ferimentos ou morte. 

Risco aos meios de vida 
Ameaça risco aos meios de vida, incluindo o emprego, o acesso a bens e 

serviços, e habitação; ameaças para as formas tradicionais de vida. 

Quadro 4 - Tipos de risco social e exemplos 

Fonte: Graetz e Franks (2016). 

 

Shi et al. (2015) consideram o risco social como um tipo de risco externo associado à 

instabilidade social como saúde pública, serviços de emergência, terrorismo, protestos, 

acidentes catastróficos, desastres naturais, violência etc. 
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Os riscos sociais também englobam percepções, preocupações ou expectativas da 

comunidade quanto a impactos futuros, que podem ocorrer ou não, e o processo para gerenciar 

riscos sociais pode ser diferente, através de estratégias de gestão de risco adequadas para cada 

situação (GRAETZ; FRANKS, 2016). 

A avaliação de riscos sociais está presente em uma importante iniciativa para promoção 

dos direitos humanos nas empresas. O relatório “Proteger, Respeitar e Remediar”, proposto 

pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, John Ruggie, defende como papel do estado proteger 

contra abusos em direitos humanos, o papel da empresa em respeitar os direitos humanos no 

negócio e o papel de ambos em remediar de forma eficaz qualquer violação aos direitos 

humanos (ONU, 2012). O relatório propõe a avaliação de riscos sociais para a identificação de 

riscos em direitos humanos das empresas. 

A avaliação de risco social consiste em uma ferramenta de diligência das empresas, 

contribuindo para a identificação dos possíveis impactos de suas operações para as partes 

interessadas (ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012; GRAETZ; FRANKS, 2016). É 

internacionalmente aplicada como ferramenta e tem sido concebida como parte integrante do 

planejamento de projetos de extração e de infraestruturas em termos de requisitos legais (LIU 

et al., 2016) 

A avaliação de riscos identifica tanto os riscos de negócio quanto sociais e fornecem 

informações para o sistema de gestão de riscos da empresa que pode se prevenir destes riscos 

(JORDHUS-LIER, 2015; SHI et al., 2015; GRAETZ; FRANKS, 2016). A gestão de riscos 

sociais eficaz pode gerar benefícios financeiros e reputacionais, entre outros:  

Retornos mais elevados para acionistas, uma empresa mais sensível às prioridades e 

preocupações, a aquisição do apoio social pelas comunidades, a prevenção de litígios, 

uma redução de incidentes de segurança e de saúde e conservação da biodiversidade 

são apenas algumas das potenciais oportunidades/benefícios para as partes 

interessadas e para o ambiente decorrentes da formalização de estratégias de gestão 

de risco (GRAETZ; FRANKS, 2016, p. 11). 

A gestão de risco social ideal deve ter uma abordagem holística que abrange respostas 

e mitigação dos impactos sociais e não somente atuando em choques sociais (LIU et al., 2016). 

O gerenciamento de riscos sociais contribui para uma execução mais efetiva dos 

projetos e para a estabilidade social, através da redução de conflitos sociais, da descoberta de 

oportunidades e da gestão inovadora do risco social (SHI et al., 2015). 

A avaliação de risco social pode complementar o processo de relacionamento com as 

partes interessadas, “responsável por compreender as comunidades locais e as suas 

preocupações” (LIU et al., 2016, p. 204). Para os autores, a avaliação de risco social abrange a 
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identificação e caracterização dos fatores potenciais de conflitos em que o projeto está exposto 

para subsidiar uma tomada de decisão consciente na gestão destes riscos (LIU et al., 2016). 

Freitas (2016) evidencia através de seu trabalho a importância de contemplar riscos 

sociais na gestão de qualquer empreendimento, principalmente os de grande porte, os quais, 

pela complexidade e pelos seus impactos, geram uma série de externalidades negativas que 

podem impedir o desenvolvimento do projeto quando não tratadas. Outro ponto revelado na 

pesquisa é a pequena quantidade de trabalhos que contemplam tais riscos. 

Geralmente, os riscos sociais são negligenciados em projetos que não consultam ou 

consideram as demandas de partes interessadas, por exemplo, a comunidade; porém impactam 

significativamente nos resultados desses projetos (BEKEFI; JENKINS; KYTLE, 2006; 

ZAVADSKAS; TURSKIS; TAMOŠAITIENE, 2010; JORDHUS-LIER, 2015). Na ausência de 

uma gestão efetiva de riscos, os riscos sociais podem ser potencializados para as demais partes 

interessadas (SHI et al., 2015).  Bekefi. Jenkins e Kytle (2006) alertam que uma aparente 

decisão cotidiana de negócio pode gerar uma resistência não prevista das partes interessadas e 

impactar em danos à reputação e perdas financeiras para remediar o dano causado. 

A estrutura de gestão eficaz de riscos sociais proposta por Liu et al. (2016) inclui: 

 Formação de uma equipe dedicada para a implementação da gestão de riscos; 

 Mapeamento das partes interessadas mais suscetíveis a possíveis conflitos; 

 Obtenção de informações críticas através de pesquisas e comunicação; 

 Categorização de riscos e respectivos tratamentos; 

 Implementação de plano de resposta emergencial; 

 Adoção de critérios éticos na política de implementação; 

 

2.2.4 Impactos sociais 

 

Conforme observado por Mahmoudi et al. (2013) existe uma confusão entre os conceitos 

de riscos social e impacto social. Esta seção pretende caracterizar os impactos sociais, bem 

como a avaliação de impactos sociais, no sentido de buscar interfaces e distinções em relação 

ao conceito de risco social e às características da avaliação de riscos sociais. 

Vanclay (2002, p. 191) conceitua impacto social como os impactos efetivamente 

experenciados pelos humanos, como uma consequência do processo de mudança social, tanto 

em nível físico quanto cognitivo. 
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Os impactos “podem ser intencionais especialmente concebidos para influenciar o 

ambiente social (impacto pretendido), ou podem, inadvertidamente, resultar dessas atividades”. 

(VANCLAY, 2002, p. 192). 

Segundo Franks (2011), impacto social consiste em alguma experiência, que pode ser 

real ou percebida, por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos acerca dos efeitos de uma 

ação originada de um projeto existente ou planejado. O impacto social pode ser positivo ou 

negativo e possui variações em termos de tipos, intensidade, espaço e tempo. O autor 

complementa: 

O medo de uma ação frequentemente é um importante gerador de impactos da própria 

ação. Percepções de impacto, oportunidades ou riscos são subjetivos e o entendimento 

público não necessariamente corresponde às perspectivas científicas. Há um número 

de reações para isso. Fatores não-técnicos como o sistema de valores pessoais, 

experiências anteriores, níveis de confiança nas informações e métodos e a abertura 

para mudança, tudo influencia a forma como indivíduos e comunidades percebem e 

respondem à mudança (FRANKS, 2011, p. 1818). 

Burdge e Vanclay (2012) complementam que o impacto social inclui todas as 

consequências sociais e culturais derivadas de ações públicas ou privadas. 

Uma metodologia comumente utilizada para a identificação dos impactos sociais é a 

Avaliação de Impactos Sociais ou SIA – Social Impact Assessment, originada nos Estados 

Unidos, em 1970, para atender aos requisitos formais da Política Nacional do Meio Ambiente 

[National Environmental Policy Act – NEPA] (ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012).  

Para Becker (2001, p. 312) a avaliação de impactos sociais como "o processo de 

identificação das consequências futuras de uma ação atual ou proposta, que estão relacionados 

a indivíduos, organizações e macro-sistemas sociais". 

Vanclay (2003; 2006) detalha que a avaliação do impacto social (SIA) consiste no 

gerenciamento de questões sociais, tanto positivas quanto negativas, intencionais ou não 

intencionais, associadas às intervenções “planejadas (políticas, programas, planos, projetos) e 

quaisquer processos de mudança social invocados por essas intervenções." (VANCLAY, 2003, 

p. 6).  

Para Esteves, Franks e Vanclay (2012) a avaliação de impactos sociais engloba: 

um campo de pesquisa e prática, interdisciplinar e/ou transdisciplinar da ciência social 

que incorpora muitas áreas, incluindo sociologia, antropologia, demografia, estudos 

sobre desenvolvimento, estudos de gênero, geografia social e cultural, economia, 

ciência política e direitos humanos, psicologia comunitária e ambiental, métodos de 

pesquisa social e legislação ambiental, entre outros (ESTEVES; FRANKS; 

VANCLAY, 2012, p. 34). 

O processo de avaliação de impactos sociais possibilita (BURDGE; VANCLAY, 2012):  

 Compreender as mudanças, permitindo gerenciá-las; 
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 Prever os impactos prováveis da implementação de projetos de desenvolvimento 

previstas; 

 Minimizar os impactos sociais potenciais através do desenvolvimento e 

implementação de estratégias de mitigação; 

 Monitorar e desenvolver mecanismos de mitigação para os impactos sociais 

imprevistos decorrentes da mudança social;  

 Avaliar os impactos sociais causados por desenvolvimentos anteriores. 

 

Devido à natureza dinâmica das comunidades e do ambiente externo, é impossível 

prever todos os impactos sociais. A avaliação de impactos sociais contribui ao prover 

informações, direcionar a atenção e identificar questões-chave percebidas pelas partes 

interessadas e responder proativamente às consequências da ação de desenvolvimento. É 

importante “o envolvimento precoce das partes interessadas para identificar atitudes e 

perspectivas, aproveitando o conhecimento local, e definir processos para uma maior 

participação do público” (FRANKS, 2011, p. 1819).  

Por sua vez, Esteves, Franks e Vanclay (2012), incluindo observações de Franks (2011) 

e Burdge e Vanclay (2012), apontam desafios e oportunidades de melhoria para a utilização 

efetiva das metodologias de avaliação de impactos sociais: 

 Os responsáveis pela avaliação de impacto da Companhia possuem experiência 

social insuficiente; 

 A avaliação de impactos sociais é pouco considerada no processo decisório; 

 Há uma baixa legitimação das avaliações no projeto de investimento e no controle de 

qualidade para a melhoria contínua da metodologia.  

 Em muitos casos, a avaliação de impactos sociais não atende às expectativas das 

partes interessadas e não inclui as comunidades no processo participativo e decisório 

do projeto. 

 “Recorrentemente, há uma falta de integração entre a avaliação de impacto social e 

o gerenciamento contínuo das questões sociais e econômicas durante e ao término da 

operação” (FRANKS, 2011, p. 1822) e torna-se necessário que os profissionais 

estejam familiarizados com as abordagens sociais na indústria extrativa. 

 Há fragilidades nos dados para análise social em função da ausência de 

sistematização da coleta de dados, necessitando, portanto de verificações de validade 

(BURDGE; VANCLAY, 2012). 
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 Existem muitas e complexas metodologias de avaliação de impactos sociais, 

dificultando a documentação e avaliação das informações (BURDGE; VANCLAY, 

2012). 

 

Arce-Gomez, Donovan e Bedggood (2015) incorporam à metodologia Avaliação de 

Impactos Sociais uma nova estrutura conceitual, a partir do estudo das boas práticas e análise 

das fragilidades da metodologia, propondo abordagens participativas mais efetivas e 

abrangentes, principalmente das comunidades do entorno das operações. Prenzel e Vanclay 

(2014) afirmam o potencial da avaliação de impactos sociais também para o gerenciamento de 

conflitos, especialmente na indústria extrativa. 

 

2.2.5 Riscos sociais ou impactos sociais? 

 

Conforme informado no início da seção, existem semelhanças entre os termos “risco 

social” e “impacto social”. Mahmoudi et al. (2013) buscam diferenciá-los restringindo riscos 

às consequências sociais inesperadas de uma atividade e os impactos abrangendo tanto os 

resultados imprevistos quanto previstos. 

Por sua vez, Liu et al. (2016) afirmam que em alguns aspectos, riscos e impactos sociais 

podem ser equivalentes, e diferencia os termos como risco sendo as consequências sociais 

incertas de uma atividade ou evento e o impacto social como resultados determinados e 

previstos (LIU et al., 2016, p. 204). 

Graetz e Franks (2016) corroboram com a visão de Liu et al. (2015) e incluem um 

componente aos termos, a mudança social, que seria a “evolução ao longo do tempo, entre 

outras, das atitudes sociais, crenças, valores e normas, cultura, padrões de comportamento, 

organização/ estrutura e a demografia” (GRAETZ; FRANKS, 2016, p. 6). Segundo os autores, 

o risco social decorrente das operações gera mudanças sociais no ambiente em que a empresa 

se instala e esta mudança social pode gerar impactos sociais. Quando esses impactos sociais 

mobilizam a sociedade e decorrem em empecilhos para as operações da empresa, o risco, 

inicialmente social, se converte em risco de negócio. 

O Quadro 5, proposto por Vanclay (2002), com inclusão dos exemplos por Graetz e 

Franks (2016), ilustra alguns processos através dos quais a mudança social ocorre. 
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Processos Exemplos 

Processos demográficos 
Migração interna; a emigração; presença de recém-chegados; presença de 

trabalhadores temporários; reassentamento; deslocamento e expropriação 

Processos econômicos 
Reconversão e diversificação das atividades econômicas; empobrecimento; 

inflação; concentração de problemas da atividade econômica; globalização 

Processos geográficos 
Reconversão e diversificação do uso da terra; urbanização; gentrificação; 

transporte e acessibilidade rural comprometidos; fragmentação física 

Processos institucionais e 

legais 

Globalização e centralização institucional; descentralização; privatização 

Processos emancipatórios 

e de empoderamento 

Democratização; marginalização e exclusão; capacidade de construção 

Processos sócio-culturais Globalização social; separação; desintegração social; diferenciação cultural  

Outros processos Normalização; novas tecnologias e fenômenos sociais 

Quadro 5 - Processos de mudança social e exemplos 

Fonte: Adaptado de Vanclay (2002) e Graetz e Franks (2016). 
 

Franks (2011) considera que a avaliação de riscos é uma das técnicas possíveis para se 

avaliar os impactos sociais, ou seja, o risco social está inserido no arcabouço da metodologia 

de impactos sociais. 

Mahmoundi et al. (2013) propõem uma fusão das metodologias de avaliação de riscos 

e de impactos sociais (Risk and Social Impact Assessment – HRIA) considerando a tendência 

integradora das metodologias de avaliação de riscos e como forma de aumentar a eficácia da 

avaliação social: 

O foco principal desses métodos de avaliação é proporcionar conhecimentos e 

informações sobre as consequências de uma intervenção planejada a fim de gerir as 

questões sociais. [...] Outra semelhança importante é que ambos os métodos estão 

intimamente associados com a gestão de um impacto e suas consequências, em vez 

que apenas estimação e predição. Esta característica torna abrangente e, de fato, nas 

duas avaliações, a gestão é um elemento central do processo (MAHMOUDI et al., 

2013, p. 3). 

 

2.2.6 Riscos sociais e risco de negócio 

 

Na primeira década do século XXI as discussões e estudos sobre a promoção de direitos 

humanos tornaram-se mais latentes entre as empresas quando os impactos sociais gerados pelas 

atividades do negócio “tornaram-se aparentes para indivíduos, comunidades, agências 

reguladoras e sociedade civil” (GRAETZ; FRANKS, 2013, p. 97).  

Os gestores das empresas estão mais atentos quanto às implicações e à incorporação dos 

direitos humanos em sua esfera de influência, uma vez que violações em direitos humanos 

geram não apenas custos legais como comprometem as obrigações morais da empresa além de 

declínio do capital reputacional e perda de tempo por paradas operacionais. “As empresas agora 

esperam pelos membros das organizações públicas, da sociedade civil e órgãos reguladores para 

serem parceiros na adoção, implementação e defesa dos direitos humanos” (GRAETZ; 

FRANKS, 2013, p. 97). 
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As empresas, particularmente as extrativas, podem gerar significativos impactos 

econômicos, sociais e ambientais (FRANKS, 2011) e as avaliações de riscos (social, técnico, 

econômico/financeira, ambiental e político/ legal) nas operações ou atividades de uma empresa 

são importantes mecanismos para o fortalecimento da prática nas empresas quanto às políticas, 

processos decisórios, diligência (due diligence) para a redução de riscos de negócio (ESTEVES, 

FRANKS; VANCLAY, 2012; GRAETZ; FRANKS, 2013). 

A gestão de impactos sociais pode contribuir para o planejamento de processos 

(BURDGE; VANCLAY, 2012), ser utilizados para auxiliar na tomada de decisão e podem gerar 

os seguintes benefícios para o negócio (ESTEVES, FRANKS; VANCLAY, 2012):  

 Aumento da segurança e do sucesso dos projetos de investimento 

 Redução e prevenção dos riscos sociais e ambientais e dos conflitos entre a empresa 

e a comunidade 

 Identificação precoce dos problemas com melhoria do planejamento de custos para 

resolução destes problemas 

 Possibilidade de abertura de um diálogo com as partes interessadas internas e 

externas 

 Possibilidade de deixar um legado positivo 

 Melhoria da vantagem competitiva 

 

Os riscos sociais podem se transformar em riscos de negócios se forem percebidas falhas 

na empresa que geram impactos sociais. Dentre as diversas consequências que a empresa pode 

sofrer estão: a perda de apoio da comunidade; negação de novas propostas de operação; custos 

com litígios e indenizações, e; diminuição de capital reputacional (GRAETZ; FRANKS, 2016). 

O Quadro 6 consolida os tipos de riscos do negócio, incluindo o risco social. 

 
Tipos Exemplos 

Social 
Perturbações sociais (campanhas, manifestações, greves, uma ação judicial e ação pressão da 

opinião pública, outras) que afetam a capacidade de operar; diminuição do capital de reputação 

Técnico Ameaça de falha planta/equipamentos; perdas decorrentes de concepção e falha de engenharia 

Econômico / 

financeiro 

Ameaça dos lucros reduzidos; ameaça de acesso reduzido ao capital; ameaça de danos 

materiais, resultando em perdas financeiras; perda de mercado; aumento das taxas/ impostos no 

negócio; ameaça de multas e/ou custos de litígio 

Ambientais 
Consequências decorrentes da contaminação ambiental/destruição, como a ameaça de multas 

ambientais e aumento custos de reabilitação; ameaça para os recursos ambientais necessários 

Político/legal 

(soberano) 

Ameaça de perda da licença regulamentar para operar; risco soberano; nacionalização; mudança 

de legislação/regulamentação; aumento das quotizações/tributação no negócio; risco de custas 

judiciais e associados 

Quadro 6 Tipos de risco de negócios e exemplos 

Fonte: Graetz e Franks (2016). 
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Warhurst (2001) afirma que a empresa deve ser considerada mais uma participante da 

sociedade e que deve respeitar as regras e contribuir para esta sociedade. O autor defende que 

a internalização pela empresa dos impactos ambientais e sociais causados pelas operações é 

uma estratégia de responsabilidade social corporativa e que as empresas devem: 

[...] aproveitar as oportunidades e segmentação construída como vantagem 

competitiva para contribuir para as metas desenvolvimento sustentável como formas 

de ir além das responsabilidades tradicionais aos acionistas, empregados e da lei, e 

internalizar os efeitos socio-econômicos e biofísicos indiretos, bem como os impactos 

diretos (WARHURST, 2001; p. 61). 

Porter e Kramer (2006) corroboram com a visão de Warhurst (2001) e afirmam:  

O fato é que as abordagens prevalecentes à RSE são tão fragmentadas e assim 

desconectadas dos negócios e da estratégia de forma a obscurecer muitas das maiores 

oportunidades das empresas para beneficiar a sociedade. Se, em vez disso, as 

corporações analisassem suas perspectivas de responsabilidade social usando as 

mesmas estruturas [risco diligence devido/avaliação de impacto] que orientam as suas 

escolhas de negócio, elas iriam descobrir que a RSE pode ser muito mais de um custo, 

uma restrição, ou um ato de caridade - pode ser uma fonte de oportunidades, inovação 

e vantagem competitiva (PORTER; KRAMER, 2006; p. 2). 

 

2.2.7 Contribuições da revisão de literatura para os objetivos do estudo 

 

A revisão de literatura foi desenvolvida com foco nos objetivos propostos pela pesquisa 

de analisar a interferência do comportamento humano nas avaliações de riscos sociais, 

explorando os principais conceitos, características e a relação com o conceito de impactos 

sociais. Adicionalmente, a seção traz à baila a discussão sobre julgamentos e percepções de 

riscos e ponto de partida para um aprofundamento dos fatores que interferem na avaliação de 

riscos, principalmente riscos sociais. 

Neste sentido, a revisão bibliográfica contemplou fatores relativos ao conceito de riscos 

sociais, sumarizados no Quadro 7. 

 

Conceitos Principais tipos Principais autores 

Proteção social  

(Pobreza e vulnerabilidades 

sociais) 

Renda 

Privação  

Fragilização de riscos afetivos 

Abandono,  

Maus tratos físicos e/ou psíquicos,  

Abuso sexual,  

Uso de substâncias psicoativas,  

Situação de rua,  

Situação de trabalho infantil 

Condição de pobreza cultural 

Holzmann e Jorgensen (1999) 

Janczura (2012) 

Lucchini et al. (2013) 

Saltseva (2013) 

Vulnerabilidades econômicas e 

trabalhistas 

Desemprego 

Doenças ocupacionais  

Acidentes de trabalho 

Sevä (2014) 

 

(continua) 
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(conclusão) 

Saúde e bem estar Doenças 

Aumento do estresse 

Stein et al. (2010) 

Caleyachetty et al. (2014) 

Desastres naturais, mudanças 

climáticas ou acidentes 

nucleares 

Reassentamentos 

Meios de vida 

Doenças 

Mortes 

Perdas econômicas 

Krishnamurthy (2012) 

Klitzman (2013) 

Duinen (2014) 

Schaffrin (2014) 

Percepção de risco  

 

Experiência social do risco 

Percepções e expectativas 

Subjetividades 

Tversky e Kahneman (1975) 

Slovic (1987) 

Kasperson et al. (1988)  

Renn et al. (1992) 

Beck (1992) 

Olsson (2002) 

Smith e Merritt (2002) 

Vanclay (2002, 2003) 

Slovic et al. (2004)  

Hillson (2007) 

Franks (2011) 

Pachur et al. (2012) 

Newell (2013) 

Siegrist e Sutterlin (2014) 

Feitosa et al. (2014) 

Bourassa et al. (2016) 

Sousa (2017) 

Impactos gerados pelas 

empresas (vulnerabilidades às 

partes interessadas) 

Socioeconômico 

Socioambiental 

Cultural 

Violações em direitos humanos 

Segurança 

Meios de vida 

Condições de trabalho,  

Qualidade de saúde 

Estabilidade social 

Percepção  

Joyce e Thomson (2000) 

Kytle e Ruggie (2005) 

Bekefi et al. (2006) 

Zavadskas et al. (2010) 

Franks (2011) 

Graetz e Franks (2013, 2016) 

Jordhus-Lier (2015) 

Shi et al, (2015) 

Liu et al. (2016) 

 

Quadro 7 - Principais conceitos, tipos e autores de riscos sociais 

Fonte: A autora. 

 

O Quadro 6 ilustra que o risco social é identificado de forma diferente, dependendo da 

área de conhecimento do autor pesquisado. Observa-se que a maioria dos autores evoca o termo 

“riscos sociais” sem maiores preocupações com sua definição, sugerindo tratar-se de um termo 

estabelecido e de consenso em sua área de conhecimento.  

Apesar dos variados enfoques concernentes à temática, observa-se que as terminologias 

nas distintas áreas de conhecimento, em algum grau, tocam a questão do bem estar e a 

sobrevivência do indivíduo. O desafio reside na dificuldade de sistematizar um entendimento 

uniforme dos fatores de risco mais relevantes, pois há variação de contexto, de necessidades e 

de expectativas para cada indivíduo ou grupo ou organização. Sob a perspectiva corporativa, o 

alinhamento conceitual pode contribuir para: 

 Desdobramento do tema nas várias áreas da companhia 
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 Maior compreensão do conceito e suas implicações para o negócio 

 Aprofundamento no tema em termos quantitativos e valoração dos impactos sociais 

e do custo evitado pelo tratamento prévio dos riscos 

 Comparabilidade dos riscos sociais entre empresas do mesmo segmento e série 

histórica dos riscos mapeados. 

 

A literatura estudada confirma a confusão entre os termos risco e impacto social e os 

autores citados divergem quanto à sobreposição e diferenciação dos termos. Visualiza-se que a 

confusão teórica entre riscos sociais vs impactos sociais ultrapassa a questão conceitual e 

interfere na gestão, causando divergência de entendimentos e fragilizando ambas em termos de 

aplicação da metodologia de gestão de riscos sociais nas empresas.  

Os principais achados teóricos permitem caracterizar e analisar as diferenças entre riscos 

e impactos sociais, conforme Quadro 7. Observa-se que autores que abordam riscos sociais 

remetem essencialmente às mesmas características dos autores que abordam impactos sociais. 

 

Características Autores sobre riscos sociais Autores sobre impactos sociais 

Consequências sociais das 

operações 

Kytle e Ruggie (2005); Bekefi, et 

al. (2006); Franks (2011); Graetz e 

Franks (2013, 2016); Saltseva 

(2013); Freitas (2016) 

Becker (2001) 

Vanclay (2002, 2003) 

Franks (2011) 

 

Mitigação de impactos para a 

comunidade 

Kytle e Ruggie (2005); Franks 

(2011); Saltseva (2013); Graetz e 

Franks (2013, 2016); Shi et al. 

(2015); Liu et al. (2016); Freitas 

(2016) 

Vanclay (2002, 2003) 

Franks (2011) 

Pressão ou não consentimento das 

partes interessadas 

Graetz e Franks (2013, 2016); 

Joyce e Thomson (2000); Kytle e 

Ruggie (2005); Bekefi, et al. 

(2006); Shi et al. (2015); Liu et al. 

(2016); Zavadskas et. al. (2010);  

Jordhus-Lier (2015) 

Prenzel e Vanclay (2014) 

Diligência 
Esteves et al. (2012);  

Graetz e Franks (2016) 

 

Percepção de riscos e experiência 

social de riscos 

Slovic (1987); Kasperson et. al. 

(1988); Renn et al. (1992); Smith 

e Merritt (2002); Olsson (2002); 

Bekefi, et al. (2006); COSO 

(2007); Beck (2010); Fortes 

(2011); Feitosa et al. (2014); 

Graetz e Franks (2016) 

Tversky e Kahneman (1975); 

Slovic (1987); Kasperson et al. 

(1988); Renn et al. (1992); Beck 

(1992); Olsson (2002); Smith e 

Merritt (2002); Vanclay (2002, 

2003); Slovic et al. (2004); 

Hillson (2007); Franks (2011); 

Pachur et al. (2012); Newell 

(2013); Siegrist e Sutterlin 

(2014); Feitosa et al. (2014); 

Bourassa et al. (2016) 

Quadro 8 - Características de riscos e impactos sociais 

Fonte: A autora. 
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Verificou-se que apesar do risco social ser estudado desde 1992 (RENN et al., 1992), 

ainda não é possível obter um entendimento consolidado da abrangência e forma de atuação 

das empresas na mitigação desses riscos sociais. A literatura assinala a importância, bem como 

as consequências decorrentes da implementação efetiva da gestão de riscos sociais pelas 

empresas. Há certo grau de convergência na literatura no que se refere à responsabilidade das 

empresas no tratamento prévio e efetivo dos possíveis impactos de suas operações sobre as 

partes interessadas, principalmente sobre as comunidades.  

Outro aspecto a se considerar é a natureza multidisciplinar dos riscos sociais. 

Aprofundando esta percepção, observa-se que os tipos de riscos apresentados, nas diversas 

áreas de conhecimento, são inerentes também às empresas, podendo ser tratados, em maior ou 

menor grau, como corporativos. Evidencia-se, portanto, sob a perspectiva corporativa, o caráter 

interdisciplinar do conceito (e das práticas) de risco social. 

A revisão de literatura também permitiu uma reflexão acerca do julgamento humano 

que interfere na avaliação de riscos. A abordagem sobre a percepção de riscos pode ser um 

subsídio relevante para a investigação da pesquisa de campo quanto à visão do risco social e se 

é percebido como risco de negócio.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa de campo, incluindo as etapas de coleta e análise dos dados obtidos e as limitações 

da metodologia. Gil (2002) entende que o delineamento da pesquisa: 

[...] refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve 

tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados. 

Entre outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são coletados os 

dados e as formas de controle das variáveis envolvidas (GIL, 2002, p. 43). 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Conforme Gray (2011), a presente pesquisa é caracterizada em termos de abordagem 

como qualitativa, uma vez que objetiva captar a percepção dos avaliadores de riscos sociais e 

buscar interpretar o fenômeno e atribuir significados.  

A pesquisa qualitativa considera as subjetividades dos sujeitos da pesquisa que não são 

explicados em números. Os dados são coletados no ambiente natural, descritos e analisados 

indutivamente. “O processo e seu significado são os focos principais de abordagem” (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 20). 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador interpreta o fenômeno sob a perspectiva dos 

participantes do contexto estudado, o que pressupõe contato direto e interativo com o objeto de 

estudo para a obtenção de dados descritivos e direcionados e não aplica análises estatísticas ou 

medições de eventos (NEVES, 1996). 

No que concerne ao tipo de pesquisa, utilizou-se a proposta de Vergara (2007) a partir 

de dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Neste sentido, a classificação deste estudo quanto aos fins possui natureza descritiva e 

explicativa, uma vez que busca descrever e examinar as informações referentes às 

características e percepções dos avaliadores de riscos sociais. Busca também estabelecer 

correlações entre os entendimentos sobre riscos e impactos sociais, a formação profissional e a 

área de atuação destes avaliadores com a subjetividade e os principais fatores de variabilidade 

nas avaliações de risco social. Considera ainda propor práticas para reduzir o efeito da 

subjetividade que gera vieses nas avaliações de riscos sociais. 

Segundo Gil (2002, p. 42), a pesquisa descritiva “têm o objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis” e voltada para a atuação prática. 
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Para Vergara (2007, p. 47) “a pesquisa explicativa tem como principal objetivo tornar 

algo inteligível; justificar os motivos. Visa, portanto, a esclarecer quais fatores contribuem de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno”. 

Gil (2012) diferencia as pesquisas descritiva e explicativa, onde a procura responder 

perguntas do tipo “o que”, enquanto a segunda procura fazer perguntas do tipo “por que” e 

“como”. 

A classificação do estudo quanto aos meios, a pesquisa pode ser caracterizada como ex-

post facto (ou episódica), pois as avaliações de risco social já ocorreram e não é possível 

controlar ou manipular suas variáveis (VERGARA, 2007). Como ressalta Gil (2012, p. 49), a 

principal intenção da pesquisa ex-post facto é “verificar a existência de relações entre 

variáveis”. A referida pesquisa consistiu em entrevistas com 18 respondentes que tiveram 

participação ativa nas avaliações de risco social realizadas na engenharia da empresa estudada. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Os sujeitos considerados nesta pesquisa contemplam a força de trabalho própria e 

contratada que participou de pelo menos uma reunião de avaliação de riscos sociais realizadas 

na engenharia da empresa estudada, entre 2014 e 2015. 

Para melhor entendimento dos critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa, faz-se 

necessária uma breve explicação da metodologia de gestão de riscos sociais adotada pela 

engenharia da empresa estudada, que culminava na reunião de avaliação de riscos sociais. O 

processo está descrito em tempo pretérito, pois foi descontinuado no âmbito da engenharia e 

será retomado corporativamente a partir de 2017. 

No período de 2011 a 2015, a gerência de responsabilidade social, na área de engenharia 

conduziu 42 avaliações de riscos sociais em projetos de investimento da empresa estudada. O 

principal objetivo era o de considerar os riscos sociais na tomada de decisões dos projetos de 

investimento1 e que houvesse uma decisão consciente e embasada quanto a aceitar, mitigar ou 

transferir os riscos sociais, assim como providências para tratamento dos riscos.  

A gestão de riscos sociais consistia nas etapas de estabelecimento do contexto; processo 

de avaliação de riscos que compreende as seguintes etapas: a identificação; a análise e a 

qualificação de riscos sociais; proposição de plano de ação para tratamento de riscos; 

monitoramento do plano de ação e análise crítica do processo. 

                                                                 
1 conforme sinalizado no Capítulo 1, os projetos de investimento em tela referem-se à aplicação de recursos voltada para os 

objetivos estratégicos com a finalidade de gerar valores futuros para os acionistas, segundo a empresa estudada. 
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A primeira etapa era iniciada com o planejamento da reunião de avaliação de riscos e 

com a coleta de informações para estudo prévio e estabelecimento do contexto interno e 

externo. As informações do contexto interno e externo são relevantes como insumo para uma 

avaliação mais consistente e propostas de tratamento aderentes à realidade do projeto. 

A segunda fase consistia no processo de avaliação de riscos sociais, foco desta pesquisa 

social, quando era realizada a reunião de avaliação de riscos sociais, propriamente dita.  

A reunião de avaliação de riscos sociais envolvia a equipe multidisciplinar responsável 

pela execução da obra de engenharia e era conduzida por um profissional da área de 

responsabilidade social. A orientação para a composição deste grupo de avaliadores de riscos 

era que fosse o mais heterogêneo possível, incluindo profissionais de construção e montagem 

da obra, recursos humanos, segurança, meio ambiente e saúde, comunicação, contratação entre 

outros atores distintos, mas com influência/atuação estreita em relação ao projeto de 

investimento analisado. Dessa forma, os grupos de avaliadores variavam em função do projeto 

de investimento que se estava analisando e em função das áreas de atuação representadas em 

cada reunião. 

Através da técnica brainstorming os avaliadores de riscos realizavam a identificação e 

análise qualitativa de riscos sociais, além de definirem sua importância através da combinação 

da probabilidade e da severidade das consequências e impactos.  

A reunião era concluída com a geração da matriz de riscos sociais, resultado de uma 

análise qualitativa de riscos sociais a partir da identificação de riscos sociais e classificação 

desses riscos de acordo com a severidade (alta, média ou baixa), tanto para ameaças (riscos 

negativos) quanto para oportunidades (riscos positivos). Para cada uma das análises de risco, a 

condução do processo era feita por distintos profissionais, juntamente com as equipes 

específicas do projeto de execução das obras e para obras de projetos de investimento diferentes 

entre si.  

Vale ressaltar que os participantes das avaliações de risco da engenharia foram 

selecionados para a pesquisa por trabalharem nas obras de construção e montagem e por suas 

experiências práticas, provenientes de vivências em campo, envolvendo eventos de riscos 

sociais. Alguns dos profissionais possuem contato direto com as partes interessadas que são 

impactadas pelos riscos sociais da empresa. 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é refletir a percepção de riscos sociais da 

empresa, os sujeitos da pesquisa são relevantes por contemplarem participantes ativos na 

discussão e nas práticas de riscos sociais dos projetos de engenharia. 
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O principal desafio para a definição da amostra deve-se a uma recente e grande 

reestruturação da empresa estudada que resultou na saída de muitos profissionais que 

participaram das avaliações de risco. Além das entrevistas com os profissionais que seguem 

trabalhando na empresa, haverá um esforço adicional para entrevistar o maior número possível 

de profissionais que não trabalham mais na empresa. Dessa forma, de 31 participantes das 

avaliações de risco selecionadas para as entrevistas, 11 não puderam ser localizados, totalizando 

então, 20 profissionais considerados para a entrevista. Dos 20 profissionais considerados, a 

entrevista se concretizou com 18 deles. 

Considerando que as avaliações de riscos sociais dos anos de 2014 e 2015 referem-se a 

projetos de engenharia estratégicos para a empresa por atenderem a demanda de exploração e 

produção do pré-sal, foram selecionados os profissionais que participaram de pelo menos uma 

das quatro avaliações de riscos sociais ocorridas nos referidos anos. 

Outra questão que reforça a opção por avaliações de risco de 2014 e 2015 é o fato de ser 

uma pesquisa remissiva, em que os entrevistados podem estar sujeitos ao esquecimento de 

detalhes da reunião em função do tempo, ou memórias seletivas. 

Pelos motivos explicitados acima, a seleção dos sujeitos da pesquisa foi por 

conveniência, baseada na disponibilidade (GRAY, 2011) utilizando dois critérios, a saber: (1) 

ter participado de pelo menos uma reunião de avaliação de riscos sociais; (2) ter participado de 

uma das quatro avaliações de riscos sociais de projetos estratégicos, ocorridas em 2014 e 2015.  

Observa-se que dentre os candidatos a serem entrevistados possuem representantes das 

seguintes áreas de atuação: construção e instalação, construção e montagem, segurança, meio 

ambiente e saúde (SMS), suprimentos e responsabilidade social.  

O Quadro 9 com a caracterização dos sujeitos da pesquisa, contendo o quantitativo da 

amostra, os projetos e a área de atuação, perfil e função na empresa estudada. 
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Quadro 9 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: A autora. 

 

3.3 PROPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa qualitativa depende de formas de coleta de dados que ofereçam uma 

“descrição densa” (GRAY, 2011).  

O instrumento utilizado para a coleta de dados será o roteiro de entrevista como alicerce 

para as entrevistas semiestruturadas, conforme Apêndice 1. 

N.º Projetos Área de atuação Perfil Função 

1 A 
Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de suprimento de 

bens e serviços pleno 

2 A 
Contratação Empregado contratado, formação 

superior 

Engenheiro de produção 

pleno 

3 A 
Contratação Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de administração e 

controle pleno 

4 A 
Construção e 

Instalação 

Empregado contratado, formação 

superior 

Engenheiro de produção 

pleno 

5 A 

Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de projetos, 

construção e montagem 

pleno 

6 B e D 
Responsabilidade 

Social 

Empregado contratado, formação 

superior 
 

7 B SMS 
Empregado próprio, formação 

superior 

Engenheiro de segurança 

pleno 

8 B 
Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, formação 

superior 

Engenheiro de 

equipamentos pleno 

9 B 
Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, formação 

superior 

Engenheiro de 

equipamentos pleno 

10 C 

Construção e 

Montagem 

Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de projetos, 

construção e montagem 

pleno 

11 C 
Suprimentos Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de administração e 

controle pleno 

12 C 
SMS Empregado próprio, formação 

superior 

Engenheiro de segurança 

pleno 

13 C 
 Empregado contratado, formação 

superior 

Administrador pleno 

14 D 
Responsabilidade 

Social 

Empregado contratado, formação 

superior 

 

15 D 
Responsabilidade 

Social 

Empregado contratado, formação 

superior 

 

16 D 
SMS Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de segurança pleno 

17 D 
SMS Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de segurança pleno 

18 D 

Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, formação 

técnica 

Técnico de inspeção de 

equipamentos e instalações 

pleno 

19 D 
Responsabilidade 

Social 

Empregado contratado, formação 

superior 

 

20 D 

Construção e 

Instalação 

Empregado próprio, gerente de 

instalação, formação técnica 

Técnico de projetos, 

construção e montagem 

pleno 
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O roteiro de entrevista, segundo Marconi e Lakatos (2007), é um instrumento de coleta 

de dados coerente para captar percepções, comportamentos ou experiências sobre um evento. 

Nesse sentido, o modelo de roteiro de entrevista, contém questões abertas e fechadas 

considerando a necessidade de captar a percepção dos avaliadores de riscos sociais dos fatores 

que interferem na avaliação de riscos sociais. Estava prevista ainda a flexibilidade para 

considerar informações originadas do entrevistador não previstas pelo pesquisador.  

O roteiro de entrevista está fundamentado pela revisão de literatura elencadas no Quadro 

10.  

 

Quadro 10 Fundamentação teórica das questões do roteiro de entrevista 

Questões Fatores Autores 
Objetivos 

específicos 

1 a 6 

Interferência da formação 

profissional e da atuação 

dos avaliadores na 

avaliação de riscos sociais 

Slovic (1987); Tversky e Kahneman (1975); 

Kasperson et al. (1988); Slovic et al. (2004); Hillson 

(2007); Fortes (2011); Pachur et al. (2012); Feitosa et 

al. (2014); Siegrist e Sutterlin (2014); Bourassa et al. 

(2016); Graetz e Franks (2016); Liu, et al. (2016). 

2 

7 a 13 
Processo de avaliação de 

riscos sociais 

Olsson (2002); Coso (2007); Damodaran (2009); 

Fortes (2011); Freitas (2013); Newell (2013); Feitosa 

et al. (2014)  

3 e 4 

14 a 20 

Entendimento sobre risco 

social e a relação do risco 

social e do risco de 

negócio 

Hubbard (1962); Tversky e Kahneman (1975); Hall E 

Hulett (2002); Kytle e Ruggie (2005); Bekefi et al. 

(2006); Braga et al (2007); Goldman Sachs (2008); 

Damodaran (2009); Zavadskas et al. (2010); Davis e 

Franks (2011); Esteves, Franks e Vanclay (2012); 

Feitosa et al. (2014); Makarova (2014); Sevä (2014); 

Graetz e Fraks (2016); Liu et al. (2016).  

1 

Fonte: A autora. 

 

A Figura 6 ilustra a metodologia aplicada neste estudo. 
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Figura 6 - Esquematização da metodologia aplicada no estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo e Altro (2014). 

 

3.3.1 Técnicas de validação do instrumento de coleta de dados 

 

Para a validação do instrumento de pesquisa, o roteiro de pesquisa foi submetido 

primeiramente para validação do orientador. 

A consistência do instrumento de pesquisa também verificado em uma etapa de pré-

teste, através de entrevista-piloto com um participante da mesma reunião de riscos sociais 

objeto do estudo.  

A realização da entrevista-piloto suscitou uma série de ajustes no roteiro de entrevistas 

e na condução da entrevista.  
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Após realizar os ajustes necessários, o orientador da pesquisa indicou uma segunda 

entrevista-piloto que foi bem sucedida, apesar de pequenos ajustes serem necessários. 

As sugestões da segunda entrevista-piloto foram incorporadas no roteiro de entrevistas 

e iniciou-se a aplicação na pesquisa de campo.  

Dos 20 entrevistados previstos, todos foram contatados, mas em 3 casos a entrevista 

não foi concretizada. Um dos entrevistados sugeriu a entrevista com um participante da reunião 

que não estava previsto no escopo da pesquisa. A entrevista com o participante entrevistado foi 

realizada com sucesso, totalizando 18 entrevistas realizadas. 

Gray (2011) propõe a triangulação das informações coletadas visando aumentar a 

confiabilidade da abordagem qualitativa. A validação da metodologia proposta para esta 

pesquisa consiste na triangulação de dados a partir da coleta de dados de quatro contextos de 

reuniões de avaliação de riscos sociais que possibilitarão a análise de semelhanças e de 

afastamento entre os casos. 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados é um processo que consiste em preparar e organizar os dados 

coletados na pesquisa para análise, redução e representação desses dados em figuras, tabelas ou 

uma discussão (CRESWELL, 2014). 

No presente trabalho, para a análise de dados, foi aplicada a técnica de análise de 

conteúdo. 

A análise de conteúdo consiste em:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção / recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2006, p. 42). 

Bardin (2000) propõe como etapas da análise de conteúdo a pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise consiste na etapa de organização e preparação das informações para 

utilização nas etapas posteriores. Envolve a leitura “transversal”, a escolha de documentos, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e, por fim, a identificação de menções explicitadas do 

tema nas transcrições para fundamentar a interpretação final. 

Na etapa de exploração do material é realizada a leitura aprofundada e codificação de 

todo o material coletado em campo. 
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A etapa de tratamento dos resultados, inferência e interpretações “envolve abstrair além 

dos códigos e temas para um significado maior dos dados” (CRESWELL, 2014, p. 152). 

Gil (2012) propõe para a apresentação das conclusões um relatório sob o mesmo rigor 

dos requisitos exigidos para a pesquisa experimental. 

Dessa forma, entende-se que o método proposto neste capítulo contribuiu para a geração 

de conclusões relevantes para a pesquisa a partir da análise correlacionada do referencial teórico 

e das entrevistas semiestruturadas previstas neste trabalho. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O presente trabalho pode apresentar algumas limitações em função do método 

escolhido. 

O principal desafio para a definição da amostra deve-se a uma recente e grande 

reestruturação da empresa estudada que resultou na saída de muitos profissionais que 

participaram das avaliações de risco. Além das entrevistas com os profissionais que seguem 

trabalhando na empresa, houve um esforço adicional para entrevistar o maior número possível 

de profissionais que não trabalham mais na empresa. 

A primeira limitação refere-se à coleta de dados, baseada no resgate da memória por 

parte dos entrevistados, de fatos ocorridos nas reuniões de avaliação de riscos de 2014 e 2015. 

Informações relevantes para o estudo podem não ser omitidas, intencionalmente ou não. Pode, 

ainda, haver distorção da realidade nas respostas dos entrevistados, pela natureza subjetiva da 

percepção. “Há muita diferença entre o que as pessoas fazem ou sentem e o que elas dizem a 

esse respeito”. (GIL, 2012, p. 51).  

Gil (2012) alerta para outra limitação da pesquisa remissiva em que não é garantido que 

as conclusões tenham uma relação de causa-efeito. “O que geralmente se obtém nesta 

modalidade de delineamento é a constatação da existência de relação entre variáveis. Por isso 

é que essa pesquisa muitas vezes é denominada correlacional” (GIL, 2012, p. 50). 

O cumprimento rigoroso do protocolo de pesquisa é necessário para minimizar os 

efeitos das limitações do método e garantir a validade da pesquisa. (GRAY, 2011; MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo contém uma análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo realizada 

junto a profissionais que atuaram na avaliação de riscos sociais de projetos de engenharia da 

empresa estudada, incluindo o perfil dos entrevistados, a análise dos resultados propriamente 

dita e a confrontação dos resultados com a revisão bibliográfica. 

Para a pesquisa de campo, foram considerados respondentes, especialistas em distintas 

áreas, que foram selecionados para participarem de 4 reuniões de avaliação de riscos sociais 

realizadas em 2014 e 2015 referentes a 4 projetos estratégicos de engenharia para a empresa 

estudada. Os referidos projetos consistem em empreendimentos de construção e montagem de 

sondas de perfuração, além de outros dois de construção e lançamento de dutos submarinos 

para atenderem à demanda de exploração e produção dos campos do pré-sal. Dada a 

complexidade dos projetos, a empresa estudada contratou empresas do setor de engenharia e 

construção para execução desses projetos, denominadas neste trabalho “contratadas”. Esses 

projetos possuem uma área de influência de 25 municípios nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia e Espírito do Santo e com o potencial para impactar principalmente as 

comunidades pesqueiras. 

A reunião de avaliação de riscos socais de projetos de engenharia da empresa estudada 

tinha como propósito reunir os conhecimentos das diversas áreas do projeto para identificar 

possíveis riscos sociais na fase de construção e montagem do projeto. Neste caso, foram 

convidados a participar da reunião profissionais da empresa estudada, além de outros 

profissionais terceirizados de apoio técnico, que atuavam em áreas heterogêneas, como recursos 

humanos (RH), responsabilidade social (RS), comunicação, comissionamento, planejamento, 

construção e montagem, contratação, entre outras.  

As reuniões eram conduzidas por um moderador oriundo da gerência corporativa de 

responsabilidade social que, preliminarmente, apresentava informações sobre o projeto de 

engenharia em tela, o contexto externo do projeto e sobre as etapas de avaliação de riscos 

sociais. Após essa introdução, os participantes aplicavam a técnica de brainstorming para 

identificar, analisar qualitativamente e classificar a severidade e os impactos de riscos sociais 

gerando, assim, uma matriz de riscos sociais do projeto de engenharia em questão.  

Dada a natureza pretérita da investigação, foi utilizada pesquisa remissiva e seleção dos 

sujeitos da pesquisa por conveniência, baseada na disponibilidade, conforme detalhado na 

metodologia de pesquisa. 



69 

 

A esse respeito, foram identificados 31 participantes dessas avaliações de riscos sociais, 

sendo que 20 profissionais foram localizados e contatados para a entrevista. Os demais 11 não 

entrevistados não foram localizados por terem sido desligados da empresa ou pelo contato não 

ter sido sucedido. A entrevista se concretizou com 17 (85%) dos entrevistados previstos e um 

entrevistado foi substituído por um profissional que também participou da reunião, totalizando 

18 entrevistas realizadas (90%), no período de 02/02 a 30/03/2017. Vale destacar que 16 

entrevistados continuam trabalhando na empresa e 2 entrevistados terceirizados de apoio 

técnico foram desligados da empresa devido ao término do contrato de trabalho de atividades 

administrativas. 

As entrevistas foram gravadas com a anuência dos respondentes e, em respeito à 

confidencialidade e anonimato dos entrevistados, os profissionais entrevistados são designados 

por números sequenciais de 1 a 18. 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

 

A Figura 7 ilustra as áreas de atuação dos entrevistados à época que participaram da 

reunião de avaliação de riscos sociais. Cumpre observar que 5 profissionais atuaram em mais 

de uma área do projeto.  

 

 
Figura 7 - Área de atuação dos entrevistados nos projetos de engenharia 

Fonte: A autora. 
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A Figura 7 depreende que a pesquisa de campo conseguiu refletir a heterogeneidade das 

equipes que participaram das reuniões de avaliação de riscos sociais, indicando que houve 

representatividade do universo da pesquisa. Apesar de a maioria dos entrevistados terem atuado 

em comunicação, outras áreas como contratação e RH tiveram forte incidência na pesquisa. 

Os profissionais das equipes dos 4 projetos de engenharia foram selecionados para a 

entrevista pelo conhecimento acumulado em função da vivência do contexto social local, e por 

atuarem, direta ou indiretamente, como interlocutores da empresa com as partes interessadas 

impactadas pelas operações. Além disso, o tempo médio de atuação dos entrevistados nos 

projetos do estudo foi de 2 anos e 3 meses, o que indica que a maioria dos entrevistados possuía 

considerável experiência nos projetos.  

É importante salientar que os avaliadores de riscos sociais foram selecionados em 

função da experiência nos projetos e não tinham necessariamente formação, sensibilização ou 

atuação direta relacionadas a questões sociais. 

A amostra da pesquisa também considerou a representatividade de cargos de liderança. 

Durante os projetos considerados neste estudo, 5 entrevistados ocuparam cargos gerenciais, 

sendo 1 gerente de apoio à gestão e logística e gerente de contratação, 2 coordenadores de 

segurança, meio ambiente e saúde (SMS), 1 coordenador de projetos de suprimento e apoio à 

gestão e 1 coordenador de suprimentos. Dessa forma, sugere-se que o processo de avaliação 

tinha patrocínio e participação das lideranças do projeto. 

Com relação à escolaridade dos entrevistados, dois declararam possuir ensino técnico e 

16 declararam possuir ensino superior, sendo que metade possui formação em gestão ou 

ciências humanas. Destes com graduação, observam-se áreas como administração, relações 

públicas, publicidade, gestão empresarial e pedagogia. Dos entrevistados que declararam 

possuir ensino superior, 7 deles possuem pós-graduação em gestão ou ciências humanas.   

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O roteiro de entrevistas semiestruturado consistia em 20 perguntas que serão analisadas 

em subseções com fatores com potencial para influenciar na avaliação de riscos sociais, bem 

como possíveis medidas para reduzir o efeito das subjetividades na avaliação de riscos sociais. 

As duas últimas seções consolidam as opiniões dos entrevistados sobre os impactos de riscos 

sociais tanto junto às partes interessadas quanto junto à empresa estudada. 
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4.2.1 Fatores formação e experiência profissional 

 

Para 10 dos entrevistados, tanto a experiência quanto a formação influenciaram na 

avaliação de riscos sociais. Para 06, somente a experiência; para 01 a formação teve influência 

e para o último respondente, nem experiência nem formação influenciaram.  

Em termos de formação, a incidência de respondentes com pós-graduação em áreas de 

gestão ou ciências humanas aparenta ter influenciado a avaliação de risco, como informado pelo 

entrevistado 2: 

[...] a bagagem de conhecimento técnico devido ao curso de gestão que aborda os 

efeitos colaterais do negócio. Como a sua unidade está influenciando a comunidade. 

E a experiência porque sempre trabalhou na área social e possui interesse em questões 

sociais. 

A influência na avaliação de riscos sociais pela experiência foi relatada principalmente 

pela vivência em projetos anteriores, atividades que possibilitaram atuar junto à comunidade e 

obrigações legais como audiências públicas com a comunidade em processo de licenciamento. 

O entrevistado 1 explica:  

O tempo de experiência por ter trabalhado em diversas obras que possibilitaram 

conhecer a comunidade e entender como funciona a interação entre a empresa e a 

comunidade [...]. A formação em pedagogia contribuiu para melhor percepção dos 

fatores sociais e como estes são influenciados pelo ambiente. 

Por fim, para ilustrar o balanceamento entre formação e experiência, a entrevistada 15 

pondera que: “a formação é responsável por 10%, pois te dá a base teórica para saber classificar 

e identificar os grupos sociais, mas a experiência é responsável por 90% dessa influência na 

avaliação de riscos sociais”. 

Dessa forma, é possível inferir que a vivência no dia-a-dia do projeto agrega 

conhecimento das questões sociais relacionadas às operações da empresa e que a formação tem 

um papel importante quando ligadas às áreas de ciências humanas ou de gestão. 

 

4.2.2 Fator efetividade das reuniões de avaliação de riscos sociais 

 

Quanto aos objetivos da reunião de avaliação de riscos sociais, para 12 dos entrevistados 

e os mesmos estavam totalmente ou muito claros, 3 dos entrevistados declararam que os 

objetivos estavam pouco claros e 3 dos entrevistados se consideraram não aptos para avaliar 

esta questão. O entrevistado 9 ilustra o pouco conhecimento do objetivo da reunião: “Fui 

convocado [para a reunião], não tinha conhecimento para discernir”. 
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Dois entrevistados indicaram como melhoria do processo de avaliação de riscos sociais 

a disponibilização prévia de todo o material de contexto social interno e externo para que 

pudesse ser lido e analisado. Vale lembrar que o contexto social interno e externo do projeto de 

engenharia era apresentado no início de cada reunião, descrevendo as características e 

dinâmicas sociais presentes no entorno do canteiro de obras e as orientações e direcionamentos 

corporativos referentes a relacionamento comunitário que serviam de insumos para a análise de 

riscos sociais.  

Outra questão dizia respeito ao significado de riscos sociais no momento da reunião de 

avaliação de riscos sociais. Quinze entrevistados consideravam que possuíam conhecimento 

total ou algum conhecimento, 1 desconhecia totalmente o significado de riscos sociais e 2 não 

se sentiram aptos para responder esta questão. A entrevistada 15 sugeriu: “Conhecimento de 

riscos acho que todos tinham, não sei se na totalidade. Um melhor trabalho poderia ser realizado 

preliminarmente às obras, se um levantamento adequado para identificá-los fosse realizado”.  

Do total de 18 entrevistados, 5 declararam não se recordar plenamente da reunião de 

avaliação de riscos sociais e não souberam informar se haviam contribuído para a reunião. Os 

13 entrevistados que se lembram da reunião afirmaram que participaram da reunião de duas 

formas: de forma ativa, realizando proposições de riscos sociais ou como assessoria a partir da 

validação, questionamentos, observações e complemento de riscos sociais propostos pelos 

demais participantes. O entrevistado 6 afirmou: “Fui contributivo. Pude ajudar por conhecer o 

projeto e saber o que poderia impactar. Os possíveis riscos que poderiam acontecer”.  

O entrevistado 14 também afirmou que foi contributivo: “Contribuí muito com o 

conhecimento do dia a dia da obra. Conhecia as comunidades, ficava fácil de enxergar o risco 

ouvindo as pessoas diretamente”. 

A entrevistada 15 acredita ter sido contributiva, porém aponta um possível viés na 

avaliação de riscos:  

Entendo ter sido participativa por conhecer a realidade tanto das comunidades 

impactadas pelo empreendimento, como por conhecer as atividades de construção e 

montagem de uma obra de engenharia. Identifico também ter contribuído por 

conhecer melhor os participantes convidados da reunião, tentando explicar e conduzir 

o pensamento deles à identificação de riscos sociais.  

O entrevistado 17 avaliou sua participação a partir dos impactos gerados pela obra: “sim, 

fiquei questionando e sugerindo. Absorvi conhecimento e contribuí para o trabalho. Acredito 

que a análise de riscos foi eficaz, pois a obra não gerou passivos”. 

Por outro lado, o entrevistado 9 acredita que foi pouco contributivo: “Naquele momento, 

fui mais para conhecer, pois estava iniciando na empresa. Pouco contribuí, mas foi bom como 
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aprendizado”. Esta declaração indica que a experiência pode influenciar na avaliação de riscos, 

como sinaliza a fala do entrevistado 12: “Eu contribuí pouco, pois as outras pessoas eram mais 

experientes”. 

Apesar da entrevista referenciar reuniões ocorridas em 2014 e 2015, a maioria dos 

entrevistados se recordou das reuniões e foi capaz de contribuir com informações para a 

pesquisa de campo.  

Fazendo uma correlação das questões sobre conhecimento do objetivo da reunião, do 

conhecimento do significado de riscos sociais e da participação na reunião, é possível inferir 

que os entrevistados que atuavam em áreas técnicas consideraram sua participação menor em 

função do conhecimento insuficiente na disciplina de RS.  

Segundo a perspectiva do entrevistado 4: “A contribuição foi menor. Mais ouvinte do 

que ‘opinador’. Não tinha nada específico para contribuir. O grupo como um todo tinha riscos 

parecidos, havia pequenas diferenças de acordo com a área de atuação [do projeto]”. 

Desta forma, pode-se concluir que o desconhecimento dos objetivos da reunião ou o 

desconhecimento do significado de riscos sociais influencia negativamente na forma como os 

participantes avaliam riscos sociais. 

 

4.2.3 Fator presença de subjetividades na avaliação de riscos sociais 

 

No intuito de identificar a presença de subjetividade pelos avaliadores de riscos sociais, 

os entrevistados foram perguntados se a visão de mundo, valores pessoais, história de vida, 

personalidade, formação, conceitos e entendimentos pessoais influenciaram na identificação e 

avaliação de riscos sociais.  

O entrevistado 1 alega que houve divergência de entendimentos sobre quais deveriam 

ser os riscos a serem identificados e que o grupo de avaliadores ficava muito focado nos riscos 

sociais mais comuns, sem aprofundar outros riscos mais específicos, mas que interferem na 

obra:  

[...] quando a pessoa não tem muito conhecimento de riscos sociais, ela se restringe 

mais às informações mais conhecidas. A pessoa tenta te trazer para o centro e não 

explorar as outras possibilidades, tenta sempre voltar para o ‘padrão’ sem considerar 

as especificidades, características da região, do local [...]. Muitas vezes aquela ação 

para determinada região não vai surtir o efeito esperado; às vezes ela causa até um 

desconforto na aplicação daquela ação. Compromete a efetividade porque não está 

direcionada para o problema real. 

Segundo a explicação do entrevistado 1, é possível perceber também a abordagem da 

heurística da disponibilidade (TVERSKY; KAHNEMAN, 1975): quanto mais recorrente o 
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risco social, mais provável que seja lembrado em detrimento de riscos mais específicos e 

aderentes ao projeto de engenharia em questão. 

Uma questão relevante quanto à ausência de informação mencionada por 5 entrevistados 

refere-se à responsabilidade pelo relacionamento comunitário. Em muitos casos, a empresa 

estudada contrata uma empresa para realizar a obra e inclui como atribuição o contato com a 

comunidade para emitir comunicados, realizar negociações e resolver possíveis problemas com 

a comunidade. O fato de a empresa estudada ter delegado a responsabilidade do relacionamento 

comunitário para uma contratada foi um impeditivo para que os entrevistados 1, 2, 4, 5 e 13 

tivessem interação e acesso aos problemas gerados na interface com a comunidade. O 

entrevistado 1 relata:  

Esta empresa [contratada] não tinha muita abertura e a [empresa estudada] influenciou 

pouco na atuação com a comunidade. Para o público interno, a [empresa estudada] 

pode atuar melhor e funcionou, mas com a comunidade a [empresa estudada] não 

podia intervir, era criticada, pois a população via que a empresa estava ali mas atuava 

pouco.  

O entrevistado 4 reforça: “Nesta [reunião] específica, acredito que não [contribuiu para 

a redução de demandas sociais e ambientais] porque a contratada [engenharia] é extremamente 

difícil de lidar e não atua em parceria”.  

Outro fator que pode ter gerado viés na reunião de riscos foi a pouca experiência dos 

participantes nas consequências de riscos sociais no projeto de engenharia, indicadas pelos 

entrevistados 2, 6, 7 e 14. O entrevistado 2 explica que a análise pode ser superficial e não 

aprofundar questões centrais de riscos sociais: 

Influência não negativa, mas que tende a uma zona de conforto [...]. Às vezes o 

problema é um efeito colateral de uma causa básica. O risco é de mesma natureza, 

entretanto o tratamento não pode ser o padrão [...]. O risco social é um efeito colateral 

de um outro risco pré-existente e se você tratar essa condição pré-existente, você 

automaticamente, você reduz aquele risco a partir da causa-básica do risco. 

O entrevistado 5 pontuou que existe uma dificuldade inerente à metodologia que é o 

comportamento dos participantes com pouca experiência em avaliações de risco. “Novatos na 

metodologia ficam retraídos ou se posicionam demais ou os posicionamentos tendem a ser 

conflitantes”. 

A ausência ou pouca experiência dos participantes foi indicada pelos entrevistados 2, 6, 

11 e 14 como um fator que influencia negativamente na avaliação de riscos sociais. O 

entrevistado 14 comenta:  

Eu sempre tive a impressão que o pessoal técnico ia para a análise de riscos sociais 

porque era obrigado. Eles não enxergavam a importância do processo. Muitas vezes 

a reunião é delegada para uma pessoa que nem sabe do que se trata e que está com 

menos serviço, só para falar que teve a participação da área.  
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O entrevistado 14 comenta que a equipe técnica não reconhece algumas questões sociais 

como sendo um impacto gerado pela empresa e realiza uma análise puramente técnica. “Eles 

[os técnicos] diziam muito: isso não é problema nosso”.  

A entrevistada 15 reitera esta percepção, ao afirmar que a formação muito técnica dos 

participantes influenciou negativamente a identificação de riscos sociais. “Na cabeça dos 

engenheiros obra se faz com riscos, social ou não, para eles não tem a menor diferença. O lema 

é: estragou-conserta, isso quando fazem. O social... não sabem nem do que se trata”. 

A falta de conhecimento do projeto pela equipe organizadora da reunião também foi 

apontada como um empecilho para a avaliação de riscos sociais. O entrevistado 14 pontua: “O 

corporativo gerava orientações inadequadas para a realidade do projeto”. 

O entrevistado 11 acredita que a indiferença do grupo de avaliadores em relação ao 

gestor do canteiro de obra tornou a reunião pouco acolhedora.  

Quando tratava de ações referentes ao ambiente de trabalho, já há uma má impressão 

do gerente, o que influenciou na avaliação [...]. As pessoas presentes na reunião já 

tinham um pré-julgamento da gestão e estavam desconfortáveis ou sem esperança de 

qualquer melhoria na gestão.  

Em mais uma questão de liderança, os entrevistados 14 e 18 relataram o caso de um 

participante na reunião em que sua opinião prevaleceu por questão de hierarquia. “Aconteceram 

alguns exageros” opina o entrevistado 18. Esta declaração indica que a opinião de um 

participante da reunião pode prevalecer em detrimento de opiniões divergentes, em função da 

posição hierárquica que este ocupa, mesmo que a visão do gerente esteja distorcida. Assim, a 

postura do gerente pode ser uma grande influência para a subjetividade interferir negativamente 

na avaliação de riscos sociais. 

Em conclusão, observam-se os principais fatores subjetivos indicados pelos 

entrevistados que podem interferir na avaliação de riscos sociais, a saber: a falta de informação 

dos participantes, a avaliação de riscos sociais segundo aspectos restritos à sua área técnica e a 

interferência da liderança na indicação dos participantes e no direcionamento da avaliação 

devido à posição hierárquica.  

Os resultados obtidos com as entrevistas apontam a falta de informação como a principal 

gênese das deficiências da avaliação de riscos, pois incorrem em indicação equivocada dos 

participantes pelos gestores, arrefece a sensibilização dos participantes para as questões sociais 

e estimula que estes realizem uma análise dos aspectos que lhes são mais recorrentes, ou seja, 

oferece uma análise restrita à disciplina em que atua. Além disso, a ausência de informações 

para os participantes impede que os mesmos tenham condições de se preparar e fazer reflexões 
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prévias que facilitem a problematização dos aspectos relacionados a riscos sociais no momento 

da reunião. 

Considerando que cada participante é especialista em uma disciplina específica, é 

esperado que este realize uma análise restrita à sua disciplina, a partir dos seus conhecimentos 

e atuação na empresa. Os enfoques das diferentes disciplinas não são desabonadores; pelo 

contrário é o principal motivo pelo qual foi convidado para participar da reunião. No entanto, 

ao final da reunião espera-se que o grupo chegue a um encaminhamento de tratamento dos 

riscos efetivamente multidisciplinar.  

Uma vez que o projeto envolve valor monetário elevado e diversos componentes a serem 

gerenciados essa perspectiva multidisciplinar visa a sopesar que aspectos econômico 

financeiros não sejam priorizados em detrimento das questões sociais. Uma forma de se chegar 

a este entendimento é a preparação prévia dos moderadores e uma sensibilização dos 

participantes, com informações sobre a avaliação e o papel de cada participante na reunião de 

avaliação de riscos sociais.  

Quanto à questão da liderança, é um ponto crítico que os gestores não sejam 

sensibilizados, pois assim não terão condições de motivar a sua equipe para que o melhor 

trabalho de avaliação seja feito e ainda fragilizam o processo já no início, ao não indicarem 

pessoas adequadas e/ ou capacitadas para participação da avaliação de riscos sociais. Outro 

agravante é o fato de o gestor participar da reunião e induzir a análise de riscos de forma a 

manter o seu status ou não expor as fragilidades do projeto, que podem mostrar suas próprias 

lacunas de gestão ou temas tabus da empresa que são evitados. 

 

4.2.4 Efetividade das avaliações de risco social 

 

Quanto à efetividade das avaliações de risco social realizadas, 8 respondentes apontaram 

que a avaliação de riscos sociais não contribuiu para a redução das demandas sociais e 

ambientais, principalmente em função da não implementação do plano de ação ou pela 

atribuição do relacionamento comunitário estar sob responsabilidade da empresa contratada. 

Nove dos entrevistados sinalizaram que a avaliação de riscos sociais contribuiu, em maior ou 

menor grau, para a redução dos impactos sociais e ambientais gerados pela empresa e 1 

entrevistado não soube responder.  

O entrevistado 6 declara que a matriz de riscos sociais não foi implementada, colocada 

em prática. “Teve muita coisa no papel e no dia-a-dia é difícil colocar em prática. [...] A 

realidade da obra, a rapidez como as coisas acontecem, contribuiu pouco para colocar em 
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prática. A área de RS não é muito valorizada e é um desafio implementar trabalhos de RS na 

obra, no projeto”. 

O entrevistado 11 reforça o argumento de ausência de acompanhamento das ações de 

tratamento de riscos sociais: “Não, porque não observei solução. Ninguém voltou para falar do 

assunto. Já sabia que não teria retorno algum. Em alguns itens pioraram. Senti falta de um 

retorno, da continuidade e acompanhamento da avaliação de riscos sociais”. 

O entrevistado 5 reitera que os planos e acompanhamento de riscos acabam se perdendo 

em detrimento de outras prioridades e que a decisão em tratar os riscos sociais se concentram 

na percepção unicamente do gestor e não em uma decisão colegiada: “A subjetividade [da 

decisão gerencial] está mais no ponto do fazer ou não fazer. Responsabilidade social não é uma 

disciplina que tem o mesmo peso”. 

O entrevistado 14 complementa esta percepção indicando a dificuldade dos trâmites 

internos, muito rígidos, inadequados e demorados para resolver as questões sociais. Um 

exemplo disso foi caso das indenizações para os pescadores em que houve demora para 

liberação por exigir uma especificação técnica das redes de pescadores, que não possuem uma 

padronização e os fornecedores não dispunham de toda a documentação necessária para a 

contratação pela empresa. “Eu percebo que a equipe técnica não está preocupada com danos à 

imagem e reputação. Eles querem fazer a obra e pronto”. 

Apesar de a maioria dos entrevistados considerarem que a avaliação de riscos sociais 

foi insuficiente para reduzir as demandas sociais e ambientais, 14 entrevistados concordam em 

parte ou totalmente que a empresa atua para reparar os danos causados pelas obras de 

engenharia. Esse resultado foi atribuído em grande parte pelas ações preventivas de segurança, 

meio ambiente e saúde, conforme declaração do entrevistado 17: “existem planos de 

recuperação de áreas degradadas. Em termos ambientais, deixar o ecossistema mais próximo 

das características originais. Socialmente [a empresa] faz muitas políticas compensatórias”. O 

entrevistado 18 complementa afirmando haver: “[...] preocupação com segurança, transporte da 

companhia, ressarcimento por danos”.  

As respostas dos entrevistados quanto à atuação da empresa em reparar os danos 

também sugerem que os riscos sociais são considerados no processo decisório e que a empresa 

está engajada em tratar esses riscos. 

Dois entrevistados discordam em parte, um entrevistado não concorda nem discorda e 

um não soube responder quanto à atuação da empresa em reparar os danos. Sobre esse ponto, o 

entrevistado 1 trouxe a questão da atuação das contratadas novamente: “Sei que atua quando é 
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responsável, mas quando a empresa contratada tem a responsabilidade ela [empresa 

contratante] não atua”. 

Na opinião de 14 entrevistados, a empresa deve reparar tanto os impactos diretos quanto 

os indiretos causados pelas operações da empresa. Para 4 entrevistados, a empresa é responsável 

apenas pelos impactos diretos. 

 Cinco entrevistados observaram a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de 

mensuração dos impactos indiretos. O entrevistado 2 pondera: “Não consegue reparar tudo, mas 

tem que ter o esforço”. 

Já o entrevistado 1 acredita que a empresa deve reparar os impactos diretos e indiretos. 

Porém, alguns impactos são difíceis de mensurar e de identificar se foi a empresa mesmo que 

causou. 

O entrevistado 6 concorda em parte que a empresa atua para reparar os danos causados. 

Falta um empenho maior, comprometimento das demais áreas. “A gente [área de RS] não 

consegue fazer tudo sozinho e trabalha muito sozinho”. A empresa faz muita coisa, mas poderia 

fazer mais e junto. 

Vale ressaltar que a reparação de danos que a empresa realiza, conforme indicado pelos 

entrevistados, antecede a reunião de avaliação de riscos sociais e não está vinculada diretamente 

ao tratamento dos riscos identificados, pois referem-se às ações oriundas, principalmente, de 

licenciamento ambiental e de normas e regulamentos que a empresa deve seguir. 

Outra questão levantada pela concordância em atuar apenas nos impactos diretos é de 

que a atuação nos impactos indiretos iria onerar muito a empresa. 

O entrevistado 7 explica: “Como empresa onera muito reparar os indiretos”. 

Outra explicação é do entrevistado 14: “impacto indireto é muito subjetivo. Não tem 

como quantificar”. 

O entrevistado 18 contribui com os relatos acima ao afirmar que “a empresa enxerga a 

RS como um custo para a empresa e não como uma economia ao evitar os impactos sociais e 

ambientais”.  

O entrevistado 6 afirma: “Não podemos [equipe de RS] sozinhos fazer uma mudança. 

A mudança precisa ser abraçada pelas outras áreas” para cuidar da parte social. “Os riscos 

impactam muito a obra e as pessoas não dão importância. As pessoas de outras áreas só dão 

importância à RS quando o problema está acontecendo e interferindo no projeto”. 

Entrevistado 8 indica esforços insuficientes na temática social: “A empresa trata riscos 

mas deveria ter uma dedicação maior ainda em questões sociais. Aumentar o controle e se 

resguardar em termos de exigência dos órgãos ambientais e das comunidades”.  
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O entrevistado 14, em tom de desabafo, afirma que “a empresa está regredindo 

absurdamente em RS” e ressalta que “a empresa perdeu pessoas com muito conhecimento e não 

realizou a gestão do conhecimento, os projetos e processos que contribuíam para o negócio 

foram descontinuados”. Outra questão comentada é que a empresa não comunica corretamente 

e empecilhos de outras instituições ficam como se a empresa não estivesse agindo. 

Dessa forma, a maioria dos entrevistados não percebe que a avaliação de riscos sociais 

contribui para a redução de riscos, mas considera que a empresa é responsável pela atuação, 

tanto nos impactos diretos quanto indiretos. A maioria também está de acordo que a empresa 

atua na reparação dos danos causados pelas operações.  

É possível observar que o número de entrevistados que considera a baixa efetividade da 

avaliação de riscos sociais é relevante. As questões de subjetividade identificadas nas seções 

anteriores podem ter influenciado diretamente para a percepção de que a redução de riscos 

sociais foi insuficiente.  

Outro ponto relevante indicado pelos entrevistados trata-se do não acompanhamento da 

implementação das ações de tratamento e a visão de que a responsabilidade social na empresa 

não é priorizada. 

 

4.2.5 Possíveis medidas para reduzir o efeito da subjetividade na avaliação de riscos 

sociais 

 

Como forma de reduzir o impacto da pouca experiência dos participantes, o entrevistado 

2 sugeriu a estes terem conhecimento prévio do trabalho e fazer um estudo sócio econômico da 

região: “Avaliação social antes. Análise do contexto social da região buscando absorver os 

conhecimentos de instituições que já atuam na região. Ajuda na tomada de ações maior 

identificação de riscos alguns facilitadores”.  

Vale destacar que a análise do contexto interno e externo havia sido feito pela equipe 

que coordenava o processo de avaliação de riscos sociais. Talvez a necessidade seja uma 

explanação prévia e mais completa do processo, preferencialmente uma apresentação pessoal, 

explicando sobre o processo e sobre o contexto interno e externo da avaliação de riscos sociais, 

conforme sugerido pelos entrevistados 11 e 17, ou a sensibilização dos participantes quanto à 

importância do processo, indicada pelo entrevistado 14. 

Outra observação pertinente dos entrevistados 5 e 6 refere-se à atuação do moderador 

que possui papel preponderante para destacar e estimular o aprofundamento pelo grupo de 

avaliadores das questões relevantes para a avaliação e de voltar para o foco da reunião quando 
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os direcionamentos individuais acontecerem. O entrevistado 6 comenta: “Foi importante e 

pessoas chave participaram. A função do mediador, que conhecia o assunto, foi importante para 

a reunião”. Vale ressaltar que o entrevistado 6 cita o “mediador’ da reunião, trata-se de um 

moderador da reunião de avaliação de riscos sociais, um profissional de responsabilidade social 

da sede que auxiliava a equipe do projeto na identificação e avaliação de riscos sociais do 

projeto.  

O entrevistado 5 pontua:  

[...] moderador vinculado à disciplina e que tenha perfil conciliador / apropriado, 

efetivamente a aplicação para manter a fluidez da metodologia e a aplicação das ações 

para tornar o tratamento de riscos efetivo. Pontos de vista pontuais, o moderador 

precisa suprimir desconsiderar sem bloquear/ interferir o processo.  

Complementando, o entrevistado 5 avança em sua ponderação: “o moderador é o 

segredo de tudo e precisa intervir quando as pessoas fogem valorizando muito um risco a partir 

da sua história de vida. O moderador pode intervir de forma adequada para neutralizar a 

subjetividade negativa dos participantes”. 

O entrevistado 1 sugere que a avaliação de riscos sociais seja feita antes do início das 

operações da empresa, pois, uma vez em operação, torna-se mais difícil (demorado) e oneroso 

a empresa mitigar os riscos e impactos sociais causados pelas operações. 

A entrevistada 15 explica: “avalio que essas reuniões foram realizadas em momentos 

errados do projeto, pois devem anteceder às atividades e, não serem feitas com elas em 

andamento”.  

O entrevistado 2 comenta:  

Poucos recursos são direcionados para a responsabilidade social na empresa e a 

dificuldade da empresa em absorver boas práticas do mercado. Nós nos achamos 

[empresa] os senhores do conhecimento. É preciso considerar a experiência de 

empresas que já atuam no local para uma soma de esforços [...] até a fase de construção 

e montagem não tem um levantamento específico do social. A questão social é 

desenvolvida já na execução. É uma grande oportunidade trabalhar a questão social já 

no início. A atuação hoje é mais reativa. Se houvesse atuação proativa, reduziria custo, 

tempo, pressão dos órgãos reguladores, produtividade e imagem. É importante fazer 

um estudo/ análise social do projeto naquela localidade. Trabalhar previamente é 

sempre melhor. Na execução tem mais trabalho do que no prévio e é mais reativo. É 

um esforço maior no reativo. 

O entrevistado 1 indicou ainda que uma forma de redução das divergências de 

entendimentos sobre riscos sociais poderia ser estimular o maior engajamento dos avaliadores 

de riscos sociais através da promoção de maiores esclarecimentos sobre riscos sociais e maior 

aproximação da força de trabalho da obra com a área de responsabilidade social, uma vez que 

a responsabilidade para atuação em riscos sociais fica restrita apenas à gerência de RS.  
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O entrevistado 17 acredita que a atuação em conjunto das áreas de SMS e RS seria 

benéfica para a empresa. 

O entrevistado 4 alega a falta de profissional dedicado ao tema de RS e a definição até 

de onde atuar. Precisa de apoio da contratada é um desafio: 

Não tendo o apoio da contratada fica complicado [atuar]. Empresas de fora do Brasil 

não atuam muito em RS. Dependendo da equipe, a preocupação em questões da obra 

é maior e em RS é baixa. Talvez se a responsabilidade fosse de uma equipe específica 

e atuante poderia ser uma solução. Grupo de RS dedicado para as questões sociais de 

um grupo de empreendimentos ou uma área de RS com atuação corporativa e não 

diretamente nos empreendimentos. 

Como medidas para evitar possíveis vieses na avaliação de riscos sociais em função de 

valores pessoais, visão de mundo, personalidade, formação, conceitos e entendimentos dos 

avaliadores de riscos sociais, o entrevistado 5 sugeriu a participação da contratada no processo 

de avaliação de riscos sociais. Esta sugestão está muito relacionada ao fato de a empresa 

estudada contratar empresas para executarem a obra e, e muitos casos, estas contratadas ficam 

responsáveis também pelo relacionamento com as comunidades e, portanto, possuem vivência 

com as comunidades e informações relevantes para fornecer em reuniões de avaliação de riscos 

sociais. 

Os pontos de melhoria indicados pelos entrevistados são coerentes com as lacunas do 

processo de avaliação de riscos sociais e tocam em questões relevantes para a efetividade de 

gestão de riscos sociais como o preparo, provimento de informações, sensibilização e 

engajamento dos participantes, das lideranças e dos moderadores, assim como maior 

disseminação da responsabilidade social na companhia. Solicitar participação de áreas como o 

SMS e das empresas contratadas também é uma solução factível e positiva para o processo de 

avaliação de riscos sociais. 

 

4.2.6 Percepção quanto aos impactos de riscos sociais às partes interessadas 

 

Na Tabela 13encontram-se sistematizadas as respostas dos entrevistados para a pergunta 

“em que medida a empresa impacta as partes interessadas do entorno de suas instalações”. As 

questões sociais em que, na opinião de todos os entrevistados, a empresa mais impacta são 

emprego e renda da comunidade local, 17 dos entrevistados apontaram a infraestrutura da 

cidade, 15 apontaram a segurança, 14 indicaram a dependência econômica e 13 dos 

entrevistados indicaram ruídos e poeira, acidentes ou mortes provocadas por veículos ou 

operações da empresa, acesso da comunidade local a bens e serviços e condições de vida das 

comunidades do entorno. 
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Tabela 13 - Impactos às partes interessadas do entorno das instalações 

Impactos Impacta 
Não 

impacta 
Não apto Total 

Empregos e renda para a comunidade local 18 0 0 18 

Infraestrutura da cidade 17 1 0 18 

Segurança 15 3 0 18 

Dependência econômica em função dos recursos/ royalties 14 3 1 18 

Ruídos e poeira 13 5 0 18 

Acesso da comunidade local a bens e serviços 13 4 1 18 

Condições de vida das comunidades do entorno 13 4 1 18 

Acidentes ou mortes provocadas por veículos ou operações da 

empresa 
13 4 1 18 

Contaminação ambiental e poluição 12 5 1 18 

Exploração sexual de crianças e adolescentes 12 5 1 18 

Modos de vida tradicionais 11 5 2 18 

Saúde humana 11 6 1 18 

Desigualdade social 8 8 2 18 

Violações em direitos humanos 8 8 2 18 

Consumo de substâncias químicas (ilícitas) pela população 8 7 3 18 

Ameaças à propriedade 7 11 0 18 

Ameaças ao patrimônio cultural 6 11 1 18 

Perda do uso das terras para subsistência 5 12 1 18 

Fragmentação da comunidade 4 12 2 18 

Fonte: A autora. 

 

Entretanto, outras questões sociais foram associadas a riscos sociais por menos de 9 

entrevistados, como: desigualdade social; violações em direitos humanos; consumo de 

substâncias químicas (ilícitas) pela população; ameaças à propriedade; patrimônio cultural; 

perda do uso das terras para subsistência, e; fragmentação da comunidade. 

O entrevistado 16 comenta que a empresa gera insatisfações antes, durante e depois: 

“Antes porque você fala que vai ocupar uma região deles [comunidade], durante pelos impactos 

da obra propriamente dito e depois é a falta do legado”.  

O entrevistado 17 comenta que “o impacto para a comunidade também impacta a força 

de trabalho da empresa. Algo que se volta contra a empresa. Não é tão subjetivo assim, tem 

uma base teórica por trás e é imprescindível para a empresa”. 

Apesar de todas as questões sociais ilustradas na tabela estarem relacionadas a riscos 

sociais, é possível perceber que os entrevistados em maior número enxergam aquelas que estão 

diretamente relacionadas ao canteiro de obras e possuem uma visão em menor número dos 

impactos indiretos ou mudanças sociais provocadas pela empresa no entorno das operações. 

Atendo-se à correlação entre o conhecimento em riscos sociais declarado pelos 18 

entrevistados e a indicação dos impactos de riscos sociais às partes interessadas, 15 dos 

entrevistados sugerem correlação positiva entre as respostas. Ou seja, os entrevistados que 

declararam possuir pouco conhecimento em riscos sociais indicaram menos riscos sociais 

impactando as partes interessadas do que os entrevistados que declararam conhecimento parcial 
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ou total em riscos sociais. Essa correlação reforça o impacto que a experiência ou conhecimento 

prévio em questões sociais exercem sobre a qualidade da avaliação de riscos sociais. 

 

4.2.7 Percepção quanto aos impactos de riscos sociais às empresas 

 

Os entrevistados foram perguntados quanto ao retorno dos impactos causados pelos 

riscos sociais à organização. Desta vez, foi questionado em que medida as empresas são 

impactadas pelos riscos sociais de acordo com as respostas sistematizadas na Tabela 14.  

 
Tabela 14 - Parâmetros de impactos nas empresas em função de riscos sociais 

Parâmetros Sim Não Não apto Total 

Financeiros 16 1 1 18 

Reputação da empresa 17 1 0 18 

Segurança nos projetos de investimento 15 3 0 18 

Custo da obra 17 0 1 18 

Cronograma da obra 16 1 1 18 

Dia-a-dia da obra 16 2 0 18 

Pressão dos órgãos reguladores 17 0 1 18 

Ação legal 18 0 0 18 

Insatisfação da comunidade local 15 3 0 18 

Fonte:  A autora. 

 

Considerando o número expressivo de entrevistados que percebem todos os parâmetros 

como impactos para a empresa, é possível inferir que os avaliadores de riscos sociais percebem 

a relevância e o impacto de riscos sociais na empresa. 

Em outra questão, todos os entrevistados concordaram que a análise e o tratamento de 

riscos sociais são relevantes para a empresa, o que sugere que os entrevistados percebem a outra 

via do impacto, quando as partes interessadas interferem no funcionamento das operações dos 

projetos de engenharia. Para os entrevistados, a análise e o tratamento de riscos sociais são 

relevantes para as empresas nos fatores sistematizados na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Fatores relevantes para a empresa quanto à análise e tratamento de riscos sociais 

Fatores  Sim   Não  Total  

Redução e prevenção de riscos sociais e ambientais e dos conflitos entre a 

empresa e a comunidade  
17 1 18 

Possibilidade de abertura de um diálogo com as partes interessadas internas e 

externas  
16 2 18 

Identificação precoce dos problemas com melhoria do planejamento de custos 

para resolução destes problemas 
15 3 18 

Possibilidade de deixar um legado positivo  15 3 18 

Melhoria na reputação e imagem 15 3 18 

Aumento da segurança dos projetos de investimento  12 6 18 

Aumento do sucesso dos projetos de investimento  10 8 18 

Redução dos custos de operação 10 8 18 

Mudança de conduta da empresa 7 11 18 

Melhoria da vantagem competitiva 7 11 18 

Fonte: A autora. 
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Os resultados da Tabela 16 sugerem que número expressivo de entrevistados percebe os 

benefícios que a gestão eficiente de riscos sociais pode impactar em questões intrínsecas ao 

negócio, como cronograma, custo, reputação e imagem. Poucos entrevistados, porém, 

consideram que a gestão de riscos sociais influencia na mudança de conduta da empresa e na 

melhoria da vantagem competitiva.  

 

4.3 SUMARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ACHADOS EMPÍRICOS 

 

O estudo empírico evidenciou que a experiência, sobretudo em função da vivência com 

o dia a dia das partes impactadas pela operação, é um aspecto relevante para a avaliação dos 

riscos sociais, em detrimento da formação dos avaliadores de riscos sociais. 

Outra contribuição refere-se aos fatores de subjetividade que interferem na avaliação de 

riscos sociais de projetos de alta complexidade no âmbito de engenharia, conforme Quadro 11: 

 

 Vivência em questões sociais cotidianas do projeto de engenharia; 

 Formação acadêmica, principalmente, em áreas de ciências humanas ou gestão; 

 Conhecimento dos objetivos da reunião de avaliação de riscos sociais; 

 Conhecimento das questões de RS; 

 Conhecimento prévio do contexto social interno e externo do projeto de engenharia para avaliação de riscos 

sociais; 

 Heurística da disponibilidade – quanto mais recorrente o risco social, mais é lembrado na dinâmica de 

identificação de riscos sociais 

 Atuação de empresas contratadas que possuem relacionamento com as comunidades; 

 Conhecimento sobre o projeto de engenharia por parte da equipe organizadora da reunião de avaliação de 

riscos sociais; 

 Perfil do moderador da reunião de avaliação de riscos sociais; 

 Avaliação de riscos sociais restrita à área de atuação dos avaliadores de riscos sociais; 

 Interferência gerencial na indicação dos participantes para a reunião de avaliação de riscos sociais; 

 Direcionamento da avaliação devido à posição hierárquica. Opinião preponderante em função da posição 

hierárquica; 

 Sensibilização dos avaliadores de riscos sociais para as questões sociais. 

Quadro 11 - Fatores de subjetividade que interferem na avaliação de riscos sociais 

Fonte: A autora. 
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Os achados da pesquisa de campo indicam ainda possíveis fatores que tornaram as 

avaliações de riscos sociais pouco efetivas em termos de redução das demandas sociais e 

ambientais do entorno dos projetos de engenharia, conforme Quadro 12: 

 

 Não implementação das ações de tratamento de riscos sociais; 

 Pouca valorização da área de responsabilidade social e percepção de que a responsabilidade social na 

empresa não é priorizada; 

 Participação das empresas contratadas na reunião de avaliação de riscos sociais; 

 Falta de acompanhamento das ações de tratamento de riscos sociais; 

 Procedimentos corporativos pouco adequados para atendimento às questões sociais. 

Quadro 12 - Fatores para a baixa efetividade das avaliações de riscos sociais 

Fonte: A autora. 

 

Como possíveis medidas para reduzir a interferência negativa da subjetividade nas 

avaliações de riscos sociais indicadas no estudo empírico, conforme Quadro 13: 

 

 Explanação prévia e mais concreta do processo de avaliação de riscos sociais; 

 Disponibilização prévia à reunião do contexto social interno e externo do projeto de engenharia em questão; 

 Atuação adequada do moderador; 

 Realização da avaliação de riscos sociais antes do início das operações da empresa; 

 Engajamento e sensibilização dos avaliadores de riscos sociais; 

 Engajamento e sensibilização dos líderes em questões sociais; 

 Atuação das lideranças na avaliação de riscos sociais para minimização da influência em função da posição 

hierárquica; 

 Atuação em conjunto das áreas de SMS e RS; 

 Formação de uma equipe do projeto dedicada para atuação na disciplina de responsabilidade social; 

 Participação das contratadas nas avaliações de riscos sociais. 

Quadro 13 - Possíveis medidas para redução da interferência negativa da subjetividade 

Fonte: A autora. 

 

O estudo empírico também trouxe à baila que os impactos de riscos sociais junto às 

partes interessadas mais percebidos pelos entrevistados foram: emprego e renda da comunidade 

local, infraestrutura da cidade, segurança, dependência econômica em função dos 

recursos/royalties, ruídos e poeira, acesso da comunidade local a bens e serviços, condições de 

vida das comunidades do entorno, acidentes ou mortes provocadas por veículos ou operações 

da empresa. 
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Para os impactos de riscos sociais junto às partes interessadas menos percebidos, os 

entrevistados indicaram: desigualdade social, violações em direitos humanos, consumo de 

substâncias químicas (ilícitas) pela população, ameaças à propriedade, patrimônio cultural, 

perda do uso das terras para subsistência e fragmentação da comunidade. 

A partir da análise do estudo empírico, também é possível inferir que os entrevistados 

percebem a relevância e o impacto de riscos sociais para a empresa e todos os entrevistados 

concordaram que a análise e o tratamento de riscos sociais são relevantes para a empresa. 

Por fim, outra contribuição evidencia que os entrevistados também indicaram que 

percebem os benefícios da gestão eficiente em questões intrínsecas do negócio como 

cronograma, custo, reputação e imagem. As questões menos indicadas como benefícios da 

gestão de riscos sociais para o negócio foram a influência na mudança de conduta da empresa 

e na melhoria da vantagem competitiva.  

A partir da correlação entre o contexto corporativo em que as reuniões de avaliação de 

riscos sociais aconteceram e os depoimentos dos entrevistados é possível propor pontos de 

melhoria das lacunas do processo e amortecimento dos efeitos da influência negativa da 

subjetividade, indicados no Quadro 14. 

 

Lacunas no processo de avaliação de 

riscos sociais na engenharia 

Proposta de melhoria 

Avaliação de riscos sociais é realizada na 

fase de execução do projeto de 

investimento, sob demanda do gerente do 

projeto 

Incorporar o processo de avaliação e riscos sociais ao processo 

de avaliação de riscos da empresa já na fase 1 do projeto e 

estabelecendo uma periodicidade de reuniões para avaliação 

desses riscos. 

Ausência de sensibilização dos líderes e 

avaliadores de riscos sociais para as 

questões sociais  

Pouca valorização da área de 

responsabilidade social 

Disseminação de conhecimento sobre as questões sociais 

associando-os aos possíveis impactos no negócio;  

Envolvimento dos líderes e avaliadores nas etapas de 

estabelecimento dos contextos interno e externo, proposição e 

acompanhamento das ações de tratamento dos riscos sociais. 

Atuação adequada do moderador Perfil do 

moderador da reunião de avaliação de 

riscos sociais 

Capacitação de empregados como analistas de riscos para 

atuarem como moderadores de avaliação de riscos sociais. 

Ausência de vivência em questões sociais 

cotidianas do projeto de engenharia e 

formação acadêmica, principalmente, em 

áreas de ciências humanas ou gestão 

Realização de eventos de compartilhamento de conhecimento 

sobre os projetos e impactos sociais relacionados ao negócio. 

Ausência de conhecimento dos objetivos da 

reunião de avaliação de riscos sociais   

Conhecimento sobre o projeto de 

engenharia por parte da equipe 

organizadora da reunião de avaliação de 

riscos sociais 

Elaboração de material para orientar os participantes sobre o 

processo de avaliação de riscos e informações relevantes sobre 

os projetos. 

(continua) 
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(conclusão) 

Ausência de conhecimento das questões de 

responsabilidade social 

Divulgação de informações sobre os documentos orientadores, 

estratégias e posicionamento da empresa sobre questões 

socioambientais, assim como compartilhamento de 

conhecimento dos empregados sobre questões sociais em 

projetos anteriores. 

Ausência de conhecimento prévio do 

contexto social interno e externo do projeto 

de engenharia para avaliação de riscos 

sociais 

Coleta e estruturação de informações sobre os contextos interno 

e externo para disponibilização para os líderes e avaliadores. 

Falta de atuação de empresas contratadas 

que possuem relacionamento com as 

comunidades 

Participação das empresas contratadas no processo de avaliação 

de riscos sociais. 

Procedimentos corporativos pouco 

adequados para atendimento às questões 

sociais 

Articulação corporativa com áreas responsáveis por processos 

transversais à estrutura de responsabilidade social com o objetivo 

de sincronizar os processos e otimizar recursos da Companhia. 

Heurística da disponibilidade  

Avaliação de riscos sociais restrita à área de 

atuação dos avaliadores de riscos sociais  

Direcionamento da avaliação devido à 

posição hierárquica 

Atuação do moderador da reunião, no sentido de identificar e 

esclarecer sobre possíveis desvios na análise de riscos e suas 

consequências para a efetividade da reunião. 

Interferência gerencial na indicação dos 

participantes para a reunião de avaliação de 

riscos sociais 

Promover o engajamento dos líderes e prover informações sobre 

o processo e orientá-los quanto aos objetivos do processo e perfil 

necessário dos participantes da reunião de avaliação de riscos 

sociais. 

Não implementação das ações de 

tratamento de riscos sociais 

Falta de acompanhamento das ações de 

tratamento de riscos sociais 

Elaboração de um plano de gerenciamento de riscos sociais 

Assessoria e acompanhamento das ações  

Quadro - 14 Proposta de melhorias para as lacunas no processo de avaliação de riscos sociais na engenharia da 

empresa estudada 

Fonte: A autora. 

 

4.4 CONFRONTAÇÃO DOS RESULTADOS COM A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção possui o intuito de estabelecer pontos de aproximação e de afastamento entre 

a literatura acadêmica e a pesquisa empírica. 

Quanto à percepção de riscos e subjetividades na avaliação de riscos, observa-se que a 

pesquisa empírica converge com a literatura consultada ao sugerir que os seres humanos 

utilizam estratégias mentais ou heurísticas em avaliações que podem gerar vieses e erros 

sistemáticos (TVERSKY; KAHNEMAN, 1975, SLOVIC, 1987, HILLSON, 2007; FEITOSA; 

SILVA; SILVA, 2014; FREITAS, 2013; SOUSA, 2017). Uma percepção relevante dos 

entrevistados foi o entendimento de que a subjetividade é inerente ao ser humano e importante 
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para o processo de avaliação, no entanto é preciso conhecer as possibilidades de vieses para 

minimizar a influência negativa da subjetividade (FREITAS, 2013)  

Outro ponto de aproximação indicado nas entrevistas indica que fatores emocionais 

como confiança e visões de mundo são determinantes para a percepção de riscos tanto quanto 

os fatores cognitivos ou análises estatísticas (TVERSKY; KAHNEMAN, 1975; PACHUR; 

HERTWIG; STEINMANN, 2012; SIEGRIST; SUTTERLIN, 2014; BOURASSA et al., 2016). 

No que diz respeito aos tipos de riscos sociais, proposta por Graetz e Franks (2016), o 

estudo empírico indicou que todas as questões sociais, indagadas aos entrevistados, são 

consideradas riscos sociais, tendo maior destaque os riscos socioeconômicos e aos meios de 

vida (emprego e renda da comunidade local, dependência econômica em função dos 

recursos/royalties, acesso da comunidade local a bens e serviços, condições de vida das 

comunidades do entorno, infraestrutura da cidade) e os riscos de saúde e segurança (ruídos e 

poeira, acidentes ou mortes provocadas por veículos ou operações da empresa). 

Com relação aos impactos nas empresas em função dos riscos sociais, o estudo empírico 

indicou convergência expressiva em todos os parâmetros indicados por Graetz e Franks (2016), 

na geração de benefícios financeiros e reputacionais (KYTLE; RUGGIE, 2005; BEKEFI; 

JENKINS; KYTLE, 2006, ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012; GRAETZ; FRANKS, 

2016). 

Para a análise dos benefícios gerados para as empresa e impactos causados a esta em 

função da gestão de riscos sociais, os entrevistados perceberam de forma mais numerosa que a 

empresa é impactada pelos riscos sociais em termos financeiros, de reputação, de segurança e 

de operação dos projetos de engenharia o que se aproxima ao entendimento das referências 

teóricas (BEKEFI; JENKINS; KYTLE, 2006, ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012; 

BURDGE; VANCLAY, 2012; GRAETZ; FRANKS, 2013, LIU et al., 2016; SHI et al., 2015; 

FREITAS, 2016, GRAETZ; FRANKS, 2016). 

Finalmente, o estudo empírico confirma a interferência do julgamento humano na 

avaliação de riscos sociais e a relevância da abordagem sobre percepção de riscos como um 

importante subsídio para a análise do risco social sob a ótica empresarial. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a existência de subjetividade 

nas avaliações de riscos sociais realizadas pela área de engenharia de uma empresa de óleo e 

gás brasileira. O estudo foi fundamentado por meio de levantamento sistemático da literatura 

especializada sobre gerenciamento de riscos, mais profundamente em riscos sociais e na 

realização de entrevistas semiestruturadas em busca de fatores que interferem na subjetividade 

e julgamento humano no momento da avaliação qualitativa de riscos sociais.   

O estudo foi contributivo para evidenciar pontos de aproximação entre aspectos teóricos 

e empíricos relacionados a riscos sociais e subjetividades na avaliação de riscos sociais. A 

reflexão empírica e científica da temática confere uma colaboração para o aprimoramento da 

metodologia de avaliação de riscos e para o estudo do julgamento humano em avaliações de 

riscos. 

A pesquisa contribuiu para evidenciar as lacunas e pontos de melhoria no processo de 

análise de riscos sociais, além de indicar a percepção de riscos e impactos sociais por parte dos 

avaliadores de riscos, indicando possibilidades para estudos futuros. 

Adicionalmente, a abordagem desses temas sob a perspectiva dos avaliadores de riscos 

sociais agrega uma reflexão sobre como a gestão de riscos é percebida e analisada por este 

público. 

Em relação à presença de vieses nas avaliações de risco social da área de engenharia de 

empresa estudada, o estudo empírico confirmou a presença da subjetividade, assim como 

situações e fatores com potencial para gerar vieses na avaliação dos riscos sociais. 

A pesquisa empírica convergiu com a literatura especializada quanto à interferência de 

fatores emocionais e visões de mundo nas avaliações e quanto à geração de vieses e erros 

sistemáticos em avaliações em função da utilização de estratégias mentais ou heurísticas. 

Em relação aos entendimentos sobre os termos “risco social” e “impacto social” 

associados ao negócio, observou-se uma aproximação significativa entre a visão dos 

avaliadores de riscos sociais e a literatura especializada, indicando uma convergência do 

entendimento sobre o significado de riscos e impactos sociais, aspecto positivo para avançar no 

debate e amadurecimento do tema em termos acadêmicos e corporativos. 

Quanto à formação profissional e a área de atuação dos avaliadores de risco interferirem 

nas avaliações de riscos sociais da engenharia da empresa estudada, os avaliadores de riscos 
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entrevistados indicaram que ambos interferem na avaliação de riscos. Porém, a experiência em 

projetos anteriores, que se torna um insumo relevante para avaliação dos riscos, é preponderante 

em comparação à formação dos avaliadores.  

Em relação às principais fontes de variabilidade nas avaliações de risco social que geram 

vieses e subjetividades nestas avaliações, o estudo concluiu que existem lacunas no processo 

de riscos sociais. As principais lacunas de processo identificadas na pesquisa empírica 

envolvem: Realização da avaliação na fase de execução do projeto; ausência de sensibilização 

das lideranças e dos participantes da reunião; atuação do moderador para as reuniões; vivência 

em questões sociais e formação profissional dos participantes; ausência de conhecimento sobre 

o processo de avaliação de riscos sociais, das questões sociais relacionadas ao projeto e dos 

contextos interno e externo por parte dos participantes da reunião; não participação de empresas 

contratadas e do SMS no processo; procedimentos corporativos pouco adequados para o 

processo;  avaliação restrita à área de atuação dos avaliadores; interferência gerencial na 

indicação dos participantes e na identificação de riscos sociais; ausência de implementação e 

acompanhamento das ações de tratamento aos riscos sociais. O processo de riscos sociais 

estável é relevante para a correta identificação e avaliação dos riscos sociais para possibilitar a 

efetividade no tratamento desses riscos.  

Outros fatores que interferem na avaliação de riscos sociais são a não implementação 

ou falta de acompanhamento das ações de tratamento aos riscos sociais, a pouca valorização da 

área de responsabilidade social e dificuldades na aplicação de procedimentos corporativos para 

questões sociais, conforme evidenciado na percepção dos entrevistados. 

Quanto às práticas capazes de reduzir o impacto da subjetividade nas avaliações de 

riscos sociais, a principal aproximação entre a literatura especializada e a pesquisa empírica 

consiste no provimento adequado de informações aos avaliadores de riscos. O estudo indicou 

que o conhecimento e sensibilização a respeito das questões sociais e do processo de avaliação 

de riscos sociais, assim como a sensibilização, engajamento e perfil adequado dos participantes 

da reunião e das lideranças são relevantes para reduzir os efeitos negativos da subjetividade. 

Outras formas para reduzir o efeito da subjetividade seriam a participação de áreas afins, como 

o SMS e as empresas contratadas no processo de avaliação de riscos sociais. 

O trabalho também propõe como melhorias no processo a incorporação do processo de 

avaliação de riscos sociais na fase 1 do projeto; estabelecimento de periodicidade para a 

avaliação dos riscos sociais; disseminação de conhecimento sobre o processo, sobre as questões 

sociais relacionadas ao negócio, os contextos interno e externo e sobre as orientações 

corporativas de responsabilidade social; envolvimento dos líderes e avaliadores em todas nas 
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etapas de estabelecimento dos contextos interno e externo e na proposição e acompanhamento 

das ações de tratamento dos riscos; capacitação de profissionais como analistas de risco para 

atuar como moderador e atuação destes para evitar desvios na análise de riscos sociais; 

articulação com os processos transversais para sincronizar procedimentos; promover o 

engajamento dos líderes sobre a contribuição dos mesmos no processo e elaboração de um plano 

de gerenciamento e acompanhamento de riscos sociais. 

 

5.2 ESTUDOS FUTUROS 

 

Como estudo futuro, recomenda-se a análise da efetividade das avaliações de riscos 

sociais, a partir do acompanhamento das ações de tratamento dos riscos sociais. Entende-se que 

é uma forma para identificar as lacunas no processo de tratamento dos riscos e também é uma 

contribuição para a elaboração de uma metodologia de mensuração da responsabilidade social 

nas empresas. 

Outro estudo sugerido consiste na proposição de uma metodologia para análise e 

tratamento de riscos e impactos sociais que possibilite a comparabilidade dos riscos entre as 

empresas de um mesmo segmento, o que seria interessante para a proposição de parâmetros de 

posicionamento e referenciais das empresas. 

Finalmente, propõe-se uma pesquisa de aprofundamento em formas de análise integrada 

de riscos, envolvendo as diversas disciplinas e áreas da empresa, como forma de otimizar 

tempo, pessoas e custo e gerar uma matriz de riscos transdisciplinar. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Roteiro de entrevista que será utilizado nas entrevistas remissivas 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

 Prezado participante, este questionário é uma das bases para obtenção de dados para a realização 

da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de “SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

SOCIAIS: ANÁLISE EM PROJETOS DE ENGENHARIA DE UMA EMPRESA BRASILEIRA DE 

ENERGIA”, de autoria de Bárbara Santana da Silva e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de 

Araujo. 

 

 A pesquisa tem o objetivo de captar a percepção dos avaliadores de riscos sociais e identificar 

a possível existência de subjetividade nas avaliações de riscos sociais a partir de avaliações de riscos 

sociais realizadas na área de engenharia desta empresa em 2015. 

As informações aqui coletadas são sigilosas e possuem finalidade exclusivamente acadêmica. 

Antecipadamente, agradeço a sua disponibilidade e atenção. 

Bárbara Santana da Silva 

 

BLOCO 1 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1 

Qual sua formação? 

(    ) Ensino Técnico. Em que? _______________ 

(    ) Ensino Superior. Em que? _______________ 

       Possui Pós graduação ? Em que? _______________ 

2 

Em relação à empresa, você: 

(   ) Continua na empresa 

(   ) Afastou-se 

 

Por quanto tempo trabalhou na empresa? _______________ 

3 

Qual atividade você exercia nesse projeto de engenharia específico? 

(    ) Responsabilidade Social 

(    ) Construção e Montagem 

(    ) SMS 

(    ) Comunicação 

(    ) Contratação 

(    ) RH 

(    ) Outro. Qual? ______________________________ 

4 Quanto tempo trabalha (trabalhou) nesse projeto em questão? ___________ 
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5 
Nesse projeto de engenharia, qual cargo você ocupava? 

 

6 

Em sua opinião, a sua formação ou experiência influenciou na avaliação dos riscos sociais?  

(    ) Somente a formação 

(    ) Somente a experiência 

(    ) Ambos 

(    ) Nenhum 

Como? 

 

 

 

BLOCO 2 – REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS SOCIAIS 

7 

Na Reunião de avaliação de riscos sociais que você foi convidado para avaliar os riscos de 

um projeto de engenharia específico, os objetivos da reunião estavam claros?  

(    ) Totalmente confusos 

(    ) Pouco claros      

(    ) Muito claros        

(    ) Totalmente claros        

(    ) Não me sinto apto a responder 

8 

Nesta reunião, você sabia o significado de riscos sociais?  

(    ) Desconhecimento total 

(    ) Desconhecimento parcial      

(    ) Algum conhecimento        

(    ) Conhecimento total        

(    ) Não me sinto apto a responder 

9 
Em que medida você contribuiu para identificar e avaliar os riscos sociais?  

 

10 

Nessa reunião, você verificou a existência de fatores que gerassem distorções cognitivas em 

sua avaliação de riscos sociais? Quais? 

 

11 

Os fatores abaixo interferiram para a existência de distorções cognitivas na avaliação de 

riscos sociais que você participou?  

(    ) Pouco contato dos participantes da reunião de avaliação de riscos com situações de 

riscos sociais no projeto de engenharia: 
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(    ) Pouca experiência dos participantes da reunião de avaliação de riscos em situações que 

envolviam riscos sociais e suas consequências no projeto de engenharia: 

(    ) Pouca informação dos participantes da reunião de avaliação de riscos sobre os riscos 

sociais: 

(    ) Participação das pessoas na reunião de avaliação de riscos sociais: 

(    ) A atividade que os participantes da reunião exerciam: 

Outros: Quais? 

 

12 

Caso tenha havido distorções cognitivas que tivessem compromentido a avaliação de riscos, 

você visualiza alguma medida que possa ser tomada para evitar esse direcionamento?  

13 

A reunião de avaliação de riscos sociais contribuiu para a redução das demandas sociais 

pelas partes interessadas do projeto de engenharia? 

 

 

BLOCO 3 – RISCOS SOCIAIS E O NEGÓCIO 

14 

A empresa gera impactos diretos para as partes interessadas do entorno das instalações do 

projeto em questão?  

(    ) Sim      (    ) Não 

Quais impactos? Quais partes interessadas? 

 

Em que medida? (positivos, negativos)    

 

15 

Caso a pergunta anterior tenha sido sim, em que medida a empresa impacta as partes 

interessadas do entorno da instalação do projeto em questão?  

Empregos e renda para a comunidade local:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Desigualdade social:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 
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Dependência econômica em função dos recursos/royalties:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Contaminação ambiental e poluição:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Perda do uso das terras para subsistência:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Ruídos e poeira:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

O patrimônio cultural:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Modos de vida tradicionais:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Fragmentação da comunidade:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Ameaças à propriedade:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Violações em direitos humanos:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Exploração sexual de crianças e adolescentes:  
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(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Saúde humana (stress, câncer, doenças respiratórias etc):  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Segurança:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Consumo de substâncias químicas pela população:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Acidentes ou mortes provocadas por veículos ou operações da empresa: 

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Acesso da comunidade local a bens e serviços (hospitais, comércio, habitação):  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Infraestrutura da cidade:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Condições de vida das comunidades do entorno:  

(    ) Diretamente   (    ) Indiretamente   

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Outros: Quais? 

 

16 

A empresa atua para reparar os danos causados pelas obras de engenharia na localidade do 

projeto em questão?  

 (    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 
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17 

Em relação à atuação da empresa quanto aos impactos causados: 

(    ) Não deve reparar nenhum impacto    

(    ) Deve reparar os impactos diretos e indiretos     

(    ) Deve reparar apenas os impactos diretos 

(    ) Deve reparar apenas impactos que possam gerar atrasos e aumento de custos da obra de 

engenharia 

(    ) Deve reparar apenas impactos que possam gerar perdas para a empresa 

18 

Em que medida o risco social interfere na empresa?  

Financeiramente:  

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Reputação da empresa: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Segurança nos projetos de investimento: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Custo da obra: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Cronograma da obra: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Dia-a-dia da obra: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Pressão dos órgãos reguladores: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Ação legal: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Boicotes de consumidores: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Insatisfação da comunidade local: 

(    ) Nada    (    ) Pouco    (    ) Bastante    (    ) Totalmente    (    ) Não me sinto apto a responder 

Outros: Quais? 
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19 

O tratamento de riscos sociais beneficia a empresa?  

(    ) Sim      (    ) Não 

Se sim, em quais fatores?  

(    ) Aumento da segurança dos projetos de investimento  

(    ) Aumento do sucesso dos projetos de investimento  

(    ) Redução e prevenção dos riscos sociais e ambientais e dos conflitos entre a empresa e a 

comunidade  

(    ) Identificação precoce dos problemas com melhoria do planejamento de custos para resolução 

destes problemas 

(    ) Possibilidade de abertura de um diálogo com as partes interessadas internas e externas  

(    ) Mudança de conduta da empresa 

(    ) Possibilidade de deixar um legado positivo  

(    ) Melhoria da vantagem competitiva  

(    ) Melhoria na reputação e imagem 

(    ) Redução dos custos de operação 

Outros: Quais? 

 

20 

Você gostaria de fazer algum complemento ou comentário adicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 


