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RESUMO 

Trata a presente monografia da análise da produção dos relatórios de sustentabilidade no Brasil 

aplicado na Vale S.A. Tema de grande relevância na contemporaneidade, a sustentabilidade 

tem crescido na opinião pública, na área empresarial está cada vez mais presente o consumidor 

verde, o ambientalismo empresarial e o marketing sustentável. A Vale S.A. produz relatórios 

de sustentabilidade desde 2006. A compreensão de que não regulamentação própria, apenas 

recomendação pela BM&BOVESPA. Tratando-se da aplicação de soft law, esse trabalho traça 

um panorama acerca da sua eficiência, principalmente após os eventos ocorridos em Mariana 

em 2015 e em Brumadinho em 2019. Abordando as consequências dessas duas tragédias para 

a Vale S.A., a legislação, jurisprudência e a função social da empresa. Por meio de uma análise 

crítica,conclui-se pela necessidade de regulamentação dos relatórios de sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Sustentalibilidade, Ambientalismo Empresarial, Mariana, Brumadinho Vale 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The present monograph on the analysis of the production of sustainability reports in Brazil 

applied at Vale SA is a topic of great relevance in the contemporary world, sustainability has 

grown in public opinion, in the business area the green consumer, corporate environmentalism 

and the public are increasingly present. Sustainable Marketing. Vale S.A. has been producing 

sustainability reports since 2006. The understanding that it is not its own regulation, only a 

recommendation by BM & BOVESPA. With regard to the application of soft law, this work 

provides an overview of its efficiency, especially after the events that took place in Mariana in 

2015 and in Brumadinho in 2019. Addressing the consequences of these two tragedies for Vale 

SA, legislation, jurisprudence and the social function of the company. Through a critical 

analysis, it is concluded that there is a need for regulation of sustainability reports. 

 

Keywords: Sustainability, Corporate Environmentalism, Mariana, Brumadinho Vale S.A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A temática do desenvolvimento sustentável vem ganhando mais espaço de abertura e 

discussão com o passar do tempo. O aumento da temperatura na Terra, extinção de espécies 

ameaçadas, desmatamento, entre outras, são ocorrências que preocupam não apenas aqueles 

que a habitam, mas também o patrimônio que será deixado para as gerações futuras. 

O desenvolvimento sustentável foi um conceito cunhado em 1987 no Relatório 

Bruntland. Trata-se da possibilidade de realizar avanços tecnológicos, industriais de forma a 

não comprometer o direito das gerações futuras a um meio ambiente equilibrado. Esse é um 

direito difuso, de tutela comum a indivíduos e Estado. 

Com isso, movimentos como o do consumidor “verde” e do ambientalismo 

empresarial vem ganhando espaço. Este é um indicativo de mudança de mentalidade social, de 

que com ações individuais, é possível alterar o processo. 

A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, possui raízes brasileiras e mais de 

50 anos de existência. De forma que percorreu e acompanhou disputas políticas e mudanças 

históricas. 

Com a constatação de que o eco desenvolvimento se faz imperativo para a 

sobrevivência de qualquer empresa na contemporaneidade, não apenas a Vale, mas cada vez 

mais empresas vêm adotando os Relatórios de Sustentabilidade como meio para imprimir seus 

valores, ações e intenções para contribuir para um futuro melhor. 

Houve uma verdadeira transformação no Direito Empresarial brasileiro, pois não 

sendo obrigatório, é opcional que sejam produzidos e divulgados os Relatórios de 

Sustentabilidade.  

As normas de aceitação global são os da Global Reporting Initiative (GRI), que oferece 

modelos, diretrizes e padronizações a fim de auxiliar as empresas que desejam incorporá-las, 

mas não há regulamentação própria na lei brasileira. 

Contata-se que a feitura dos Relatórios de Sustentabilidade resultam em ganho 

reputacional para a instituição. Nesse sentido, passa a ocorrer um diálogo entre empresa e 

sociedade, bem como uma impressão dos ideais aos acionistas. Os relatórios possuem a 

capacidade de abarcar todos os stakeholders, todas as partes interessadas. 

Dessa forma, é incontestável que os relatórios sustentáveis são produtos dos tempos 

atuais e por ser um fenômeno recente no Brasil, ainda precisa ser aperfeiçoado.  

A controvérsia é que não apenas por não ser uma obrigação cogente mas tambémpor 

sua aplicabilidade em caráter de soft law, podem vir a ocorrer outros desastres como o ocorrido 
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em Mariana (2015) e Brumadinho (2019). 

Poderia ser presumido que uma organização que produz Relatórios de Sustentabilidade 

tomaria medidas de segurança a fim de que não ocorram violações ambientais e sócias por 

negligencia mas não é o que ocorre.  

Os citados foram dois desastres ambientais sendo que há curto intervalo temporal entre 

eles. Em ambos, a Vale esteve envolvida, e além de poderem ter sido evitados e que resultaram 

em prejuízo ambiental, material e humano. 

A problemática analisada nesse trabalho é justamente a necessidade de 

regulamentação legislativa e fiscalização eficiente para que os Relatórios de Sustentabilidade 

reflitam a realidade fática e não tornem-se um estratégia de marketing, parte da governança 

corporativa da empresa. 

Sobre a metodologia, a pesquisa desenvolvida foi bibliográfica exploratória, tendo como 

fontes de busca por informações à legislação, obras de Direito Empresarial, Ambiental e 

notícias verídicas.  

Quanto à estrutura deste estudo, no segundo capítulo aborda-se os aspectos gerais sobre 

Sustentabilidade, tendências atuais de consumo e mercado, histórico dos relatórios de 

sustentabilidade, seus ganhos e o conceito de triple bottom line, que engloba o aspecto 

interdependente da sociedade, economia e meio ambiente. 

Esses pontos são imprescindível para o tema pois são nessas bases que se surgem e se 

desenvolvem os Relatórios de Sustentabilidade. Constituem, portanto, premissas 

metodológicas sobre as quais ganham nova interpretação. 

O terceiro capítulo é reservado ao esmiuçamento da Vale, desde sua fundação às 

medidas reparatórias devidas para a compreensão plena do caso concreto. Nessa oportunidade, 

são apresentados os erros e acertos da mineradora.  

Por fim, o ultimo capitulo é reservado à analise específica aplicabilidade da legislação 

ambiental na atividade mineradora, da aplicabilidade dos níveis da GRI nos Relatórios de 

Sustentabilidade da Vale, o marketing sustentável, e a aplicação da soft law nesse contexto. 

 

 

 

 

 

 

2. SUSTENTABILIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
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2.1. Sustentabilidade 

 

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa define a palavra “sustentabilidade” como 

um “modelo de sistema que tem condições para se manter ou conservar”1. Esse conceito 

engloba, não se limitando ao sentido ambiental, mas compreende igualmente o aspecto social 

e econômico. 

Em uma breve capitulação acerca do desenvolvimento da relação homem, meio 

ambiente e desenvolvimento, há de se destacar a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 

como pontapé inicial da preocupação internacional com o meio ambiente2. 

Precipuamente, há de se destacar a formação do Clube de Roma, antecessora da 

Conferência de Estocolmo. Tratava-se de uma organização informal de pesquisadores dos 

ramos das Ciências, Economia e Educação que teve início no ano de 1968.  

Esse grupo foi responsável por estabelecer a preocupação com os aspectos negativos do 

crescimento econômico-industrial e os possíveis problemas globais no meio ambiente em longo 

prazo3 como temática para as próximas Conferências internacionais que haveriam a seguir.  

Sendo assim, o Clube de Roma introduziu a ideia introdutória do eco desenvolvimento, 

quer seja, o estabelecimento do desenvolvimento econômico pelo mínimo comum, conforme 

descrito na obra “Os limites do crescimento”, publicado em 1972.  

Donella H. Meadows, Dennis L Mwadows, JørgenRanders e William W. Behrens III4, 

preocupados com o crescimento populacional e o uso de recursos limitados, utilizaram como 

variáveis a população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e 

esgotamento de recursos em grande parte de suas pesquisas. No livro “Os limites do 

crescimento” não foi diferente5. 

Apesar de terem sido duramente criticados pelos intelectuais na época ao serem 

considerados catastrofistas6 em suas teses, no ano de 1974, foi divulgado o segundo relatório 

 
1Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/sustentabilidade> 

Acesso em 15 de fevereiro de 2021. 
2CALMON, Priscilla Nogueira de Passos. A conferência de Estocolmo como ponto de partida para a proteção 

internacional do meio ambiente. Revista Direitos fundamentais e democracia, ano 1, vol.6, 2009. p.35. 
3 CNMAD. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2ª. Ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 1991. p.120-122. 
4 MEADOWS, D. The Limits of Growth. White River Junction, London: Chelsea Green Publishing, 2004. p.12. 
5DE OLIVEIRA, Leandro Dias. Os "Limites do Crescimento" 40 Anos Depois. Revista Continentes, n. 1, 2012. 

p.42. 
6 HOGAN, Daniel.Crescimento populacional e desenvolvimento sustentável. Lua Nova, São Paulo: Cedec, n. 

31, 1993. p.12. 

https://dicionario.priberam.org/sustentabilidade
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“A Humanidade no Ponto de Mudança”, que permaneceu focado nos aspectos negativos do 

crescimento industrial desenfreado dada a sua preocupação com o meio ambiente. 

Dessa forma, a Conferência de Estocolmo simboliza um início de definição de 

princípios e instrumentos a serem considerados na gestão ambiental. Nessa oportunidade, foram 

discutidos a importância da valorização e investimento das pesquisas nas bases do 

desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e qualidade da água. 

Ademais, foi apenas nesta ocasião que o meio ambiente equilibrado foi declarado um 

direito humano fundamental. Trata-se de uma iniciativa que comportou a união de 113 países 

e 400 instituições na colaboração por uma garantia de um meio ambiente saudável para uma 

melhora de qualidade de vida. 

Dada a sua importância, Gisele Ferreira de Araújo descreve o ano de 1960 como: “o 

ponto de partida de uma nova postura em relação às questões ambientais e à visão do meio 

ambiente como valor complexo a ser protegido do ponto de vista internacional”7. 

Posteriormente, em abril do ano de 1987, foi divulgado pela Comissão Mundial da ONU 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento o Relatório Brundtland (Our Common Future: from 

one Earth to one World), que estabeleceu como eixo o desenvolvimento sustentável8 como 

fundamental nas discussões regionais, nacionais e internacionais. 

“Desenvolvimento sustentável” no entendimento trazido pelo Relatório Brundtland 

como: “desenvolvimento que permite às gerações presentes satisfazer suas necessidades sem 

impedir que as gerações futuras o façam.”. Sendo assim, a obrigação humana para com o meio 

ambiente não se restringe apenas ao momento presente mas àqueles que ainda habitarão o 

planeta. 

Outro momento importante foram as contribuições trazidas pela Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de janeiro, 

conhecido como “Cúpula da Terra”. 

Foi concebida pelas 178 nações reunidas, a Agenda 21, plano de ação global que definia 

como pilares a igualdade social, o meio ambiente e a economia. O propósito é que os três pontos 

sejam atingidos simultaneamente.  

Em 2015, por meio de uma reunião elaborada pelas Nações Unidas e união de 193 

países, foi elaborada a Agenda 2030. Foi através da elaboração do documento chamado 

 
7 ARAÚJO, Gisele Ferreira.  Responsabilidades no  direito  internacional  do  meio  ambiente. 1ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. p.82-83. 
8 Termo trazido pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, no relatório “O futuro de todos 

nós” no relatório para as Nações Unidas em 1987. 
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“Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que 

compromete os países signatários a adotar medidas em prol do desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, os 5 pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos 

são Pessoas, com a erradicação da pobreza e da fome; Planeta, na proteção do meio ambiente; 

Prosperidade, com medidas da vida humana com a natureza; Parcerias, ao promover a 

cooperação internacional e por fim, a Paz. 

A dificuldade está em deslocar esses ideais de um plano teórico, cujas intenções são 

genéricas a estratégias de desenvolvimento concretas9, em ações que ocorram de fato, cujos 

resultados possam ser medidos. 

Desde então, a preocupação humana com o meio ambiente aponta para mudanças 

sociais que se estendem para domínios econômicos, impactando o modelo civilizatório que se 

adapta as necessidades e anseios de uma dada sociedade em determinado tempo e espaço. Trata-

se de um processo de “responsabilidade por antecipação”. 

No mesmo sentido, Enrique Leff, afimar o seguinte: 

 
A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o 

conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós como um limite no real que re-

significa e re-orienta o curso da história: limite do crescimento econômico e 

populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação 

da vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do pensamento 

ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu a via 

da racionalidade científica e instrumental, que produz a modernidade como uma 

ordem coisificada e fragmentada, como forma de domínio e controle sobre o mundo.10 

 

A continuidade da espécie humana e o meio ambiente como direito universal é bem 

ilustrado no discurso de Greta Thunberg no Encontro de Cúpula sobre Ação Climática nas 

Nações Unidas no ano de 2019: 

 
Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias e eu ainda 

tenho sorte. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão morrendo. Todo um ecossistema 

está entrando em colapso. Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em 

massa. E tudo o que vocês fazem é falar de dinheiro e de contos de fadas sobre um 

crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem?11 

 

Destarte, é por meio de um discurso incisivo em que a ativista dirige o alerta a jovens e 

governantes sobre a atual situação climática. Greta é a representação de uma nova geração 

preocupada com o futuro do planeta.  

 
9 LAVILLE, Élisabeth. A empresa verde. São Paulo: ÕTE, 2009. p.18. 
10 LEFF, Enrique. A Complexidade Ambiental. São Paulo: Cortez, 2003, p. 15-16. 
11Discurso de Greta Thunberg no Encontro de Cúpula sobre Ação Climática nas Nações Unidas. Disponível em 

<www.youtube.com/watch?v=mbnRv81s_9Q> Acesso em 20/11/2020. 
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Essa geração pôde observar que por mais que tenham sido realizadas iniciativas globais 

de preocupação e anseio por melhores ações, não temos constatado efetivo progresso ainda que 

hajam melhores tecnologias, pesquisa desenvolvida e acesso à informação de forma amplicada. 

É plausível considerar que essa geração de jovens ativistas exijam ação de medidas 

imediatas por perceber que os planos a longo prazo não vêm oferecendo as consequências 

esperadas. 

 

2.2. O consumidor verde 

 

Na definição de Julia Hailes12, os consumidores ecologicamente conscientes, aqueles 

informalmente chamados de “consumidores verdes” compõem o mercado consumidor que visa 

o consumo de produtos que reduzam o impacto ambiental, ou contribuem de alguma forma com 

boas práticas para o desenvolvimento sustentável. 

O processo de decisão do “consumidor verde” foi pesquisado por Lambin13 e descrito 

no livro “Marketing Estratégico” em cinco etapas: 1) reconhecimento da necessidade de 

preservação ambiental; 2) busca por conhecimento; 3) avaliação de que maneira pode 

contribuir; 4) escolha de um método; 5) comportamento traduzido em uma compra consciente. 

A educação ambiental e a formação de uma consciência coletiva são fatores que 

determinam o mercado. Trata-se de um ciclo que tem início no interesse com a temática 

ambiental, que a consciência torna uma decisão e posteriormente, um hábito. 

Élisabeth Laville conceitua a postura de uma “empresa cidadã”, conscienciosa 

essencial tanto para a sua própria perpetuação e longevidade como para o sucesso, segundo ela: 

“Essa abertura, acompanhando a tomada de consciência de que uma empresa não pode 

prosperar em uma ambiente (natural, social, etc.) que declina, está no âmago da postura da 

responsabilidade social.”14. 

Um produto ou serviço de determinada empresa ser considerado “verde” é considerado 

singularizado. Ocorre que no processo de elaboração, fatores de produção foi pensado nas 

tecnologias limpas, na manutenção dos recursos naturais e gestão de governança voltado para 

o desenvolvimento sustentável. 

 

2.3. Ambientalismo empresarial 

 

 
12 Ativista ambiental reconhecida pela ONU por suas contribuições na luta por um meio ambiente equilibrado e 

desenvolvimento sustentável.  
13LAMBIN, J.J. Marketing Estratégico, 4 ed., São Paulo: Mc GrawHill, 2001. p.48. 
14 LAVILLE, op cit., p. 25. 
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Conforme apresentado, o conceito de sustentabilidade não é novo, ainda assim, foi 

apenas na década de 90 que a questão ambiental foi incorporada como uma das variáveis 

significativas a serem adotadas pelas empresas. É possível distinguir uma mudança de postura 

clara entre os anos 70 até a década de 90. 

De acordo com Vinícius Figueiredo Chaves: 

 
O tema da Governança Corporativa, engloba a necessidade, ou não, de uma adequação 

às ideias em torno da sustentabilidade, que perpassa a noção de criação de valor 

compartilhado a um conjunto de partes interessadas, para além dos titulares da 

atividade econômica.15 

 

A ISO, Organização Internacional de Normalização (International Organization for 

Standartization) foi fundada em 1947 na Suíça, local onde permanece até hoje foi de extrema 

importância para o movimento ecológico. A ISO tem como função a aprovação de normas 

internacionais e a unificação de padrões a fim de facilitar a coordenação internacional. 

Em 1993, foi concluído o ISO 14000, que foi responsável pelo desenvolvimento de 

normas referentes ao meio ambiente, tecnologia limpa e principalmente o equacionamento da 

produção industrial com a proteção do meio ambiente. 

Por certo, foi através da ISO 14000 que iniciou a mudança efetiva na sociedade 

industrial de consumo. Ao propor esse questionamento, é posto em xeque o modelo civilizatório 

ocidental, e o questionamento de que maneira essas ações irão favorecer o esgotamento dos 

recursos naturais foi inserido.  

Nesse período, ocorreu o deslocamento do eixo da racionalidade econômica para a 

ecológica. Sendo assim, deu-se início a partir de 1973 uma fase de transição ideológica que 

passou a ser conhecida como Ecocapitalismo, conceito introduzido por Maurice Strong, é um 

modelo de produção que utiliza como critério a sustentabilidade ambiental16.  

A partir de então, passou a ser adotado um Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA) 

dentro das empresas no intuito de promover a conciliação do lucro com a proteção ambiental.  

Os princípios inscritos no Ecocapitalismo foram formulados por Ignacy Sachs em 

meados de 1993, são eles: a sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

No entanto, trata-se se uma matriz única de crise social, ambiental e econômica no qual se exige 

um sentimento de corresponsabilidade de uma sociedade de risco, conforme definido por Carlos 

E. Peralta: 

 
15CHAVES, Vinícius Figueiredo. Governança da sustentabilidade: o papel do Direito. Argumentum, Marília, v. 

17, ano 1, p. 111-133, 2016. 
16 LAYRARGUES, Philippe Pomier. Sistemas de gerenciamento ambiental, tecnologia limpa e consumidor verde: 

a delicada relação empresa-meio ambiente no ecocapitalismo. RAE – Revista de Administração de Empresas. 

São Paulo, v.40, n.2, p. 80-88, abri./Jun. 2000. p.43. 

http://lattes.cnpq.br/8813036317885230
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A sociedade de risco é consequência do progresso tecnológico e do acelerado 

crescimento econômico, que privilegiam a produção da riqueza como valor 

fundamental da sociedade capitalista. 

 

De certo, o surgimento do Mercado Verde propôs um novo movimento no marketing 

que significou um incremento na competitividade. Ademais, destaca-se a figura do consumidor 

verde ou ecologicamente consciente, Julia Hailes17 defende a associação do consumo à 

possibilidade de optar por produtos ou serviços que causem o menor, ou nenhum, impacto 

ambiental possível.  

É com o surgimento do consumidor ciente de que suas ações podem desestimular a 

produção agressiva ao meio ambiente que passou a se educar sobre o assunto e buscar empresas 

que possam fornecer boas alternativas. 

Assim sendo, o consumidor verde é o foco estruturador na elaboração dessas estratégias 

de marketing ecológico. Trata-se de um estímulo à sujeição empresarial ao imperativo 

ecológico.  

Em outras palavras, torna-se um elemento viabilizador do projeto desenvolvimentista já 

que essa postura faz como que o mercado seja obrigado a imprimir a ideologia do consumidor.  

 

3. RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

3.1. Breve histórico dos relatórios de sustentabilidade 

 

No ambiente empresarial, existem modelos de indicadores divulgados por meio de 

relatórios que se propõem a realizar a comunicação com as partes interessadas a fim de 

demonstrar sua postura ética e a adoção de valores e comportamentos ligados às questões 

ambientais e sociais. 

No Brasil os relatórios de sustentabilidade mais utilizados são os do Instituto Ethos e os 

da Global Reporting Initiative – GRI, sendo estes responsáveis por medir as dimensões 

sustentais atingem o exercício de sua atividade.  

A nível internacional, a mais aceita é aquela estabelecida pela Global Reporting 

Initiative (GRI), definida como: 

 
[...] organização internacional que promove uma serie de diretrizes e parâmetros para 

a elaboração de relatórios sobre sustentabilidade, estabelecendo princípios e 

indicadores para a medição e comunicação do comportamento e desempenho das 

organização.18 

 
17 HAILES, Julia.The new Green consumer guide, Simon & Schuster, Paper Back, London, 2007. p.27-29. 
18CHAVES, Vinícius Figueiredo; GONÇALVES, Adriano Pixine; VASCONCELLOS, Thaís Freire. 
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A GRI foi fundada em 1997 e atualmente possui sede na Holanda, cerca de 450 

organizações de 68 países encontram-se ativas na comunidade da GRI. A GRI possui uma filial 

no Brasil desde 2007, sediado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, em 

São Paulo. 

Em 1999, a primeira versão das diretrizes da GRI foi divulgada. Passou a simbolizar um 

marco em âmbito mundial por proporcionar um modelo que oferece credibilidade, consistência 

e uma base comparativa entre as empresas que a adotam, no que tange ao conteúdo e 

qualidade.19 

Essa metodologia proporciona certa legitimidade dado o caráter periódico das 

informações dos desempenhos. Gláucia Térreo20 acredita que a produção dos relatórios de 

sustentabilidade não são de grande complexidade e atuam de forma eficaz. Segundo ela: “É por 

meio dele que as companhias mostram aos investidores que não fazem parte do problema e sim 

da solução. E por ser um modelo mundial, as diretrizes do GRI vão direto ao que os investidores 

querem saber”21. 

A aceitação dos relatórios GRI se dá pela associação a organizações de grande 

reconhecimento global como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Organização 

Internacional de Normalização (ISO), Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), a Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Carta da Terra, 

para citar alguns exemplos.  

No Brasil, desde 2012 a B3 disponibiliza os relatórios de sustentabilidade divulgados 

pelas empresas listadas na Bolsa de Valores em uma iniciativa chamada “Relate ou Explique 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”22.  

Trata-se de uma recomendação, de forma que as empresas listadas não são obrigadas a 

incorporar os relatórios de sustentabilidade, mas caso não o façam, expliquem sua motivação. 

 
Sustentabilidade, empresa e transparência: analise sobre a disciplina jurídica dos relatórios sobre sustentabilidade. 

Rumos da pesquisa interdisciplinar em cenários de crise política, v.1, n.6, p.104-117. 
19 RODRÍGUEZ, Leonardo; RÍOS-OSORIO, Luisa. Evaluación de sostenibilidad conmetodología GRI. 

Dimensión Empresarial, ano 2, n. 14, 2016. p. 73-89. 
20 Gláucia Terreo atuou no Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social de 2001 a 2007. A partir de 

janeiro de 2007 passou a exercer o cargo de diretora da agência brasileira da Global ReportingInitiativa (GRI). 
21PARCEIRO VOLUNTÁRIOS. Relatórios de sustentabilidade: a prática da transparência. Disponível em: 

<https://www.parceirosvoluntarios.org.br/relatorios-de-sustentabilidade-a-pratica-da-transparencia/> Acesso em 

12/01/2021. 
22 B3. Sustentabilidade nas empresas Relate ou Explique. Disponível em:< http://iseb3.com.br/> Acesso em: 

29 jan. 2021. 
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Salienta-se que alguns países europeus como Alemanha e Holanda já existe norma 

específica que regulamenta iniciativas similares aos relatórios de sustentabilidade mas no Brasil 

trata-se de um exemplo de aplicação da soft law. Dado que os relatórios devem divulgar os 

impactos positivos e negativos da atuação da empresa, de forma a estabelecer metas e medir 

seu desempenho. 

A GRI recomenda um método de verificação externa para garantir a qualidade de 

produção dos relatórios, mas este ponto não é uma exigência. Da mesma maneira, orienta que 

algumas definições sejam apresentadas nos relatórios como materialidade e contexto de 

sustentabilidade, sob os princípios de equilíbrio, compatibilidade, precisão regularidade, 

clareza e confiabilidade. 

Conforme a Professora Gemma Durán Romero: 

 
O mundo é concebido como um sistema global cujas partes estão inter-relacionadas 

considerando-se o conceito de desenvolvimento sustentável como um processo 

multidimensional que afeta o sistema econômico, ecológico e social passando a ser 

uma variável a ter em conta as decisões político-econômicas.23 

 

Ademais, insta salientar que o termo “sustentabilidade” apresentada nos relatórios 

sustentáveis, é um conceito pluridimensional que engloba o aspecto ambiental, social e 

econômico.  

Em sua obra Teoria das Dimensões da Sustentabilidade, Ignacy Sachs apresenta 8 

dimensões da sustentabilidade: ecológica, econômica, social, espacial, cultural, psicológica, 

politica nacional e internacional24. Essa percepção influencia de forma determinante os 

relevantes aspectos contemplados nos relatórios. 

Segundo, Tarrega e Perez, no mesmo sentido: 

 
O desenvolvimento sustentável engloba mais que crescimento econômico e proteção 

ambiental, ele é calcado também na ideia de equidade social e bem-estar, que constitui 

o seu terceiro pilar. Já foi reconhecido que tanto a pobreza como a riqueza extremas 

pressionam o meio ambiente. Portanto, ao se falar em desenvolvimento sustentável, 

deve-se considerar também o desenvolvimento social, afinal, é plenamente possível 

que o crescimento econômico coexista com a pobreza disseminada. Ademais, com o 

desenvolvimento social as pressões sobre o meio ambiente diminuem, na medida em 

que o uso sustentável dos recursos naturais auxilia a realização da equidade social25.  

 

 
23 ROMERO, Gemma Durán. Medir lasostenibilidad: indicadores económicos, ecológicos y sociales. 1 ed. 

Madrid: Paraninfo, 2011. p. 33. 
24 SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: 

Nobel, 1993. p. 51. 
25 TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: 

RCS Editora, 2007. p. 73. 
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Hodiernamente, parcela do mercado consumidor adota um compromisso de defesa do 

meio ambiente, bem como dos demais valores sociais expostos nos referidos relatórios.  

Trata-se de uma consciente ética coletiva que cobra responsabilização por parte das 

organizações. É através dos relatórios sustentáveis, que a empresa inter-relaciona seus valores 

de equidade, justiça social e ética.  

 

3.2.Triple Bottom Line na Governança Corporativa 

 

Por certo, a própria produção dos relatórios de sustentabilidade implica no exercício da 

empresa de governança corporativa. Sob o mesmo ponto de vista, a mudança da cultura da 

organização corresponde à responsabilidade social, econômica e ambiental, esse equilíbrio 

representa um conceito chamado triple bottom line. 

Essa noção passou a ser difundida por John Elkington, fundador da consultoria inglesa 

SustainAbility, em 1997 em seu livro “Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st 

century business”.  

Para Elkington, o desempenho global de uma empresa seria medido através do balanço 

do triple bottom line. Trata-se de um equilíbrio dinâmico entre a economia, o meio ambiente e 

a igualdade social. As três dimensões devem ser levadas em conta simultaneamente, pois de 

outra maneira, o desempenho das outras dimensões é prejudicado. 

Na visão do sistema normativo de Governança Corporativa, a empresa reproduz padrões 

de comportamento voltados ao seu crescimento eficiente e o tratamento para com os 

stakeholders26.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)27, essas 

intenções são voltados aos valores fundamentais dos relatórios de sustentabilidade: 

transparência, equidade e responsabilidade. 

Sendo assim, a inserção do conceito de triple bottom line na Governça Corporativa de 

uma empresa deixou de ser um adicional de custo e passa a ser um potencial de lucro.  

Trata-se de uma estratégia empresarial que visa o ganho reputacional, uma vantagem 

competitiva em uma espaço não tradicional, mas essencial para a sobrevivência dessa empresa 

no mercado. 

 

 
26 Termo cunhado em 1963 por Robert Edward Freeman. Para o filósofo, “stakeholder” se refere às pessoas ou 

grupos essenciais para a própria existência da empresa. Adotando a Teoria do Stakeholder de Freeman, essa 

compreensão extrapola apenas o fator econômico, mas se desdobra também aos fatores sociológicos, econômicos, 

políticos e éticos. 
27 INSTITUTO ETHOS. O Compromisso das Empresas com o Meio Ambiente – a Agenda Ambiental das 

Empresas e a Sustentabilidade da Economia Florestal. São Paulo, 2005. 
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3.3. Função social dos relatórios de sustentabilidade 

 

A priori, há de se falar em função social da empresa, pois, a realização dos relatórios 

sustentáveis é por si, uma assunção de atos oriundos para o bem estar da coletividade.  

Na definição de Francisco dos Santos Amaral Neto:  

 
Emprestar ao Direito uma função social significa, portanto, considerar que os 

interesses da sociedade se sobrepõem aos interesses do indivíduo, sem que isso 

implique, necessariamente, a anulação da pessoa humana, justificando - se a ação do 

Estado pela necessidade de se acabar com as injustiças sociais. Função social significa 

não-individual, sendo critério de valoração de situações jurídicas conexas ao 

desenvolvimento das atividades de ordem econômica.28 

 

Na atualidade, em um contexto de concorrência de mercado, os relatórios sustentáveis 

surgem como uma medida de manutenção de permanência no mercado, já que, nada mais é que 

uma adaptação às demandas apresentadas pelo mercado consumidor.  

Diz-se que se trata de um mecanismo de arrecadação de mercado, pois o consumidor 

contemporâneo busca cada vez mais, uma marca com que se identifique, quer seja que imprima 

suas preocupações. O consumo, em si, implica em escolher entre diversas opções que represente 

sua identidade. 

Ainda mais, com a disponibilidade de informações e das inúmeras opções de fácil acesso 

online, fruto da revolução digital, exige-se das empresas que seja proporcionado aos produtos 

ou serviços uma identidade mais personalizada, com conhecimento do seu público-alvo. A 

relação entre empresa e consumidor é, na contemporaneidade, um exercício de cidadania. 

Outrossim, a iniciativa empresarial de desenvolver os relatórios de sustentabilidade, 

para além de preocupações com o meio e a sociedade, está centrado na criação de credibilidade. 

O que o consumidor busca nesse momento e o que a empresa se empenha em oferecer é 

credibilidade. 

Dessa maneira, diversas empresas vêm investindo sua rentabilidade na construção de 

sua reputação já que o ganho de valor pode vir a ser tangível ou intangível. O lucro a que se 

destina a atividade empresarial deve ser observada por uma perspectiva mais ampla. 

O motivo pelo qual uma empresa investe na produção de relatórios sustentáveis está na 

demonstração de responsabilidade de fundo ético e assim estar exercendo sua função social 

enquanto empresa. Não só, mas também foi demonstrado pela experiência prática de inúmeras 

experiências ao redor do mundo que essa iniciativa auxilia na vantagem competitiva. 

 
28 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito Civil: introdução. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 40-

43. 
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O beneficio coletivo da adoção dessas medidas está na criação de valor compartilhado, 

propósito social de um ciclo positivo de prosperidade que aumenta o valor da companhia por 

meio do ganho reputacional e para a própria coletividade. 

 Elisabeth Laville, autora de “A empresa verde”, entende que o papel das empresas 

atualmente está relacionado à novas expectativas, correspondentes ao contexto do mundo 

contemporâneo, em suas palavras: 

 
A empresa é uma poderosa força de mudança: é um verdadeiro coleiro de 

competências, conhecimento, experiências, know-how, tecnologias e recursos que 

podem contribuir de maneira única para a resolução dos problemas do planeta e da 

sociedade. E não é exatamente nisso que se baseia a legitimidade de uma empresa – 

melhorar a vida dos seres humanos e resolver os problemas de seus públicos?29 

 

Por fim, a atual visão do consumidor brasileiro é a de valorizar, cada vez mais, 

iniciativas que premiem ações destinadas aos ganhos coletivos. Ser uma organização 

considerada sustentável é requisito fundamental para que permaneça competitiva na 

contemporaneidade. O cliente permanece, portanto, o fator determinante, indutor de mudança 

na postura das empresas. 

No que tange aos ganhos a empresa que adotar em sua Governança Corporativa os 

relatórios sustentáveis: 

 
A conexão entre governança corporativa e sustentabilidade fica mais evidente quando 

se observa os quatro princípios que norteiam as boas práticas de governança: 

transparência, prestação de contas, equidade, e responsabilidade corporativa. Apenas 

através de boas práticas de governança corporativa é que uma companhia consegue 

ter credibilidade, atrair capital e se diferenciar no mercado.30 

 

Sendo assim, é por meio da publicação voluntária dos Relatórios de Sustentabilidade 

que diversas empresas podem provir de benefícios no que tange à construção de uma imagem 

ambientalmente correta.  

Logo, na atualidade, tem se desenvolvido pesquisas nacionais31 e internacionais que 

demonstram falhas no que tange à produção de informes não financeiros e aplicabilidade das 

recomendações GRI. 

 

 

4.VALE, A MINERADORA DO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES E INCOERÊNCIAS 

 
29 LAVILLE, op cit., pp. 86-88. 
30 BENITES, Lira Luz Lazaro; POLO, Edison Fernandes. A sustentabilidade como ferramenta estratégica 

empresarial: governança corporativa e aplicação do Triple Bottom Line na Masisa. Revista de Administração da 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, ano 1, vol. 6, maio, 2013, p.827-841. 
31 LEITE FILHO, G. A.; PRATES, L. A.; GUIMARÃES, T. N. Análise os Níveis de Evidenciação dos Relatórios 

de Sustentabilidade das Empresas Brasileiras A+ do Global Reporting Initiative (GRI) no Ano De 2007. Revista 

de Contabilidade e Organizações, v. 3, n. 7, 2009, p. 43-59. 
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4.1. Itabira 

 

Itabira é um município brasileiro situado no interior do estado de Minas Gerais, cujo 

nome tem sua origem nas palavras indígenas “yta” e “bera”, que significam pedra que brilha32. 

Essa inspiração se deve ao Pico do Cauê, localizado em Itabira que, em decorrência da elevada 

concentração de minério de ferro, sua luminosidade podia ser vista à noite. 

A descoberta de reservas naturais data desde o final do século XVII, Salvador e 

Francisco de Farias Albernaz eram dois irmãos pioneiros responsáveis pela descoberta de ouro 

principalmente nas regiões de Mariana e Itabira33, o que atraiu a atenção de outros bandeirantes 

ao território. 

Posteriormente, com a exploração do ferro no começo do século XIX surgiram as 

primeiras forjas e oficinas de fundição, essenciais para o surgimento das novas indústrias 

fabricantes de manufaturados. Entre as novas indústrias nacionais destacam-se a Fábrica do 

Girau (1816), Gabiroba (1976) e da Pedreira (1888). 

No ano de 1910, foi realizado em Estocolmo o XI Congresso Geológico Internacional, 

oportunidade em que Minas Gerais foi revelada como o local de maior acumulação de jazidas 

de minério de ferro do mundo34. A partir de então, mineradoras estrangeiras passaram a 

interessar-se pela exploração do ferro na região. 

 

4.2. Trajetória da Vale: breve histórico  

 

Precipuamente, é necessário esclarecer que o contexto do Brasil no século XIX era do 

estímulo por parte do Estado para a livre exploração de minérios pelos proprietários de terras. 

Levando em conta que chegava ao fim a “Era do Ouro” no Brasil e o crescimento de estradas 

de ferro, navios e motor, invenções provenientes da Segunda Revolução Industrial.  

A trajetória da Vale tem início em meados do século XX. No contexto em que as 

riquezas a serem exploradas passam a ser então o aço, ferro, carvão, cobre, chumbo, zinco, 

bauxita e manganês, para além da Caça ao Ouro. 

Conforme demonstrado, ainda que a exploração de ouro e diamantes datar desde a época 

colonial no estado de Minas Gerais, um empecilho era o transporte e logística já que o sistema 

 
32 Saint-Hilaire, Auguste. Voyages dansles provinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerais. Paris: Gibret et 

Darez, 1830. p. 21. 
33 Taunay, Afonso de E. Relatos sertanistas. São Paulo: Livraria Martins Editora S/A, 1976. 
34 CÂMARA DE ITABIRA. A cidade. Em:<https://www.itabira.cam.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-

cidade/5872>Acesso em 01/02/2021. 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-cidade/5872
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-cidade/5872


22  

de transporte, estradas de ferro ainda era embrionário na época. 

Assim sendo, em 1910 as principais jazidas de ferro em Minas Gerais foram adquiridas 

pelo Brazilian Hematite Syndicate, empresa organizada por dois engenheiros ingleses, que se 

dedicaram à construção de uma usina siderúrgica com sede em Itabira. Em seguida, no ano de 

1911, a Brazilian Hematite é substituída pela Itabira Iron Ore, com sede em Londres. 

No ano de 1919, Percival Farquhar foi responsável pelo Contrato de Itabira de 1920, 

acordo destinado à exportação de minério de ferro35, concedido pelo presidente Epitácio Pessoa.  

Ainda que este projeto enfrentasse óbice por parte do governador do estado de Minas 

Gerais, e posteriormente, presidente da República, Artur Bernardes, este contrato foi 

responsável pela exportação de cerca de 10 milhões de toneladas de minério de ferro aos 

Estados Unidos. 

Durante o governo Vargas, foi enfatizada a nacionalização das reservas minerais. 

Tratava-se de um projeto de desenvolvimento nacional que visava o desenvolvimento industrial 

no Brasil, assim como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  

Sendo assim, em 1º de junho de 1942, foi fundada a Companhia Vale do Rio Doce pelo 

Decreto Lei nº 4352, inicialmente uma sociedade anônima de economia mista. 

O contexto do surgimento da CVRD foi extremamente favorável: em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial e providências como o Acordo de Washington, o Brasil esteve envolto 

em exportação de minério de ferro para os Estados Unidos e Inglaterra para a produção de 

armas36. 

Em sua história, a Companhia Vale do Rio Doce foi alvo de acirrada disputa política. A 

intenção da privatização da mineradora, segundo Antônio Kandir, Ministro do Planejamento à 

época: “mostrar para todos, aqui e no exterior, o grau de comprometimento do governo com a 

reforma do Estado”.37 

O crescimento exponencial da relevância internacional da CVRD sobrevém da 

exportação de minério de ferro, que em 1960 era de 7%, em 1980 de 25% e a partir da década 

de 90, se mantendo em 30%. 

Nessa conjuntura, ocorre a privatização da CVRD, que gera grande controvérsia até os 

dias atuais. À época, era a companhia brasileira que produzia cerca de 114 milhões de toneladas 

 
35 Percival Farquhar era um empresário norte-americano atuante no Brasil. Para além de sua contribuição na Vale, 

Farquhar também esteve envolvido na Brazil Railway Company e na construção da estrada de Ferro Madeira-

Mamoré. 
36 MILANEZ, B.; SANTOS, R. S. P.; MANSUR, M. S.; COELHO, T. P. Buscando Conexões para o Desastre: 

Poder e Estratégia na Rede Global de Produção da Vale. Internext, São Paulo, v.14, n. 3, 2019, p. 265-285. 
37VELASCO JUNIOR, Licínio. Congresso e política de reforma do estado no Brasil. Dados,  Rio de Janeiro ,  v. 

49, n. 2,  2006, p. 233-268. 
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de minério de ferro por ano. 

Nas palavras de Benjamim Stein Bruch, Presidente do Conselho Administrativo da 

Vale, em prol da globalização afirmou que: 

 
Após meio século de História, o Brasil e o mundo passam por profundas 

transformações. A chamada ‘terceira revolução tecnológica e industrial’ impõe um 

novo paradigma tecnológico e novos padrões de competição internacional. O 

crescimento da produtividade, a exigência de qualidade e preço e a maior eficiência 

de toda cadeia produtiva vão estabelecendo o novo e desafiante cenário da economia 

globalizada. É neste cenário mais amplo de transformações históricas que devemos 

discutir a reforma do Estado e das empresas privadas. As privatizações não podem ser 

discutidas apenas do ponto de vista ideológico. O Brasil enfrenta grandes obstáculos 

para sua inserção internacional: o atraso educacional da população, que possui apenas 

três anos e nove meses de escolaridade médica; uma infraestrutura econômica 

precária, com atraso nos cronogramas de investimentos; todas de juros elevados em 

relação às taxas internacionais; estrutura tributaria arcaica; e a pesada herança de mais 

de uma década de estagnação econômica e inflação elevada. As empresas foram 

obrigadas a sobreviver em um contexto de instabilidade permanente, indexação 

generalizada e choques econômicos sucessivos38. 

 

O leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em que ocorreu a privatização 

da Vale do Rio Doce ocorreu no ano de 1997, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso.  

Por fim, 41,73% das ações da CVRD foram arrematadas pela Consórcio Brasil, 

posteriormente, responsável pela criação da holding Valepar S.A., que se tornou a acionista 

controladora da companhia. A Valepar era composta de fundos de pensão com vinculo a 

empresas estatais, empresas internacionais e instituições financeiras. 

Em 1997 também, a companhia expandiu sua atuação, passando a explorar petróleo e 

gás natural, com a criação da Vale do Rio Doce Energia. A partir da privatização, a companhia 

passou por um processo de renovação organizacional, na própria estrutura funcional foi 

instituído Programa de Demissão Incentivada. 

Ainda que esse movimento tivesse como intuito o processo de concretização da 

globalização, por meio de um processo de “nova governança corporativa”39,e que de fato tenha 

havido expansão internacional40 da Vale, por se tratar da exploração de minério de ferro, a 

extração e grande parte das operações está centrada no Brasil.  

Desde a sua fundação, a Vale se mostrou uma das maiores empresas brasileiras. Foi 

objeto de disputa e desacordos políticos durante toda a sua trajetória. Seu crescimento se deve 

 
38 ADÃO, Sônia Maria. Os discursos confrontados no processo de privatização: o caso Companhia Vale do 

Rio Doce. Tese (Pós-Graduação) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2006, p.135. 
39 SANTOS, Rodrigo Salles Pereira. A nova governança corporativa da Vale S.A.: um percurso politico em direção 

à “true Corporation”. Versos, v.1, n. 4, 2017, p.32. 
40 Atualmente, a Vale conta com escritórios, instalações e joint-ventures em mais de 30 países. 
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à montagem de um complexo mina-ferrovia-porto voltada para a exportação, a diversificação 

da exploração de seus recursos minerais, bem como a horizontalização e verticalização das 

atividades exploradas. Atuando individualmente e com a cooperação de outros grupos nacionais 

e internacionais. 

 

4.3. Agenda sustentável na Vale 

 

4.3.1.Iniciativa ambiental: Projeto Carajás 
 

A Vale foi a minerado dianteira no Brasil que introduziu medidas sociais e ambientais 

em seu programa. A descoberta de reservas naturais em Carajás, no interior do Pará, em meados 

da década de 60, mas o difícil acesso à região ainda era um fator impeditivo para a exploração 

da área. 

 Em 1985 foi iniciado o Projeto Ferro Carajás, na administração de Eliezer Batista41. 

Com o fim de iniciar as operações no interior do estado com um eficiente escoamento da 

produção, foi construída a Estrada de Ferro Carajás. É uma ferrovia que trespassa os estados de 

Pará e Maranhão, de Paraupebas, no Pará à Baía de São Marcos, localizada no Maranhão.  

A implementação do Projeto Carajás enfrentou resistência por parte de movimentos 

ambientalistas nacionais e internacionais. Ocorre que a região da Serra do Carajás é uma área 

de concentração de povos indígenas e a Floresta Nacional é uma área de conservação 

ambiental42. 

Esse empreendimento vinha na contramão da estrangeirização43 da Amazônia44, acerca 

dos proventos da exploração mineral da área, seria destinado ao próprio desenvolvimento 

nacional e regional, nas palavras de Tádzio Coelho: 

 
No caso da Amazônia, desenvolveu-se o subdesenvolvimento em escala regional, e 

não nacional. A Amazônia padece pelo subdesenvolvimento, com produção de 

matérias-primas intensivas em energia e água, concentração fundiária e 

superexploração do trabalho. Ao mesmo tempo, a economia brasileira é mais 

complexa que isso. A exportação de matérias-primas tem um peso maior na economia 

amazônica do que na economia do país. Pensando em termos de território, a Amazônia 

pode ser encarada como um centro de expansão do capital, ao mesmo tempo em que 

a economia sul-sudeste do país é qualitativamente diferente. A estrutura produtiva 

 
41Eliezer Batista foi o empresário que presidiu a Vale por mais tempo, tendo ocupado o cargo por dois mandatos, 

dos anos 1961-1964 e 1979-1986. Foi responsável pela criação do conceito de “distância econômica” e influenciou 

no processo de internacionalização da Vale, com a eficiente exportação proveniente do Porto de Tubarão (SC) ao 

Japão. Por esse motivo ficou popularmente conhecido como o “engenheiro ferroviário que ligou a Vale ao resto 

do mundo”. 
42Decreto nº 2.486, de 2 de fevereiro de 1998. 
43Estrangeirização na corrente apresentada por José Antônio Herrera que define esse processo como apropriação 

e dominação de espaço estratégico estabelecido por poder estrangeiro. 
44HERRERA, J. A. A estrangeirização de terras na Amazônia Legal brasileira entre os anos 2003 e 2014. Campo-

Território: Revista de Geografia,  2016, p. 136-164. 
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pouco diversificada e de baixo valor agregado da Amazônia não é igual à encontrada 

no sul e sudeste, que é caracterizada por uma maior diversificação produtiva e maior 

produção de manufaturados45. 

 

Com o planejamento de reparar as áreas degradadas e a execução de um projeto de 

urbanização que visava o estabelecimento dos funcionários e o próprio desenvolvimento da 

região, a Vale se propôs a investir em infraestrutura pública e qualificação da mão de obra.  Por 

fim, o Projeto Carajás logrou êxito em suas intenções. 

 

4.3.2. Iniciativas sociais 
 

Entre as principais e mais antigas iniciativas sociais criadas pela Vale, uma das de maior 

relevância é a Fundação Vale. Criada em 1968, atualmente extrapolou o território brasileiro e 

se estendeu a Moçambique, Nova Caledônia e Õma. Atua nos seguintes eixos: educação, saúde, 

inclusão produtiva e proteção social46.  

A partir da década de 90 a Gerência de Relacionamento com as Comunidades, a 

Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e Desenvolvimento Social, os Projeto A Valer, AGIR 

EFC: Consolidando a Rede de Mulheres do Maranhão47, a Cooperativa de Trabalho48, Coleta e 

Recuperação de Resíduos da Vila Maranhão e o Parque botânico Vale, entre outras.  

Desde o início, a Vale realizou medidas de desenvolvimento social. Não se restringindo 

apenas à destinação de recursos, no Relatório de Sustentabilidade de 2006, esclareceu o 

seguinte: 

 
Apesar de a atividade de mineração enfrentar resistências da população, devido ao seu 

histórico no país, a Vale tem estabelecido um relacionamento participativo, mantendo 

uma boa relação com a comunidade e obtendo a “licença social” para sua operação, 

que permitirá à empresa produzir fosfato, mineral com aplicação na agricultura. (grifo 

nosso) 

 

A “licença social” em questão, se insere na Governança Corporativa das empresas como 

“essencial para reduzir os riscos de a corporação se tornar objeto de crítica pública, de conflitos 

sociais e, em geral, de sofrer danos na sua reputação”49.  

 

 
45 COELHO, Tádzio Peters. Projeto Grande Carajás: trinta anos de desenvolvimento frustrado. 1 ed. Marabá: 

Editorial Iguana, 2015, p. 11. 
46Informações disponibilizadas no site institucional da Função Vale, detalhes acerca de sua atuação e iniciativas 

em: < https://www.fundacaovale.org/> 
47 Criada em 2014, o projeto encoraja a geração de trabalho e renda de mulheres empreendedoras na região da 

Estrada de Ferro Carajás. 
48 Mais uma iniciativa destinada à capacitação de trabalhadores, com o apoio do Sebrae, visa o assessoramento de 

pequenos empreendimentos na reciclagem e carvão.  
49 ABREU, Poliana. Entrevista com Ian Thomson, diretor da On Common Ground Consultants Inc. Ideia 

sustentável. Disponível em:<https://ideiasustentavel.com.br/pela-politica-da-boa-vizinhanca>. Acesso em: 30/01 

/21. 
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4.4. Controvérsias recentes 

 

4.4.1. PublicEyeAward 
 

Existem controvérsias sociais-ambientais envolvendo a Vale na última década. Em 

2012, a Vale foi vencedora do prêmio PublicEyeAwards. Essa foi uma premiação criada em 

2000, organizada em conjunto entre ONG’s do mundo inteiro, entre as quais a Declaração de 

Berna e a Greenpeace.  

Através de voto popular, são escolhidas as empresas que se destacaram em razão de 

seus problemas ambientais e sociais. Os fatores determinantes considerados para essa escolha 

foram a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e a Articulação Internacional dos 

Atingidos pela Vale. 

 

4.4.2. Mariana 
 

Em relação aos impactos ambientais, no que tange ao rompimento de barragens, 

destacam-se dois desastres: Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. 

No dia 5 de novembro de 2015 em Mariana-MG, ocorreu o rompimento da barragem 

do Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A. As ações da Mineradora Samarco 

pertencem 50% à Vale e 50% à BHP Billinton Brasil Ltda. 

Cerca de 34 milhões de m³ de rejeito de minérios de ferro foram despejados atingindo 

para além da cidade de Mariana, 700 km de comprimento do Rio Doce e os estados de Espírito 

Santos e Bahia. 

De acordo com os dados divulgados pelo Laudo Técnico Preliminar elaborado pelo 

IBAMA em 201550, este pode ser considerado o maior desastre industrial no Brasil. Ocorre que, 

com o rompimento da barragem, foram ocasionados danos irreparáveis nos ecossistemas micro 

e macro.  

O pH do solo foi alterado, contaminação de metais nos corpos hídricos, atentado à fauna, 

danos socioambientais como patrimônio público e imóveis e por fim a enorme perda 

humanitária.  

Em entrevista concedida por Ailton Krenak51 ao Brasil de Fato52, o escritor indígena 

relata o viés das comunidades indígenas crenaque que viviam na margem do Rio Doce. Ele 

 
50IBAMA. Laudo Técnico Preliminar- Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Minas Gerais. 2015. 
51 Ailton Krenak é jornalista nascido em 1953, em Minas Gerais, próximo à região do Rio Doce. Pertence à etnia 

indígena Crenaque. Atua na luta pelos direitos indígenas e ativista ambiental. 
52 Entrevista concedida por Ailton Krenak à BdF Entrevista em 6 de novembro de 2020. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=QxTrrAOPoLk> Acesso em 9 de fevereiro de 2021. 
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acrescenta que para essas pessoas, o desastre levou consigo parte de suas crenças religiosas.  

Esses povos indígenas, completamente integrados com o meio natural, foram privados 

de uma divindade religiosa, que é o próprio Rio Doce. 

Ailton Krenak trás também a formação de uma “Economia do Desastre”. Para ele, os 

danos causados ao meio ambiente são irreparáveis, mas tendo em conta o panorama atual, a 

melhor maneira de lidar com a situação seria minimizar os danos causados ao Rio Doce e às 

espécies naturais ameaças pela destruição de seu bioma natural.  

Segundo ele, a compensação financeira é mais fácil e lucrativa e por isso tendente ao 

desastre. A indenização seria então, uma ofensa, um confinamento forçado imposto à esses 

trabalhadores e habitantes que passaram a depender de um sistema econômico fora do seu 

controle. 

 

4.4.3. Brumadinho 
 

Fabio Schvartsman, engenheiro de produção que assumiu a presidência da Vale em 

2017, afirmou “Mariana nunca mais”.53Seria plausível pensar que o desastre em Mariana seria 

um ponto crucial para uma mudança de paradigma às empresas extrativistas no Brasil.  

Contudo, em 25 de janeiro de 2019, a cerca de 126 km de Mariana, ocorreu outro 

rompimento de barragem. Dessa vez tratava-se da Mina Córrego do Feijão, controlada pela 

Vale, que abrigava 7 barragens de minério de ferro. 

Ocorreu o rompimento da barragem 1, de forma que cerca de 12 milhões de m³ de 

rejeitos afetaram de forma decisiva a cidade de Brumadinho. Nessa oportunidade, foram 

contabilizados 259 mortos e 11 desaparecidos. Foram atingidos funcionários da minerado que 

estavam em seu horário de trabalho na ocasião do incidente, a comunidade Vila Ferteco e o rio 

Paraopeba. 

Ocorre que esse desastre que ocasionou uma quantidade exorbitante de mortos e feridos 

foi compreendido como consequência de relapso por parte da Vale. A barragem 1 estava 

desativada há mais de 3 anos mas ainda restavam resíduos antigos ainda não eliminados.  

Ademais, não foi emitido sinal de alerta após o rompimento. Sendo assim, os 

funcionários não tiveram chance de salvar sua vida. Atualmente, 13 pessoas continuam 

desaparecidas. 

A fim de demonstrar a enorme tragédia que Brumadinho representou no Brasil e no 

 
53BASILIO, Patrícia. Ao tomar posse presidente da Vale disse que seu lema seria Mariana nunca mais. 

ÉPOCA. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/ao-tomar-posse-presidente-

da-vale-disse-que-seu-lema-seria-mariana-nunca-mais.htmlAcesso> Acesso em 02/03/2021. 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/ao-tomar-posse-presidente-da-vale-disse-que-seu-lema-seria-mariana-nunca-mais.htmlAcesso
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/01/ao-tomar-posse-presidente-da-vale-disse-que-seu-lema-seria-mariana-nunca-mais.htmlAcesso
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mundo, soldados israelenses foram enviados a fim de auxiliar nas buscas por sobreviventes, 

médicos cubanos foram colocados à disposição, além do incontável serviço de inúmeros 

brasileiros deslocados de todas as regiões.  

Foi comprovado que bombeiros que trabalharam no resgate dos corpos foram 

contaminados por metais pesados no organismo. 

 

4.4.4. Evacuação em Barão de Cocais  
 

A Vale foi responsável, em maio de 2019, pela evacuação da cidade de Barão de Cocais, 

também no estado de Minas Gerais, dado o risco de rompimento de barragem. Poucos meses 

após a tragédia que assolou o Brasil após Brumadinho, a barragem Sul Superior, localizada na 

Mina de Gongo Soco, foi classificada como risco iminente de ruptura. 

A problemática dessa situação foi que cerca de 1.105 moradores foram privados de suas 

residências, trabalho e cotidiano, como também o medo de mais uma  devastação ambiental. 

No que tange ao transtorno com a povoação nativa de determinado território, a Vale 

também já esteve envolvida em controvérsias com comunidades indígenas de diversas etnias. 

Cesar Gordon54 critica a postura predatória por parte da Vale, pois as compensações financeiras 

que a empresa se propõe acaba prejudicando a qualidade de vida dos povos nativos e se 

tornando uma medida paliativa. Conflitos judiciais já envolveram os índios Xikrin-

mebenkroge, Comboios, NaôXohã e Patajó. 

 

4.4.5. Fundação Renova e medidas reparatórias 
 

A Fundação Renova é uma organização não governamental privada e sem fins 

lucrativos criada em 2016 em razão do ajustamento de um Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC). Tem como propósito o reassentamento do subdistrito de 

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, a indenização e recuperação de áreas 

devastadas. 

As críticas à Fundação Renova estão pautadas na dificuldade e na insuficiência das 

indenizações às famílias afetadas. Questiona-se também a autonomia funcional da Fundação 

Renova que é formada por cerca de 20% de funcionários da Vale, Samarco e BHP Billiton. 

Outro ponto de critica é que a indenização é devida apenas àqueles que tiveram a 

residência afetada. Em relação aos prejuízos aos bens móveis e saúde física e mental, ainda 

estão sendo realizadas pesquisas para avaliar a extensão dos danos, mesmo com o espalhamento 

 
54 Antropólogo, autor da obra Economia selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebengokre. 
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de lama tóxica e o trauma sofrido pela perda de familiares e amigos.  

Em comunicado, a Fundação Renova afirmou o seguinte: 

 
O objetivo da pesquisa é dimensionar os riscos à saúde humana pela exposição a 

elementos químicos existentes no meio ambiente, ao longo de toda a área atingida 

pelo rompimento da barragem. Tendo sido identificados impactos relacionados ao 

desastre à saúde da população atingida, o estudo indicará as ações mitigadoras 

necessárias para garantir a saúde dos atingidos, a serem executadas pela fundação.55 

 

Finalmente, também tem sido questionável a decisão da fundação de destinar o terceiro 

maior orçamento à pasta de “Comunicação e Diálogo”. Mesmo assim, a fundação rejeita a 

alegação que haja intenção publicitaria e acolhe as sugestões da comunidade. 

No ano de 2020 a Fundação Renova foi fundamental ao ter interrompido o pagamento 

do auxilio financeiro em meio a pandemia da COVID-19 no Brasil56 para indivíduos que não 

possuem fonte de renda diversa. 

Para ilustrar, embora tenha lucrado R$6,5 bilhões no terceiro semestre de 2019, a Vale 

acumula R$390 milhões em multas ambientais ainda não pagas. Essa realidade financeira da 

empresa, em adição a essa negligência traduzir-se em um comportamento repetido resulta em 

resistência popular. 

Recentemente, em fevereiro de 2021, o Ministério Público do estado de Minas Gerais 

ajuizou ação civil pública visando à extinção da Fundação Renova. Além de irregularidades 

fiscais nas contas apresentadas pela fundação, também está sendo acusada por representar os 

interesses das mineradoras Vale, Samarco e BHP. 

 

5. Os relatórios de sustentabilidade da Vale 

 

5.1. Breve histórico dos relatórios de sustentabilidade produzidos no Brasil 

 

5.1.1. Instituto Ethos 
 

Criado em 1998 por uma união de executivos da iniciativa privada, o Instituto Ethos 

surgiu simultaneamente ao conceito de Responsabilidade Social Empresarial. É classificada 

como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de modo que deve cumprir o 

 
55FREITAS, Raquel. Moradores de cidades atingidas por mar de lama seguem em busca por reconhecimento 

de direitos. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/07/moradores-de-

cidades-atingidas-por-mar-de-lama-seguem-busca-por-reconhecimento-de-direitos.ghtml> Acesso em 

16/04/2021. 
56ANGELO, Mauricio. Fundação Renova, da Vale e BHP, corta auxílio para 7 mil pessoas no meio da 

pandemia e é denunciada por “violação em massa de direitos humanos”. Observatório da Mineração. 

Disponível em:<https://observatoriodamineracao.com.br/fundacao-renova-da-vale-e-bhp-corta-auxilio-para-7-

mil-pessoas-no-meio-da-pandemia-e-e-denunciada-por-violacao-em-massa-de-direitos-humanos/>Acesso em 

03/02/2021. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/07/moradores-de-cidades-atingidas-por-mar-de-lama-seguem-busca-por-reconhecimento-de-direitos.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/07/moradores-de-cidades-atingidas-por-mar-de-lama-seguem-busca-por-reconhecimento-de-direitos.ghtml
https://observatoriodamineracao.com.br/fundacao-renova-da-vale-e-bhp-corta-auxilio-para-7-mil-pessoas-no-meio-da-pandemia-e-e-denunciada-por-violacao-em-massa-de-direitos-humanos/
https://observatoriodamineracao.com.br/fundacao-renova-da-vale-e-bhp-corta-auxilio-para-7-mil-pessoas-no-meio-da-pandemia-e-e-denunciada-por-violacao-em-massa-de-direitos-humanos/
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estabelecido nos seguintes incisos do artigo 3º da Lei 9.790/99: 

 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito 

às atividades mencionadas neste artigo. 

 

Em 2000, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial passaram a 

ser implementados pelas empresas brasileiras. É importante realçar que há autonomia do 

Instituto Ethos em relação às empresas que adotam os Indicadores.  

Os Indicadores Ethos levam em consideração os seguintes aspectos: valores, 

transparência e governança, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e 

clientes, comunidade e governo e sociedade. 

Conforme indicado pela própria Instituto: 

 
Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis têm como foco 

avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido incorporadas 

nos negócios, auxiliando a definição de estratégias, políticas e processos. Embora 

traga medidas de desempenho em sustentabilidade e responsabilidade social, esta 

ferramenta não se propõe a medir o desempenho das empresas nem reconhecer 

empresas como sustentáveis ou responsáveis. (grifo nosso)57 

 

A atuação do Instituto Ethos também é pautada na orientação através da educação e 

informação, concebido pelo Uniethos, Oscip criada em 2004, é uma associação independente 

dedicada à capacitação da sociedade civil e empresarial acerca da Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 

5.1.2. Diretrizes da GRI 
 

Em 2000 foi divulgado o G1, relatório de sustentabilidade inaugural, produzido por 31 

empresas, viria a servir de arquétipo para os seguintes. Em 2001, o G2 foi apresentado na 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio + 10, realizado em Johanesburgo, na 

África do Sul. 

Com a internacionalização dos relatórios sustentáveis da GRI se concretizando, a 

organização adquire um caráter organizacional, multi-stakeholder58, formada pela reunião de 

 
57 INSTITUTO ETHOS, Indicadores. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/>. Acesso 

em 12/02/2021. 
58A disposição multi-stakeholder é aqui compreendida como uma reunião de interessados reunidos fim de bucar 

uma solução comum a essa coletividade. Em relação à Teoria do Stakeholder, aqui o conceito de multi-stakeholder 

a empresa não é o cerne da questão, mas está inserida em uma rede interdependente que colabora para um 

https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/
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empresários, pesquisadores, executivos e diversas organizações internacionais. De forma 

comunitária são elaboradas as diretrizes estabelecidas nos modelos propostos. 

Em 2006, com o apoio de cerca de 3 mil especialista foi elaborado o G3, ocasião em 

que aproximadamente mil empresas já eram adeptas dos modelos GRI. 

A quarta geração das Diretrizes foi lançada em 2013, como inovação trazia o Manual 

de Implementação e os Princípios de Relatório. 

A última versão das Diretrizes é a GRI Standarts, usada desde 2018. Enfatiza-se que a 

adoção do modelo de relatório de sustentabilidade, não implica na admissão integral das 

diretrizes oferecidas.  

Em se tratando de um modelo de relato voluntário, cada instituição poderá adaptar sua 

gestão e governança ao que pretendem que seja divulgado.  

Pormenorizadamente, o relatório no modelo GRI Standarts poderá ser Essencial ou 

Abrangente. A diferença entre ambos é que no segundo caso, é apresentada o posicionamento 

ético da empresa, que é o empregado pela Vale.  

O relatório de sustentabilidade que GRI Standarts Essencial é mais sucinto e se 

restringe às ações sustentáveis e o impacto de suas medidas. A White Martins é uma 

multinacional que publicou em 2018 um modelo de grande interesse, apresentando as medidas 

tomadas. 

Por meio dos títulos “Como cuidamos do meio ambiente” e “O que fazemos pela 

geração de impacto social positivo”, é evidente que empresa presta pela apresentação de 

atitudes concretas. 

Em contrapartida, o relatório de sustentabilidade que GRI Standarts Essencial trás 

consigo os valores e o posicionamento da empresa como um diferencial. Essa preocupação tem 

como diferencial o engajamento empresarial a identificação com o público. Uma dessas 

empresas é a Vale. 

 

5.2. Produção de relatórios pela Vale 

 

A produção dos relatórios de sustentabilidade está diretamente relacionada à gestão 

empresarial. A Vale utiliza de seu site institucional para disponibilizar os relatórios de 

sustentabilidade.  

Tratando-se se uma empresa mineradora, essa preocupação com a mitigação de riscos 

ambientais e a cooperação com as comunidades locais, faz com que permaneça adotando 

 
crescimento geral. 
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práticas fundamentais de responsabilidade social59. 

O início da produção de relatórios pela Vale teve início em 1998 com a publicação de 

Balanços Sociais, que permanece até hoje como um de seus informes não financeiros. Foi 

anunciado em seu Relatório Anual de 1998 que o meio ambiente era compreendido pela Vale 

como “componente estratégico que afeta a competitividade”60 

Posteriormente, no ano de 2001 foi divulgado o Relatório 20 F, padronizado pela 

Securitiesand Exchange Commisision, pautado na apresentação de resultados econômicos, 

investimentos e projetos anuais das empresas estrangeiras com ações negociadas na bolsa de 

valores dos Estados Unidos. 

A divulgação dos relatórios de sustentabilidade passou a ocorrer no ano de 2006, 

enquanto Fundação Vale do Rio Doce. Ressalte-se que o início dos relatórios sustentáveis 

ocorreu na Vale após um período de intensa prosperidade da empresa. 

 A Vale havia recém adquirido a mineradora canadense Inco, se tornado a maior 

exportadora de minério de ferro da China e com crescimento de 38,5 em relação ao ano 

anterior61.  

No Relatório de Sustentabilidade de 2006 já trazia no bojo da preocupação ambiental, 

em suas próprias palavras: “É um cuidado que a empresa entende ser fundamental para a sua 

competitividade.”. 

A produção dos relatórios de Sustentabilidade já estava presente voluntariamente no 

Brasil nas empresas Sulamérica, desde 200262 e Natura, em 2001,63por exemplo.  

Com o passar do tempo o envolvimento das empresas se aprofundaram nas questões 

ambientais e sociais e atualmente é cobrado posicionamento no que tange ao combate à 

corrupção, atendimento regulatório e criação de um legado. 

A Vale compôs a Carteira de Índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa de 2011 

a 2015. A BM&BOVESPA (B3) é uma companhia de capital aberto, administradora do 

mercado de capitais. É a única bolsa de valores oficial do Brasil, líder na América Latina e uma 

das maiores dos mundo em valor de mercado. 

Para uma empresa estar insertada na Carteira de Índice de Sustentabilidade 

Empresarial Bovespa: 

 

 
59 BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática. 

2.ed., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 22-24. 
60VALE, Relatório anual 1998. 
61VALE, Relatório 2006.  
62 Sendo intitulada como Balanço Social de 2002 a 2007. 
63 Intitulada como Relatório Anual de Responsabilidade Social Corporativa em 2001. 
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São convidadas para participar, como elegível, as companhias detentoras das 200 

ações mais líquidas da B3, em um critério objetivo. O processo pressupõe o 

preenchimento de um questionário composto por 7 dimensões: Econômico–

Financeiro, Geral, Ambiental, Governança Corporativa, Social, Mudança do Clima e 

Natureza do Produto e até 40 companhias compõem a carteira do índice (com vigência 

anual)64. 

 

Em uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade Federal de João Pessoa65, 

observa-se que a inclusão de uma instituição na carteira da BM&BOVESPA, para além de um 

reconhecimento de um reconhecimento dessa empresa com a sociedade e o meio ambiente, essa 

cognição se estende também aos stakeholders. 

A B3 recomenda a adesão das empresas ao modelo “relate ou explique”. Oferece em 

seus Índices de Sustentabilidade o Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3)66 e o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). 

Apesar da MB&BOVESPA não apresentar explicação quando uma empresa é excluída 

da Carteira de Índice de Sustentabilidade. A retirada da Vale se deu após o desastre ambiental 

ocorrido em Mariana, na qual a empresa esteve envolvida. 

Luciano Siani Pires, esclareceu que: “seja uma reação dos membros do Conselho 

Deliberativo do ISE diante dos eventos que envolveram a Samarco”67. No Relatório de 

Sustentabilidade de 2015, a Vale ressaltou que mantém o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. 

É de grande valia perceber que em 2015, mesmo após a repercussão de Mariana e a 

retirada da Vale na ISE, foi premiada como uma das 16 empresas consideradas “amigáveis” ao 

meios ambiente, tendo-lhe sido atribuído reconhecimento no Prêmio Época Empresa Verde. 

 

6. APLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE NA EMPRESA VALE 

 

6.1. Nível de aplicação dos indicadores GRI  

 

A aplicabilidade dos relatórios se submete à 3 níveis de abrangência em sua 

elaboração: A, B e C. Se aplica o sinal (+) se tiver realizado processo externo de verificação. O 

 
64B3. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-

data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm> Acesso em 

22/01/2021. 
65 MACHADO, M. A. V.; MACEDO, M. A. S; MACHADO, M. R.; SIQUEIRA, J. R. M. Análise da relação entre 

investimentos socioambientais e a inclusão de empresas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 

BM&FBOVESPA. Revista de Ciências da Administração. Florianópolis, v. 14, n.32, 2012, p.20-26. 
66B3. Índice de Carbono Eficiente (ICO 2 B3). Disponível em:<http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-carbono-eficiente-ico2.htm> Acesso em 22/01/2021. 
67EXAME. Índice de Sustentabilidade para 2016 encolhe e exclui Vale. Disponível em: 

<https://exame.com/negocios/indice-de-sustentabilidade-para-2016-encolhe-e-exclui-vale/>Acesso em 

22/01/2021. 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-carbono-eficiente-ico2.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-carbono-eficiente-ico2.htm
https://exame.com/negocios/indice-de-sustentabilidade-para-2016-encolhe-e-exclui-vale/
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primeiro Relatório de Sustentabilidade da Vale (2006) não alude a qualquer tipo de apuração. 

O relatório de 2007 passa a ser classificado como B+ por ter reportado os itens de 

perfil, gestão e a quantidade de 20 no que tange aos indicadores mínimos de desempenho. A 

começar de 2009, a Vale passou a divulgar relatórios A+ pelo seguinte: 

 
A partir de Relatório de Sustentabilidade de 2009, a Vale elevou o nível de publicação 

para A+, apresentando o relato de todos os itens de perfil, de informações sobre a 

forma de gestão para cada categoria de indicador e de todos os indicadores de 

desempenho essenciais (49), adicionais (23) e do Suplemento Setorial de Mineração 

e Metais (14)68. 

 

Sendo assim, resta claro que o propósito demonstrado por parte da Vale era de 

aprimorar a qualidade dos relatórios, tornando-o mais extenso e detalhado. Trata-se se uma 

estratégia de benchmarking69, que resta demonstrado: “Os resultados obtidos permitem validar 

as ações de controle previstas no projeto, e ainda as de mitigação e compensação a serem 

adotadas.”.70 

 

6.2. Marketing irresponsável demonstrado pela produção de relatórios de sustentabilidade 

ineficientes 

 

Os relatórios de sustentabilidade não apenas da Vale, mas também o de todas as 

empresas que a adotam devem ser vistos como parte do Marketing dessa instituição. De acordo 

com Alexandre Luzzi Las Casas: 

 
“Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 

às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou individuo 

e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 

causam no bem estar da sociedade.”71 (grifo nosso) 

 

Os relatórios podem ser vistos de forma analógica com vistas à conquista de vantagem 

estratégica frente à concorrência. Nesse ponto de vista, a responsabilidade socioambiental da 

empresa deve ser proveniente das suas declarações de missão e as demais politicas de 

comprometimento. 

A transparência oriunda dos relatórios de sustentabilidade também se relaciona com a 

 
68 LEITE, Ana Clara da Cunha Ferreira. Análise das estratégias de sustentabilidade da empresa Vale S.A. Tese 

(Programa de Pós-Graduação em Práticas de Desenvolvimento Sustentável) - Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017, p. 14. 
69 Existe mais de uma definição para o conceito de Benchmarking, de acordo com a Internacional Benchmarking 

Clearinghouse (IBC), trata-se de um processo contínuo de medir e comparar as organizações; medidas de 

desempenho comparativos. 
70 VALE, Relatórios de Sustentabilidade de 2017. 
71 CASAS, A. L. L., Marketing: Conceitos exercícios casos. 7. Ed. São Paulo:Atlas, 2006, p.135-136. 
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capacidade dessa empresa de prestar contas quanto às falhas. Retornando ao conceito de licence 

to operate, a sociedade concede o direito de exercício da atividade econômica pelo 

comportamento demonstrado e os compromissos assumidos. 

A produção dos relatórios sustentáveis passa a significar uma captura de valor por 

parte dos acionistas, agentes financeiros e para com a comunidade. Ocorre que, a construção da 

identidade e credibilidade de uma marca vem a frente do produto ou serviço. 

 

6.3. Legislação ambiental aplicada à mineração 

 

O direito fundamental ao meio ambiente é uma cláusula pétrea na Constituição 

Federal. Trata-se se um valor permanente impresso em um Estado Democrático de Direito, 

impresso nos artigos a seguir:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 
 

Sendo assim, é um direito difuso cuja tutela cabe à coletividade e ao Estado72. A 

mineração, por si, é uma atividade agressiva com o meio ambiente e a gestão dessa exploração 

é de competência da União: 

 
Art. 20. São bens da União [...] 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo [...] 

 

A legislação brasileira compreende os direitos dos recursos minerais e do subsolo 

como apartados do solo. A Lei nº 8.901/1994 disciplina a participação do proprietário particular 

do solo nos resultados econômicos e indenização pela área. 

O Decreto-lei nº 227 de 1967 (Código de Mineração), em união com o Decreto nº 

97.632/89, regulam os requisitos e a forma como se dá a exploração. Exige-se uma série de 

fases para que determinada empresa possa ser licenciada, como o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e submeter o Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD) ao órgão competente73. 

Concedida a licença de operação, é exigido que a empresa proceda com o auto 

monitoramento e realize auditorias ambientais enquanto por parte dos órgãos públicos o que se 

espera é a inspeção e fiscalização constantes74. 

 
72 SILVA, Jose Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 9a edição. Malheiros Editores, 2011, p. 41. 
73As normas de competência para o licenciamento ambiental está na Lei Complementar 140/11. 
74 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. IBAMA - Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento 

Ambiental no Setor de Extração Mineral. Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos. 

Programa de Proteção e Melhoria da Qualidade Ambiental. Brasília, 2001. 
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De forma que a transparência é um requisito para a exploração dos recursos minerais 

no Brasil. Para além da boa vontade da empresa, as pesquisas, resultados e planos de 

regeneração das áreas degradadas nada mais são que requisitos para a exploração de bem 

público e recurso pertencente á União. 

O Departamento Nacional de Produção Mineral é uma autarquia federal brasileira 

fundada em 1934 por Getúlio Vargas. É vinculada ao Ministério de Minas e Energia e é de sua 

responsabilidade a tutela do exercício dessas explorações. 

O princípio da responsabilização dos causadores de danos ambientais, que ampara a 

recuperação das áreas degradadas também está contido na Carta Constitucional: 

 
Art. 225. [...]  

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei.  

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [...] 
 

O prejuízo aos recursos naturais deve ser reduzido ao mínimo possível, daí a exigência 

dos estudos anteriores, antes mesmo de concedida a licença, porém, sendo inevitável o dano 

ambiental, as medidas a serem tomadas devem ocorrer concomitantemente com o exercício da 

atividade mineradora.  

De acordo com Paulo Affonso Leme Machado: 

 

“O dever de evitar-se a poluição e, não se pode negar, o perigo de uma empresa 

mineradora extinguir-se ou até ficar insolvente após a exploração de uma mina, obriga 

a que a atividade de recuperação seja realizada ao mesmo tempo em que se faz a 

exploração dos recursos minerais”75 

 

Inclusive, os danos causados por essa atividade não se restringem ao meio ambiente, 

mas a todos os afetados, sejam o meio ambiente artificial, cultural e de trabalho. Da mesma 

maneira, as pessoas físicas e jurídicas, essa responsabilidade é objetiva. Assim, independe de 

culpa. 

 

6.4. Consequências após Mariana e Brumadinho 

 

Foi criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga Brumadinho, 

tendo sido aprovada por unanimidade relatório final que indiciou a Vale, TUV SUD76 e 22 

 
75 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a edição. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.47. 
76 Trata-se de uma multinacional alemã que presta serviços de consultoria de certificação técnica, está sendo 

investigada por ter atestado estabilidade à Mina Córrego do Feijão.  
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autoridades responsáveis77 por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e poluição ambiental. 

Além da devastação de regiões considerada área de preservação permanente 

No que diz respeito ao rompimento da barragem de Brumadinho, o parecer da Agência 

Nacional de Mineração (ANM) é que ocorreram omissões, inconsistências e discrepância nos 

documentos oferecidos pela Vale.  

As informações suprimidas tratam-se dos riscos eminentes antecessores ao acidente 

que poderiam ter sido comunicados à ANM. O risco era de estado urgente, classificado como 

risco 10 em uma escala de 0 a 10. Esses fatos não correspondem com os documentos internos 

acerca dos problemas na estrutura da barragem. 

Murilo Rocha, um dos autores da obra “Livro reportagem de Brumadinho: a 

engenharia de um crime”, escrito em conjunto com o também engenheiro Lucas Ragazzi, 

concedeu entrevista à Agência Brasil78 em 09 de novembro de 2019, afirmou o seguinte acerca 

das recentes investigações: 

 
Agência Brasil: O livro tem como subtítulo “a engenharia de um crime”, o que pode 

transmitir a ideia de que foi urdido e até racionalizado na escolha de parâmetros de 

segurança. Isso é comum em avaliação de obra e de risco de empreendimento? 

Murilo Rocha: Eu não posso afirmar que é comum. O que a gente viu, em 

documentos apreendidos pela polícia e por outros órgãos, é que era uma prática 

corriqueira da Vale. Eles tinham documentos internos que demonstravam que pelo 

menos dez barragens estavam acima do limite aceitável. Isso está escrito, mas não era 

tornado público. Para a sociedade, eles vendiam que estava tudo bem e tranquilo. 

Quando a gente usa “engenharia de um crime”, a gente quer mostrar a anatomia de 

um crime e dissecar como isso ocorreu, mostrando que eles tinham conhecimento e 

foram discutindo essa situação ao longo de pelo menos um ano e três meses. Os 

problemas eram discutidos tanto por engenheiros da Vale quanto por auditores da 

consultoria alemã TUV SUD. 

 

O promotor de Justiça Willian Garcia Pinto Coelho acerca do envolvimento da TUV 

SUD: 

Baseava-se na retaliação e recompensa. As empresas que não aceitavam entrar no 

conluio e demonstravam eventualmente discordância com os objetivos corporativos 

do trabalho eram retaliadas e afastadas dos contratos. Em sentido contrario, a TUV 

SUD cedeu ao ser pressionada pela Vale. Ela optou deliberadamente por adentrar no 

conluio ilícito e foi recompensada por isso. A TUV SUD passou a adotar um 

protagonismo na gestão de riscos daquela barragem, numa posição contraditória à 

independência e autonomia que deveria se dar numa auditoria79. 

 

 
77VIVAS, Fernanda. CPI de Brumadinho na Câmara aprova relatório final por unanimidade. G1. Disponível 

em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/05/cpi-de-brumadinho-na-camara-aprova-relatorio-final-

por-unanimidade.ghtml> Acesso em 12/02/2021. 
78 COSTA, Gilberto. Negligência causou a tragédia de Brumadinho, diz escritor. Agência Brasil. Disponível 

em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/negligencia-causou-tragedia-de-brumadinho-diz-

escritor> Acesso em 15/03/2021. 
79 RODRIGUES, Leo. Conluio entre Vale e Tuv Sud levou à tragédia de Brumadinho, diz MPMG. Agência 

Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-01/conluio-entre-vale-e-tuv-sud-

levou-tragedia-de-brumadinho-diz-mpmg.> Acesso em 15/03/2021. 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/05/cpi-de-brumadinho-na-camara-aprova-relatorio-final-por-unanimidade.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/05/cpi-de-brumadinho-na-camara-aprova-relatorio-final-por-unanimidade.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-01/conluio-entre-vale-e-tuv-sud-levou-tragedia-de-brumadinho-diz-mpmg
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-01/conluio-entre-vale-e-tuv-sud-levou-tragedia-de-brumadinho-diz-mpmg
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 Portanto, as consequências legais, sociais e ambientais ainda estão em andamento e só 

poderão ser analisadas com o decorrer do tempo. Ocorreu uma repetição de tragédias em 

intervalo inferior a 4 anos. Inquestionavelmente, o que se deseja é a reparação dos prejuízos 

causados, mas também que seja demonstrado certo caráter educativo da sanção e respeito aos 

atingidos. 

 

6.5. Influência da soft law na aplicabilidade dos relatórios de sustentabilidade 

 

No Brasil, apesar de ser um país entusiasta na produção de relatórios, não são 

obrigatórios, nem mesmo existe tratamento normativo a esta temática. Inglaterra, Alemanha e 

França são exemplos de países europeus que já possuem legislação própria acerca da divulgação 

das ações ambientais e sociais das empresas. Na Suécia as normas da GRI foram incorporadas 

em lei. 

Ocorre que, considerando que tratados e organizações internacionais não possuem 

competência de poder coercitivo dada a soberania jurídica de cada nação. É um instrumento 

que possui força normativa limitada, cujos termos não são delimitados, abrindo espaço para 

interpretação. 

A aplicação da soft law pode ser entendida como uma consequência da pós 

modernidade80 e adequação da Rede Global de Produção às necessidades globais, quer seja, 

produção em larga escola, quer seja a integração funcional das organizações aos padrões e 

exigências ambientais. 

Beat Gruninger, fundador da BSD Consulting, esclarece que: “Isso já é uma exigência 

do mercado financeiro. Os investidores estão dando preferência a empresas que avaliam seus 

riscos e procuram minimizá-los. Além disso, uma boa relação com consumidores e 

fornecedores é certeza de bons negócios”. 

Por isso, é de grande controvérsia a aplicação do direito enquanto soft law à produção 

dos relatórios de sustentabilidade,  

 
Os órgãos jurídicos são chamados a decidir mesmo quando a ciência não os 

instrumentaliza suficientemente. As instâncias jurídicas e políticas precisariam de 

pronunciamentos seguros da ciência capazes de fundamentar suas decisões. Como 

nem sempre isso ocorre, essas instâncias precisam decidir com base em 

probabilidades. Essa relação entre o risco e o direito afeta diretamente a formação de 

soft laws ambientais, pois, quando a ciência avança em seus estudos e alcança novos 

conhecimentos científicos, os países se movimentam para adotar uma série de acordos 

e decisões na esfera internacional, como ocorre com as mudanças climáticas e as 

 
80 Pós-modernidade aqui associada com a compreensão de Luís Felipe Pondé, momento de desencanto com a 

utopia moderna. Na contemporaneidade não seria cabível as grandes narrativas teóricas.  
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emissões de gases de efeito estufa.81 

 

A Vale mantinha no mercado a imagem de empresa sólida, rentável e competitiva em nível 

mundial. A imagem que se esforçava para transferir à sociedade era de fortalecer o orgulho de ser 

uma empresa brasileira, que representa os valores e cultura nacional. 

Os rompimentos das barragens trouxe à tona a fragilidade do monitoramento dos riscos 

e impactos negativos que a mineração pode acarretar. 

 
A empresa Vale S.A assegura em seu relatório que a conformidade com o meio 

ambiente é prioridade e que analisam o ciclo operacional de seus produtos bem como 

a qualificação ambiental de seus fornecedores. Destacam os valores investidos para a 

compensação ambiental, detalhando por área e para qual fim os valores foram 

integrados. Devido à quebra da barragem de Fundão em 2015 e o descontentamento 

populacional a empresa aumentou seus investimentos na área de Ferrosos, com 

melhoria e revisões das barragens, ação para emergências, entre outras destacadas por 

ela, todas essas medidas foram informados os valores gastos pela companhia.82 
 

Os relatórios de sustentabilidade produzidos pela Vale trazem conteúdo técnico e 

específico, bem como os valores expressos na empresa. A elaboração dos relatórios, 

inquestionavelmente, colabora para a educação do consumidor e para a formação de uma 

consciência ecológica coletiva83. 

No entanto, é manifesta a dificuldade de produção de relatórios não financeiros por 

parte da entidade enquanto autora, e ao mesmo tempo, objeto dessa criação. Sendo criadora 

desse projeto, a fiscalização deve ocorrer por órgão diverso. De certo que não pode haver exame 

se não há um mínimo regulamentatório. 

Não se trata de adicionar outra lei a um já extenso rol legislativo, mas que com isso, 

haja prestabilidade ao que já vem sendo realizado. De outra maneira, outros exemplos de 

incompatibilidade fática entre teoria e prática, como o da Vale, estarão fadados ao cenário 

brasileiro.  

De acordo com o posicionamento exposto a seguir: 

 
Não obstante a relativa eficácia do instrumento de soft law brasileiro (indicada pelas 

analises dos resultados dos períodos desde a implantação da iniciativa, com evolução 

na adesão voluntaria), acredita-se na necessidade de construção de um novo modelo 

de tratamento normativo do tema, com a transformação da recomendação (sem força 

cogente) em obrigação legal constante de lei formal estatal, prescrição a qual as 

 
81 SOUZA, Leonardo da Rocha de Souza; LEISTER, Margareth Anne. A influência da soft law na formação do 

direito ambiental. Revista de Direito Internacional, Brasília, v.12, n. 2, 2015, p. 767-784. 
82 BETTIN, Emily Macedo; LAVARDA, Carlos Eduardo Facin. Contabilidade ambiental: uma análise sobre 

os relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas brasileiras de capital aberto com alto grau de 

poluição. 1 ed. Florianópolis: CSCA, 2019. 
83APPROACH COMUNICAÇÃO. Quais os padrões exigidos pela GRI (Global Reporting Initiative). 

Disponível em: <https://www.approach.com.br/pt/blog/quais-os-padroes-exigidos-pela-gri-global-reporting-

initiative> Acesso em 16/04/2021 
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empresas serão obrigadas a obedecer, que deve assegurar uma certeza maior quanto 

ao enquadramento normativo de tão relevante questão para fins de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Pois então que os relatórios produzidos pela Vale devem ser pautados não apenas nas 

intenções, mas também em práticas que impeçam de forma imperativa a ocorrência de toda e 

qualquer negligência que possa minimamente levar a cabo qualquer prejuízo humano e 

ambiental.  

Consequentemente, a ausência de controle na produção dos Relatórios de 

Sustentabilidade está associada ao surgimento propício de condições para a ocorrência de outro 

desvio por parte da Vale. 

Ora, haja vista que o histórico dos anos recentes não há como negar que a estratégia 

adotada pela Vale de ganho de valor, manutenção do status enquanto player no mercado não 

condiz com a incompetência demonstrada na prevenção e recuperação das áreas devastadas 

No entanto, deve-se levar em conta que de acordo com o apresentado pela Vale em 

anos anteriores aos acidentes de Mariana e Brumadinho, não haveria razão para preocupar-se 

com um acidente ambiental e social de tamanhas proporções. Os relatórios devem ser 

produzidos de forma a não induzir a erro os stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Por meio do conceito de sustentabilidade, tem se desenvolvido medidas de coexistência 

humana com o planeta. Cada vez mais, os avanços tecnológicos e produção em massa tem 

agredido o meio ambiente e as exigência tem se tornado mais categóricas para que a 
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conscientização social e empresarial se concretize. 

A visão enraizada de consumo omisso e gestão alheia está ultrapassa. Os anseios do 

consumidor fazem com que o mercado se adapte com essa nova situação, nessa situação surgem 

os Relatórios de Sustentabilidade. 

No Brasil, ainda que não haja legislação acerca da produção de Relatórios de 

Sustentabilidade, esta já é uma realidade. Há interesse por parte da empresa de produzir o 

relatório com conteúdo não financeiro pois dessa forma há comunicação e conexão dessa 

organização para os os stakeholders. 

A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com ganho em torno de R$ 6,5 

bilhões de reais no ultimo ano e mesmo assim apresentou medidas de profilaxia falhas nas 

operações, como também apresentação de intenções não concretizadas na realidade fática. 

Essas inconsistências tiveram custos ambientais, materiais, entretanto o mais 

preocupante é que resultaram em mortes e desaparecidos. A compreensão de que pelo próprio 

pacto social, à sociedade é concedida a licença de operação, porém mais que isso, a 

transparência, o estudo prévio e medidas reparatórias são requisitos para a exploração 

extrativista de mineração. 

Resta claro que a inexistência, ou regulação por meio de normas de conteúdo vago pode 

ter como consequência à ineficiência, a incompetência e por fim, a impunidade. Pois, não 

havendo lei determinando os requisitos necessários, não é possível fiscalizar e na constatação 

da imperícia não pode ser atribuída sanção. 

Considerando todo o exposto, os acidentes de Mariana e Brumadinho não ocorreram em 

razão de relatórios improdutivos, mas estes refletem um problema internalizado observado não 

apenas na Vale. A transparência pressupõe verdade e o desenvolvimento sustentável requer 

práticas concretas. Uma empresa não pode se valer da temática ambiental para ganhos 

reputacionais e não arcar com a responsabilidade por essa medida. 

Acrescente-se que não há intenção punitivista nem a intenção de que mais uma lei seja 

acrescida a um rol já extenso de leis ambientais. Todavia, contata-se o que ocorreu com a Vale, 

com o estado de Minas Gerais, com populações indígenas, com familiares e amigos, com 

recursos naturais e por fim, com as futuras gerações que correm o risco de não se depararem 

com um rio brasileiro que deixou de existir. 

Portanto, este estudo se propôs analisar e buscar uma maior compreensão dos 

relatórios de sustentabilidade, em especial no caso concreto daqueles produzidos pela Vale, 

aprofundando-se no tema percebe-se que trouxe contribuições e incoerências, mas que 

pretendem de enriquecer o debate de um tema tão atual, porém, ainda não extensamente 
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explorado. 
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