
 

 

 

 

 

LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR: UM ESTUDO DE CASO
A PARTIR DE UMA INDUSTRIA BRASILEIRA DE
MINERAÇÃO SOCIAL LICENSE TO OPERATE: A CASE
STUDY FROM A BRAZILIAN MINING INDUSTRY

 

 

ANA LÚCIA FREZZATTI SANTIAGO
Centro Universitário da FEI - Fundação Educacional Inaciana
analucia@equilibriosocioambiental.com.br
 
JACQUES DEMAJOROVIC
Centro Universitário da FEI - Fundação Educacional Inaciana
jacquesd@fei.edu.br
 

 



LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR: UM ESTUDO DE CASO A 

PARTIR DE UMA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MINERAÇÃO 

SOCIAL LICENSE TO OPERATE: A CASE STUDY FROM A 

BRAZILIAN MINING INDUSTRY    

Resumo: A abordagem da Licença Social para Operar (LSO) emerge como elemento 

importante nos debates acadêmicos e nas práticas empresariais relacionadas às indústrias 

extrativistas. Verifica-se que em atividades produtivas com grande potencial de gerar impactos 

econômicos e socioambientais, as abordagens convencionais baseadas na conformidade legal 

já não suficientes para legitimar a ação das empresas. Estudos destacam a necessidade das 

atividades de mineração receberem uma LSO “emitida” pela sociedade, incluindo governo, 

organizações não governamentais, mídia e comunidades. No entanto, as comunidades locais 

emergem como principais atores nos arranjos de governança, em virtude de sua proximidade 

com as áreas extrativas e capacidade de afetar os resultados da empresa. Adotando como foco 

o relacionamento da empresa com a comunidade, o objetivo deste estudo foi compreender como 

um projeto social realizado por uma das maiores mineradoras do Brasil contribuiu para o 

processo de LSO. Como procedimento metodológico foi adotada uma abordagem qualitativa, 

descritiva, exploratória e entrevista com as comunidades localizadas nas áreas rurais de 

influência direta da empresa. Os resultados evidenciam que a estratégia adotada pela empresa 

contribuiu para o processo de LSO, por outro lado é necessário considerar os demais 

stakeholders da empresa, assim como o desafio para manter a legitimação local conquistada.    

Palavras-chave: Mineração, licença social para operar (LSO), impacto social, 

responsabilidade social corporativa, stakeholders. 

 

Abstract: The approach of the Social License to Operate (SLO) emerges as an important 

element in academic discussions and business practices related to extractive industries. It 

appears that in productive activities with great potential to produce economic, social and 

environmental impacts, conventional approaches based on legal compliance no longer 

sufficient to legitimize the actions of companies. Studies highlight the need of mining activities 

receiving a SLO "issued" by society, including government, non-governmental organizations, 

media and communities.  However, local communities emerge as major actors in governance 

arrangements, by virtue of its proximity to extractive areas and ability to affect the company's 

results.  Adopting as focus on the company's relationship with the community, the aim of this 

study was to understand how a social project held by one of the largest mining companies in 

Brazil contributed to the process of SLO.  This methodological procedure adopted was a 

qualitative, descriptive, and exploratory interviews with the communities located in rural areas 

of direct influence of the company's approach.The results show that the strategy adopted by the 

company contributed to the process of SLO, furthermore it is necessary to consider the other 

stakeholders of the company, as well as the challenge to keep on local legitimacy earned. 

Key words: Mining, social license to operate (LSO), social impact, corporate social 

responsibility, stakeholders. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Atualmente, as questões sociais emergem como elementos importantes nos debates acadêmicos 

e nas práticas empresariais relacionadas às indústrias extrativistas. Nesse cenário, observa-se 

diversas iniciativas deste setor para entender e responder melhor ao contexto social em que se 

inserem Como resultados, diversas abordagens estão sendo adotadas, como as avaliações de 

impacto social, a ISO 26.000, o engajamento e consulta com a comunidade, bem como o 

envolvimento de especialistas sociais e de comunicação nas equipes de relacionamento com a 

comunidades. (FRANKS E COHEN, 2012). 

Frente a essa demanda surge o termo Licença Social para Operar (LSO). Para Franks e Cohen 

(2012) o termo adotado pela indústria significa a importância da aceitação social para a 

operação contínua de atividades de extração e beneficiamento mineral. No entanto, mesmo 

contando com destaque na indústria extrativista, são recentes as produções científicas que 

analisam conceitos, abordagens e resultados sobre licença social para operar (LSO).  

Verifica-se que em atividades produtivas com grande potencial de gerar impactos econômicos 

e socioambientais, as abordagens convencionais baseadas no cumprimento legal já não 

suficientes para legitimar a ação das empresas. (PRNO E SLOCOMBE, 2012; SOLOMON, 

KATZ E LOVEL, 2008; OWEN E KEMP, 2013). Estudos destacam a necessidade das 

atividades produtivas com grande potencial de impactos receberem uma LSO “emitida” pela 

sociedade, incluindo governo, organizações não governamentais e comunidades.  

Para Thomson e Boutilier (2011), o termo Licença Social para Operar (LSO) foi utilizado 

inicialmente em 1997 durante uma conferência sobre mineração e comunidades em Quito, 

Equador, apoiada pelo Banco Mundial.  

A literatura analisada sobre LSO apresenta setores e atividades produtivas com grande potencial 

de impacto, porém destacam-se os estudos sobre mineração. É relevante a concentração de 

estudos sobre LSO no setor de mineração, devido ao potencial impacto socioambiental e 

econômico, assim como a transitoriedade do negócio e a geração de uma cultura de dependência 

da comunidade local (PETROVA e MARINOVA, 2013; THOMSON e BOUTILIER, 2011). 

No entanto, verificou-se uma carência de estudos sobre a temática no contexto brasileiro, 

destacando-se um maior número de estudos realizados na Austrália, Canadá e países do 

continente africano.       

Reconhecendo que cada contexto de desenvolvimento mineral é único, o presente estudo 

centrou-se em duas pequenas cidades agrícolas no interior do Estado de Minas Gerais, Brasil.  

Embora os insights fornecidos sejam relevantes para outros setores produtivos, o setor de 

mineração proporciona contribuições importantes como estudo por apresentar efeitos 

potencialmente contenciosos 

Adotando como foco o relacionamento da empresa com a comunidade local, o objetivo deste 

estudo foi compreender como um projeto social realizado por uma das maiores empresas 

mineradoras do Brasil contribuiu no processo de Licença Social para Operar (LSO).  

A partir de um estudo de caso qualitativo, tendo como universo de análise uma empresa 

mineradora de grande porte, registrou-se e analisou-se a estratégia adotada pela empresa, 

amparada pela Teoria dos Stakeholders de Freeman (2004) e a partir de estudo desenvolvido 

por Prno e Slocombe (2012) em pesquisa com mineradoras no norte do Canadá. Os 

procedimentos metodológicos incluíram a análise documental e entrevistas com a comunidade.  

 

 

 



1. IMPACTOS E RISCOS DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO  

 

Os impactos ambientais recorrentes das atividades de mineração são amplamente estudados 

(CRAGG, PEARSON e COONEY, 1995; MARTINEZ-ALIER, 2001; DURUCAN et al., 2006; 
TWUM, 2013; KOWALSKA, 2014). Por outro lado, a questão dos impactos sociais são os 

aspectos menos explorados do conceito de sustentabilidade triple bottom line, que envolve 

economia, meio ambiente e sociedade (SOLOMON, KATZ e LOVEL, 2008).  

De acordo com Solomon, Katz e Lovel (2008) entender o aspecto social no setor de mineração 

é um requisito cada vez mais necessário e crítico para o êxito do negócio. No entanto, os 

impactos sociais de uma mineração são difíceis de estabelecer, até porque as significações 

sociais variam de acordo com a perspectiva de cada parte interessada, assim como devemos 

considerar a natureza variável dos impactos sociais do setor, pois as minas podem variar em 

tamanho, duração, localização, depósito mineral e marco regulatório. Variar também ao longo 

do tempo de vida da atividade, desde a exploração, operação até o encerramento (ESTEVES e 

VANCLAY, 2009). Estudo realizado pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração (2013) 

indica que os impactos da mineração podem ser positivos, negativos, diretos e indiretos, sendo 

que a intensidade se altera de acordo com localização geográfica, condições climáticas, 

densidade demográfica, aspectos econômicos e de infraestrutura local.  

 

Para Esteves e Vanclay (2009), os impactos sociais são em si complexos, em função da natureza 

e da força do sistema social preexistente. Já García, Aledo e Ortiz (2010) destacam a 

importância de considerar as origens multicausais dos impactos sociais. Assim como Funtowicz 

e Ravetz (2000 b) mencionam a necessidade de considerar a dinâmica dos processos sociais, 

caracterizada pelas condições de incerteza, complexidade e intangibilidade. Apesar da 

singularidade e complexidade dos impactos sociais, Petrova e Marinova (2013) citam como 

potenciais impactos as mudanças qualitativas na paisagem social local, as mudanças 

demográficas e a transformação estrutural e funcional do ambiente social local. Para Thomson 

e Boutilier (2011) a transitoriedade do negócio de mineração e a geração de uma cultura de 

dependência da comunidade local são fatores que influenciam para a geração do impacto social. 

 

A complexidade das dinâmicas sociais pode ser verificada em situações nas quais os impactos 

se transformam de positivos para negativos, como por exemplo os empregos gerados que atraem 

grande fluxo de trabalhadores para o local e auxiliam no desenvolvimento econômico, por outro 

lado contribuem para a ruptura do equilíbrio social, tais como o aumento da demanda e preços 

para os recursos locais, a introdução de doenças, o aumento do custo de vida, o estresse sobre 

o abastecimento de água local, a interferência na caça e a pesca tradicionais, bem como o 

aumento de atividades socialmente indesejáveis (VANCLAY, 2002; HILSON, 2002, 2011).  

 

Estes impactos trouxeram a atenção para a problemática da mobilização e relacionamento da 

empresa com os atores locais, evidenciando os potenciais riscos e conflitos que stakeholders 

insatisfeitos com a empresa podem gerar, tais como a capacidade de bloquear os recursos locais 

ou a capacidade de afetar a imagem de uma empresa por meio da mobilização de parcerias com 

organizações não governamentais em níveis globais (AALTONEN, 2010). Um desafio para a 

empresa é manter os níveis existentes de capital social e econômico, assim como vencer a 

barreira das pressões da comunidade local (PETROVA E MARINOVA, 2013). Nesse contexto, 

a importância de reconhecer os potenciais impactos e riscos, além de mapear e entender as 

expectativas e papel dos stakeholders da empresa, principalmente as comunidades locais, são 

fatores críticos para os negócios da empresa.  

 

 



2. A IMPORTANCIA DE ENTENDER O PAPEL DOS STAKEHOLDERS 

Uma empresa pode ser descrita como um sistema de stakeholders ligados por um conjunto 

complexo de relações. Cada um tem direitos diferentes, objetivos, expectativas e 

responsabilidades, fornecendo um determinado recurso ou contribuição para a empresa. 

(FREEMAN et al, 2004) 

Para Freeman (1984), os stakeholders devem ser considerados como parte da estratégia de 

negócio, afirma que não podemos analisar o mundo dos negócios como se estivesse separado 

do mundo da ética ou política, pois as empresas estão construindo uma relação de colaboração 

das partes interessadas. De acordo com Freeman (1984), o termo stakeholder pode ser definido 

como qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa  

Para Post (2002), a teoria dos stakeholders postula que as empresas são responsáveis pela 

entrega de benefícios à todos os seus stakeholders, e não apenas aos acionistas e clientes. Para 

o autor os stakeholders podem ser definidos como os indivíduos e grupos que contribuem, 

voluntária ou involuntariamente para as empresas, com capacidade e atividades de criação de 

riqueza e que são, portanto, os seus potenciais beneficiários e ou portadores de risco. (POST et 

al., 2002; JONES, 2007). 

Nesse sentido, Post (2002) destaca quatro componentes básicos da teoria dos stakeholders que 

são relevantes e devem ser administrados:  

1) os fluxos de benefícios e ameaças potenciais entre empresas e partes interessadas;  

2) questões ou interesses variados e discrepantes; 

3) as redes e papéis de participantes;  

4) a participação dos interessados.  

Para Mutti et al (2012), a administração dos stakeholders norteia a sobrevivência e sucesso de 

uma empresa, ficando assim dependente da capacidade de seus administradores a criação de 

riquezas, valores ou satisfação para cada grupo de interessados. No entanto, se um ou mais 

grupos de stakeholders estiverem insatisfeitos, a empresa pode ser prejudicada. De acordo com 

Mutti (2012) as empresas estão cada vez mais conscientes dos recursos que as comunidades 

podem usar quando estão insatisfeitas com a empresa. 

Stakeholders com expectativas não satisfeitas podem gerar conflitos e riscos para a empresa, o 

conhecimento dessas expectativas, bem como a consciência dos gestores da empresa da 

importância do relacionamento com os seus stakeholders, podem gerar estratégias e ações 

mitigadoras para evitar e ou amenizar os possíveis conflitos (AALTONEN, 2010). Segundo 

Aaltonen (2010) stakeholders insatisfeitos com a empresa podem gerar diversas situações de 

conflitos, tais como a capacidade de bloquear os recursos locais ou a capacidade de afetar a 

imagem de uma empresa por meio de parcerias em níveis globais com organizações não 

governamentais. 

Em estudo Mutti et al (2012) identificou os principais stakeholders no setor de mineração 

argentino que estavam ativamente engajados no debate sobre a mineração: o governo nacional; 

o governo provincial; as autoridades municipais; as empresas de mineração (que atuam nas 

diversas fases de prospecção, pesquisa e exploração mineral); as comunidades locais; ONGs; 

grupos de base; sindicatos; universidades e a igreja. 

No entanto, independente da região ou país, os diversos estudos apontam as comunidades locais 

como principais stakeholders do setor de mineração, devido a sua proximidade das zonas de 

extração mineira, sensibilidade aos efeitos dos processos de produção e risco de afetar os 

resultados da empresa (ALIKHAN e MULVIHILL, 2008; PRNO e SLOCOMBE, 2012). 



Nesse sentido, Prno e Slocombe (2012) listam como riscos capazes de afetar os resultados da 

empresa as paralisações e slow-ups frequentes, protestos, bloqueios, solicitações de retração de 

permissões do governo para a mineração, assim como o acesso à mídia e realização de 

campanhas contra a mineração, as quais provaram o poder de ação da sociedade civil.  

Para Luningn (2012) é imprescindível que o setor de mineração desenvolva uma estratégia de 

abordagem e gestão para as relações empresa-comunidade local, ocorrendo desde a fase anterior 

à exploração, desenvolvimento, encerramento das atividades, até o pós-mineração. 

Dentro desse contexto, apenas a conformidade legal com as normas ambientais tornou-se 

insuficiente para satisfazer as expectativas da sociedade com relação as questões de mineração. 

Reconhecer a capacidade de influência dos atores locais no desempenho da empresa pode 

conduzir os gestores à uma nova percepção, reconhecer a existência de uma parte intangível 

que deve ser firmada com a sociedade e principalmente com a comunidade local para a 

legitimação e aceitação da empresa, a Licença Social para Operar (LSO).     

 

3. LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR (LSO) 

 

Licença social para operar (LSO) é um termo que reflete a percepção de que, a conformidade 

com os regulamentos legais é muitas vezes insuficiente para atender às expectativas da 

sociedade, sendo que as expectativas das comunidades afetadas pelo empreendimento 

frequentemente excedem as questões legais. A LSO refere-se ao intangível, a parte não tácita 

do contrato realizado com a sociedade ou grupo social, que permite uma operação de extração 

ou de processamento, iniciar e continuar as suas operações (FRANKS E COHEN, 2012, 

GUNNINGHAM e THORNTON, 2004). O conceito de LSO surge no arcabouço das 

engenharias da indústria extrativista, quando se dá conta da necessidade de responder aos 

desafios sociais, além dos habituais desafios tecnológicos e de gestão. De acordo com Franks e 

Cohen (2012) há uma tendência dos setores de engenharia, sustentabilidade, segurança e 

principalmente nos mapeamentos de risco, tratarem as questões tecnológicas de forma neutra, 

separando os projetos de pesquisa tecnológica das influências sociais.  

A Licença Social para Operar colabora em parte para suprir essa lacuna, quando propõe um 

olhar sistêmico, integrando os desafios sociais aos já costumeiros desafios tecnológicos, de 

produção e gestão. A “emissão” de uma LSO pode ser considerada como a legitimação da 

empresa por seus stakeholders, sendo importante neste processo considerar a natureza 

complexa e dinâmica dos processos sociais, considerar a construção social de cada realidade 

(BERGER e LUCKMANN, 2011), bem como a intangibilidade e as condições de incerteza que 

conduzem a adoção de uma nova racionalidade para a análise dos arranjos de governança no 

ambiente de negócio (FUNTOWICZ E RAVETZ, 2000 b). 

Para Franks e Cohen (2012) a licença social para operar é um processo de negociação contínua, 

um complemento às licenças regulatórias, não se tratando de um produto que pode ser 

concedido pelas autoridades civis, estruturas políticas ou sistema jurídico. 

Para Thomson e Boutilier (2011) o termo LSO foi utilizado inicialmente em 1997 durante uma 

conferência sobre mineração e comunidades em Quito, Equador, apoiada pelo Banco Mundial. 

Já para Prno e Slocombe (2012), o conceito originou-se nos estudos sobre mineração realizados 

no norte do Canadá, baseado em teorias de sustentabilidade e governança.  Owen e Kemp 

(2013) citam que o conceito é utilizado desde 2007 por membros do Conselho Internacional de 

Mineração - ICMM.  

A LSO é também adotada pelo Conselho Mineral da Austrália e Associação Mineira do Canadá, 

assim como pela Norma ISO 26.000 de Responsabilidade Social. Para Thomson e Boutilier 



(2011) uma LSO está instalada ou existente quando uma empresa ou projeto conta com a 

aprovação contínua da comunidade local e outros grupos de interesse.  

Prno e Slocombe (2012) postulam que a LSO é uma necessidade adicional, além da 

conformidade legal, para a legitimação da empresa e satisfazer as expectativas da sociedade em 

relação às atividades produtivas, a fim de evitar conflitos e exposição aos riscos sociais. No 

entanto, os princípios de sustentabilidade devem ser cumpridos antes que haja uma concessão 

de LSO, ou seja, as comunidades locais devem acreditar que os benefícios sociais, ambientais 

e econômicos de uma empresa superam os seus potenciais impactos. 

Para Alikhan e Mulvihill (2008), a LSO é “emitida” pela sociedade como um todo: governos, 

comunidades, público em geral e mídia, no entanto as comunidades locais são os principais 

atores, com o poder de conceder ou reter a LSO. O papel da governança e das instituições são 

aspectos importantes a serem considerados para o entendimento da uma LSO (PRNO E 

SLOCOMBE, 2012). Já Mutti et al (2012) conceitua a LSO como uma "licença" exigida pela 

comunidade para o uso pela empresa dos recursos naturais ou os recursos da comunidade, sendo 

que o não atendimento a essa licença social poderá ocasionar para a empresa uma série de 

reivindicações dos seus stakeholders. No âmbito da LSO, o relacionamento com os 

stakeholders ou partes interessadas, funciona como um meio, ou seja, identificam-se os 

stakeholders da empresa, desenvolve-se uma relação de colaboração e engajamento com esses 

stakeholders, para então “receber” e após manter uma LSO, que significa uma legitimação ou 

aprovação contínua dos seus stakeholders (THOMSON E BOUTILIER, 2011).  

 

            Figura 1: Relação Engajamento dos Stakeholders e Licença Social para Operar (LSO)             
             Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nelsen e Scoble (2006) identificaram fatores chave para o sucesso da obtenção de uma LSO os 

quais incluem a manutenção de uma reputação corporativa positiva, a compreensão da cultura 

local, língua e história; a necessidade de educar os atores locais sobre o projeto e garantir uma 

comunicação aberta entre todos os interessados. Fatores chave são também citados por Prno e 

Slocombe (2012), como a participação do público, a capacitação local para a tomada de decisão 

e a oportunidade de aprendizagem sociais nas comunidades. 



No presente estudo adota-se o conceito definido por Prno e Slocombe (2012) que afirma que a 

LSO é a aprovação e a ampla aceitação da sociedade para uma empresa realizar as suas 

atividades, sendo as comunidades locais afetadas pela mineração os atores mais influentes no 

processo. 

Por se tratar de um tema em construção, verifica-se na literatura uma diversidade de definições 

e abordagens para LSO, no entanto, é um consenso que as empresas devem ganhar uma 

"autorização", uma legitimação que não se baseia somente em conformidade legal, mas sim 

sobre o grau em que uma empresa é aceita por comunidades locais, governo, organizações não 

governamentais, sociedade em geral e vários grupos de interesse da empresa. É também um 

consenso que as comunidades locais são os principais atores nos processos de LSO.  

Segundo Prno e Slocombe (2012) para as comunidades locais, a concessão de uma LSO muitas 

vezes implica em que eles foram significativamente envolvidos na tomada de decisão e 

receberam benefícios suficientes do projeto.  A Tabela 1 sintetiza conceitos e abordagens 

adotados nos estudos analisados sobre LSO assim como indica os países e setores produtivos. 

Tabela 1: Licença Social para Operar: Conceitos e Abordagens.  

 

Autor e ano 

 

  

Método adotado                  

País e setor 

produtivo  

 

Conceitos e abordagens  

Licença Social para Operar (LSO) 

 

Howard‐
grenville; Nash e 

Coglianese 

(2008) 

 

Estudo exploratório 

EUA diversas 

empresas e setores 

participantes NEPT 
Program top 

environmental 

performers 

Fatores internos da empresa são imprescindíveis 

para se obter uma LSO: incentivos de gestão, 

cultura e identidade organizacional, funcionam 

como fatores estruturantes para interpretações das 

pressões externas e auxiliam na construção das 

respostas organizacionais para a LSO. 

Solomon, Katz e 

Lovel (2008) 

Revisão literatura e 

teorias. Setor: 

Mineração. País: 

Austrália Mining 

and Minerals 

Sustainable 

Development Project 

(MMSD) 

A Licença Social para Operar (LSO) é um 

complemento essencial as licenças legais 

regulares. Entender o aspecto social no setor de 

mineração é um requisito crítico para o êxito do 

negócio. Os impactos sociais de uma mineração 

são difíceis de estabelecer, até porque as 

significações sociais variam de acordo com a 

perspectiva de cada parte interessada. 

Campbell  e 

Roberts (2010) 

 

 

Estudo de caso  

EUA 

3 empresas de 

mineração 

 

As comunidades locais estão ganhando cada vez 

mais voz política, assim como no processo de 

licenciamento mais recursos estão disponíveis 

para auxiliar aqueles que se opõem a uma nova 

mineração na localidade.  

Thomson e 

Boutilier (2011) 

 

  

Revisão e análise da 

literatura LSO                

País: diversos                  

Setor: Mineração 

A LSO deve ser definida como existente quando 

uma mina ou projeto de mineração conta com a 

aprovação continua da comunidade local e outros 

grupos de interesse. Para os autores há três níveis 

de LSO: Nível 1: Legitimidade, Nível 2: 

credibilidade e Nível 3: Confiança. 



 

Prno e Slocombe 

(2012) 

Revisão da literatura 

Teorias LSO.  

Exemplos de 

empresas do Norte 

do Canadá                                

Setor: Mineração 

LSO uma necessidade adicional, além da 

conformidade legal, para a legitimação da 

empresa e satisfazer as expectativas da sociedade 

em relação a mineração, a fim de evitar conflitos 

e exposição a riscos sociais. 

 

Owen e Kemp 

(2013) 

 

 

 

Revisão e análise da 

literatura LSO                     

País: diversos                          

Setor: Mineração 

A LSO possui uma lógica com 4 fatores 

essenciais: 1. A empresa deve ir ao encontro das 

expectativas dos stakeholders ou se adequar a 

eles; 2. Se a empresa não responde diretamente 

aos stakeholders, deve empreender esforços para 

os resultados; 3 Considerar que existem diferentes 

stakeholders e expectativas; 4. A diferença entre 

o que a empresa presume e o que os stakeholders 

desejam amplia a lacuna das expectativas. 

Falck e 

Spangenberg 

(2014) 

Mapeamento de 

stakeholders projeto 

EOMiners Comissão 

Europeia.  Países: 

República Checa e 

África do Sul  

A LSO é um desafio para a mineração, seja para a 

ampliação dos projetos existentes, quanto para 

novos, como garantir essa "licença" é um fator 

importante para a gestão de riscos, com ganhos 

nas questões ambientais, econômicas e também 
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    Fonte: Elaborado pelos autores 

A literatura analisada sobre LSO apresenta setores e atividades produtivas com grande potencial 

de impacto, porém destacam-se os estudos sobre as hidrelétricas, as empresas de base florestal 

do setor de papel e celulose, as grandes obras da construção civil e a mineração. No entanto, é 

relevante a concentração de estudos sobre LSO no setor de mineração, devido ao potencial 

impacto socioambiental e econômico, caracterizado pelas mudanças qualitativas que provoca 

na paisagem social local, mudanças demográficas, ambientais, assim como a transformação 

estrutural do ambiente social local (PETROVA, MARINOVA, 2013).  

No Brasil, ainda que a mineração tenha grande relevância no cenário econômico, poucos 

estudos trataram especificamente da questão da LSO para este setor. Dessa forma, visando 

contribuir neste debate, apresenta-se a seguir os procedimentos metodológicos adotados para 

analisar o processo da LSO em grande empreendimento de mineração no país.  

 

4. MÉTODO DE PESQUISA 

Para o presente estudo sobre Licença Social para Operar (LSO) foi adotada como estratégia de 

pesquisa a abordagem qualitativa de análise descritiva e exploratória (DENZIN, 2000). Como 

estratégia de pesquisa adotou-se o estudo de caso, de forma a discutir o como se deu o processo 

de interação da empresa com a comunidade local e sua relação com a LSO. 

A metodologia estudo de caso contribui para a identificação das características de um 

fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis, definir sua natureza, e determinar 

ou confirmar proposições de uma determinada teoria (YIN, 2005). Uma das fases importantes 

da aplicação desta técnica é a seleção apropriada do estudo de caso. Para Eisenhardt (1989), a 

singularidade do caso permite construir hipóteses sobre temas pouco pesquisados. A empresa 

X apresenta um caso exemplar e singular para a investigação, pois é caraterizada como uma das 



maiores empresas mineradoras brasileiras, contando também com atuação em diversos países. 

Por questões estratégicas da empresa, adotou-se o nome de forma fictícia.  

A escolha da empresa X justifica-se pelo expressivo volume de investimentos na atuação social 

para o relacionamento e desenvolvimento das comunidades das áreas de influência do negócio, 

assim como a existência de um Instituto responsável pelo direcionamento da atuação social e 

pela qualificação do investimento social externo das unidades de negócio. 

Um outro aspecto fundamental de se aplicar um estudo de caso é a utilização de diversas fontes 

de evidências, pois possibilitam checar a validade e a confiabilidade das informações por meio 

da comparação dos dados levantados com diferentes fontes de informação. Assim no 

levantamento de dados inclui-se as entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e a 

observação (GIL, 1999; GODOI, 2010).  

Foram realizadas 45 entrevistas com a comunidade integrante do projeto de agroecologia 

empreendido pela empresa. Essas comunidades estão localizadas em áreas rurais de influência 

direta da empresa, ou seja, no entorno das minas e das plantas industriais para processamento 

do minério ou em áreas de trânsito utilizadas para o escoamento da produção.    

No período de aplicação das entrevistas com as comunidades as duas minas de extração 

encontravam-se em etapa de operação. Fixar o período produtivo é necessário, pois de acordo 

com o IBRAM (2013) os impactos da mineração são influenciados por vários fatores, sendo 

um deles a etapa de produção. É necessário fixar o período da investigação, ou seja, o intervalo 

de observação adotado pelo pesquisador, pois pode alterar e influenciar tanto no sentido quanto 

nas relações teóricas entre os fenômenos estudados (ZAHEER et al, 1999). 

 
Fonte: Adaptado de IBRAM, 2013.   

Como base teórica o presente estudo fundamenta-se na Teoria dos Stakeholders (FREEMMAN 

et al, 2004). Já para a organização dos resultados, foram adotados os fatores chave identificados 

na literatura como importantes para a obtenção de uma LSO, e constantes na Tabela 2. 

Tabela 2: Fatores chave para a obtenção de uma Licença Social para Operar (LSO) 

  Fatores chave para a obtenção de uma LSO       Autores 

 Manutenção de uma reputação corporativa positiva 

 Compreensão da cultura e vocação local 

 Necessidade de educar os atores locais sobre o projeto 

 Garantir uma comunicação aberta entre todos os interessados. 

 

Nelsen e 

Scoble (2006) 

 Participação do público 

 Capacitação local para a tomada de decisão 

 Oportunidades de aprendizagem social nas comunidades 

Prno e 

Slocombe 

(2012) 

      Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 



5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 A empresa mineradora objeto de estudo  

A empresa objeto deste estudo é a empresa X, caracterizada como de grande porte e fundada 

em 1918 no interior do estado de São Paulo. Caracteriza-se pela atuação nos setores financeiro 

e industrial, sendo a mineração e metalurgia um dos setores industriais de atuação. Envolve a 

exploração mineral e o processamento de alumínio, zinco e níquel em plantas industriais e 

minas situadas no Brasil e exterior, configurando-se como uma das cinco maiores produtoras 

mundiais de zinco.   

Conforme, explicitado na metodologia a empresa X ocupa um lugar destaque no setor de 

mineração, conta com 10 mil colaboradores em 17 unidades industriais, sendo 11 delas no 

Brasil e 4 no exterior. Em 2014, foi uma das empresas finalistas no prêmio Nacional de 

Inovação, na categoria Grandes Empresas, com destaque para Gestão da Inovação.  

As unidades de negócio pesquisadas no presente estudo operam em dois municípios brasileiros, 

sendo uma unidade de extração mineral e beneficiamento de níquel e a outra de zinco, ambas 

contam com a mina e o beneficiamento no local. As plantas industriais e minas pesquisadas 

localizam-se em dois pequenos municípios brasileiros, ambos municípios apresentam um perfil 

econômico predominantemente agrícola, além da mineração, sendo que o município A possui 

uma população estimada de 4.302 habitantes e uma área da unidade territorial de 218,792 km² 

(IBGE, 2013) e um IDHM de 0,670 (2010). Já o município B possui uma população estimada 

de 20.506 habitantes, uma área da unidade territorial de 1.913,396 km² (IBGE, 2013) e um 

IDHM de 0,742 (2010).  

Como argumentado anteriormente, o objeto deste estudo é compreender como um projeto social 

com a comunidade local, realizado por uma das maiores empresas mineradoras do Brasil 

contribuiu para o processo de Licença Social para Operar (LSO).  

A empresa X realiza diversos projetos e programas de investimento social nas localidades em 

que opera e áreas de influência do negócio, no entanto, dos vários projetos desenvolvidos pela 

empresa destaca-se o de agroecologia pelos resultados, relacionamento com a comunidade e 

significativas melhorias sociais. O projeto incentivou a vocação agrícola local e fomentou a 

geração de renda com famílias rurais, moradoras do entorno da mineração. No período 

pesquisado as duas plantas industriais e minas encontravam-se em etapa produtiva de operação. 

5.2 O Projeto de Agroecologia e o relacionamento com a comunidade local 

O projeto de agroecologia foi desenvolvido pela empresa de mineração X e contou com 

parcerias internas, representado pelo Instituto mantido pelo grupo empresarial, e parcerias 

externas, como governo e organizações técnicas. O objetivo da empresa X foi o fomento à 

geração de renda, assim como contribuir para o desenvolvimento da localidade onde atua, 

auxiliando na manutenção da Licença Social para Operar e no relacionamento com a 

comunidade local.  

A metodologia do projeto propõe um sistema de plantio de hortas, frutas e legumes sem o uso 

de agrotóxicos e envolve trabalho, renda, segurança alimentar, capacitação tecnológica e acesso 

ao mercado. Inicialmente o projeto de agroecologia envolveu 50 famílias localizadas em áreas 

rurais de influência direta da empresa. No decorrer do projeto, que se desenvolveu por um 

período de 3 anos, 5 famílias declinaram da participação por motivos de saúde, mudança de 

município e venda da propriedade.    

As famílias envolvidas apresentavam um perfil socioeconômico de 1 salário mínimo em média, 

idade dos provedores da família entre 45 e 65 anos, com 4 habitantes por residência. Sendo a 



agricultura a principal fonte de renda. Outra característica verificada foi a presença das 

mulheres no manejo e na gestão das hortas agroecológicas, assim como na comercialização dos 

produtos.  Houve também agregação de valor à produção, como a higienização dos produtos e 

o uso de embalagens e bandejas.  

De um total de 50 famílias que iniciaram o projeto, 15 famílias do município A comercializaram 

os seus produtos por meio de um contrato com hipermercado da região, agregando código de 

barra e valor nutricional às embalagens; 8 famílias do município B organizaram uma feira local 

para venda direta aos funcionários da empresa X, assim como o fornecimento das hortaliças 

para o restaurante da Unidade Florestal da empresa, situação que encontrava-se em teste ao 

final da presente pesquisa, devido às dificuldades pelos produtores para regularidade na entrega. 

As demais famílias acessaram canais de comercialização locais, como pequenos mercados, 

feiras livres e venda direta ao consumidor.  

A estratégia adotada pela empresa X envolveu 4 etapas, pretendendo a implantação do projeto 

de agroecologia e o relacionamento com a comunidade, as etapas estão descritas na figura 2. 

 

               Figura 2: Etapas do projeto agroecologia desenvolvidas pela empresa.  

               Fonte: relatório internos da empresa                                     
 

Na estratégia adotada pela empresa X, a etapa 1 envolveu a priorização dos 2 municípios, 

baseada na significância econômica e produtiva do negócio, ser município de pequeno porte 

com maior capacidade do projeto gerar impacto positivo. Ocorreram também parcerias com o 

governo, organização técnica e empresa florestal pertencente ao mesmo grupo, além da 

orientação para o investimento social, feita pelo Instituto integrante do grupo empresarial.    

Na etapa 2 ocorreu o envolvimento da comunidade local e análise do perfil das famílias rurais 

do entono do negócio e áreas de influência, onde o principal critério adotado para participar do 

projeto de agroecologia foi a vulnerabilidade social das famílias. Na etapa 3 ocorreu a educação 

da comunidade para a produção das hortaliças como opção a cultura leiteira predominante nos 

municípios, houve também a opção pelo cultivo orgânico sem agrotóxicos e o aumento do 

consumo dos alimentos pelas famílias. Na etapa 4 ocorreu a organização de 2 associações rurais, 

a formação de 1 líder por bairro rural para apoio na comunicação e na rede de comercialização 

e no município B o apoio para a formação de um conselho de desenvolvimento local 

envolvendo toda a comunidade, o qual conta com um grupo temático de agroecologia.  



5.3 Resultados da pesquisa  

As entrevistas foram realizadas nas comunidades que estão localizadas em áreas rurais de 

influência direta da empresa, ou seja, no entorno das minas e das plantas industriais para 

processamento do minério ou em áreas de trânsito utilizadas para o escoamento da produção. 

O principal ponto analisado foi a contribuição do projeto de agroecologia empreendido pela 

empresa X para a obtenção da Licença Social para Operar (LSO). Em um primeiro momento 

identificou-se na ação da empresa a presença dos fatores chave para a obtenção da LSO 

(NELSEN E SCOBLE, 2006; PRNO E SLOCOMBE, 2012):  

I. Compreensão da cultura local e vocação: verificado nas etapas 1 e 2 por meio do Diagnóstico 

local e análise da vocação local realizados pela empresa X;   

II. Necessidade de educar os atores locais e oportunidades de aprendizagem social nas 

comunidades: verificado na etapa 3, por meio da educação dos atores locais para a produção, 

tecnologia, organização social, associativismo e como acessar o mercado; 

III. Capacitação local para a tomada de decisão e garantir uma comunicação aberta entre todos 

os interessados: identificado na etapa 4, por meio da organização social, associativismo e 

formação de lideranças locais para a apoio na rede de comercialização e comunicação entre a 

comunidade.   

IV. Participação do público: identificado no município B o apoio para a formação de um 

conselho de desenvolvimento envolvendo toda a sociedade local, o qual conta com um grupo 

temático de agroecologia.  

Para analisar o fator chave “Manutenção de uma reputação corporativa positiva”, foram 

aplicadas entrevistas com 45 famílias integrantes do projeto de agroecologia, considerando que 

houveram 5 desistências iniciais no projeto, que totalizava em sua implantação 50 famílias.    

Das 45 famílias entrevistadas, 41 famílias ou 94% responderam que a situação socioeconômica 

da unidade familiar melhorou, sendo que 3 ou 6% indicaram que não houve melhoria, por não 

produzirem volume necessário para a comercialização, devido a problemas de saúde. Por se 

tratar de uma pergunta não estruturada aberta, as famílias indicaram como melhorias: reformas 

na casa, compra de móveis, veículo utilitário para transportar a produção, pagamento de médico 

e remédios e auxílio financeiro aos filhos e netos.         

Outro ponto indicado pelas famílias entrevistadas foi a melhoria na alimentação, devido ao 

consumo de uma variedade de produtos hortifrúti, sendo que 41 famílias ou 91% indicaram que 

a alimentação melhorou, 3 famílias ou 6% que continuaram com a mesma alimentação e 1 

família não respondeu. Já a respeito da legitimação da empresa pela comunidade os 

entrevistados foram questionados sobre os seguintes pontos: 

I) Se consideraram os investimentos da empresa como um benefício para a sua família e para a 

comunidade em geral;  

II) se o projeto de agroecologia melhorou o seu relacionamento com a empresa;  

III) se o projeto auxiliou na comunicação da sua comunidade (bairro rural) com a empresa.  

Para 42 famílias ou 94% o projeto foi um benefício para a sua família e para a comunidade em 

geral e 3 famílias, ou 6% não responderam. Já a respeito da melhoria do relacionamento com a 

empresa, 41 famílias ou 91% indicaram que o relacionamento melhorou, 3 famílias ou 6% que 

continuaram com o mesmo relacionamento anterior e 1 família não respondeu. E na pergunta 

III a respeito da comunicação com a empresa, 41 famílias ou 94% responderam que o projeto 

de agroecologia auxiliou na comunicação da sua comunidade – bairro rural com a empresa, 3 

famílias ou 6% indicaram que não houve melhoria e 1 família não respondeu. 



Nas respostas obtidas com as entrevistas verificou-se a legitimação da empresa pelas famílias 

participantes do projeto de agroecologia, moradoras do entorno e áreas de influência da 

empresa. De acordo com Alikhan e Mulvihill (2008), as comunidades locais são os principais 

atores com o poder de conceder ou reter a LSO, por outro lado, devemos considerar que a LSO 

é “emitida” pela sociedade como um todo: governos, comunidades, público em geral e mídia. 

Nesse sentido, o projeto de agroecologia contribuiu para a LSO, sendo necessário para uma 

análise aprofundada considerar os demais stakeholders da empresa.  

Prno e Slocombe (2012) fortalecem a análise quando afirmam que a LSO é a aprovação e a 

ampla aceitação da sociedade para uma empresa realizar as suas atividades, apesar das 

comunidades locais serem os atores mais influentes no processo. No caso estudado houve, além 

da comunidade local, o envolvimento do governo e organização técnica, porém verifica-se a 

necessidade para a LSO de envolver outros stakeholders da empresa, além da comunidade local, 

para firmar acordos de governança (PRNO E SLOCOMBE, 2012).         

Outra questão de análise no caso estudado é o desafio para a empresa manter a LSO concedida 

pela comunidade, se consideramos que a LSO é um processo de negociação contínua (FRANKS 

E COHEN, 2012). O projeto de agroecologia pode ser considerado um impacto social positivo 

gerado pela empresa de mineração X, por outro lado novos estudos para identificar os demais 

impactos positivos e negativos causados pela empresa são necessários, assim como considerar 

a complexidade das dinâmicas sociais (FUNTOWICZ E RAVETZ, 2000 b)  

Verifica-se que o projeto de agroecologia desenvolvido pela empresa X contribuiu para a LSO, 

no entanto, no âmbito da LSO outros arranjos de governança precisam ser identificados pela 

empresa, para então, conforme Thomson e Boutilier (2011) desenvolver uma relação de 

colaboração e engajamento, “receber” e após manter uma LSO, que significa uma legitimação 

ou aprovação contínua dos stakeholders da empresa. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo conceituou o termo Licença Social para Operar (LSO) e identificou os fatores 

chave para a obtenção de uma LSO, assim como discutiu os impactos e riscos da mineração e 

o papel dos stakeholders da empresa como contribuição para o processo de LSO. A análise dos 

fatores chave permitiu relacionar a estratégia adotada pela empresa X para o projeto de 

agroecologia com o processo para a obtenção de uma LSO (NELSEN e SCOBLE, 2006; PRNO 

e SLOCOMBE, 2012).  

Na estratégia adotada pela empresa X para o projeto de agroecologia, identificou-se os fatores 

chave para o processo de LSO, sendo que a “Compreensão da Cultura Local e Vocação” foram 

identificados na realização do diagnóstico e análise da vocação local, realizados pela empresa; 

a “Necessidade de educar os atores locais e oportunidades de aprendizagem social nas 

comunidades” foram identificados nas ações realizadas pela empresa para a educação dos atores 

locais, organização social e associativismo. Os fatores chave “Capacitação local para a tomada 

de decisão e garantir uma comunicação aberta entre todos os interessados” foram identificados 

nas ações para promoção da organização social, no fomento ao associativismo e na formação 

de lideranças locais para a rede de comercialização e comunicação entre a comunidade. O fator 

“Participação do público” foi identificado no apoio da empresa para a formação de um conselho 

de desenvolvimento local, envolvendo toda a sociedade. 

Já nas comunidades entrevistadas identificou-se a legitimação da empresa pelas famílias 

integrantes do projeto de agroecologia, moradoras do entorno e áreas de influência da empresa, 

sendo essas comunidades os principais atores com o poder de conceder ou reter a LSO 

(ALIKHAN e MULVIHILL, 2008; CAMPBELL e ROBERTS, 2010). Por outro lado, deve 

considerar-se que a LSO é “emitida” pela sociedade como um todo: governos, comunidades, 



público em geral e mídia, e que apesar do projeto de agroecologia contribuir para a LSO da 

empresa, é necessário considerar os demais stakeholders da empresa (MUTTI ET AL, 2012). 

A continuidade das negociações e a aprovação continua da empresa pela comunidade local é o 

principal desafio para a manutenção da LSO no caso estudado (THOMSON E BOUTILIER, 

2011; FRANKS E COHEN, 2012), fator também apontado por Nelsen e Scoble (2006), como 

sendo a manutenção de uma reputação corporativa positiva o principal desafio para as empresas.  

A partir destes resultados, e adotando como foco o relacionamento da empresa com a 

comunidade local, é possível inferir que o projeto de agroecologia realizado pela empresa X, 

uma das maiores empresas mineradoras do Brasil, contribuiu para o processo de Licença Social 

para Operar (LSO), por outro lado é necessário considerar os demais stakeholders da empresa, 

assim como o desafio da aprovação contínua da empresa pela comunidade local.    

O projeto de agroecologia contribuiu como impacto social positivo gerado pela empresa de 

mineração X, por outro lado novos estudos para mapear os demais impactos causados pela 

empresa são necessários, assim como considerar as constantes mudanças no cenário social e 

variações de significações sociais de acordo com a perspectiva de cada parte interessada.  

Apesar dos limites de um estudo de caso único que impede a generalização de suas conclusões, 

acredita-se que a análise da estratégia adotada pela empresa de mineração X, poderá contribuir 

para o debate da obtenção e manutenção da Licença Social para Operar no cenário brasileiro. 
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