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RESUMO

A auditoria social é uma estratégia de Corporate Social Performance (CSP) que verifica os processos e políticas de sustentabilidade das 
companhias. É vista como um mecanismo formal de mensuração do desempenho social ou ambiental das firmas por meio de acompanhamento 
sistemático e funciona como forma de accountability e compliance, pois ao prestar contas mostra certo grau de transparência e expõe a 
conformidade de operações, produtos e serviços. Já o CSP consiste em medida que avalia o desempenho da organização no atendimento dos 
interesses de stakeholders e a postura geral quanto aos aspectos socioambientais e de governança. O estudo aborda o setor de mineração e 
metais no Brasil, que tem gerado ocorrências de impacto ao meio ambiente e às pessoas com agravamento social, decorrente de suas operações, 
o que tem sido amplamente divulgado na mídia. O trabalho questiona quais são os mecanismos formais de auditoria social adotados pelas 
principais firmas de grande porte do setor de mineração e metais no Brasil nos últimos 10 anos. O estudo visa descrever tais mecanismos e para 
tanto define objetivos específicos: caracterizar o perfil das companhias do setor quanto ao regime jurídico, tempo de existência, produtos, 
mercado. A pesquisa é um estudo de caso múltiplo, que é um projeto de replicação, cujos casos podem fornecer compreensão para explicar o 
fenômeno geral estudado. A unidade de análise é o setor de mineração e metais no Brasil. A análise é feita com base em categorias pré-definidas 
considerando os mecanismos de auditabilidade, contemplando: a divulgação voluntária em relatórios de sustentabilidade; a garantia das 
informações por auditoria externa; a adoção de normas de cidadania empresarial que reconheçam direitos humanos, relações de trabalho justas, 
cuidados com ambiente, transparência na gestão e envolvimento de stakeholders. O estudo é exploratório, qualitativo, documental e longitudinal 
retrospectivo desde 2008. As companhias foram abordadas a partir de regime jurídico, participação em bolsa e em rankings de maiores e 
melhores. Os resultados revelaram 25 principais companhias no setor, sendo 13 nacionais e 12 estrangeiras. As brasileiras têm 5 listadas na 
B3:Vale, Usiminas, MMX, Litel e Bradespar; a CSN na Nyse (NY) e 6 restantes são Cias fechadas ligadas a grupos empresariais: SAMA (Eternit), 
CBMM (Moreira Salles), Manabi (MLOG), CBA (Votorantim) e Hispanobrás, Salobo, e Samarco (Vale). As 12 firmas estrangeiras provêm de países 
europeus (Áustria, Inglaterra, Luxemburgo Noruega), Norte americanos (Canadá, EUA) e Oceania (Austrália), em bolsas da Europa, EUA, Canadá e 
Austrália. As empresas estão localizadas, principalmente em Minas Gerais, Pará e Goiás e de modo geral o setor existe há cerca de um século, 
intensificando suas atuações com a vinda de multinacionais após os anos 1970. Destacam-se os produtos do setor: extração e beneficiamento do 
minério de ferro principalmente nas empresas brasileiras; bauxita, alumínio e metais não ferrosos concentradas nas firmas estrangeiras. Além 
disso há Nióbio, fertilizantes, fosfatos, pedras e metais preciosos e transporte com operações em portuárias e estrada de ferro. Verificou-se 
disclosure voluntário em 11 das 25 companhias. Foram 6.405 páginas, 71 relatórios, com média de 6,5 relatórios e 582 páginas por empresa nos 
últimos 10 anos com baixa garantia por auditoria externa. Observada baixa adesão às normas internacionais de cidadania corporativa nas 
relações de trabalho, direitos humanos, asseguração financeira e pouca ou nula transparência nas operações, engajamento de stakeholders. Há 
evidências de monitoramento das emissões de dióxido de carbono e dos gases de efeito estufa. Conclui-se que os principais mecanismos 
adotados no setor de minerais e metais envolvem a divulgação socioambiental voluntária com ênfase nas mudanças climáticas e que a auditoria 
social contribui para a conformidade de gestão e operações, mas é baixa ou nula a adoção dos demais mecanismos no setor.
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