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LSO NA MINERAÇÃO
UM RISCO CRÍTICO PARA O NEGÓCIO
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▪ A Licença Social está presente na lista dos tópicos EY Top 10 
Mining Risks há mais de uma década.

▪ Será que conhecemos a robustez desta licença em cada 
operação?

▪ Sabemos onde estão as vulnerabilidades?

Apesar de ser um item crítico,

▪ Ele é medido? 

▪ Como ele é percebido, uma vez que não é medido?
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Fonte: EY. Riscos e Oportunidades de Negócios em Mineração e Metais no Brasil. Maio de 
2022



COMEÇANDO DO ZERO…
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Em 2015, a Yamana propõe algumas questões simples:

1. O que um gerente geral realmente precisa saber?

2. O que um CEO realmente precisa saber?

3. O que o Conselho realmente precisa saber?

As respostas foram essencialmente as mesmas:

- Temos uma licença social para operar?
- Ela corre risco?
- As coisas estão piorando ou melhorando?

Havia uma grande 
quantidade de dados, mas 
eles não respondiam a 
essas perguntas…



O INDICADOR DE LICENÇA SOCIAL (SLO INDEX) 
MAS O QUE É ISSO?
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▪ Essa ferramenta, aqui chamada de Índice de Licença Social para Operar (SLO Index) é o 
primeiro esforço sistemático da indústria em medir como está o seu desempenho na 
licença social como um todo. 

▪ Os dados obtidos compõem um score no índice, baseado em um processo detalhado, 
estatisticamente acurado de pesquisas de percepção junto às partes interessadas na 
comunidade, trazendo como resultados dados quantitativos em:

✔ Um Indice SLO: Uma fotografia em tempo real do nível de aceitação de uma 
empresa em sua comunidade. Em outras palavras, um barômetro de risco social.  

✔ Áreas de foco estratégico: Os dados também incluem os resultados sobre quais 
tópicos ou questões causam maior preocupação na comunidade, e o quão 
efetivos têm sido os esforços de engajamento e investimento comunitário de 
uma empresa. 

O parceiro:  O modelo quantitativo então usado pela Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation é o resultado de mais de uma década de pesquisas sobre o conceito de licença social, e foi 
testado em mais de 40 comunidade em 9 diferentes indústrias, em 5 países. 
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Ciência por trás do modelo do SLO Index: Modelo de 
Confiança

Impactos 
ambientais

Justiça do 
processo local

Qualidade do 
contato

Justiça 
distributiva

Confiança Aceitação

-.08
-.23

.13

.23 .14

.65

Interações de alta qualidade 
com a empresa melhoram 
diretamente a sua aceitação

Os impactos ambientais 
DESTROEM a confiança

A confiança na empresa 
impulsiona a sua 
aceitação

Estes fatores CONSTROEM 
a confiança

.50

.56

Justiça distributiva/ Impactos e benefícios: 
Emprego,  Custo de habitação/vida, Acesso a 
serviços de saúde, compras locais, impactos de 
outras indústrias, investimento social, partilha 
de lucros
Justiça do processo local: Sentir-se ouvido, 
participação nas decisões que afetam a 
comunidade, capacidade de resposta da 
empresa às preocupações da comunidade.

Índices não representam percentual – trata-se de 
estatística descritiva bivariável, a partir de p values < 0,01





O processo
• Entrevistas e analise contínua das atitudes da comunidade relacionadas às operações da 

empresa

• Objetivo – aumentar a compreensão de todos os lados, gerar confiança e fortalecer as 
relações locais

• Oferecer às comunidades vizinhas uma forma de expressar suas opiniões e experiências 
diretamente à empresa

• Ajuda a empresa a abordar os problemas mais importantes e percebidos pela comunidade 
local

A amostra
• Uma amostra sólida, em regra geral, envolve 200 participantes nas campanhas porta-a-porta e 

pelo menos 60 nas campanhas por telefone. 

• Participam quaisquer pessoas maiores de 18 anos, e se ajusta de acordo com a demografia da 
cidade ou da vizinhança

• Permite estratificação dos resultados por bairros ou por regiões



Demografia Gerais Confiança e 
aceitação

Outros temas 
específicos

Idade Quantidade e qualidade 
do contato

Empresa Patrimônio 
cultural

Gênero Bem-estar da 
comunidade

Indústria em 
geral

Delinquência

Empregado? Fontes de informação e 
comunicação

Autoridades 
municipais

Transparência

Educação Impactos e benefícios 
(econômicos, ambientais, 
sociais, barragem, ruído, 
poeira, COVID, etc.

ONGs Problemas 
anteriores

Indígena? Justiça do processo local Governos 
estadual e 
federal

Uso de explosivos

Tempo no 
local

Justiça distributiva Vibração



14 CAMPANHAS
HISTÓRIA DO INDICADOR NA YAMANA 

▪ Inexistência de metodologia aceita no mundo   - Apenas algumas iniciativas homemade, até 
mesmo curiosas, de algumas companhias buscando mediar aspectos dessa licença. 

▪ Surge algo concreto: O Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
(CSIRO) da Australia se torna o líder do pensamento mundial nesta direção. Há o spin-off 
para a Voconiq.

▪ 2012-13: Desenvolvimento de uma metodologia disruptiva de medição da LSO (SLO index)
▪ 2014: Publicação de dois artigos no Forestry Journal e Journal of Resources Policy 
▪ 2017: Primeiro piloto no Brasil em Jacobina, na mineração da Yamana – 1 campanha
▪ 2018: Implementado em toda a Yamana  - 2 campanhas em Jacobina
▪ 2019: Sedimentado nas operações da América do Sul – 4 campanhas 
▪ 2020: Integração mais estratégica nos negócios da Yamana - 3 campanhas
▪ 2021: Expansão em novas atividades na Yamana na Argentina – 3 campanhas
▪ 2022: Melhoria na sistemática de coleta e análise dos resultados p/ Yamana – 1 

campanha
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MOFFAT, K., LACEY, J., ZHANG, A., LIPOLD, S. The social licence to operate: a critical review. Forestry 2016; 89, 477–488, doi:10.1093/forestry/cpv044
MOFFAT, K., ZHANG, A. The paths to social licence to operate: an integrative model explaining  community acceptance of mining. Resources Policy 39(2014), 61–70 



O ÍNDICE SLO
O QUE ELE MEDE PARA A YAMANA 
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O índice SLO fornece uma quantidade expressiva de dados, identificados e analisados de 
forma a entregar informações úteis, em duas categorias:

▪ Todos os dados são 
convertidos em dois 
importantes conceitos agora 
mensuráveis, em níveis na 
comunidade: 

▪ Confiança 
▪ Aceitação 

▪ Aceitação é uma simulação 
para a licença social, sendo 
sua principal determinante e 
diretamente influenciada 
pela confiança. 

2. Um índice SLO1. Detalhes estratégicos

Mede o nosso nível de riscoNos diz como melhorar

A variedade de questões abordadas inclui:  

▪ A frequência e quantidade de Contato

▪ A qualidade do Contato

▪ As percepções de justiça (do processo e 
distribuição) em questões como:

▪ Contratações
▪ Compras locais

▪ A contribuição da empresa que seja 
percebida pela comunidade 

▪ O gerenciamento das questões 
ambientais por parte da empresa



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - MUDANÇAS

Pre Índice SLO – Exemplos de direcionamento estratégico

- Dias tipo festival ou cidadania com clínicas de saúde, corte de cabelo, e outros apoios

- Suporte Financeiro para ONGs locais para desenvolvimento econômico

- Projetos educacionais com escolas locais

- Atualização do mapa de partes interessadas e avaliação do risco social

- Operações tapa-buracos, doações diversas, filantropia

Pós Índice SLO – Exemplos de direcionamento estratégico – Estratégia do “atacado e varejo”

- Boa parte da estratégia anterior pode serdirecionada para o “varejo”, mitigando os impactos 
presentes no dia-a-dia

- Mesas redondas com a comunidade para desenvolvimento de estudos conjuntos a respeito de 
impactos ambientais, questões específicas, e co-desenvolvimento de planos de ação

- Planos de monitoramento ambiental participativo comunitário

- Diálogos abertos sobre possíveis situações de emergência e crises, com simulados comunitários

- Desenvolvimento de projetos com framework nos ODS, em co-criação com as comunidades
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ÍNDICE SLO
PRÓXIMOS PASSOS 
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1. Compartilhar cada vez mais os resultados das pesquisas com as comunidades

• Tal compartilhamento é uma prática valiosa para se aumentar a qualidade do 
engajamento comunitário, fornecendo uma experiência de devolutiva para as 
comunidades, enfatizando a importância de seguir adiante no processo 

2. Integração completa nos processos de relatórios mensais

• Esta integração já está no Relatório de Sustentabilidade. Os dados do indicador de 
SLO passam a substituir os indicadores de reclamações na análise de desempenho 
dos relatórios mensais para a direção.  

3. Compartilhamento de informações na comunidade ESG

• O conceito do índice SLO é discutido no Relatório de Sustentabilidade. Analisar a 
viabilidade de fazer benchmarks sobre este assunto.



MUITO OBRIGADO

Mais informações
Relatório de Sustentabilidade
https://www.yamana.com/responsibility/responsibility-reports/default.asp
x
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