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Conceitos aplicáveis



O Ambiente de Negócios

FGV-EAESP Mestrado Profissional em 
Gestão da Competitividade  .  Ênfase em sustentabilidade

Inovação para sustentabilidade

Aquela que contribui 
para viabilizar a vida em 
um espaço seguro e 
justo.PROJETO

EMPRESA

Top-down

Bottom-up



Fonte Rockström, 

2015

A atuação sustentável no ambiente de negócios à luz 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)



A atuação sustentável no ambiente de 
negócios como exigência de mercado



A atuação sustentável no ambiente de 
negócios como exigência de mercado

“ESG nada mais é do que a visão do mercado de capitais

sobre a sustentabilidade”
Carlo Pereira, Diretor Executivo do Pacto Global Brasil (grifo nosso)

“Organizações preparadas para o futuro gerando valor 

sustentável e compartilhado”
Izabela Murici, Falconi (grifo nosso)



Qual o real estágio de Sustentabilidade de 
sua Empresa?

Fonte: Adaptado por Ekobe ́ a partir de ZADEK, S. The Path to Corporate Responsibility. Harvard Business Review. Dezembro, 2004. 

Ev
o

lu
çã

o

Estágios de Desenvolvimento Sustentável de uma Corporação 

(ZADEK, 2004)



O que são Stakeholders?

Pessoa ou grupo que tem 

interesse em uma empresa, 

negócio ou indústria, podendo ou 

não ter feito um investimento nele

Pessoa ou grupo que pode ou 

poderia afetar o desempenho de 

uma empresa ou negócio  

(FREEMAN, 1984)

Público Estratégico



Stakeholders: Tipologias 

Agentes 
financeiros

Comuni-
dades

Poderes 
públicos

Ministério 
Público

Órgãos 
ambientais

Academia 
e ONGs

Mídia

Outros 
atores

EMPRESA



Stakeholders: Tipologias (BRIDOUX; STOELHORST, 2014)

• Egoísta ou Individualista: focado em suas 

recompensas 

“quedas de braço” e barganhas

• Pró-social ou Recíproco: tende a premiar ou 
punir tratamentos em função de justiça

maior contribuição para criar valor

• Alianças para fortalecimento na discussão



Engajamento de stakeholders
Integração da voz dos stakeholders nos processos 
do negócio por meio de interação

Estratégia para diminuir os impactos 
socioambientais negativos e maximizar os positivos 
ao longo da cadeia de valor e para otimizar a 
legitimidade e a reputação da empresa (HART; 
MILSTEIN, 2004):

• “Fazer para”, “Encantar”, “Envelopar”

• “Fazer com”            

Controlar

Cooperar



A importância do engajamento de stakeholders para 
a geração de valor sustentável e compartilhado

ESG | IMPORTÂNCIA

“Organizações 
preparadas para o futuro, 

gerando Valor 
Sustentável e 

Compart ilhado.”

Geraçãode Valor 
Sustentávele 
Compartilhado

“Prosperit y”

Ident ificação e atuação nas necessidades futuras, nos

riscos e oportunidades para as organizações, meio

ambiente e sociedade visando a geração de valor

compartilhadoe orientado para a prosperidade.

ü ESG implica em equilíbrio entre
visões de curto e longo prazos

ü ESG implica em análise de
materialidade sob a ótica da
empresa E de seus stakeholders

ü ESG implica em Gestão
Territorial

ü Gestão Territorial implica
em gestão de relacionamentos

ESG = “Ferramenta” de gestão de 
Riscos e oportunidades



ESG: Processo de análise de materialidade

ESG –Passos para implantação

Temas que impactam
ou poderão vir a
impactar
a capacidade de a
empresa gerar
VALOR

Análises de riscos
e de tendências



ESG: Teste de materialidade para priorização

ESG –Passos para implantação – Teste de materialidade



ESG: Teste de materialidade para priorização

ESG –Passos para implantação – Teste de materialidade



ESG: Teste de materialidade para priorização
ESG –Passos para implantação –Matriz de materialidade

• Os indicadores dos quadrantes 
“ALTO” e “MÉDIO” requerem 
governança específica. Quadrante 
“BAIXO”, recomenda observação 
continuada.

• MEDIÇÃO dos indicadores em 
intervalos comparáveis.

• PLANOS DE AÇÃO para melhoria 
discreta e contínua.

• VERIFICAÇÃO anual (interna), 
incluindo RISCO DE IMPACTO NO 
VALUATION.

• DISCLOSURE anual (eventualmente 
DENTRO dos Demonstrativos de 
Resultados.

Olhar para 
o Território

Olhar para 
a Empresa



Como atuar no novo ambiente de negócios?

Avaliação de 

fragilidades e 

oportunidades 

socioambientais 

para o negócio

Análise estratégica 

e integrada do 

Território

Compliance com 

normas e padrões 

aplicáveis

Atendimento e 

gerenciamento de 

metas

Estratégias de 

relacionamentos

NECESSIDADES

E DESAFIOS

DO CLIENTE

EFETIVA VIABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL

DO PROJETO

Reportes executivos 

periódicos sobre os 

projetos

ODS

LSO

Direitos

Humanos

Diversidade

...



O olhar para o Território

“... o território, mais que simples base física 
para as relações entre indivíduos e empresas, 
possui um tecido social, uma organização 
complexa feita por laços que vão muito          
além de seus atributos naturais...”             
(ABRAMOVAY, 2000)

Diversidade 
Espacial

Diversidade 
Natural

Diversidade 
Social

Diversidade 
Cultural

Diversidade 
Política

“... um território representa uma trama 
de relações com raízes históricas, 
configurações políticas e identidades...”
(ABRAMOVAY, 2000)



O que é necessário conhecer do Território

Capital Social

Capital Humano

Capital Financeiro

Capital Físico

Capital Natural

Nível de fortalecimento

da Sociedade Civil e 

aptidão para parcerias

Demografia, 

qualificação

e remuneração

Recursos Financeiros

e Fontes de 

Financiamento

Solo Qualificado

e Base Produtiva

Recursos dos Meios

Físico e Biótico

20



É a legitimação das operações de uma 

empresa pela sociedade. É a população 

local que sente os impactos das atividades 

produtivas e que primeiro concede ou 

nega a Licença Social (SANTIAGO, 2016)

Licença Social não é uma ferramenta, mas 

sim uma estratégia.                                    

Não funciona isolada

A Licença Social é dinâmica. Depende 

diretamente do nível e da continuidade 

de engajamento com os stakeholders e da 

postura da empresa frente a eles

Gestão de Relacionamentos: 
a Licença Social para Operar (LSO)



As variáveis que influenciam a LSO

Fonte: Modificado de Rocha (2020)

Confiança

LEGITIMIDADE
ECONÔMICA

CONFIANÇA 
DE INTERAÇÃO

LEGITIMIDADE
SOCIOPOLÍTICA

CONFIANÇA 
INSTITUCIONALIZADA

LSO

ü Investimentos para
sustentabilidade das comunidades

ü Mitigação e compensação
dos impactos

ü Transparência, justiça e simetria
ü Compreensão da cultural local
ü Parcerias locais e regionais
ü Participação social

Fa
to

re
s 

ex
tr
ín

se
co

s
e

 in
tr
ín

se
co

s ESG

M
ai

o
r 

su
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e

d
as

 c
o

m
u

n
id

ad
e

s



Os riscos e as medidas preventivas da LSO
• As armadilhas de se “dispor” de uma LSO:
ü Riscos de cooptação
ü Avaliação fruto de assimetrias de poder
ü Efeitos silenciadores das certificações sociais (EHRNSTRÖM; KRÖGER, 2017)

ü Efeitos silenciadores das expectativas geradas
ü Efeitos silenciadores das “pacificações” das comunidades (DEMAJOROVIC; LOPES; 

SANTIAGO, 2019)

• Qualidade do diálogo:
Necessidade de se evoluir efetivamente do Diálogo Transacional (unidirecional) para o
Diálogo Transformacional (bidirecional e buscando aprendizado mútuo) 
(MERCER-MAPSTONE et al., 2017)

• Importância do mapeamento estratégico periódico de stakeholders:
Diagnóstico dinâmico dos agentes e das interações existentes, dos níveis de 
apoio ao empreendimento e de influência junto a outros agentes  
(BAHR; NAKAGAWA, 2017)



A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

OBJETIVO PRINCIPAL:

• Obter subsídios para o planejamento estratégico da atuação no Território

• Reduzir riscos de investimentos desconectados da realidade local

• Elevar a confiança externa nas intenções e ações da Companhia

MAPA MENTAL PARA ATINGIR O OBJETIVO:

Contexto 
atualizado 

do 
Território

Ambiental

Social e 
Econômico

Político

Cultural

Estratégias de 
inserção no 

Território focadas 

no engajamento 

de stakeholders

atuação conjunta,
colaborativa, 

“fazer com”

• Temas materiais

• Avaliar obrigações já

      cumpridas/em curso

• Potenciais parcerias

• Linha base para

      acompanhar mudanças

      no Território

• Aprimorar interação

      com diferentes públicos

• Minimizar dependência

      econômica em relação
      ao empreendedor

Elevar e 

perenizar

a Licença

Social para

Operar (LSO)



Exemplos de RSE aplicados
a aspectos sociais



A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

OBJETIVO PRINCIPAL:

• Obter subsídios para o planejamento estratégico da atuação no Território

• Reduzir riscos de investimentos desconectados da realidade local

• Elevar a confiança externa nas intenções e ações da Companhia

MAPA MENTAL PARA ATINGIR O OBJETIVO:

Contexto 
atualizado 

do 
Território

Ambiental

Social e 
Econômico

Político

Cultural

Estratégias de 
inserção no 

Território focadas 

no engajamento 

de stakeholders

atuação conjunta,
colaborativa, 

“fazer com”

• Temas materiais

• Avaliar obrigações já

      cumpridas/em curso

• Potenciais parcerias

• Linha base para

      acompanhar mudanças

      no Território

• Aprimorar interação

      com diferentes públicos

• Minimizar dependência

      econômica em relação
      ao empreendedor

Elevar e 

perenizar

a Licença

Social para

Operar (LSO)



Análise 
Integrada

Mapeamento 
Estratégico dos 
Stakeholders

Mapeamento 
de Conflitos

Coleta e 
análise de 

Dados 
Secundários

Mapeamento 
Percepções e 
Expectativas 

das 
Lideranças

Temas 
Materiais

Análise de 
Riscos 

Negativos, 
Oportunidades 
e Investimentos 

Sociais

A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO



A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

Lideranças Representativas

População Local 

Pesquisa 

domiciliar amostral

Gestores Públicos

Roteiro de pesquisa

semiestruturado

Coleta de informaçõ
es 

primárias

Metodologia “Bola de 

Neve”

Roteiro de pesquisa 

semiestruturado

Questionário 

estruturado



A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

• A metodologia com base na LSO fornece orientações ao empreendedor para 

direcionar seu planejamento estratégico de atuação no Território de forma a:

ü colaborar efetivamente para incrementar a qualidade ambiental; 

ü minimizar riscos de relacionamento com suas partes interessadas;

ü reduzir contingências econômico-financeiras futuras;

ü reduzir possibilidades de investimentos em ativos e ações que venham

ao encontro de benefícios individuais em detrimento dos coletivos;

ü alavancar sua imagem externa no Território e para além dele

• Ferramenta permite ao empreendedor avaliar e pontuar cada linha de 

investimento proposta em função de critérios próprios (alinhamento a 

prioridades corporativas e a orçamentos socioambientais)

• Diagnóstico e reavaliação de investimentos socioambientais devem ser atualizados 

periodicamente

Estratégias
ESG

Sinergia entre 
Matrizes de 

Materialidade

A metodologia é aplicável a empreendimentos de diversos portes e setores 

produtivos, com adequações de procedimentos, cronogramas e recursos, mas 

resguardando seus objetivos e benefícios



A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

Área do 
Investimento

Descrição do 
Investimento

Benefícios
Tipo do 

Investimento

estruturante desejável

Avaliação do 
impacto esperado 
do investimento

comunidade empresa

Alto

Médio

Baixo

3

2

1

 custo (faixas definidas pelo empreendedor)
 área de influência (direta ou indireta)
 benefício para a comunidade
 potencial de sinergia para o território

 potencial de sinergia para a empresa
 complexidade de execução (atores, convênios)

 benefícios para imagem institucional
 tempo para implantação x cronograma construção P
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A geração de valor compartilhado em territórios 
a partir da análise das variáveis da LSO

Principais cases:

• PCH Foz do Estrela (PR): Brookfield Energias Renováveis
• Complexo Solar Fotovoltaico Alex (CE): Elera Renováveis
• Complexo Solar Fotovoltaico Janaúba (MG): Elera Renováveis

Referências:

ROCHA, D. J. L.; PINTO, E. T. D. A.; PICAVEA, M. G. A geração de valor compartilhado em territórios a partir da 
análise das variáveis da Licença Social para Operar: O caso do Complexo Solar Fotovoltaico Alex. In: IX 
SEMINÁRIO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO SETOR ELÉTRICO, 2021. Anais 
eletrônicos...



REGULAÇÃO CULTURAIS

formação do solo, ciclagem de nutrientes, habitats para 
espécies...

PROVISÃO

SUPORTE

regulação climática, regulação hídrica, controle de doenças e pragas...

REGULAÇÃO

produtos obtidos diretamente dos ecossistemas, como alimentos, 
lenha... 

CULTURAIS

recreação, ecoturismo, herança cultural, beleza estética...

Componentes do         
bem-estar humano

Abordagem estratégica dos Serviços 
Ecossistêmicos no Território



Abordagem estratégica dos Serviços 
Ecossistêmicos no Território

Linha de Base Socioambiental

Identificação dos 
Serviços Ecossistêmicos

Identificação e avaliação 
de impactos

Serviços Ecossistêmicos 
mais impactados

Medidas de mitigação / 
compensação e 

alavancagem 

Validação

MAPA MENTAL



Principais cases:

• Projeto Serrote – mineração de cobre (AL): Appian Capital Brazil
• Projeto Santa Quitéria – mineração de fosfato e urânio (CE): Galvani Fertilizantes 

e Indústrias Nucleares Brasileiras (INB)

Abordagem estratégica dos Serviços 
Ecossistêmicos no Território



A promoção do crescimento econômico, inclusivo 
e sustentável 

 Promover o crescimento econômico 

inclusivo e sustentável

 Contribuir para a conservação da floresta e 

redução do desmatamento na Amazônia 

Compromissos

 Geração de Energia Renovável



A promoção do crescimento econômico, inclusivo 
e sustentável 



A promoção do crescimento econômico, inclusivo 
e sustentável UHE Belo Monte

Parcerias Estratégicas (Objetivos):

• Interlocução com organizações socioambientais e de 

negócios de impacto;

• Busca de parcerias para fortalecimento nas cadeias 

produtivas pautado na bioeconomia; 

• Sinergia no âmbito de iniciativas voltadas para o fomento 

de  Negócios de Impacto Socioambiental (NIS)



A promoção do crescimento econômico, inclusivo 
e sustentável 

Parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia 
(CEA) e com a Fundação Amazônia Sustentável com o 
objetivo de formar uma nova geração de empreendedores 
(10 a 20 startups) aptos a desenvolver negócios 
sustentáveis na região da Usina a partir de cadeias 
produtivas mapeadas

P
razo

: 2
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Conclusões



Sustentabilidade ou Greenwashing?A Influência de FATORES CULTURAIS e NORMATIVOS
sobre a Licença Social

RESULTADO

ATITUDESHABILIDADE

CONHECIMENTO

VALORES CULTURA

Adaptado de FLEURY, M. T. L. et alli. Construindo o conceito de competência. RAC, Edição Especial. 2001.



Sustentabilidade ou Greenwashing?
TERRITÓRIOCam inho a percorrer

FGV-EAESP M estrado Profissional em  
G estão da Com petitiv idade  .  Ênfase em  sustentabilidade

Engajamento das áreas 
funcionais

Construção de uma 
estratégia que faça 

sentido

Engajamento com os 
stakeholders

Conexão da organização 
com um Norte

Visão de curto e longo prazos
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