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RESUMO 

 

No Brasil, a mineração se mostra como um dos setores básicos da 

economia, contribuindo de forma decisiva para uma maior competitividade desse 

país no cenário econômico internacional. Tomando como base a importância do 

setor de extração mineral do país, associado ao cenário da sociedade moderna 

marcado pela mundialização da economia, e aprofundamento das discussões 

ligadas a sustentabilidade e a equidade social, desenvolvemos este estudo para 

compreender de que maneira a MFB, empresa que atua nos municípios de 

Teofilândia e Barrocas com extração de ouro, vem desenvolvendo suas ações 

vinculadas a sociedade e ao meio ambiente. Sendo assim, este trabalho tem 

como objetivo analisar o papel da Empresa Mineração Fazenda Brasileiro na 

elaboração e execução de programas e ações ligados a responsabilidade social e 

ambiental, enfocando como tal empresa influencia na organização espacial em 

determinadas áreas onde atua, buscando compreender de que forma a mesma 

auxilia no desenvolvimento socioeconômico de Teofilândia e Barrocas e na 

execução de programas ligadas a sustentabilidade ambiental. A concepção 

teórico-metodológica que norteou esta pesquisa foi o método de abordagem 

indutivo e o método de procedimento estudo de caso centrado em uma 

metodologia qualitativa. Os resultados da pesquisa demonstraram que a empresa 

em questão desenvolve diversos programas de responsabilidade social e 

ambiental, sendo os de maior impacto o Programa Integrar, o Seminário de 

Parcerias, e o Programa Portas abertas, tais programas apresentam forte 

engajamento da população e de associações, onde estas são consideradas 

verdadeiros parceiros da empresa na consolidação das atividades propostas pela 

mineradora. Ficou claro através da análise dos resultados da pesquisa que entre 

a população dos dois municípios em que a empresa atua, principalmente em 

Teofilândia, a Mineração Fazenda Brasileiro é vista como agente de 

transformação socioeconômica, que contribui de maneira significativa para a 

melhoria de vida da população, através de programas e ações que auxiliam a 

geração de emprego, renda e avanço dos indicadores escolares. 
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Organização Espacial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a mineração se mostra como um dos setores básicos da 

economia, contribuindo de forma decisiva para uma maior competitividade desse 

país no cenário econômico internacional. Tomando como base a importância do 

setor de extração mineral do país, associado ao cenário da sociedade moderna 

marcado pela mundialização da economia, e aprofundamento das discussões 

ligadas à sustentabilidade e a equidade social, desenvolveu-se este estudo 

buscando compreender de que maneira a MFB vem desenvolvendo suas ações 

vinculadas à sociedade e ao ambiente natural nos municípios de Teofilândia e 

Barrocas. 

Este trabalho tem como objeto de estudo analisar o papel da Empresa 

Mineração Fazenda Brasileiro na elaboração e execução de programas e ações 

ligadas à responsabilidade social e ambiental, enfocando por um lado como a 

empresa influencia na organização espacial na área em que atua, e por outro 

como a mesma auxilia no desenvolvimento socioeconômico nos dois municípios 

onde realiza atividades de exploração mineral. 

 A área de base para a consolidação desse estudo condiz com a área de 

ação direta da Mineração Fazenda Brasileiro em dois municípios baianos: 

Teofilândia e Barrocas. Empresa esta que pertence atualmente ao grupo 

canadense Yamana Gold, mantém a exploração de ouro e prata em alguns 

municípios da Bahia, como: Jacobina, Santa Luz, Teofilândia e Barrocas. Cabe 

salientar, que a Yamana Gold que é uma das juniores com maior presença no 

país, e vem investindo maciçamente na exploração mineral no Estado da Bahia a 

qual receberá, nos próximos dois anos, US$ 407 milhões em investimentos para 

expansão dos projetos de mineração (INFORME YAMANA 2010), duplicando sua 

produção e aumentando consideravelmente sua margem de lucro. 

 Segundo o anuário 2008 da publicação “Análise Companhias Abertas – 

Mercado Acionário Brasileiro”, recentemente editado pela Análise Editorial, as 

ações das empresas de mineração, no país, foram as que mais se valorizaram, 

alcançando em média 90% de rentabilidade.  

  A atividade mineradora ganha importância e aceitabilidade no Estado da 

Bahia principalmente por se apresentar enquanto uma nova atividade capaz de 

dinamizar a economia do interior do estado e trazer melhorias para a população 



no que se refere à geração de emprego e renda. E o interior do estado da Bahia, 

mas especificamente Teofilândia e Barrocas, que sempre tiveram como base 

econômica atividades ligadas à pecuária e agricultura, atividades que não 

conseguiam alterar a dinâmica econômica do interior do Estado, encontra na 

mineração uma alternativa de crescimento e desenvolvimento econômico e social. 

Nesse sentido, a mineração aparece como uma atividade que denota 

possibilidades reais de transformação para a estrutura socioeconômica de alguns 

municípios do interior e que traria grandes lucros e vantagens econômicas para o 

estado e para o país, assim como para a população. 

 Destarte, identificado o universo de pesquisa organizou-se este trabalho 

visando uma análise que integre a ação da mineração em Teofilândia e Barrocas 

enfocando ações ligadas a responsabilidade social e ambiental empreendidas pela 

empresa. Os resultados encontram-se elencados em cinco capítulos. 

No capítulo 1 tem-se os pressupostos metodológicos que nortearam a 

consolidação da pesquisa. Nesta etapa buscou-se definir as fases de 

desenvolvimento de procedimentos e organização das ações pautado em três 

partes distintas, sendo elas: revisão teórica, estudo de caso e análise dos 

resultados obtidos. 

No capitulo 2 apresenta-se a caracterização geoambiental e 

socioeconômica dos municípios de Teofilândia e Barrocas, que compõem a área 

de influência direta da empresa. 

No capítulo 3 tem-se o referencial teórico-conceitual que condiz com a 

etapa de discussão dos temas centrais da pesquisa. Capítulo este composto por 

três subcapítulos: Sustentabilidade: a busca do equilíbrio em prol da manutenção 

da vida e da reprodução do capital; Responsabilidade Social nas organizações: A 

reorganização do grande capital frente às necessidades socioambientais; 

Organização espacial: os agentes econômicos e a apropriação dos espaços.    

No subcapítulo intitulado Sustentabilidade: a busca do equilíbrio em prol da 

manutenção da vida e da reprodução do capital apresenta-se uma breve 

discussão teórica conceitual acerca do tema sustentabilidade e o histórico de 

tomada de consciência da sociedade moderna em relação às questões 

ambientais, enfocando discursos de alguns autores como Camargo (2008), Veiga 

(2008), Sachs (1993), Arendt (1997). 



No subcapítulo intitulado Responsabilidade Social nas organizações: A 

reorganização do grande capital frente as necessidades socioambientais, buscou-

se elencar conceitos ligados à responsabilidade social enfatizando a 

responsabilidade social empresarial, desenvolveu-se uma análise sobre as novas 

posturas adotadas pelo segmento empresarial no que concerne a relação 

empresa, comunidade e ambiente. Para tanto, apropriou-se da discussão de Reis 

e Medeiros (2009), Ursini e Bruno (2005), Instituto ETHOS (2007, 2010), 

Tachizawa (2002), Lemos (2001), Guevara et al (2009), entre outros. 

O subcapítulo intitulado Organização espacial: os agentes econômicos e a 

apropriação dos espaços apresenta uma conceituação do termo Organização 

espacial e uma discussão sobre a influência têmporo-espacial na conformação e 

reeestruturação dos espaços. Buscou-se enfatizar como ocorre a produção e 

reprodução dos arranjos espaciais, levando em consideração a ação da 

sociedade contemporânea marcada pela influencia direta do sistema capitalista. 

Para tanto, lastreia-se a partir dos estudos de Côrrea (1989, 2000 e 2002), 

Christofoletti (1983). 

Ainda como sub-item do capítulo 3  discutiu-se a influência da Mineração 

Fazenda Brasileiro na conformação de novos arranjos e interações espaciais nos 

municípios de Teofilândia e Barrocas, desenvolvendo discussões a respeito da 

importância da mineração para o desenvolvimento econômico, social e na 

organização espacial desses municípios. 

 No capítulo 4 apresenta-se uma caracterização dos programas e ações 

desenvolvidos pela empresa de mineração (MFB), evidenciando o parecer dos 

diversos agentes envolvidos na execução dos programas de responsabilidade 

social e ambiental desenvolvido pela empresa, além de análise acerca do trabalho 

de campo desenvolvido, assim como discussão e apresentação dos resultados 

das entrevistas e da análise de documentos da empresa.    

As conclusões em relação ao trabalho apresentam-se no capítulo 5 em que 

se enfatiza análises particulares e apreciações críticas a respeito do tema e ações 

discutidas no decorrer da pesquisa.        

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

1. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS: O ACONTECER DA PESQUISA 

 

          A concepção teórico-metodológica que norteou esta pesquisa foi o 

método de abordagem indutivo e o método de procedimento estudo de caso ou 

monográfico. Para tanto, foi utilizada a técnica de observação direta extensiva, a 

partir da aplicação de 30 questionários constituídos por uma média entre 10 e 18 

perguntas objetivas e subjetivas, em relação ao tema em questão, bem como, 

visitas a locais que serviriam de base ao estudo. Em relação ao conceito de 

método Lakatos (1991) esclarece: 

 

Método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou práticos 

que orienta o pensamento para serem alcançados conhecimentos 

válidos. (NÉRICI apud LAKATOS,1991, p.40) 

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. ( 

LAKATOS, 1991, p. 41)    

 

Os métodos podem ser classificados em métodos de abordagem e 

métodos de procedimentos. Os métodos de abordagem referem-se aos 

fundamentos lógicos e aos processos de raciocínio adotados, enquanto métodos 

de procedimentos relacionam-se com as etapas do trabalho, ou seja, suas fases 

de execução. 

Nesse contexto de definição de tipos de metodologias, torna-se necessário 

esclarecer o conceito de técnica a qual se refere segundo Marconi e Lakatos 

(1990) como: 

 

(...) um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência 

ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte 

prática. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus 

propósitos. (MARCONI e LAKATOS, 1990) 

 



 

Em relação ao tipo de metodologia aqui aplicada, esta centra-se no método 

de abordagem indutivo como já foi supracitado, o qual parte de um caso particular 

para a generalização, e está alicerçado e três fases primordiais: a observação dos 

fenômenos, a descoberta da relação entre eles, e a generalização da relação. 

Nesta ótica, Lakatos (1991) e Bogdam e Biklen (1994) afirmam: 

 

A indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de 

casos particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 

geral ou universal (...) Portanto,o objetivo dos argumentos é levar a 

conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas nas 

quais se basearam. (LAKATOS, 1991, p. 47)     

 

 

 “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou 

infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações 

são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos 

se vão agrupando”. (BOGDAM e BIKLEN, 1994, p. 50) 

 

 

  Sendo assim, a pesquisa científica aqui realizada objetiva descobrir 

respostas definidas a partir de inquietações particulares, e de acordo com Minayo 

(2001) é possível definir pesquisa como um procedimento sistemático e racional 

que objetiva propor respostas as problemáticas explicitadas. A partir do momento 

em que não se tem informações suficientes para elucidar algum questionamento 

se faz necessário uma pesquisa para conhecer melhor o objeto. Minayo (2001) 

aborda a pesquisa como um processo, que parte do conhecimento que já se tem 

para uma elaboração mais aprofundada de tal conhecimento.          

            Portanto, consciente de que toda metodologia nas ciências sociais traz 

subjacente uma teoria explicativa do funcionamento social, e considerando que o 

objeto de estudo parte de uma análise sobre Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social na Mineração Fazenda Brasileiro, optou-se por uma metodologia pautada 

numa abordagem qualitativa, centrada no estudo de caso, o qual possibilita 

desenvolver um estudo focado em questões particulares que despertam 

curiosidade do pesquisador.  



          Diante disso, o uso e aplicação da metodologia qualitativa como 

norteadora da pesquisa se deu por acreditar que a compreensão/interpretação 

dos fenômenos sociais, perpassam pelo âmbito humano/concreto. Porém, apesar 

da escolha pela metodologia qualitativa, não foi estabelecido a dicotomia 

qualidade/quantidade na pesquisa, pois a recorrência de fontes quantitativas se 

fez necessária e serviram como referência para a compreensão e leitura 

qualitativa do objeto de estudo. 

As metodologias qualitativas surgem trazendo em seu bojo a convicção de 

que a sociedade configura-se a partir de ações humanas, sendo estas, portanto, o 

motor da história. Segundo Haguette (1990) consiste na tomada de posição 

política da parte do investigador e sua intervenção no ambiente da pesquisa, 

quebrando com os limites artificiais entre sujeito e objeto do conhecimento, em 

nome da objetividade e neutralidade científicas.  

                O estudo de caso segundo, Lüdke (1966, p.18-19), apresenta algumas 

características e objetivos sendo eles: 

1. Os estudos de caso visam a descoberta. Além dos dados já 

previstos, novos elementos podem emergir como importantes 

durante o estudo; 

2. Os estudos de caso enfatizam a “interpretação em contexto”. Ao 

interpretar o objeto investigado, considera o contexto, no qual o 

mesmo está inserido. 

3. Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma 

completa e profunda. O pesquisador procura revelar a 

multiplicidade de dimensões presentes numa determinada 

situação ou problema focalizando-o como um todo. 

4. Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de 

informação. O pesquisador recorre a uma variedade de 

informações, coletadas em diferentes momentos, em situações 

variadas e com uma variedade de tipos de informantes. 

5. Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas. O autor ao descrever sua 

experiência investigada, a mesma pode ser identificada pelos 

leitores em sua situação específica. Portanto, trata-se de um 

processo subjetivo a nível individual. 



6. Os estudos de caso procuram representar os diferentes e às 

vezes conflitantes pontos de vista presentes numa determinada 

circunstância social. 

7. Os relatos de estudos de caso, apresentam formas e linguagens 

acessíveis. Formas como colagens, dramatizações, etc. e a 

linguagem, geralmente é informal, narrativa, ilustrativa, citações, 

exemplos e descrições. 

 

 A característica mais distintiva, no estudo caso, é a singularidade e a 

particularidade com que se enfatiza o estudo.  

           Esta abordagem sugere a utilização de técnicas como a observação 

participante, aplicação de questionários e entrevistas. Para tanto, foram 

realizadas três entrevistas com representantes da empresas nos setores 

vinculados aos programas de Responsabilidade Social e Ambiental, foram eles: o 

gerente de Responsabilidade Social e Relacionamento com as comunidades da 

Yamana Gold, a analista de relacionamento com as comunidades da MFB, e o 

analista ambiental da MFB, responsável pelos programas vinculados à 

sustentabilidade ambiental. Também foram aplicados questionários a 

representantes de 20 comunidades que participaram dos projetos desenvolvidos 

pela empresa no ano de 2010, e moradores do município de Teofilândia. Tais 

questionários e entrevistas foram realizadas com o objetivo de melhor 

sistematizar a pesquisa, obtendo assim dados que representassem com mais 

clareza a realidade analisada.  

 Segundo Oliveira (2007), o questionário é um importante instrumento para 

obtenção de informações sobre crenças, expectativas, situações vivenciadas e 

sobre todo e qualquer dado que o pesquisador deseja registrar para atender os 

objetivos de seu estudo. 

             Cervo e Bervian (2002) afirmam que o questionário é a forma mais 

utilizada para coletar dados, possibilitando medir com exatidão o que se deseja. 

Dessa forma com esse instrumento, o colaborador da pesquisa responde, por 

escrito, questões estruturadas e relacionadas com o tema da pesquisa. Em geral, 

os questionários têm como principal objetivo descrever as características de uma 

pessoa ou de determinados grupos sociais. 



        Sinalizamos também que antes de utilizarmos esta técnica, realizamos uma 

pesquisa exploratória a fim de obtermos elementos que auxiliassem na 

consolidação da pesquisa em questão. Optamos pela observação “in loco” no 

intuito de conhecer e estabelecer vínculos com a nossa investigação. Havendo 

assim, uma relação sujeito-objeto de pesquisa, centrada na observação 

participante, sobre a qual Macedo (2005) sinaliza: 

 

É notório como a observação participante, exercida de inicio como 

predominante um recurso metodológico, adquire, a posteriori, um tal status 

a ponto de atrair para si uma densidade teórica que transcende uma 

simples posição de recurso em metodologia. Uma das bases fundamentais 

da etnopesquisa, a observação participante termina por assumir sentido de 

pesquisa participante tal o grau de autonomia e importância que assume em 

relação aos recursos de investigação de inspiração qualitativa (MACEDO, 

2005, p. 153) 

 

         Assim, devido a observação participante permitir e facilitar a relação no 

processo de investigação é que se explica a escolha desta técnica. Nessa técnica 

é necessário se levar em consideração o que Macedo (2005) chama a atenção: o 

tempo, o lugar, as circunstâncias sociais, a linguagem, a intimidade e o consenso 

social. Assim Ludke e André (1986) enfatizam que:  

 

“O observador como participante” é um papel em que a identidade do 

pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 

desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama 

variada de informações. (LUDCKE e ANDRÈ, 1986, p. 29) 

  

        A observação participante, como técnica permite que o observador chegue 

mais perto da realidade estudada, sendo um importante alvo nas abordagens 

qualitativas. Isso porque à medida que o observador acompanha “in lócus” as 

experiências dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

Destaca-se que a observação supracitada irá contribuir para que seja 

possível delinear um perfil da empresa em relação aos aspectos estudados: a 

relação da empresa com as comunidades circunvizinhas; os anseios dos sujeitos 



envolvidos na pesquisa; as ações realizadas pela empresa nas comunidades e a 

preocupação da mesma em relação a projetos que visem à sustentabilidade.  

Partindo do pressuposto que o objeto de estudo refere-se a 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Um estudo sobre a MFB, produziu-

se a pesquisa a partir do planejamento e aplicação das seguintes etapas. 

 

a) Levantamento bibliográfico e cartográfico: 

 

Esse trabalho inicia-se com o levantamento de dados e informações acerca 

do tema, para tanto foi necessário recorrer a livros, teses, dissertações, revistas 

especializadas, boletins informativos da empresa, artigos científicos, mapas, 

cartas temáticas, sites, para que assim obtivéssemos dados e informações para 

formação de um arcabouço teórico sobre o objeto de estudo. Posteriormente foi 

realizada a seleção dos principais conceitos e autores que norteariam a pesquisa, 

como: Camargo (2008), Veiga (2008), Reis e Medeiros (2009), Corrêa (2002), 

Christofoletti (1983). 

 

b) Construção do quadro operacional da pesquisa 

 

Nessa etapa que se centra como uma fase imprescindível para o 

planejamento e desenvolvimento da pesquisa, foi construído o quadro operacional 

que consiste em sistematizar informações e etapas para visualizar com mais 

clareza o escopo geral do estudo. Sobre essa temática Lage (2002) esclarece: 

 

Entende-se por quadro operacional da pesquisa um conjunto de 

indicadores que estabelecem vínculos entre os conceitos empregados 

pela hipótese e as observações empíricas necessárias a verificação 

dessa hipótese. (LAGE, 2002, p. 30)   

 

 

Nesse sentido pode-se afirmar que essa etapa se consolida enquanto 

momento de organização e sistematização de ideias, de critérios e indicadores 

que serão responsáveis por nortear o estudo. 

 

 



QUADRO OPERACIONAL DA PESQUISA 

Hipótese  Conceitos Indicadores Técnicas e Fontes 

* Como a 

Responsabilidade 

Social e as ações de 

proteção ao meio 

ambiente são 

desenvolvidos pela 

empresa MFB. 

* Os impactos 

socioambientais fruto 

da atividade 

mineradora podem ser 

minimizados com 

medidas de 

Responsabilidade 

Social e práticas que 

visem maior 

sustentabilidade. 

* De que maneira a 

MFB influencia na 

organização espacial 

nos municípios em 

que ela atua. 

* Como se processa a 

relação entre empresa 

e comunidade local.  

  

* Sustentabilidade. 

 

*Responsabilidade 

Social. 

 

*Organização 

Espacial 

*Responsabilidade 

Social: 

-Programas  

desenvolvidos em prol 

da comunidade. 

- Investimentos em 

projetos sociais/ 

comunitários. 

- Relacionamento com 

a comunidade. 

 

* Sustentabilidade: 

- Ações de 

minimização de 

impactos ambientais. 

- Programas de 

recuperação 

ambiental. 

 

*Organização 

Espacial: 

 

- A ação dos agentes 

econômicos e sociais 

na produção e 

reprodução do 

espaço. 

* Dados primários: 

- Base documental: 

EIA, PRAD 

disponibilizados pela 

empresa. 

- Pesquisa de campo: 

Entrevistas, 

questionários, 

observações diretas. 

 

*Dados secundários: 

- Base bibliográfica: 

Dissertações, teses, 

livros, revistas 

especializadas. 

- Sites, informativos 

da empresa. 

Elaborado por: SANTOS, J. A., 2010. 

 

c) Construção do referencial teórico-conceitual 

 

Construído a partir da seleção dos conceitos fundamentais e autores que 

contribuíram para a implementação de posturas mais colaborativas para este 

estudo e fincado na análise sobre sustentabilidade e responsabilidade social e 

empresarial. Foi utilizada como suporte teórico autores que articulam discussões 

sobre sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável, são: Camargo 

(2003), Veiga (2008); Outros mostram a evolução e vertentes da discussão 



geográfica no contexto físico ambiental como: Souza (2008), Verdum (2005), 

Alvarenga (1998), Cunha e Guerra (2003); Lemos (2001), Ashley (2004), Neto 

(2004), Reis e Medeiros (2009), Tachizawa (2002), ETHOS (2007, 2010) os quais 

desenvolvem abordagens teóricas sobre responsabilidade social e empresarial; E 

Corrêa (2002), Christofoletti (1983) que trabalham o conceito e desenvolvem uma 

análise acerca de um dos conceitos chave da Geografia, o conceito de 

Organização Espacial. 

 

d) Planejamento das atividades de campo 

 

Foram feitas observações diretas centradas em visitas de campo à MFB, 

em associações ou entidades partícipes dos projetos desenvolvidos pela 

empresa, bairros formados em função da implantação da mineração (Conjunto 

Habitacional MFB e Bairro da Cidade Nova), bem como participação em eventos 

como o Dia integrar e o Seminário de Parcerias, promovidos pela empresa nos 

municípios de Biritinga, Teofilândia e Barrocas. 

É importante salientar que concomitantemente às visitas foram realizadas 

entrevistas como alguns agentes considerados indispensáveis à pesquisa, como: 

gerente de Responsabilidade Social e Relacionamento com as comunidades da 

Yamana, a analista de relacionamento com as comunidades da MFB, o analista 

ambiental da MFB, representantes de entidades e associações que participaram 

de projetos desenvolvidos pela empresa, parceiros locais: diretora do Colégio 

Pitágoras Teofilândia, além de moradores dos bairros implantados em função da 

ação da mineração, como já foi supracitado. 

É fundamental conhecer a realidade estudada, buscando desenvolver um 

estudo a partir de uma análise detalhada, visando no primeiro momento retratar a 

situação encontrada, para compreender a estrutura organizacional da empresa e 

como se estruturam as relações entre empresa e comunidade adjacente, 

conhecendo como se desenvolvem os projetos proposto pela mesma. O olhar 

voltou-se principalmente para o desenvolvimento de um diagnóstico acerca ação 

da MFB e da execução dos projetos por ela realizados. 

 

 

 



e) Universo da pesquisa 

 

Para dar seqüência à investigação científica tornou-se necessário a 

aplicação de questionários como forma de se obter informações sobre o objeto de 

estudo. Para tanto foram aplicados 30 questionários a diversos agentes que estão 

envolvidos na dinâmica dos projetos realizados pela empresa de mineração. 

Foram eles: 

- Gerente de Responsabilidade Social e Relacionamento com as 

comunidades da Yamana. 

- Representante da MFB responsável pelo setor de Relacionamento com 

as comunidades. 

- Analista ambiental da empresa e responsável pelo projeto de Educação 

Ambiental da empresa e recuperação de áreas degradadas. 

- Moradores de bairros desenvolvidos após a implantação da antiga CVRD, 

hoje MFB. (Bairro Cidade Nova e Conjunto Habitacional da MFB em Teofilândia) 

- Parceiros da empresa: representante do Colégio Pitágoras de Teofilândia 

e Associações Comunitárias. 

 

f) Execução do planejamento das atividades de campo 

 

A pesquisa e consequentemente a aplicação dos 30 questionários foram 

definidas e realizadas a partir da aplicação assistemática (sem definição de 

critérios específicos e sem preocupar-se com sexo, faixa etária, renda, nível de 

escolaridade), tendo apenas como critério crucial o engajamento, a relação que 

mantinha com a empresa em questão. Tal técnica foi empregada a fim de obter 

respostas de caráter diversificado, onde fossem expostos pontos de vistas de 

grupos afins, buscando assim aquisição de dados e informações em relação às 

ações empreendidas pela MFB, sem direcionamentos ou manipulação que 

pudessem mascarar a realidade.  

 

g) Tratamento Estatístico dos dados levantados 

 

Após a etapa de campo fez-se o tratamento estatístico e interpretação dos 

dados obtidos. Nessa etapa foi realizada a compilação, organização e tabulação 



dos dados a partir da elaboração de quadros e tabelas, a fim de organizar de 

maneira sistemática os dados obtidos, possibilitando uma melhor análise dos 

mesmos.    

           O material coletado por meio dos questionários e da observação foi 

devidamente interpretado no conjunto com os demais materiais obtidos. A análise 

dos dados teve como suporte teórico os autores apresentados, além do material 

coletado referente à ação da Mineração Fazenda Brasileiro e sua interação com 

as comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2  

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE 

ATIVIDADES DA EMPRESA DE MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO 

 A Empresa de Mineração Fazenda Brasileiro tem suas instalações na zona 

rural entre os municípios de Teofilândia e Barrocas. Municípios que fazem parte 

da mesorregião do Nordeste Brasileiro, completamente inserido no Semi-Árido 

Baiano, pertencendo a microrregião de Serrinha. A sede da empresa encontra-se 

a aproximadamente 200 Km de distância da capital do Estado (Salvador), possui 

uma localização privilegiada, sendo hoje considerada a mina de melhor acesso e 

mais próxima de centros urbanos do Brasil (Figura 01). 

FIGURA 01 : LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TEOFILÂNDIA E 
BARROCAS – BAHIA.   

 
               Fonte: IBGE, 2002. 
               Elaborado por: SANTOS, J. A., 2010. 



Em relação aos dois municípios onde encontra-se as instalações da MFB, 

tem-se o município Teofilândia situado a 194 km de Salvador que detém uma 

área de 336 Km², uma população de 21.484 segundo dados do IBGE (2010) e 

uma densidade demográfica de 67,3 habitantes por Km².  Teofilândia faz parte do 

Território de Identidade do Sisal, sendo influenciado pelo clima semi-árido 

marcado pela irregularidade de chuvas, com índice pluviométrico anual abaixo de 

750 mm. Possui um PIB per capita de 2.523 reais (IBGE, 2010).  

Em Teofilândia 14.792 habitantes vivem na zona rural, o que equivale a 

cerca de 75% do total que sobrevive, principalmente da agricultura e pecuária 

(Figura 03). O censo realizado pelo IBGE 2010, sobre o perfil econômico dos 

municípios, aponta que Teofilândia possui como principais atividades econômicas: 

a pecuária extensiva (com cerca de 42% do território voltada para esta atividade), 

plantação permanente (com destaque para o agave, o sisal, a palma e castanha 

de caju), plantação temporária (destacando-se principalmente o milho, feijão, 

mandioca e batata doce). 

Barrocas, município que sedia quase 70% das instalações da MFB, assim 

como o município de Teofilândia, também faz parte do Território de Identidade do 

Sisal, dominado por um clima semi-árido, possui uma área de 201 Km², com uma 

população 14.189 habitantes (IBGE, 2010) e densidade demográfica de 70 

habitantes por Km². O PIB per capita do município 6.660 reais (IBGE, 2010). A 

maior parte da população deste município ainda se encontra na zona rural 8.496 

hab. (IBGE, 2010) que sobrevivem, principalmente, da pecuária e da agricultura 

de caráter extensivo. Sendo os principais produtos cultivados milho e feijão, itens 

essenciais a subsistência da população local (Figura 03).   

Outra importante atividade desenvolvida nos municípios em questão é a 

extração do minério de ouro que acontece desde 1977. Tal atividade se tornou 

possível em função da estrutura geológica desses municípios (Figura 02) que é 

marcada principalmente pela presença de uma diversidade de rochas ígneas 

bastante antigas. Estas rochas, de maneira geral, podem conter jazidas de vários 

minerais metálicos como ouro, platina, cobre, estanho, ou seja, nos municípios de 

Teofilândia e Barrocas, a geologia possibilitou a formação de várias jazidas de 



ouro, prata e cobre, fato que proporcionou o desenvolvimento da atividade 

mineradora nessas áreas.  

 

FIGURA 02: GEOLOGIA DOS MUNICÍPIOS DE TEOFILÂNDIA E BARROCAS            
- BAHIA. 
 

 

            Fonte: IBGE, 2002. 
            Elaborado por: SANTOS, J. A.2010. 

A mina explorada pela MFB está situada no extremo sul da formação que 

foi denominada “greenstone belt”1 do Rio Itapicuru, uma seqüência metavulcano-

sedimentar com 100 km  de extensão (sentido Norte-Sul) e de idade 

paleoproterozóica encravada no bloco Serrinha. Representando um importante 

ambiente metalogenético com depósitos de ouro orogênico (NATRON, 1993). A 

área de extensão dessa mina subterrânea engloba vários municípios entre eles: 

Serrinha, Araci, Teofilândia, Barrocas. Porém, neste trabalho evidenciou-se a 

                                                 
1 O greenstone belt constitui sequências de rochas vulcânicas e sedimentares afetadas por 

metamorfismos de baixo grau, e em geral, de idade arqueano ou paleoproterozóica, distribuídas 
nos escudos pré-cambrianos do globo. (PALERMO ET AL, disponível in: 
http://www.cetem.gov.br/publicacao/extracao_de_ouro/capitulo_01.pdf).    



repercussão da atividade de mineração desenvolvida pela MFB apenas em 

Teofilândia e Barrocas, municípios onde há exploração de minério. tais municípios 

estão inseridos respectivamente nas coordenadas geográficas 38°55’ e 39°05’ W 

e 11°25’ e 11°35’ S (Figura 01), tendo como municípios limítrofes a Oeste 

Conceição do Coité, a Leste Biritinga, ao Norte Araci e ao Sul Serrinha.  

A área da empresa está inserida no domínio morfoestrutural do Escudo 

Exposto que porções emersas da plataforma, constituídas de antigas cadeias 

estabilizadas desde o Pré-Cambriano Inferior (NATRON ,1993). 

Os solos são de pequeno desenvolvimento, com baixa capacidade de 

retenção de água, pela sua pequena profundidade e pouco intemperização. 

Existem, todavia, pequenas manchas de solos de classe Latossolo, que apesar 

de serem de baixa fertilidade, são profundos, de boa textura e estrutura, que 

retém água em condições muito melhores do que as classes dominantes, e 

conseqüentemente, nestes as formações vegetais são de maior parte de caráter 

arbóreo arbustivo. (PRAD 2010 - MFB) 

As formas de relevo típicas desta área são representadas por uma 

alternância de colunas arredondadas e vales de fundo chato, caracterizando um 

relevo do tipo ondulado, fruto de uma dissecação diferencial. (NATRON,1993) 

           A rede de drenagem na qual se insere a área do Projeto Fazenda 

Brasileiro faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru, concentram-se área 

ocupada pela Bacia Sedimentar de Tucano. Os rios são de caráter intermitente e 

na área em questão há presença de água subterrânea, sendo que próximo ao 

Projeto Fazenda Brasileiro, existem alguns poços tubulares profundos perfurados 

sob responsabilidade da CERB – Companhia de Engenharia Rural da Bahia e da 

EMBASA – Empresa Baiana de Saneamento. (EIA – MFB)  

Em relação ao uso e ocupação do solo (Figura 03) percebe-se a 

predominância da agricultura e pecuária como principal atividade nas áreas dos 

municípios de Teofilândia e Barrocas. Estas áreas antes dominada pela caatinga 

arbórea e arbustiva (Figura 03), já sofreu bastante devastação em função das 

atividades desenvolvidas nessa área, a retirada de vegetação para produção de 

pastagens para o desenvolvimento da pecuária e para “limpeza” do solo para o 

plantio, são fortes fatores de degradação ambiental. 

                  



FIGURA 03: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NOS MUNICÍPIOS DE 
TEOFILÂNDIA E BARROCAS - 2010. 

 

              Fonte: IBGE, 2002. 
            Elaborado por: SANTOS, J. A. 2010.  

 

Segundo Batista (2003) a vegetação nativa vai sendo dizimada e a 

configuração espacial do território é modificada pelos agricultores, para atender 

as suas próprias necessidades e, também, as da população que direta ou 

indiretamente depende da produção agropecuária. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3  

 

3. PERSPECTIVAS ACERCA DA SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  

 

3.1 Sustentabilidade: A Busca do Equilíbrio em prol da Manutenção da Vida e da 

Reprodução do Capital 

“Queremos uma justiça social que combine com a 

justiça ecológica. Uma não existe sem a outra”.                               
(Leonardo Boff)   

 
 

Segundo Camargo (2008), o homem se configura enquanto forte agente de 

alteração dos ciclos naturais, sendo que as principais conquistas civilizatórias da 

humanidade causaram e vem causando grandes desequilíbrios a biosfera e aos 

ecossistemas vitais. A evolução das atividades econômicas, dos sistemas de 

produção, a exploração dos recursos minerais foram fatores que influenciaram de 

maneira decisiva nas mudanças ambientais globais. 

No século XIX e XX com a universalização do capitalismo, a disseminação 

de modelos de produção que visavam maximizar e homogeneizar a produtividade, 

a expansão econômica pautada na diferenciação interna do espaço global, ocorre 

o aumento da exploração dos recursos naturais e uma maior adequação do “meio 

ambiente”2 às “necessidades” sociais inerentes a era moderna do consumismo e 

desperdício.  

Nesse contexto os sistemas de produção, a evolução das técnicas e as 

adaptações ambientais são orientadas para angariar maior acumulação de capital 

e por conseqüência passam a gerar maiores impactos sobre a natureza. A 

respeito dessa temática Arendt (1997) de maneira incisiva e marcante afirma: 

 
”Não há motivo para duvidar da nossa atual capacidade de destruir toda 
a vida orgânica da Terra. A questão é se apenas desejamos usar nessa 
direção nosso novo conhecimento científico e técnico – e esta questão 
não pode ser resolvida por meios científicos; é uma questão política de 

                                                 
2 A expressão meio ambiente encontra-se em desuso por apresentar uma conotação paradoxal, sendo 

substituída pela expressão ambiente.    



primeira grandeza e, portanto, não deve ser decidida por cientistas 
profissionais, nem por políticos profissionais” (ARENDT, 1997, p.11) 
 

 
A citação acima demonstra a percepção da autora sobre as consequências 

das ações humanas sobre o ambiente, destacando a questão do desenvolvimento 

científico e dos diversos setores sociais trabalharem em prol da preservação e da 

sustentabilidade, sendo que a última se refere de maneira mais ampla na 

conciliação entre sociedade, crescimento econômico e preservação ambiental. 

As décadas de 60 e 70 foram marcadas por certo “despertar” ecológico, 

fruto da percepção que a exploração ilimitada dos recursos naturais geraria plena 

escassez e o consequente desarranjo econômico e humano. Nesse sentido, a 

Revolução Natural trouxe mudanças na visão de mundo, os homens passaram a 

perceber que os recursos naturais são finitos e o uso irracional e desordenado 

geraria sua própria destruição, surgem assim, novos paradigmas baseados na 

superação da dualidade natureza e sociedade.  

Passa a ser enfatizado por alguns teóricos o discurso de Marx, o qual 

afirmava que as condições naturais se constituem enquanto pressuposto para 

toda e qualquer produção, onde esta equivale a uma forma social, fruto do 

trabalho humano. Sendo assim, à medida que o homem transforma a natureza ele 

também sofre transformação, consolidando uma relação dialética na qual a 

natureza se torna uma categoria social e a sociedade uma categoria natural. 

Nesse âmbito, a Conferência de Estocolmo (1972) define-se enquanto 

marco, levando o mundo a repensar as questões ambientais em nível global, 

vinculadas a outros temas como o armamento atômico, a discriminação racial, o 

colonialismo e a exploração de determinadas áreas. Outras ações também de 

impacto também foram desenvolvidas, como a Conferência internacional do Rio 

de Janeiro (ECO 92), Conferência Rio +10, Agenda 21, o Protocolo de Kyoto que 

tinham no bojo da discussão a questão ambiental, centrada na interação homem 

e natureza. 

Pautado nessa conjuntura marcada pela consolidação de novos 

paradigmas vinculados a relação entre sociedade e natureza, surge de maneira 

veemente a discussão sobre sustentabilidade enquanto possibilidade de garantir 

mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos, sociais e 

econômicos. Nesse sentido, a concepção sobre modelos sustentáveis vinculados 



aos diversos setores que constituem a sociedade, tais como setores econômicos, 

sociais, políticos foram ganhando maior concretude e passando a fazer parte de 

discussões mais freqüentes ligadas a formação de uma consciência ambiental. 

Cabe destacar que a consciência ecológica e as discussões ambientais 

vêm alcançando níveis cada vez maiores, isto é, mudanças estão sendo 

implementadas no modo de vida das pessoas e a questão da preservação 

ambiental se mostra cada vez mais presente no dia a dia de algumas sociedades. 

A mídia e as grandes empresas, mesmo com seus interesses diretamente ligados 

ao marketing e ao consumo, também vêm contribuindo para a ampliação da 

visibilidade ligada aos temas ambientais, o que também tem sido fator 

preponderante para a mudança de hábitos e atitudes diárias voltadas à 

sustentabilidade.  

Segundo Veiga (2008) a expressão sustentabilidade passou a exprimir a 

necessidade de uso mais responsável dos recursos ambientais, e esta por tentar 

conciliar questões econômicas, sociais, tecnológicas, políticas, detém uma 

concepção contraditória, pois tais variáveis se mostram de certa maneira 

incompatíveis no cenário de mundialização econômica que vivemos hoje.     

Sobre esta temática Sachs apud Veiga (2008) afirma: 

 
A sustentabilidade ambiental é baseada no duplo imperativo ético de 
solidariedade com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as 
gerações futuras. Ela compele a trabalhar com escalas múltiplas de 
tempo e espaço, o que desarruma a caixa de ferramentas do economista 
convencional. Ele impele ainda a buscar soluções triplamente 
vencedoras (isto é em termos sociais, econômicos e ecológicos), 
eliminando o crescimento selvagem obtido ao custo de elevadas 
externalidades negativas tanto sociais quanto ambientais. Outras 
estratégias de curto prazo, levam ao crescimento ambientalmente 
destrutivo, mas socialmente benéfico, ou ao crescimento 
ambientalmente benéfico, mas socialmente destrutivo. (Sachs apud 
Veiga, 2008, p. 172)    

 

            
Destarte, é notória a necessidade de execução de mudanças substanciais 

no que se refere a implementação de modelos e comportamentos sociais e 

econômicos sustentáveis que se direcionem para a busca de um verdadeiro 

desenvolvimento. Sendo que o desenvolvimento aqui discutido trata-se do 

desenvolvimento ancorado em bases sustentáveis, o qual segundo relatório 

Nosso Futuro Comum (1991) se refere a um processo de transformação onde a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 



desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 

o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações 

humanas, ou seja, “aquele desenvolvimento capaz de atender as necessidades 

das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras, buscando 

simultaneamente a eficiência econômica, a justiça social e a harmonia ambiental”. 

Superando a idéia errônea de desenvolvimento enquanto sinônimo de 

crescimento Camargo (2008) afirma que o termo Desenvolvimento Sustentável 

tem evoluído, desde o seu surgimento, de forma a abarcar em si todas as 

questões que inter-relacionam meio ambiente e desenvolvimento humano, não se 

restringindo apenas a questões de cunho econômico quantitativo. Mas acima de 

tudo visando melhorias qualitativas que integre de maneira coerente, harmoniosa 

e equilibrada a evolução de elementos de ordem econômica, social, política e 

ambiental.   

Portanto, o desenvolvimento sustentável refere-se principalmente a uma 

estratégia para a sociedade, que deve levar em conta tanto a viabilidade 

econômica como a ecológica. Num sentido abrangente, a noção de 

sustentabilidade reporta-se à necessária redefinição das relações entre sociedade 

humana e natureza. 

A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um papel 

central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que 

se configuram. O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades 

contemporâneas revela que o impacto dos seres humanos sobre o meio ambiente 

tem tido conseqüências cada vez mais complexas, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. 

Segundo Sachs (1993) a sustentabilidade além de ambiental, contempla 

outras abordagens como a social, econômica, espacial e cultural. Na social, se 

pressupõe uma civilização com maior eqüidade na distribuição de renda e bens. 

Na econômica, a eficiência econômica deve ser medida em termos macrossociais 

e não por meio de critérios microeconômicos de rentabilidade empresarial. A 

ecológica é obtida por meio da melhoria do uso dos recursos e na redução do 

volume de resíduos e de poluição. Na espacial ou geográfica, a configuração rural-

urbana é mais equilibrada, com: redução de concentrações, urbanas e industriais; 



proteção de ecossistemas frágeis e criação de reservas para proteção da 

biodiversidade; agricultura e agro-silvicultura com técnicas modernas, 

regenerativas e em escalas menores.   

No que se refere a sustentabilidade econômico empresarial, esta se 

constitui enquanto ações vinculadas a gestão dos impactos ambientais, 

econômicos e sociais provocados por decisões estratégicas, práticas de negócio e 

processos operacionais. O sucesso empresarial analisado numa conjuntura 

coletiva pautada no bem estar social e ambiental, em que ações possam contribuir 

para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade, para  um ambiente 

saudável e uma sociedade estável que gere resultados econômicos, mas também 

contribua para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação do planeta 

A partir de tais concepções percebe-se como o termo sustentabilidade é 

amplo e engloba diversas variáveis, e este deve ser compreendido enquanto 

forma engajada de transformação e mobilização econômico-social em prol de um 

bem comum, que é a manutenção da vida sobre a Terra, a partir de mudanças 

atitudinais nos diversos setores que compõe a sociedade moderna, reavaliando o 

seu atual funcionamento, o seu modo de produção, de consumo e de apropriação 

da natureza.  

A principal questão vinculada a sustentabilidade é a possibilidade de 

associar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, a 

partir de ações que priorizem a redução da miséria e a conseqüente melhoria da 

qualidade de vida daqueles que se encontram em condições precárias e sub-

humanas. Porém o que mais inquietante é compreender como isso é possível em 

uma sociedade que se delineia sob a égide do neoliberalismo, da mundialização 

da produção, do consumo, ou seja, numa sociedade que está ancorada no 

capitalismo globalizado, marcado pelas relações de pouco ou nenhuma equidade 

entre nações, países e povos. 

Pensar em sustentabilidade requer pensar em primeiro plano em novas 

relações entre estes que compõem o sistema mundo, grandes empresas, 

corporações, governos, sociedade civil organizada, ONG’s, entre outros. Onde 

estes de maneira equitativa se comprometam e trabalhem para desenvolver 

ações em defesa ao ambiente nas mais diversas escalas, como forma de manter 



a vida humana sobre o planeta e a consequente manutenção dos sistemas 

econômicos produtivos.  

 De maneira muito clara e sucinta Silva (2009) afirma: 

 

(...) As noções atuais de desenvolvimento sustentável diferenciam-se 
amplamente da idéia de crescimento presente na teoria econômica 
clássica. Atualmente, em termos gerais, os agentes econômicos 
precisam relacionar-se com a sociedade e voltar-se também as questões 
ambientais, para que possam agregar valores aos produtos: valores 
éticos e morais,para que possam maximizar seus lucros. Assim, no 
momento em que se expandem os movimentos sociais baseados na 
preocupação com o meio ambiente, passou-se a tratar desenvolvimento 
sustentável como uma forma de harmonização entre crescimento 
econômico e conservação da natureza. (SILVA, 2009, p. 66)     
 

     

A afirmação deixa claro a necessidade e a intensa modificação por qual as 

estruturas sociais e econômicas vem passando, buscando remodelar-se às 

necessidades da sociedade moderna e às discussões atuais calcadas no 

ambientalismo e no discurso vinculado à sustentabilidade. Nesse contexto, passa 

a se delinear nos espaços geográficos, novas relações entre agentes 

econômicos, sociais e políticos. Tendo como base a relação intrínseca entre 

homem-natureza como seres e elementos eminentemente naturais, o que se deve 

consolidar em cada ser humano é que a sociedade é parte da natureza e sendo 

assim sofre diretamente seus efeitos e danos, e atacar a natureza é atacar a si 

próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Responsabilidade Social nas Organizações: A Reorganização do Grande 

Capital frente as Necessidades Socioambientais 

O que se opõe ao descuido e ao descaso é o 
cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma 
atitude. Portanto, abrange mais que um 
momento de atenção. Representa uma atitude 
de ocupação, preocupação, de 
responsabilização e de envolvimento afetivo 
com o outro. (Leonardo Boff) 

 

O cenário da sociedade moderna é marcado pela mundialização da 

economia e pela soberania das questões econômicas em detrimento das 

questões sociais. Nesse sentido, discussões ligadas ao desenfreado uso dos 

recursos naturais associado à exploração do trabalho e a ação de grandes 

organizações na economia e na vida social, vem ganhando cada vez mais espaço 

e força nos debates ligados às problemáticas atuais. 

Pautado na consolidação das relações de poder do modelo capitalista e na 

supremacia tida por grandes grupos empresariais no mundo, onde estes na atual 

conjuntura se constituem como agentes capazes de promover desenvolvimento 

econômico e social, torna-se de extrema necessidade que estes atuem no sentido 

de conciliar produtividade e lucro com bem estar social e ambiental. Sobre esta 

discussão Reis e Medeiros (2009) afirmam: 

 

A existência de uma consciência empresarial é fundamental para que 
haja possibilidade de engajamento de todos no processo de 
desenvolvimento, objetivando a preservação do meio ambiente, do 
patrimônio cultural, a promoção dos direitos humanos e a construção de 
uma sociedade economicamente próspera e socialmente justa. (REIS E 
MEDEIROS, 2009, p. 01)        
 

 

A partir dessa exposição percebe-se que a ação empresarial deve estar 

alicerçada em questões que busquem promover uma maior equidade 

socioambiental, pois apesar de terem como fim da sua ação a acumulação de 

capital, as empresas são dependentes dos recursos naturais, das pessoas que 

representam conhecimento e mão-de-obra, sendo estes bases para sua geração 

de riquezas. Destarte, promover um equilíbrio social e ambiental através de ações 



que visem minimizar as disparidades sociais, os danos ambientais, torna-se 

sinônimo de manter sua permanente capacidade de geração de riquezas.       

Sobre esta temática Silva (2009) elucida: 

 

A revolução tecnológica e mercadológica dos últimos 20 anos propiciou 
uma gama de transformações e, conseqüentemente, um novo contexto 
competitivo empresarial (...). Na verdade as empresas precisam articular 
relações com o meio ambiente para justificar, garantir e consolidar seus 
objetivos na criação de uma imagem social desejada, face aos diversos 
grupos de interesse. (SILVA, 2009, p. 64) 

 

 

Desta forma, a discussão e aplicação de ações vinculadas a 

Responsabilidade Social se apresentam como um tema cada vez mais importante 

no comportamento das organizações, exercendo impactos nos objetivos, 

estratégias e no próprio significado da empresa e sua interação com os diversos 

agentes que a compõem. Cobra-se então, das organizações uma nova postura, 

calcada em valores éticos que promovam o desenvolvimento sustentado da 

sociedade nos seus diversos níveis. 

O Instituto ETHOS é uma das principais instituições responsáveis pela 

difusão do conceito de Responsabilidade Social na sociedade brasileira, consiste 

em uma organização não-governamental criada em 1998, tendo a missão de 

mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade 

justa e sustentável. Em 2007 foi divulgado pela ETHOS o livro: RSE na Mídia – 

Pauta e gestão da sustentabilidade, que tem como objetivo estimular os veículos 

de comunicação a trazer a pauta Responsabilidade Social Empresarial para o 

cotidiano e aprofundar a reflexão acerca da sustentabilidade. 

Segundo o instituto ETHOS a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

consiste na: 

“(...) atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Diz respeito 
as interações da empresa com funcionários, fornecedores.clientes, 
acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os 
preceitos da responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as 
atividades políticas empresariais”. (GRAJEW, Instituto ETHOS, 2001)    
 
 
(...) forma de gestão pautada pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona – 
acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, 



consumidores, clientes, comunidade, governo, sociedade e meio 
ambiente. (Instituto ETHOS, 2007, p. 04)      

 

Nesse sentido, percebe-se que a RSE consiste em um forte engajamento 

entre empresa e diversos setores e públicos, enfatizando a questão ambiental 

vinculada ao desenvolvimento de ações empresariais sustentáveis, como base de 

manutenção de sua ação. Centrado nessa temática Lemos (2001) esclarece:     

 

A noção de Responsabilidade Social decorre da compreensão de que a 
ação das empresas deve necessariamente, buscar trazer benefícios para 
a sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, 
promover benefícios para os parceiros, para o meio ambiente, para a 
melhoria da qualidade de vida na qual ela opera e trazer benefícios para 
os investidores. A adoção de uma postura clara e transparente no que 
diz respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a 
legitimidade social de suas atividades, refletindo-se positivamente no 
conjunto de suas relações. (LEMOS, 2001, p.27). 

 

 

Desta forma, Responsabilidade Social extrapola a visão ligada a postura 

legal da empresa, a prática filantrópica ou o simples apoio à comunidade, e passa 

a significar mudança de atitude, objetivando promover maior qualidade das 

relações e na geração.de.valor.para.todos. Segundo Reis e Medeiros (2009) a 

RSE se enquadra enquanto movimento recente, que ganha concretude na década 

de 60, período de intensas transformações no campo político e econômico 

mundial. Nesse cenário, surge tal movimento alicerçado na busca pela construção 

de uma consciência ampla de alguns segmentos sociais em relação a 

responsabilidade das empresas na preservação do ambiente, dos direitos dos 

consumidores e da demandas sociais e ambientais. 

Segundo Korten apud Reis e Medeiros (2009) o marco para o movimento 

da Responsabilidade Social das Empresas foi a conscientização de grupos 

sociais frente à deterioração e decadência de áreas urbanas, aumento dos 

problemas ambientais e sociais ligados a desigualdade, o que gerou maior 

pressão social frente à participação privada e pública na geração de uma maior 

equidade social. 

 Sendo assim, o significado do RSE passa a ser sinônimo de adoções de 

posturas socialmente responsáveis na gestão de negócios pelas empresas, 

centrado num compromisso social que contribua para o bem-estar da sociedade, 

para sustentabilidade do planeta e do próprio empreendimento empresarial. A 



partir daí pode-se afirmar que o principal objetivo do RSE segundo Reis e 

Medeiros (2009) consiste em: 

  

(...) conscientizar os executivos sobre questões de cunho social e 
ambiental, e, frente a isso, a expectativa de que as empresas pudessem 
criar condições para se inserirem de maneira mais harmônica e solidária 
em questões de interesse da sociedade, ampliando o espectro de 
doações e filantropia para a institucionalização da responsabilidade 
social enquanto parte das operações regulares de negócios das 
empresas nas quais a ética e não os interesses privados e puramente 
econômicos, deveriam nortear as decisões empresariais. (REIS e 
MEDEIROS, 2009, p. 08)    
 

 

 
Percebe-se então uma busca pela evolução nas relações estabelecidas 

entre empresa e sociedade, onde o aspecto fundante passa a ser a procura por 

um ponto de equilíbrio e equidade entre questões econômicas, sociais e 

ambientais, onde o agente de transformação e ação passa a ser o capital privado 

em prol do bem público e coletivo.  

De maneira bastante simples e compreensível, baseado na concepção do 

Instituto ETHOS, pode-se definir Responsabilidade Social Empresarial enquanto 

forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torne co-

responsável pelo desenvolvimento social, através de investimentos sociais 

privados pautados na interação dos mais diversos agentes que compõem o corpo 

coletivo da empresa.Tendo como objetivo proporcionar um reflexo positivo a 

comunidade, através da definição de metas empresariais compatíveis com a 

sustentabilidade da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 

as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais. 

Centra-se, portanto, em desenvolver atitudes e medidas tendo como base 

os valores sociais e o bem estar geral, adquiridos a partir de uma maior 

conscientização coletiva empresarial, na qual a ação de empresas privadas na 

área pública passa a ir além do pagamento de impostos e cumprimento das leis 

ou simples financiamentos de projetos, chegando a interferir e auxiliar na melhoria 

da qualidade de vida de comunidades e na preservação do ambiente.  

Torna-se importante ressaltar que em tempos de extrema concorrência 

econômica, a RSE pode atuar como um forte diferencial para maior 

competitividade, estratégia de evidência e um potente indicador de rentabilidade 



econômica para a empresa que possui uma gestão integrada a esses preceitos 

vinculados ao compromisso social. A idéia é de que os consumidores passem a 

valorizar comportamentos nesse sentido, dar preferência a produtos de empresas 

socialmente e ambientalmente responsáveis. E, conseqüentemente, tal ação trará 

frutos positivos para a empresa, tanto em questões econômicas como de inter-

relação harmoniosa entre empresa e comunidade. 

Baseado nessa discussão, Tachizawa (2002) afirma que os novos tempos 

caracteriza-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de 

interagir com as organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no 

mercado e que atuem de forma ecologicamente responsável.    

Segundo alguns críticos as ações vinculadas a Responsabilidade Social 

trata-se de uma ação meramente de Marketing Social, sem resultados tangíveis. 

Já os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a idéia. 

Segundo eles, as grandes empresas chegaram a conclusão de que  ou ajudam de 

fato a promover o bem-estar social, independentemente da participação dos 

governos locais, regionais e federais, ou entram em crise junto com as 

populações. 

Sendo assim, garantir e contribuir para uma melhoria nos padrões sociais 

seria garantia para maior permanência, competitividade no cenário do capitalismo 

contemporâneo. E entram também nesse conjunto ações em prol do ambiente, da 

educação, da saúde. Enfim, do resgate da qualidade de vida das pessoas, para 

que elas continuem e, em alguns casos, até voltem a ser cidadãos e 

consumidores ativos. 

Em entrevista a revista FAE Business, Kapaz (2004), representante do 

grupo ETHOS afirmou que “Responsabilidade Social representa uma visão 

empreendedora mais preocupada com o entorno social em que a empresa está 

inserida. Não significa deixar de se preocupar com a necessidade de geração de 

lucro, mas colocando-o não como um fim em si mesmo, e sim como um meio para 

se atingir um desenvolvimento sustentável e com mais qualidade de vida. Sendo 

as críticas mais freqüentes em relação aos programas de responsabilidade social 

é a de que a função principal da empresa é gerar lucro e não se preocupar com 

questões sociais”. 

Inquestionavelmente, a ação dos governos com intuito de gerar benefícios 

sociais e melhoria no padrão de vida da sociedade, não vem tendo grandes 



resultados, os governos aparentemente já não conseguem mais atender às 

demandas econômicas, sociais, políticas e ambientais. Com isso ganha maior 

importância o engajamento entre governo e empresas, onde ambos busquem 

uma maior equidade social e por conseqüência os segmentos econômicos 

garantam maior integridade e credibilidade para as suas práticas. 

Segundo Ursini e Bruno (2005) a aplicabilidade de ações e objetivos 

voltadas a RSE está centrada em: 

  

(...) construir uma gestão que envolva os diferentes níveis hierárquicos 
da organização com o comprometimento de minimizar causas e 
impactos de questões que afligem a sociedade contemporânea. No caso 
brasileiro, as principais questões afligem a sociedade estão ligadas a 
geração de empregos, melhoria na distribuição de renda, erradicação do 
trabalho infantil, melhoria da educação, e o trabalho coletivo contribuiria 
em grande parte para a minimização de tais problemas. (REVISTA FAT, 
2005) 

  
 

Portanto, o trabalho em parceria vinculado a programa de RSE colaboraria 

para a formulação e o controle de políticas públicas, integrando grupos de 

trabalho com diversos outros atores sociais, empresas, sociedade civil 

organizada, governo. Estes atuariam de forma complementar a partir de ações 

corporativas e coletivas, em prol de um objetivo comum, centrado na redução das 

desigualdades, melhoria do padrão de vida da sociedade, maior preocupação 

com as questões ambientais. 

A mudança nada mais é que fazer tudo aquilo que já se faz, mas de um 

jeito diferente, sustentável. Nesse contexto cada negócio encontraria sua 

verdadeira função social, em um mundo em que as relações de poder e consumo 

devem ser repensados.  

A sociedade sob a égide do capitalismo é marcada pela disparidade, 

exploração, submissão entre grupos distintos e relações de poder. Transformar a 

sociedade significa transformar aqueles agentes responsáveis atualmente pela 

estruturação e arranjo dos grupos sociais, e estes, no cenário atual, condizem 

com os grandes grupos empresariais mundiais, que dominam a economia e por 

consequência a vida social.   

 



3.3. Organização Espacial: Os Agentes Econômicos e a Apropriação dos Espaços  

"... a principal forma de relação entre o homem e a 
natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada 
pela técnica - um conjunto de meios instrumentais e 
sociais, com os quais o homem realiza sua vida, 
produz, e ao mesmo tempo, cria espaço". (Adaptado 
de Milton Santos, A Natureza do espaço, Edusp, p. 
63) 

 

 

 A organização espacial segundo Corrêa (2002) é a materialidade social 

construída pelo homem ao fazer sua própria história, se constituindo assim, 

enquanto a própria sociedade espacializada ou materializada, fruto de relações 

entre diversos agentes sociais.  

 A sociedade interfere na natureza em função de suas necessidades, 

anseios e a partir do uso de técnicas específicas, transformando a “primeira 

natureza”, também denominada de natureza primitiva em segunda natureza, a 

natureza artificializada. Diante disso, a organização espacial condiz com a 

segunda natureza, delineada a partir das relações sociais, sendo um reflexo 

social, e portanto, uma expressão da produção material do homem fruto do 

trabalho e das técnicas que o mesmo detém. 

 Sobre esta temática Corrêa (2002) e Christofoletti (1983) discorrem 

respectivamente que: 

 

A organização espacial compreende um conjunto de objetos criados pelo 
homem e disposto sobre a superfície da Terra, é assim um meio de vida 
no presente (produção), mas também uma condição para o futuro 
(reprodução). (CORRÊA, 2002, p.55). 
 
 
A organização espacial é a unidade integrada, ela é composta por 
diversos elementos que se expressam na estrutura espacial, que se 
interagem pelos fluxos de matéria e energia. Ao primeiro nível de 
subdivisão, podemos distinguir dois subsistemas: o geossistema, que 
corresponde a organização espacial do meio ambiente físico, e os 
sistemas sócio-econômicos, que representam a organização espacial 
gerada pelas atividades humanas. (CHRISTOFOLETTI, 1983, p. 17)         

 
 

 Tomando como base inicialmente a afirmação de Côrrea (2002) percebe-

se que a organização espacial pode ser entendida também como arranjo espacial, 

formação espacial, espaço social ou espaço geográfico, e condiz com meio que 



garante a produção e a reprodução dos agentes sociais, tais agentes podem ser 

representados pelo Estado, grandes empresas, sociedade organizada, entre 

outros, onde tal espaço refletirá as características e intenções dos agentes sociais 

que o produziram. 

 A partir da análise feita por Christofoletti (1983) percebe-se que o mesmo 

parte de uma breve diferenciação entre organização espacial socioeconômica e do 

ambiente físico, tal diferenciação não revela um caráter de separação entre 

ambos, mais sim de complementaridade, deixando claro que a organização 

espacial representa na verdade a integração entre sistemas físicos-naturais e 

sociais, e em função disso só pode ser compreendido de maneira significativa a 

partir de uma análise holística, pautada em uma visão sistêmica.  

 É mister salientar o caráter mutável das organizações espaciais vinculados 

aos seus inerentes processos sociais, econômicos e políticos, nessa ótica 

Christofoletti (1983) discorre: 

 

A organização social é susceptível às mudanças no decorrer do tempo, 
em sua dinâmica e estrutura. Essas mudanças podem ocasionar 
alterações em sua área, limites (domínio espacial). (...) Nessa sucessão 
temporal de sucessivas organizações obviamente muitos artefatos e 
vestígios do passado podem ser integrados e participar das novas 
organizações (...). CRHISTOFOLETTI, 1983, p. 13)     
 

 

 Tal afirmação deixa evidente o caráter de mutabilidade, adaptabilidade das 

organizações espaciais e a possibilidade de apropriação de tais desses espaços 

por novos grupos sociais em diferentes tempos. Esses processos resultam 

diretamente das várias relações engendradas sobre a superfície da Terra, por 

diversos agentes que conformam o espaço, sendo atualmente os principais 

agentes de transformação e apropriação do espaço, as grandes empresas e 

corporações que dominam o cenário econômico mundial.  

 Assim, pode-se afirmar que em uma sociedade capitalista marcada pela 

visão classista, a organização espacial refletirá características de tal sistema, 

pautado na diferenciação de áreas, fluxos diferenciados, onde tais características 

estarão explícitas no espaço geográfico. 

 Segundo Silva e Souza (1989) a análise da organização espacial se 

constitui no objeto principal da pesquisa geográfica, sendo esta a maneira pela 

qual uma determinada sociedade se estrutura e funciona em um dado meio, como 



resultado de complexos processos e elementos socioeconômicos, culturais, 

políticos e históricos.  E na sua análise deve-se colocar em pauta a variável 

espaço-tempo, como viés ímpar para a compreensão das mudanças estruturadas 

sobre a superfície da Terra e as diversas interações que se processam entre 

diferentes espaços, em diferentes escalas.   

 Christofoletti (1983) mantém essa mesma visão quando afirma que: 

 

O termo organização espacial expressa a existência de ordem e 
entrosamento entre partes ou elementos componentes de um conjunto. O 
funcionamento e a interação entre tais elementos são resultantes da 
ação dos processos que mantêm a dinâmica e as relações entre eles. 
(CHRISTOFOLETTI, 1983, p. 12) 
 

 

  Essa integração resulta num sistema organizado e que são responsáveis 

pela conformação de uma organização espacial particular dotada de unicidade 

que para Christofoletti (1983) deve ter como requisitos para sua apreensão: 

- Delimitação na superfície terrestre. 

- A estrutura que constitui o arranjo espacial, e a distribuição dos componentes 

sobre a superfície da Terra denotando o padrão espacial. 

- Dinâmica e funcionamento da organização espacial. 

- As relações estabelecidas com outras unidades. 

- Mutabilidade, ou seja, a susceptibilidade de mudanças no decorrer do tempo e 

sua dinâmica e estrutura.  

     Partindo desses pressupostos, percebe-se a necessidade de se analisar a 

organização espacial de maneira ampla e holística, abarcando as diversas 

relações que contribuem para a sua conformação, visando perceber as muitas 

possibilidades de organizar o espaço a partir da intencionalidade dos diversos 

agentes sociais e das técnicas apropriadas pelos mesmos. No entanto é 

necessário levar em consideração que a ação desses agentes parte de interesses 

específicos, pois como afirma Corrêa (2002) os grupos sociais ao se fixarem em 

uma área buscam desenvolver e reproduzir suas atividades, pois a reprodução de 

suas atividades representa a sua própria reprodução.    

 Baseado na temática vinculado a análise das organizações espaciais 

Christofoletti (1983) discute que: 

 



As organizações espaciais devem ser examinadas holísticamente em sua 
estrutura sistêmica, em unidades espacialmente delimitadas. Deve-se 
salientar as características dos seus elementos constituintes, das suas 
funções para com o conjunto global e das relações e fluxos que mantêm 
entre si, discernindo os processos responsáveis pela funcionalidade, 
dinâmica e integração do sistema. (CHRISTOFOLETTI, 1983, p. 15)      

   

 Diante do exposto, percebe-se o quão amplo se constitui a análise das 

organizações espaciais, e quantos elementos e variáveis devem ser levados em 

consideração para a conformação de um estudo coerente. E para confirmar essa 

afirmação Corrêa (2002) enfatiza a complexidade ligada a análise de organização 

espacial, da dinâmica relação entre natureza e sociedade, a análise dos fixos e 

fluxos, a complexidade que segundo ele é inerente a profunda diferenciação 

existente entre as sociedades e as formas como elas se apropriam do espaço. 

 Entendendo o processo de organização espacial como algo dotado de 

grande intencionalidade e fruto da atividade social, onde ocorre interação entre os 

agentes que constitui tal espaço, é mister compreender que na sociedade 

capitalista o objetivo central da produção do espaço é a reprodução do capital, 

sendo assim, os padrões locacionais estão diretamente vinculados às operações 

econômicas, ao sistema de controle e decisão. 

 Desta maneira, o espaço se torna a base concreta no qual ações irão se 

desenvolver proporcionando acumulação de capital e geração de lucro, sendo 

assim, pode-se afirmar que a organização espacial se consolida como expressão 

dos valores, necessidades e anseios de grupos sociais. Em que cada vez mais na 

sociedade contemporânea o poder econômico é ponto fundante na organização, 

reorganização e reprodução desse espaço. 

Sendo assim, o homem deve ser entendido como produtor e produto do 

seu mundo (CÔRREA, 2000, p. 07), uma sociedade produz e reproduz 

socialmente seu espaço imprimindo-lhe uma forma característica, enfatizando 

assim o caráter dinâmico das organizações espaciais, ele reflete as diferentes 

formas de existência dos grupos que o ocupam, grupos estes, dotados de 

intencionalidades particulares.  

    A sociedade produz seu espaço como garantia de se reproduzir, 

criando formas duradouras que se cristalizam sobre a superfície da Terra, 

cristalização nesse contexto condiz com as localizações fixas e os fluxos que se 

processam sobre este espaço, dando-lhe dinamicidade, integração e coesão, que 



servem principalmente a ação do capital e que só são revelados pela análise 

geográfica. 

 Pautada nesta discussão acerca do poder dos agentes econômicos na 

conformação de uma organização espacial Corrêa (2005) discute que a 

globalização, entendida como a fase superior da espacialidade capitalista, 

engendrada pelas grandes corporações de ação e poder global e viabilizada por 

instituições supranacionais, tem alterado, após a 2ª Guerra Mundial, a 

organização espacial, desestruturando-a e reestruturando-a em graus distintos, 

mais uma vez deixando claro o forte poder dos agentes econômicos na 

conformação de arranjos espaciais que atendam principalmente ao grande capital. 

 Assim sendo, a estrutura das organizações espaciais, funções e formas, 

refletem valores, necessidades, intencionalidade de determinados grupos e 

agentes, que passam a organizar o espaço buscando torná-lo cada vez mais 

propício às suas atividades, denotando assim, no contexto de mundialização da 

economia e de padrões espaciais, a supremacia das questões econômicas frente 

as questões sociais e ambientais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3.3.1. A Influência da Mineração Fazenda Brasileiro em Teofilândia e Barrocas na 

Conformação de Novos Arranjos e Interações Espaciais  

 

A mineração desde os primórdios se consolidou enquanto atividade 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social de diversas civilizações. 

Os minerais sempre foram essenciais para a vida do homem e na sociedade 

moderna a sua utilização reflete bem estar, comodidade, tecnologia e em certa 

medida melhoria da qualidade de vida.  

A importância do aproveitamento dos recursos minerais no Brasil remonta 

o processo de colonização e ocupação do nosso território. Desde os primórdios 

nosso território chamava a atenção dos colonizadores em função da sua vasta 

riqueza natural, e em especial pela sua abundância mineral, pela riqueza do 

subsolo brasileiro dotado de grandes depósitos minerais, sempre atraiu interesses 

nacionais e internacionais.  

A Mineração no Brasil teve início no século XVII, após a exploração do 

Pau-Brasil e do ciclo da cana-de-açucar, é importante saber que já havia ocorrido 

em algumas áreas do Brasil exploração aurífera no século XVI, porém em função 

da pouca rentabilidade do negócio na época essa atividade foi abandonada. 

Somente no século XVIII a mineração com ênfase na exploração de ouro ganhou 

evidência no país, principalmente nas regiões de Goiás, Mato Grosso e Minas 

Gerais.      

Atualmente, no Brasil, a mineração se mostra como um dos setores 

básicos da economia, contribuindo de forma decisiva para uma maior 

competitividade desse país no aspecto econômico internacional.  

Segundo a Revista Minérios & Minerales (1999), os dados obtidos nas 

concessões de lavra demonstram que há exploração mineral em todas as regiões 

do país, e isto se dá em função da grande riqueza mineralógica do território 

brasileiro, sendo que estas estão distribuídas regionalmente da seguinte forma: 

4% no norte, 8% no centro-oeste, 13% no nordeste, 21% no sul e 54% no 

sudeste, como esta representado na figura abaixo. 

 

 

 



              FIGURA 04: DISTRIBUIÇÃO DAS MINAS NO BRASIL EM 1999. 
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                Fonte: Revista Minérios & Minerales, 1999. 
                Elaborado por: SANTOS, J.A., 2010. 

 
 
A partir dos dados percebe-se a importância do Brasil no contexto de 

extração mineral, pois em todas as regiões do país estas atividades são 

desenvolvidas, sendo que nesse canário ganham destaque as regiões sul e 

sudeste como detentoras de maior quantidade de minas no país.  

A produção mineral no país em 2006 foi de R$ 31.467.024.146, valor que 

expressa a grande rentabilidade desse setor para a economia nacional, sendo os 

principais estados que se destacaram como maior produtores o sudeste e o norte 

cuja soma de participação no setor totalizou   77,07 % da produção nacional,  

dados que podem ser observados na figura 05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 05: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL POR REGIÃO DO 
PAÍS EM 2006. 
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                 Fonte: Anuário Brasileiro, 2006 
                 Elaborado por: SANTOS, J.A. 2010. 

 

 

Cabe ressaltar que no nordeste o estado que se destaca com maior 

produtividade é a Bahia detendo uma produção equivalente a 3,21% da produção 

de total do estado. 

No Brasil, a mineração, de modo geral, está submetida a um conjunto de 

regulamentações, onde os três níveis de poder estatal possuem atribuições com 

relação à mineração e o meio ambiente. São eles: Ministério do Meio Ambiente – 

MMA, Ministério de Minas e Energia – MME, Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM, Serviço Geológico do Brasil – CPRM (Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais), Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

entre outros. 

Esses órgãos supracitados são responsáveis em diversas instâncias em 

conceder e regulamentar de maneira legal a instauração da atividade mineradora, 

e a aprovação do EIA/RIMA que é requisito básico para que a empresa de 

mineração possa pleitear o Licenciamento Ambiental do seu projeto de 

mineração, sendo a obtenção do Licenciamento Ambiental obrigatória para a 

localização, instalação ou ampliação e operação de qualquer atividade de 

mineração 



Outro ponto que chama a atenção é que o Brasil, em função da grande 

riqueza natural do seu subsolo, possui uma economia centrada no 

desenvolvimento de atividades ligadas ao setor primário da economia, sendo o 

extrativismo mineral um forte segmento na economia nacional. 

 A mineração desta forma merece destaque em função da sua grande 

participação para o crescimento econômico do país, estados e municípios onde 

ela é desenvolvida e por deter um grande potencial de promover um maior 

desenvolvimento nas áreas de extração direta de minério, onde tal atividade pode 

refletir melhor qualidade de vida para população de tais áreas, através de meios 

de geração de emprego e renda, e parcerias que visem redimensionar lucros 

obtidos com tais atividades em prol de um desenvolvimento significativo, reflexo 

de uma maior equidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1.1. Histórico e Caracterização da Mineração em Teofilândia e Barrocas: 

Agentes Empresariais e Ação sobre o Espaço. 

 

A descoberta de ouro na área que engloba os municípios de Teofilândia e 

Barrocas ocorreu em 1976, através da ação da empresa Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD). Sobre a descoberta de minério em Teofilândia, Batista (2009) 

discorre: 

 

Esta descoberta trouxe novas perspectivas para os moradores do 
município através de uma nova alternativa de sobrevivência, uma vez 
que, a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência são as duas 
principais fontes de renda dos moradores. (BATISTA, 2009, p. 22) 

 

A CVRD manteve o domínio de exploração de ouro nessa área durante 27 

anos, de 1977 até 2003, quando a área de domínio da empresa, englobando 

instalações e minas de exploração, a Mineração Fazenda Brasileiro (MFB) iniciou 

suas atividades de exploração e beneficiamento de minério de Ouro em 1984 pela 

Companhia Vale do Rio Doce. Suas atividades baseiam-se na lavra a céu aberto 

e na lavra subterrânea. A mina subterrânea atualmente atinge 1100 m de 

profundidade (vertical). 

A CVRD vendeu suas instalações e repassou o domínio de exploração da 

área ao grupo canadense Yamana Gold e 2003 e esta mantêm até hoje a 

exploração aurífera na área em questão. 

 
A área está localizada em zona rural, em ambiente de caatinga e 
distante de grandes centros. O uso predominante do solo na região é o 
cultivo de lavouras de sisal e criação de animais (caprinos e ovinos), 
sendo uma região de intensa intervenção humana para criação de 
pastagens e lavouras de subsistência e poucos remanescentes de 
vegetação natural. A população do entorno se caracteriza por baixo nível 
de renda e instrução, sendo em geral dependente de investimentos do 
estado para melhorar sua condição de vida. (PRAD, 2010) 

  

 A Yamana possui propriedades envolvidas na produção e 

gerenciamento de ouro e de metais preciosos, localizadas nas Américas Central e 

do Sul, em países como o Brasil, Chile, Argentina, Honduras e México, sendo o 

ouro o principal produto explorado e comercializado pela empresa. A empresa 

deteve em 2008 um faturamento de 1,1 bilhão de reais (Relatório de 



sustentabilidade de 2008). Segundo relatório de sustentabilidade (2008) a 

principal missão da empresa centra-se na produção de metais preciosos, criando 

valor para todas as partes interessadas e garantindo princípios de saúde, de 

segurança, e de meio ambiente proporcionando aos colaboradores e 

comunidades o desenvolvimento socioeconômico.   

No Brasil a Yamana mantém atividades nas regiões centro-oeste e 

nordeste. Na Bahia dispõem de três áreas de exploração são elas:  

 

FIGURA 06: ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DA EMPRESA YAMANA GOLD – 
2010. 

 

Fonte: MFB.   
Elaborado por: SANTOS, J.A.. 

 

A produção da subsidiária da Yamana em Teofilândia e Barrocas, a MFB é 

de cerca de 1 Mt/ano de ouro. A metragem total de galerias abertas é de 750 

m/mês, sendo 350 m de desenvolvimento exploratório (rampas e galerias de 

pesquisa) e 400 m de desenvolvimento produtivo, detendo minas subterrâneas e 

a céu aberto. Segundo o PRAD (2009) a mina possui uma produção de 2.500 kg 

(2009) de ouro metálico, sendo os principais mercados consumidores os países: 

Canadá, Estados Unidos e Japão. A MFB tem atualmente 788 empregados e 

aproximadamente 268 terceirizados (junho/10). 

Segundo analista ambiental da MFB a exploração mineral na região deve 

perdurá até 2013, no máximo 2014, sendo assim, pode-se afirmar que a mina 

dessa área está em processo de esgotamento e finalização.  

 A MFB é proprietária de uma área de 1.199 ha (11.990.000 m2, ou 

2.746 tarefas), onde desenvolve os trabalhos de mineração. Na área de sua 

propriedade estão localizadas as instalações administrativas, de manutenção, de 

YAMANA GOLD:  

 

Áreas de exploração 

na Bahia 

 

 

Jacobina Santa Luz Teofilândia e 

Barrocas 



beneficiamento, barragens de rejeitos, a mina subterrânea e a maior parte das 

cavas a céu aberto.  

 O sistema de contenção de rejeitos é formado por três lagos, ocupando 

uma área total de aproximadamente 100 ha. Atualmente existem cerca de 18 

cavas abertas, provenientes de Lavra a Céu Aberto, representando uma área 

aproximada de 85 ha, sendo que somente 3 estão em operação. Ao longo dos 

anos de operação, foram fechadas 45 cavas, representando 100 ha. As pilhas de 

bota fora (ver foto em anexo) e material orgânico são depositadas ao lado das 

cavas e ocupam área aproximadamente 50% maior que as mesmas. (PRAD 

2010) 

 A mina subterrânea da MFB compreende um total de aproximadamente 

190 Km de galerias. As pilhas de bota fora da mina subterrânea ocupam uma 

área de 14 ha. A planta de beneficiamento de minério é composta de britadores 

(4), peneiras (3), moinhos (2), tanques de aeração, cianetação e adsorção (24 no 

total), colunas de dessorção (3) e fundição, totalizando uma área de 42 mil m². 

(PRAD 2010). 

A MFB detém três certificações internacionais, são elas a ISO 14001, 

OHSAS 18001 e SIC (Código internacional de Cianeto). A unidade de mineração 

detém a certificação do ISO 14001 desde 2005, e se constitui enquanto norma 

internacionalmente que define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. A norma é desenvolvida com objetivo de criar 

o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto 

ambiental; com o comprometimento de toda a organização. (www. 

bsibrasil.com.br. Acesso em 10.09.2010)  

Sobre a ISO 14001 o analista ambiental da empresa salientou: 

 

Para agente fazer gestão de ISSO 14001, para dar certo no sistema de 
gestão ambiental, agente tem que além de identificar as legislações, 
cumprir as leis. (...) Agente segue a política ambiental da Bahia, e tem 
que cumprir todos os prazos e procedimentos impostos pelo órgão. No 
caso da MFB que potencial poluidor de porte excepcional o 
licenciamento ambiental é feito pelo IMA em Salvador.   
 

 

Além da ISO 14001, no final de 2009 a empresa conquistou a 

recomendação de certificação da OHSAS (Ocupational Health and Safety 

Assessment Services) 18001 pelo Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 



Ocupacional aplicado a MFB, o qual avalia a gestão dos aspectos de segurança , 

higiene e saúde no trabalho, promove o bem estar dos colaboradores (Revista 

Informe Yamana 02/2010).  

Segundo Ana Lúcia Martins, vice-presidente de Segurança, Saúde Meio 

Ambiente e Comunidades da Yamana obter uma certificação internacional como a 

ISO 14001 e a OSHAS 18001, é um prêmio para os colaboradores da empresa 

que trabalham muito para implementar um sistema de gestão de meio ambiente e 

segurança. (Informe Yamana, 02/2010).    

A MFB tornou-se signatária do Código Internacional de Gerenciamento de 

Cianeto em 2008, tendo o reconhecimento do ICMI (International Cyanide 

Management Institute), sendo este um programa voluntário criado para as 

empresas envolvidas na cadeia aurífera (mineradoras de ouro, 

produtores/manuseio e transportadores de cianeto), com objetivo de melhorar a 

gerência desse elemento químico quanto à sua relação com a saúde humana, os 

meios de produção e formas de mitigar seus impactos ambientais. (Relatório de 

sustentabilidade 2010.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 A Importância Socioeconômica da Mineração na Organização Espacial nos 

Municípios de Barrocas e Teofilândia 

 

A atividade mineradora promoveu algumas mudanças na organização 

espacial e social dos municípios onde há ação direta e indireta da empresa, essas 

áreas passam a apresentar novas feições, pois novos bairros foram criados e 

parcerias com empresas e instituições foram sendo construídas e consolidadas. 

Inquestionavelmente, a implantação e o desenvolvimento da mineração em 

Teofilândia e Barrocas alterou de maneira significativa a organização espacial 

nestes municípios, sendo o principal agente nesse processo a ação da empresas 

de mineração, inicialmente a CVRD e atualmente a MFB. 

Esse estudo priorizou a análise do município de Teofilândia, pois desde a 

implantação da CVRD este foi o município que teve sua dinâmica mais alterada 

em função da mineração, Barrocas por sua vez passou a ser considerada área de 

influência da mineração apenas após 2002 quando o IBGE fez um novo 

mapeamento das terras de Barrocas em função da emancipação do município em 

relação a Serrinha.  

 Partindo do pressuposto que a organização espacial refere-se a 

espacialização das ações humanas e são delineadas a partir das relações sociais,  

levando em consideração a questão espaço-temporal e a apropriação dos 

espaços por diversos agentes que vão direcionar suas ações de acordo com 

interesses específicos. Em relação a mineração e a ação MFB, tal agente mantém 

a ação exploratória e de geração de riquezas nos municípios de Teofilândia e 

Barrocas desde 1970 com a implantação da CVRD.  

A partir da mineração a configuração sócio-espacial do município de 

Teofilândia passa a apresentar novas feições, configurando novos arranjos 

espaciais, a fim de atender a nova atividade econômica a ser empreendida na 

área em questão, a atividade de extração mineral.  

Foram desenvolvidas ações pela CVRD vinculadas a conformação de um 

novo arranjo espacial que atendesse de maneira eficiente a empresa e ao grande 

capital, e como forma de servir de suporte à empresa mineradora foi criada em 

1977 o Centro Habitacional da Companhia Vale do Rio Doce, conhecida 



popularmente como vila, e hoje denominada Conjunto habitacional MFB, situada 

ao norte da sede do município. A referida área é destinada para os trabalhadores 

da empresa que se instalou no município, a distribuição das residências deste 

conjunto apresenta uma organização altamente hierarquizada, estando dividida 

de acordo com os cargos da empresa, ou seja, as casas destinadas aos 

funcionários se diferenciavam a partir dos cargos desempenhadas na empresa. 

Existiam as casas dos “nobres” aqueles que desempenhavam funções de 

gerência e as casas dos operários, conhecidos localmente como os “peões da 

Vale”, deixando claro o processo de segregação, diferenciação e desigualdade 

entre os diversos sujeitos, característica marcante do capitalismo.   

Nesse sentido percebe-se a ação da empresa de mineração sendo agente 

primordial na conformação de novas feições e estruturas espaciais, que 

objetivavam em primeira instância facilitar o desenvolvimento de suas atividades. 

Concomitante a essa vila, foi criado o bairro da Cidade Nova, também ao 

norte da sede, com o objetivo de atender a demanda das pessoas que migraram 

da zona rural e de outros municípios vizinhos, com o intuito de conseguir emprego 

na empresa de mineração. O bairro foi formado de maneira espontânea e não 

planejada, sendo resultado da migração campo-cidade frente ao atrativo que o 

novo agente econômico causava na população local e de áreas adjacentes. 

Esse bairro é marcado pela péssima infra-estrutura ligada ao saneamento 

básico, pavimentação, áreas de lazer, entre outros.    

Com a implantação da CVRD em Teofilândia também houve a construção 

de uma estação de tratamento de esgoto pela empresa, a fim de atender as 

residências do Centro Habitacional, foram construídas praças arborizadas, áreas 

para esporte, pistas de skate, a fim de melhor atender os funcionários da 

empresa, dando-lhes suporte vinculado a melhoria da qualidade de vida. Cabe 

ressaltar ainda nesse contexto, que a empresa de mineração que na época era a 

estatal CVRD manteve várias alianças e parcerias com organizações e 

instituições da cidade, inclusive com unidades educacionais como o Colégio 

Pitágoras, uma escola de grande respaldo da região, implantada com o objetivo 

de atender aos filhos dos funcionários da empresa mineradora. Estas parcerias 

permanecem até hoje, mas atualmente o agente empresarial é representado pela 

MFB.  



Sobre a repercussão da mineração em Teofilândia e as expectativas sobre 

o desenvolvimento dessa nova atividade econômica no município, Batista (2009) 

afirma: 

(...) com a presença da mineração a dinâmica econômica do município a 
principio melhorou, devido à necessidade de atender a nova demanda 
impregnada pela presença de novos moradores na cidade. Com os 
impostos que o município passou a receber a tendência era que se 
melhorassem os serviços básicos de responsabilidade da prefeitura, mas 
não se observou muitas mudanças nestes tipos de serviços. Com 
relação ao social, a mineração apoiava projetos para crianças carentes, 
a exemplo do Centro Missionário Nutiandi, que tinha parceria com a 
igreja católica, deu bolsas de estudo (colégio Pitágoras) para crianças 
carentes, doou ambulâncias e carro de lixo para o município, entre 
outros. 
Em síntese, embora ainda haja a presença da mineração observa-se 
que desde sue inicio até os dias atuais ainda o que se verifica é uma 
população predominantemente rural e que estão inserido num modo de 
vida, cujo a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva são os 
principais meios de sobrevivência. (BATISTA, 2009, p.22) 

 

 A partir da discussão do autor, fica evidente que a presença da 

mineração em Teofilândia foi responsável por algumas modificações no espaço, 

assim como nas relações empreendidas entre diversos agentes, como a parceria 

com instituições, empresas e gestão local.  

Tomando por base a análise feita com os questionários (ver apêndice) 

aplicados a moradores do conjunto habitacional MFB, a moradores do bairro da 

Cidade Nova e a representante do Colégio Pitágoras, e com o objetivo de 

identificar como a população compreende a ação da empresa em seu município, 

os seguintes aspectos merecem destaque: 

 Inicialmente foram entrevistados moradores do Conjunto 

Habitacional MFB, construído há 19 anos pela CVRD. Ao serem questionados 

sobre a estrutura e organização desta área os mesmos afirmaram que o Conjunto 

habitacional, conhecido como vila, de posse da MFB, foi construída no período de 

implantação da Vale para atender apenas aos funcionários da empresa. Sendo 

que, atualmente a concessão do uso dos imóveis da vila é feita de maneira 

gratuita para os funcionários da empresa de mineração e para funcionários de 

empresas parceiras - a exemplo o Pitágoras -, e empresas terceirizadas que 

prestam serviço a mineradora. 

Segundo um dos entrevistados “os funcionários respeitam uma lista de 

espera, já que as casas não são suficientes para todos”. 



Em relação a serviços básicos ligados ao sistema de abastecimento de 

água e luz, os moradores afirmaram que “eles não pagam pelo abastecimento da 

água, este serviço é disponibilizado de maneira gratuita pela MFB para os 

moradores da vila, e estes pagam apenas pelo serviço de iluminação”. 

O núcleo habitacional não possui uma característica homogênea, é 

perceptível grandes diferenças entre os imóveis da vila: as casas dos funcionários 

que ocupam cargo de chefia é dotada de estrutura bastante diferenciada em 

relação às outras moradias, no que se refere ao tamanho, a existência de jardins 

externos, garagem, etc. Há também diferenciação na alocação dos imóveis, nas 

ruas principais ficam as casas daqueles que ocupam cargos mais elevados, esta 

área é protegida por grades e segurança particular pago pela mineradora. 

Esta diferenciação em relação aos imóveis da vila reflete de maneira 

contundente a marca do sistema capitalista, pautado na segregação, na 

hierarquia rígida e na diferenciação das áreas gerando desigualdades espaciais 

reflexo da diferenciação social. 

Em relação a organização deste espaço antes do desenvolvimento da 

atividade de extração mineral, uma entrevistada afirmou: 

 

“Esta área que hoje compreende o núcleo habitacional da MFB, era 
antigamente uma grande fazenda denominada de fazenda maravilha, a 
vale ao encontrar minério na região comprou grandes extensões de 
terra, inclusive a fazenda maravilha para construir a vila dos funcionários 
da empresa”.                  

 

A partir da citação acima percebe-se de maneira clara como o capital se 

apropriou dessa área, utilizando-a como suporte para a manutenção da sua 

reprodução e para a alocação dos agentes imprescindíveis para o bom 

andamento das atividades desenvolvidas pela empresa. A construção de um 

núcleo habitacional para funcionários da empresa representa uma estratégia de 

domínio e controle sobre o empregado centrado em um modelo fordista de 

produção e relação entre empregado – empregador. A estratégia possivelmente 

tinha como objetivo manter o trabalhador próximo da empresa em que trabalhava, 

como forma de domínio entre empregador-empregado, além da busca da 

empresa em reduzir despesas com transportes. 



Em relação as atividades econômicas desenvolvidas no núcleo habitacional 

alguns entrevistados afirmaram que “há predomínio de atividades terciárias, 

ligadas principalmente ao comércio que se desenvolveu com o intuito de atender 

aos novos  moradores da vila, já que a mesma estava localizada a uma certa 

distância do centro da cidade”.       

 No bairro da Cidade Nova alguns entrevistados afirmaram que a “área que 

hoje condiz com o bairro da cidade nova, antes da mineração era constituído por 

um conjuntos de pequenos sítios e chácaras onde a população vivia 

principalmente da pecuária e da agricultura de subsistência”. 

 Moradores enfatizaram que “o bairro da cidade nova não foi feito de 

maneira planejada como a vila, foi na verdade reflexo do intenso êxodo rural que 

marcou o município no período da implantação da Vale do Rio Doce”.  Sobre esse 

tema o respondente afirmou: 

 
“Muitas pessoas vinham para cá pensando em conseguir emprego na 
mineração, mas nem todo mundo conseguiu e não tinha como voltar 
para suas áreas de origem, então ficava por aqui mesmo, e aí ficou 
assim cheio de gente desempregado”. 
  

A partir da afirmação acima percebe-se que tal área por situar-se nas 

imediações da vila e sendo uma área relativamente próxima das instalações da 

empresa mineradora, esta transformou-se em zona de atração populacional em 

função da dinamização da economia local que agora tinha no extrativismo mineral 

um novo empreendimento econômico que representava uma possibilidade de 

melhoria de condição de vida. 

Atualmente, a principal atividade econômica desenvolvida nesse bairro é o 

comércio e assim como na vila, este surge para atender a necessidade da 

demanda populacional que se concentrou distante das áreas comerciais do centro 

do município de Teofilândia. 

Em relação a infra-estrutura um dos moradores afirmou que o bairro possui 

uma boa infra-estrutura, o que pode se perceber com a afirmação abaixo: 

 

“A infra-estrutura é boa, por que tem água encanada, energia elétrica e 
rede de esgoto. Tendo água e luz já é meio caminho andado, diminui as 
preocupações e os problemas”.  

 



A visão do morador sobre boa infra-estrutura aparece de maneira bem 

limitada, associando boa infra-estrutura a serviços básicos. Porém, é perceptível a 

diferença extrema em relação à infra-estrutura existente entre este bairro e a vila. 

A vila é dotada de praças, jardins, pista de skate, escolas, creches, stands para 

comércio, enquanto que no bairro da cidade nova esses elementos são 

inexistentes ou precários. 

A fim de aprofundar a análise acerca das interações espaciais 

empreendidas pela empresa em questão, buscou-se informações com alguns 

parceiros locais da empresa, como o representante do Colégio Pitágoras através 

do qual obteve-se informações acerca da parceria entre o colégio e a MFB.  

A entrevistada afirmou que “o Colégio Pitágoras foi contratado pela CVRD 

para abrir uma unidade escolar em Teofilândia para atender a demanda de alunos 

que estavam chegando com seus pais devido a instalação da empresa de 

mineração. O colégio foi inaugurado em 1989 atendendo desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio, sendo toda a instalação custeada pela CVRD, assim 

como parte do pagamento dos salários de todos os funcionários”. Sobre a relação 

mantida entre o colégio e a empresa de mineração (CVRD) a respondente 

discorreu: 

 

“A CVRD já conhecia o trabalho do Pitágoras em outras unidades 
parceiras pelo Brasil. Eles acreditavam no nosso trabalho e hoje a MFB 
mantém essa forte parceria que vem dando certo até hoje. Por isso a 
parceria sempre foi muito produtiva no crescimento e desenvolvimento 
escolar dos alunos da região”.   
  

 

Com a saída da CVRD, ou seja, quando a Vale do Rio Doce finaliza suas 

atividades no município a parceria permanece, só que agora com o grupo 

canadense Yamana Gold representado pela empresa MFB. Segundo a diretora 

da instituição de ensino “a empresa desenvolve diversas atividades em parceria 

com a escola como: revitalização de áreas degradadas, treinamentos de 

segurança do trabalho, palestras educativas, patrocínio de atividades esportivas e 

culturais, entre outras”.     

 Ao ser questionada em relação às possíveis mudanças empreendidas na 

estrutura urbana de Teofilândia, a entrevistada afirmou que “as transformações 

oriundas da implantação e das atividades desenvolvidas pela empresa 



mineradora foram gigantescas”. Para ela aumentou de maneira significativa a 

empregabilidade no município e também na região já que a empresa contrata 

pessoas de diversos municípios vizinhos como: Araci, Barrocas, Serrinha, e isso 

refletiu no espaço urbano principalmente no que se refere a dinamização do 

comércio da cidade e nos setores de prestação de serviços, tal dinamização 

influenciada principalmente pela maior circulação de dinheiro na área.  

A empresa também presta um grande trabalho em relação a disponibilizar 

para a população diversas atividades culturais e esportivas, patrocinando 

campeonatos e apresentações artísticas nos municípios, auxiliando a mudar o 

padrão socioeconômico e cultural, melhorando significativamente a vida de uma 

parcela da população que se beneficiou de maneira direta e/ou indireta pela 

atividade de mineração. 

A entrevistada assegurou que “os diversos benefícios oriundos da 

implantação e do desenvolvimento da atividade mineradora em Teofilândia 

contribuiu de maneira decisiva para uma nova organização, pois a cidade cresceu 

muito em direção a vila residencial, mais comércios foram sendo instalados para 

atender às pessoas que ali chegavam. Houve um enriquecimento cultural fruto da 

interação entre sujeitos que vinham de diversas regiões do país e acima de tudo 

houve o desenvolvimento de uma nova perspectiva de formação técnica, a 

mineração, como saída para o problema da falta de atividades que absorvesse a 

mão de obra recém formada”. 

A partir da análise dos dados obtidos em campo, particularmente na 

análise da entrevistas percebe-se uma grande aceitabilidade e valorização em 

relação ao trabalho da empresa em Teofilândia. É perceptível que os munícipes 

acreditam de maneira incisiva que a atividade mineradora transformou a realidade 

deste município e de sua população, além de influenciar nas áreas vizinhas ao 

município em questão, sendo a geração de emprego e renda o traço mais 

enfatizado pelos entrevistados. 

Tendo como base que o espaço urbano se constitui enquanto espaço 

altamente dinâmico que sofre influencia de diversos agentes, pautada na lógica 

atual do capitalismo e que o município é área principal que possibilita a 

reprodução do capital. Fica mais evidente a estratégia da empresa mineradora em 

transformar o espaço urbano, colocando em conformidade com as suas 

intencionalidades. 



Ao compreender que a organização do espaço se dá a partir da 

intencionalidade e da ação dos diversos agentes sociais, na conjuntura exposta o 

principal agente de transformação do espaço em Teofilândia foi inicialmente a 

empresa de Mineração Companhia Vale do Rio Doce e como esta não vinha 

obtendo grande margem de lucro na extração aurífera, vende suas instalações e 

concessão de exploração a empresa Yamana Gold que passa a ocupar o espaço 

da Vale como principal agente de transformação local.        

A implantação da mineração para o município representou uma nova 

possibilidade de desenvolvimento socioeconômico e sua ação ganhou grande 

aceitabilidade em função da possibilidade de geração de emprego e renda que tal 

empresa representava, já que a principal atividade desenvolvida nesta área se 

resumia a agropecuária de caráter extensivo. Porém ao contrário do que se 

esperava a atividade mineradora não gerou grande transformação 

socioeconômica uma vez que não conseguiu alterar o nível de qualidade de vida 

da população local de maneira mais ampla. Houve sim, aumento de algumas 

atividades, como o comércio principalmente, fruto da concentração populacional 

em áreas mais distantes do centro da cidade, mas tal atividade não foi capaz de 

promover desenvolvimento econômico significativo. 

Em relação ao espaço urbano as mudanças foram mais significativas, 

houve de maneira decisiva alteração da paisagem local. Porém, é necessário 

perceber que toda essa transformação esta voltada principalmente a lógica de 

complementaridade empresarial, onde a reorganização de áreas se deu 

principalmente com o intuito de atender a nova demanda econômica 

empreendida.  

Na área rural, a empresa instalou sua propriedade a adquiriu terrenos de 

terceiros, quando nestas áreas era diagnosticada a presença de minério. Sobre 

essa questão o entrevistado discorreu: 

 

A vale chegou aqui, onde ela encontrava ouro ela ia tomando, pagava 
um valor para o proprietário, mas a questão psicológica das pessoas que 
viveram a vida toda ali não era levada em consideração. Meu pai mesmo 
tinha uma fazenda que hoje pertence a MFB, ele plantava milho, feijão e 
sisal, quando ele viu a empresa vindo e escavando tudo, quase ele 
enlouqueceu, pegou até espingarda para atirar nos trabalhadores. A 
empresa não se preocupou em preparar as pessoas para sair da sua 
terra, agente sabe que se encontrou ouro, a terra passa a não ser mais 
nossa, mais é preciso uma conversa, uma preparação. 
 



 

A partir do relato nota-se que a ocupação das áreas de exploração que se 

deu de forma concentrada nas áreas rurais, ocorreu de maneira brusca, a partir 

de uma hierarquia de poder pautada na desapropriação das terras. Muitas 

pessoas não ficaram satisfeitas com o processo e não se sentiram beneficiadas; 

mas sim lesadas de um direito que centrava-se em permanecer na sua terra.   

Por fim vale ressaltar que as ações da CVRD e posteriormente da MFB 

foram sim responsáveis pelo delineamento de novas espacialidades em 

Teofilândia, a empresa além de alterar o espaço urbano e rural através da 

construção de infra-estrutura especifica que atendesse as suas necessidades, 

implementou ações que visavam estreitar os laços entre empresa e comunidade 

local, e partindo do pressuposto que a organização espacial é delineada a partir 

da ação de agentes que produzem e reproduzem o espaço, a MFB tem nesse 

contexto papel crucial enquanto agente hegemônico na organização espacial.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: A BUSCA PELO 

ENGAJAMENTO ENTRE EMPRESA E COMUNIDADE.  

 

  O processo de Globalização vinculado a mundialização da economia trouxe 

como um dos seus traços marcantes: maior competitividade empresarial, nesse 

cenário ganha ênfase também as discussões sobre as questões socioambientais 

vinculadas principalmente aos danos causados pelas atividades econômicas ao 

ambiente natural. Esses fatores levaram a necessidade de readaptação e 

reorganização dos setores econômicos, no que se refere a minimizar os danos 

causados em função das suas ações e se tornarem agentes de transformação 

social, a fim de se manterem competitivas no mercado nacional e internacional.  

Segundo Kraemer (2005) em seu texto Responsabilidade Social: um olhar 

para sustentabilidade3 às organizações empresariais em função do seu alto 

potencial de acumulação e concentração de riqueza se constituem hoje como um 

dos principais agentes capazes de transformar e melhorar o ambiente social e 

minimizar os danos causados ao meio natural, e em função disso devem priorizar 

em sua gestão ações vinculadas a responsabilidade social e ambiental. 

 A fim de enriquecer o debate acerca dessa temática realizou-se uma 

entrevista com o Gerente de Responsabilidade Social e Relacionamento com as 

comunidades da empresa Yamana Gold, da qual a MFB é subsidiária. 

Ao ser indagado sobre os sobre o despertar tardio de algumas empresas 

para as questões ligadas a RSE ele afirmou que:  

 

“As empresas vão se adequando à medida que as necessidades vão 
surgindo. As empresas em um primeiro momento estavam ali para 
produzir. Com a Globalização, temas passam a ser mais abordados, a 
empresa passa a perceber a necessidade de se desenvolver ações 
vinculadas a RSE. E a ver as repercussões benéficas fruto de ações 
voltadas a RSE na empresa e nas comunidades”.  
 

Diante do exposto, percebe-se claramente que as empresas foram de certa 

forma levadas há uma mudança de postura em relação à sociedade. Com isso 

                                                 
3 Disponível em www.gestiopolis.com/canales4/ger/responsabilidade.htm. 

http://www.gestiopolis.com/canales4/ger/responsabilidade.htm


algumas empresas passaram a assumir práticas sustentáveis esboçando 

mudanças de valores, paradigmas, adotando estratégias e aprimorando suas 

ações a fim de se mostrarem coerente a nova realidade ligada a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica.     

Sobre os motivos que levaram a Yamana Gold implantar uma gestão 

voltada a RSE e os objetivos que a mesma pretende alcançar o mesmo 

esclareceu que: 

 
“A Yamana Gold tem consciência em relação a ação que ela desenvolve. 
Poucas empresas hoje possuem uma gerência específica ligada a RSE 
e relacionamento com as comunidades. Meu cargo deixa claro que a 
Yamana é uma empresa que coloca tais temas como itens de extrema 
importância, pois acredita que as empresas que não se adaptarem a 
essa nova demanda do mercado com certeza estarão fora daqui há 
algum tempo do cenário de produção e comércio internacional. Sendo 
seu principal objetivo auxiliar na promoção de um desenvolvimento local, 
na melhoria da educação e da qualidade de vida”. 

 
 
 

É fato que a RSE deixou de ser uma opção para as empresas, se tornando 

uma questão de visão estratégica e sobrevivência, porém ainda a sua 

aplicabilidade nos setores econômicos empresariais ainda não é homogêneo e se 

mostra muito restrito. 

 O entrevistado ao ser indagado em relação ao passo mais importante a 

ser dado para desenvolver um autêntico Programa de Responsabilidade Social, o 

entrevistado afirmou que “tudo centra-se em um diagnóstico social que é 

realizado bianualmente, onde é realizado mapeamento, entrevistas com as 

comunidades para a partir daí elaborar ou adequar os programas às 

necessidades das comunidades”. Para ele “as principais dificuldades para a 

elaboração e execução desses programas centram-se na compreensão que a 

população tem acerca de ações socialmente responsáveis”. 

 

“Por um processo histórico, a população espera e reproduz a questão do 
dar e do doar. A RSE equivale a ajudar, facilitar um processo através de 
parcerias e projetos. O problema maior hoje é mostrar a população que a 
empresa busca trazer auxiliar no desenvolvimento das comunidades e 
não executar meras ações de filantropia”.     

 



 Sendo assim, percebe-se um grande desafio que é conscientizar a 

população para perceber o sentido real da RSE, deixando de lado essa idéia de 

caridade e doação. Sobre esta questão o respondente enfatiza: 

 

“Nosso maior problema hoje esta ligado à compreensão em relação a 
linha tênue que separa RSE e filantropia. A população nos critica quando 
não tem algumas necessidades atendidas. É necessário perceber que 
nos somos colaboradores e saber diferenciar RSE de caridade”.     

 
 
 

É sabido que as ações de RSE fazem parte de um planejamento 

estratégico a longo prazo e com revisões periódicas. Em relação ao planejamento 

dos projetos e ao monitoramento dos programas desenvolvidos pela empresa, em 

relação a essa questão o entrevistado esclareceu: 

 
 
“Em cada área há analistas e gerentes vinculados ao relacionamento 
com as comunidades, estes são parte capilar que mantém contato com 
as comunidades, percebendo suas necessidades.  
 Em relação ao monitoramento todos os programas tem indicadores 
específicos. A cada trimestre o analista de cada subsidiária acompanha 
e analisa os projetos, orienta as comunidades de como participar, dá 
suporte. Depois desse processo todos os analistas de cada subsidiária 
da Yamana se reúne em um encontro denominado Dia integrar, que 
ocorre uma vez por ano, para desenvolver uma análise qualitativa e 
quantitativa acerca dos projetos desenvolvidos, refletindo sobre novas 
demandas de serviços e ações”.  

 
 

 
Sobre as parcerias desenvolvidas na região para execução dos projetos e 

ações o entrevistado afirmou que: 

 

“A empresa tem diversos parceiros como governos, prefeituras, 
secretárias, estes nos auxiliam na aquisição de infra-estrutura, dá auxilio 
e suporte as associações para participarem efetivamente dos projetos, 
nos dá suporte com alguns serviços durante a realização de alguns 
projetos”. 

 
 

 
Ao ser indagado acerca da aceitabilidade em relação aos projetos 

empreendidos pela empresa o mesmo afirmou que: 

 

“Todo trabalho é um processo de construção. É um processo longo, 
complexo, pois estamos mexendo com pessoas. Quando falamos em 



área social, um grande avanço é um pequeno passo, temos ainda muito 
o que fazer. 
Como empresa estamos fazendo um processo de educação da 
população, para que ela possa compreender o nosso papel”. 
 

 

A afirmação nos leva a crê que muito ainda deve ser realizado a fim de se 

alcançar os objetivos propostos pela RSE, por ter fortes vínculos com a questão 

da busca pelo equilíbrio ambiental e pela sustentabilidade. E tudo passa também 

pelo processo de interação entre empresa e comunidade. Sobre essa questão o 

gerente de Responsabilidade Social da empresa cita: 

 

“Não se pode dissociar RSE e sustentabilidade, nos fugimos da 
filantropia, nos queremos desenvolver, estamos buscando caminhos e 
meios para a população desenvolver. Não devemos agir por 
obrigatoriedade e sim por consciência. É buscar lucro mas mantendo o 
respeito pelas comunidades”.     
 

   
 

Cabe salientar que a adoção de posturas empresariais socialmente e 

ambientalmente responsáveis deve, sem dúvida alguma, ir além da 

obrigatoriedade legal. A ação das empresas também deve está centrada não só 

na acumulação de lucro, e sim no bem estar dos funcionários, comunidades e 

ambiente, ou seja, auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, onde a 

empresa tenha seus pilares ancorados em três critérios fundamentais para a 

busca do desenvolvimento e da sustentabilidade, sendo eles a promoção de uma 

maior equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 Projetos de Responsabilidade Social e Ambiental: Novos Rumos, Novas 

Estratégias na Relação entre Empresa, Comunidades e Ambiente.   

 

4.1.1 Caracterização dos Projetos desenvolvidos pela MFB 

 

Uma das grandes problemáticas que envolve a mineração condiz com o 

forte impacto que esta causa ao ambiente. Para Tommasi (1994) o impacto 

ambiental consiste: 

(...) alteração física ou funcional em qualquer um dos componentes 
ambientais. Essa alteração pode ser qualificada e, muitas vezes 
quantificada. Pode ser favorável ou desfavorável ao ecossistema ou a 
sociedade. (TOMMASI, 1994, p. 19)    

  

Ainda discutindo o conceito de impacto ambiental a Legislação do 

CONOMA reitera: 

 

Considera-se impacto ambiental ‘qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (Art.1°, CONOMA) 

  

 

A atividade mineradora provoca sérias agressões ao ambiente, dentre eles 

pode-se citar: poluição dos recursos hídricos por substâncias utilizadas no 

processo de exploração, erosão dos solos e perda de vegetação em áreas de 

abertura de cavas, poluição do ar gerada por partículas de rochas e substâncias 

utilizadas no beneficiamento do minério, poluição sonora provocada por ruídos 

proveniente da ação de máquinas e veículos, grande quantidade de rejeitos fruto 

da retirada de rochas do subsolo que são depositados na superfície (ver foto em 

anexo). 

Porém é notório que as empresas de mineração no Brasil têm feito 

esforços para acompanhar as demandas atuais em torno da questão ambiental 

atreladas à atividade mineradora, visando minimizar os danos causados à 

natureza e a sociedade através da adoção de medidas de responsabilidade social 



e ambiental. Essas empresas estão, em sua maioria, aplicando técnicas mais 

modernas e ambientalmente mais satisfatórias a fim de aumentar sua 

produtividade e minimizar os danos ao meio ambiente.  

Em geral, as empresas de mineração já vêm a necessidade de serem 

internalizados os custos de recuperação ambiental e, já reconhecem como 

legítimas as reivindicações das comunidades, incorporando em suas práticas a 

responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do 

desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido tornou-se necessário investigar e caracterizar os programas 

de Responsabilidade Social e Ambiental desenvolvidos pela MFB com intuito de 

compreender melhor de que forma se processa a relação entre empresa, 

comunidade e meio ambiente. 

A empresa desenvolve três programas centrais de Responsabilidade Social 

e Ambiental sendo eles:  

 

FIGURA 07: PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DESENVOLVIDOS PELA MFB – 2010. 
 

 

 
Fonte: MFB. 
Elaborado por: SANTOS, J. A. 
 

 Além desses três programas centrais, a MFB também desenvolve outros 

dois programas voltados a uma gestão responsável socialmente e 

ambientalmente são eles: O Programa Entre Eles e a Semana Integrar.  

 

Programas de 

Responsabilidade Social  

Programa  

Integrar 

Seminário de Parcerias Portas 

 Abertas 

Semana do meio 

ambiente 

Dia da Árvore 



1. Programa Integrar   

Segundo Relatório de Sustentabilidade Yamana Gold (2008) este programa 

consiste de quatro módulos, com ações específicas em saúde, meio ambiente, 

comunidade e família, os quais são denominados de eixo, onde cada um 

contempla duas atividades que ocorrem de maneira bimestral ou semestral, 

totalizando oito ações por ano. 

Como parte do programa há o Dia Integrar, em que voluntários da Yamana 

Gold executam uma série de serviços, disponíveis para as comunidades locais, 

em parceria com o governo e com o setor privado (ver foto em anexo). 

Os serviços oferecidos incluem exames médicos, educação ambiental e 

obtenção de documentação legal, visando a melhoria da qualidade de vida. 

Segundo o gerente de responsabilidade social da empresa este programa 

foi iniciado em 2008, e o principal objetivo da empresa é deixar um legado e 

causar uma boa imagem da empresa para o município, além de disseminar a 

cultura do engajamento em benefício das questões sociais. 

A analista de relacionamento com as comunidades da MFB esclareceu que 

“esse programa se desenvolve através de palestras, cursos, seminários, oficinas. 

Para o Programa Integrar a empresa destina uma verba de 60 mil reais, os quais 

são utilizados da seguinte forma: 

 20 mil reais: Para palestras, seminários, oficinas. 

 60 mil reais: Para o Dia Integrar, que corresponde a um dia de ação 

global e de resgate a cidadania, onde são ofertados serviços gratuitos a 

população nas mais diversas áreas ligadas a saúde, realização de 

exames médicos, tiragem de documentos”. 

 

A analista de relacionamento com as comunidades afirmou que o Dia 

Integrar em 2010, ocorreu no dia 23 de outubro na cidade de Barrocas e sobre 

este evento ela discorreu: 

 
“Nesse dia foram realizados 41.837, entre eles exames de catarata, 
tipagem sanguínea, exames de mama, orientação sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, tiragem de documentos. Além de cursos e 
oficinas de corte de cabelo, artesanato com fitas e venda de produtos 
das comunidades”. 
 

 



Segundo a funcionária da empresa é importante salientar que “o programa 

é resultado da pesquisa de interesse feito nas comunidades, através do 

preenchimento de um formulário no início do ano, as comunidades escolhem 

alguns serviços que gostariam que estivessem disponíveis no dia do evento”. 

 

1.1 Semana de Meio Ambiente 

Inserido ao Programa Integrar a empresa realiza Semana de Meio 

Ambiente e o Dia da Árvore, que tem como proposta o desenvolvimento de 

palestras em escolas públicas e particulares, com temas ligados a preservação 

ambiental, reciclagem, coleta seletiva, entre outros. Segundo a funcionária da 

empresa “esta é mais uma maneira da empresa mostrar o seu compromisso com 

a preservação do meio ambiente”. 

O programa visa uma maior aproximação entre empresa e comunidade, 

principalmente em relação aos jovens, para que estes conheçam as ações da 

empresa voltadas para a redução dos impactos ambientais, além de buscar 

desenvolver uma consciência ecológica ente eles, no que se refere à adoção de 

posturas ambientalmente responsáveis coma natureza. 

Segundo o analista ambiental da MFB “este programa é na verdade um elo 

entre empresa e comunidade e enfatiza: 

 

Esse programa busca esclarecer a população sobre a nossa ação 
enquanto empresa mineradora, mostrando que para cada impacto que a 
empresa causa no meio ambiente, existe um controle, uma ação para 
minimizar esse impacto. E que da mesma forma que a empresa busca 
desenvolver ações sustentáveis, esse também deve ser um papel de 
toda a população, não jogando o lixo no meio da rua, buscando separar 
o lixo na sua casa, reutilizando produtos e desenvolvendo a reciclagem 
daquilo que for possível, reduzindo o consumo”.       
 

 

Ainda em relação a esse projeto, no Dia da Árvore foram doadas 1000 (mil) 

mudas para o replantio em praças públicas e em áreas desmatadas nos 

municípios de Teofilândia, Barrocas, Serrinha, além de parcerias com escolas que 

também solicitam a doação de mudas4 arborização de suas instalações e de 

áreas nas suas proximidades. A Semana de Meio Ambiente faz parte de um 

cronograma fixo da empresa, que ocorre de maneira anual, porém o analista 

                                                 
4 A empresa possui dois viveiros de mudas com capacidade para 67 mil mudas, que são destinadas para as 

comunidades e para recuperação de áreas degradadas. 



ambiental da empresa afirmou que as campanhas e palestras sobre meio 

ambiente ocorrem de acordo com as necessidades e solicitações das 

comunidades, afirmando que: 

 

“Tudo depende da comunidade, das suas solicitações. Como eu moro na 
região e muitas pessoas sabem que eu trabalho na MFB, elas me 
procuram e convidam a mim e a toda a minha equipe para visitar as 
escolas, para realizar palestras. Esse ano também fizemos parceria com 
a Caixa Econômica com o Programa minha casa minha vida, onde foram 
entregues casas populares em 12 comunidades de Teofilândia e 
Barrocas, e nos participamos da entrega das casas e realizamos oficinas 
e palestras sobre ações ambientalmente responsáveis e fizemos 
doações de mudas para todos os moradores”.  
      

A equipe de meio ambiente da empresa também desenvolve ações ligadas 

a incentivar estudantes, moradores de comunidades a visitarem as instalações da 

empresa para conhecerem as ações e espaços vinculados a sustentabilidade 

ambiental, como o galpão de reciclagem, o viveiros de mudas, a estação de 

tratamento de esgoto. 

Essas ações deixam clara a iniciativa da empresa em aproximar-se das 

comunidades, onde estas a reconheçam como empresa responsável em suas 

ações.    

2. Programa Portas Abertas 

 O Relatório de Sustentabilidade Yamana Gold (2008) contém “que esse 

programa visa estabelecer, de forma clara e transparente, uma melhor 

comunicação entre a Yamana e as comunidades locais. Representantes de 

diversos setores da comunidade visita cada mina para conhecer melhor a visão 

da empresa, seus valores, procedimentos de segurança e a gestão ambiental”. 

Segundo o gerente de Responsabilidade Social da empresa “o principal 

objetivo deste programa é desmistificar a visão que a população tem em relação a 

atividade mineradora, estimulando as pessoas trabalharem com a mineração e 

perceberem que os danos causados por algumas atividades são minimizados 

com controle de gestão ambiental eficiente”.    

Esse projeto ocorre durante todo o ano, e ele se destina a vários públicos 

como alunos de escolas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino 

Superior, para comunidades, associações que pretendem conhecer o ambiente 

da mineração mais de perto. (ver foto em anexo) 

 



O analista ambiental da empresa enfatizou que: 

 

“Um dos nossos objetivos centrais é estreitar os laços entre empresa e 
comunidade, onde esta nos perceba não como um vilão que degrada e 
destrói a natureza, mas como um veículo de desenvolvimento 
socioeconômico, que tem suas atividades centradas da responsabilidade 
ambiental”. 

 

Sendo assim percebe-se os esforços de tal empresa (MFB) em manter um 

bom relacionamento com a população ao seu entorno, principalmente para 

angariar maior aceitabilidade e valorização das suas atividades nas áreas onde 

há exploração de minério. Pois, sem dúvida alguma, um dos objetivos centrais da 

empresa é ser admirada pela sociedade, funcionários, parceiros, investidores, 

sendo isso, reflexo de resultados positivos para a rentabilidade e competitividade 

da empresa. 

 

3. Seminário de Parcerias 

Este programa é o que detém maior repercussão nas comunidades. É o 

que possui maior verba destinada a sua execução.  

Esses seminários são realizados nas comunidades do entorno das 

unidades de mineração da Yamana, e consiste no apoio de projetos ligados a 

educação, meio ambiente, geração de emprego e renda, cultura, saúde e 

assistência social (Relatório de sustentabilidade Yamana Gold 2008). (ver foto em 

anexo) 

O objetivo central deste programa centra-se em promover o fortalecimento 

da participação comunitária, auxiliando na promoção de uma melhoria da 

qualidade de vida para as comunidades, levando ao crescimento da dignidade da 

população e ao resgate da cidadania. 

Segundo dados do relatório, em 2008, foram contemplados 44 projetos no 

Brasil, fincados no desenvolvimento sustentável e apoiando a geração de 

empregos, esportes e a cultura local. 

O gerente de Responsabilidade Social da empresa afirmou “que a intenção 

nesse programa é trabalhar a base das comunidades, as organizações sociais, 

auxiliando-as na promoção de seu próprio desenvolvimento, em função disso 

afirmou que: 



Nós nos preocupamos em desenvolver cursos, hoje um dos nossos 
parceiros é o SEBRAE, o qual desenvolve um curso nas comunidades 
sobre autonomia nas associações, no qual o objetivo é tornar as 
pessoas empreendedoras, auxiliando-as em como pensar uma empresa, 
como administrar, como trabalhar e organizar suas ações. A participação 
nesse programa ocorre de maneira voluntária e corporativa”.     

 
 

No caso da MFB esse programa possui um recurso de 230 (Duzentos e 

trinta) mil reais para o financiamento dos projetos, e esses seminários ocorrem 

nos municípios de Barrocas, Teofilândia e Biritinga. Essa verba é usada para 

financiar até 70% dos projetos propostos pelas comunidades, sendo que a divisão 

da verba entre municípios ocorre da seguinte maneira: 

 

QUADRO 1: DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS 
POR MUNICÍPIO EM 2010. 
 

 

   

 

                                 
                      Fonte: MFB. 
                      Elaborado por: SANTOS, J.A. 

 

Para os municípios de Teofilândia e Barrocas são destinados maior parte 

das verbas para financiamento dos projetos, pois as instalações e exploração 

mineral da empresa ocorrem nesses dois municípios. Biritinga participa do 

seminário, pois a água necessária para a lavagem de todo o minério é 

proveniente deste município, então seria uma forma de recompensa em função do 

município disponibilizar um bem imprescindível para o funcionamento da planta5. 

   O seminário de parcerias ocorre a partir de um regulamento que é 

elaborado pelo corporativo da empresa e é dividido em 5 ações: divulgação do 

evento nas comunidades; apresentação das regras de elaboração e aprovação 

dos projetos; plantão com a equipe da empresa para tirar dúvidas sobre a 

elaboração, inscrição dos projetos; votação pelas comunidades e avaliação final 

realizada pelo comitê gestor, que é composto pelo gerente administrativo da 

                                                 
5 Planta se refere a toda estrutura, instalação e funcionamento da empresa de mineração, é como a empresa é 

denominada pelos funcionários. 

Municípios  Verba 

Teofilândia 95 mil reais 

Barrocas 95 mil reais 

Biritinga 40 mil reais 



empresa, coordenador de segurança, saúde e meio ambiente da empresa, e 

representante das comunidades (ver foto em anexo). 

A avaliação dos projetos segue critérios pré-estipulados pelo comitê gestor 

e pelo corporativo da empresa. Todos os projetos devem ser de interesse da 

comunidade e estes devem por regra abranger as áreas de educação, geração de 

renda, meio ambiente, saúde, assistência social e cultura, visando propiciar a 

melhoria das condições socioeconômicas da população. 

Os recursos destinados só podem ser para aquisição de materiais, 

equipamentos, serviços, não sendo liberados recursos em dinheiro para as 

associações. No processo a empresa entra com 70% do financiamento do projeto, 

enquanto as comunidades devem apresentar uma contrapartida6 equivalente a 

30% do valor do projeto. 

A avaliação dos projetos pelo comitê gestor é feito por categoria (ver ficha 

de avaliação em anexo) onde cada categoria possui uma pontuação específica 

como pode ser observada na tabela a seguir. 

           

QUADRO 2 – TABELA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS: 
CATEGORIA DO PROJETO – 2009. 
 

Categoria Pontos 

Cultura/Laser 2,00 

Assistência Social 2,76 

Educação/Meio Ambiente 3,81 

Saúde 5,25 

Geração de emprego e renda 7,25 

Mais de uma categoria 10,00 

  Fonte: MFB apud Oliveira. 
  Elaborado por: Oliveira,V. 
 

 

 Como o intuito maior do programa é promover uma autonomia das 

comunidades em relação a melhoria da qualidade de vida, a maior pontuação por 

categoria é destinada para àqueles projetos que têm como base a geração de 

emprego e renda, porém além da avaliação por categoria também há também a 

avaliação nos impactos diretos e indiretos o referido projeto trará para a 

                                                 
6 Refere-se ao valor que a comunidade tem que dispor em caixa para complementar o valor total do projeto, 

já que a MFB entra apenas com 70% do recurso.  



comunidade beneficiada, nesse sentido a pontuação vinculada aos impactos de 

cada projeto é avaliado da seguinte forma: 

 

QUADRO 3 – TABELA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS: 
IMPACTOS DIRETOS E INDIRETOS – 2009. 
 

Quantidade beneficiados Pontos-Impactos 

Diretos 

Pontos-Impactos 

Indiretos 

1-50 pessoas 1,00 1,00 

51-100 pessoas 1,50 1,50 

101-200 pessoas 2,24 2,24 

201-500 pessoas 3,34 3,34 

Acima de 500 pessoas 5,00 5,00 

Fonte: MFB apud Oliveira. 
Elaborado por: Oliveira,V. 

 

Segundo a analista de Relacionamento com as comunidades “a ação da 

empresa é analisar se os projetos estão coerentes, se vão ter rebatimentos 

significativos para as comunidades, se estão coerentes com os objetivos e a 

proposta da empresa, e se são projetos sustentáveis, que trarão um retorno 

importante. Sendo assim o rebatimento social está diretamente vinculado ao 

número de pessoas beneficiadas pelo projeto, tendo maior pontuação aqueles 

que mostrarem melhor desempenho nesse critério”. Nesse aspecto a analista de 

relacionamento da empresa explica: 

 

“Por exemplo, quando o projeto propõe a construção de uma sede para 
a associação, os beneficiados diretos são os associados da entidade 
que utilizarão aquele espaço para suas reuniões, para discussões de 
propostas. E indiretamente toda a comunidade e povoados vizinhos 
serão beneficiados, pois terão um espaço para eventos, para atividades 
diversas, como campanhas de vacinação, palestras para comunidade, 
festejos”.   

 
 

Outro critério importante na avaliação dos projetos está ligado a 

sustentabilidade dos mesmos. Esse critério é avaliado levando em consideração a 

capacidade que o mesmo tem em se manter eficiente para as comunidades após 

a implantação, ou seja, se a comunidade não tiver como mantê-lo ativo através do 

uso de recursos próprios, ele terá uma baixa pontuação, como pode ser 

observado no quadro a seguir. 



QUADRO 4 - TABELA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS: 
SUSTENTABILIDADE DO PROJETO – 2009. 
 
 

Sustentabilidade Pontos 

Projeto não terá Sustentabilidade após 
sua conclusão 

1,00 

Projeto necessita captar recursos nos 
próximos 24 primeiros meses tornando-
se sustentável após esse prazo 

1,50 

Após a conclusão necessitará de 
recursos para atingir seus objetivos, 

porém os recursos já existem. 

2,24 

O projeto após a conclusão necessita de 
recursos que já estão alocados nos 24 

primeiros meses, tornando-se auto-
sustentáveis nesse prazo. 

3,34 

O projeto é auto-sustentável após a 
conclusão 

5,00 

           Fonte: MFB apud Oliveira. 
           Elaborado por: Oliveira, V. 

 

Outros critérios também são levados em consideração na avaliação dos 

projetos como o tempo de existência da associação e o número de associados. A 

analista da empresa salientou que “esses diversos critérios usados na escolha 

dos projetos é uma forma segura de garantir a lisura do processo, para que os 

mesmos sejam avaliados de maneira singular, sem que haja divergência nas 

informações”. 

Em relação ao seminário de parcerias em Barrocas e Teofilândia já foram 

contemplados e implantados 37 projetos. Em 2010 foram contemplados mais 17, 

totalizando um total de 54 projetos nos dois municípios, e em Biritinga que 

começou a participar do seminário apenas este ano foram contemplados 7 

projetos. 

Nesse programa além da parceria com as comunidades que participam de 

maneira efetiva do programa, o poder público representado pelas prefeituras dos 

municípios partícipes também auxiliam no desenvolvimento do programa, através 

da doação da contrapartida que deve ser dada pelas comunidades. 

Tomando como base a influência do poder público no auxilio as 

comunidades a analista da empresa afirma: 

 
“O Estado, o poder público não vem tendo como garantir geração de 
emprego e renda para todos, principalmente na zona rural, não vem 
apresentando eficiência em disponibilizar para a população educação, 
saúde, emprego, então nosso foco com esses projetos é garantir o 



desenvolvimento socioeconômico, através de atividades que tragam 
resultados positivos, agente tem enfatizado bastante projetos que não 
sejam apenas de assistência social, mas que partam de uma 
necessidade urgente de garantir que essas comunidades construam 
suas histórias sozinhas”.    
 

 

4. Programa Entre Eles 

Consiste em um programa de gestão educacional implantado pela MFB em 

2010, que tem como objetivo melhorar os índices do IDEB no Ensino 

Fundamental 1, da rede municipal de Teofilândia e Barrocas. Segundo o gerente 

de Responsabilidade social da Yamana a missão deste programa é em 2 anos 

proporcionar uma melhoraria significativa do IDEB nos municípios onde a 

empresa atua, e sobre este tema ele enfatiza: 

 

“O que nós queremos é deixar um legado para a população dos 
municípios onde atuamos, sabemos que o minério aqui não vai durar 
para sempre, quando agente for embora ficará gente desempregada, 
famílias sem emprego. Auxiliando na educação dos filhos, parentes, da 
população como um todo, estamos dando possibilidade para que essas 
pessoas cresçam sem depender diretamente da empresa”.  
 
 

O programa conta com a parceria da rede Pitágoras de Ensino, através da 

assessoria pedagógica Projecta formada por funcionários do Colégio Pitagoras e 

é financiado pela Yamana. Participam desse programa 8 escolas, sendo 4 no 

município de Teofilândia e 4 quatro no município de Barrocas.  

Em relação aos objetivos macro do programa, a analista de relacionamento 

com as comunidades da MFB esclarece: 

 

“O que pretendemos é implantar um modelo de gestão educacional de 
altíssima qualidade nos dois municípios, através da preparação de 
secretárias, professores, pois no fim do curso serão eles os 
multiplicadores desse programa. E as pessoas que estão no programa 
vão adquirir no final do curso uma titulação de pós-graduação em gestão 
educacional que refletirá em maior qualificação para aqueles que atuam 
no ensino público”. 
 
 

5. Semana Integrar 

Consiste em uma semana integrada de segurança, saúde e meio ambiente 

voltada para os funcionários da empresa, desenvolvido pelo setor de recursos 

humanos e pelo Comitê de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e comunidade da 

empresa (SSMAC) onde estes desenvolvem ações voltadas a promover maior 



segurança e saúde aos trabalhadores na execução de suas atividades, através de 

programas de capacitação e treinamentos, incentivo a um ambiente saudável de 

trabalho, através de um bom relacionamento interpessoal. 

Há também dentro da Semana Integrar o Programa de Qualidade de vida 

que oferece uma variedade de iniciativas incluindo seminários, aconselhamentos, 

atividades físicas e programas de vacinação para os colaboradores da empresa.   

O analista ambiental da empresa salientou que “além dos programas de 

responsabilidade social, a empresa também busca incorporar em suas atividades 

diárias ações vinculadas a sustentabilidade ambiental, tais como: redução 

máxima de resíduos, desenvolvimento do galpão de reciclagem, tendo como foco 

a maximização da parceria com as comunidades”. 

Sobre uma das principais metas da empresa em relação a sustentabilidade 

que é a redução de resíduos gerados, o analista ambiental enfatizou: 

 

“Se agente comparar a mineração de 5 anos para cá, não tem noção do 
quanto mudou, principalmente com o comprometimento com as pessoas 
e com o meio ambiente. Por exemplo, agente gerava 90 toneladas de 
resíduos por ano, hoje agente gera em média 3 toneladas por mês, que 
ao final do ano soma 30 a 40 toneladas. Agente procura diminuir a 
geração de resíduos e a agressão ao meio ambiente, ainda não está 
como agente quer, mas agente vem buscando melhorar cada vez mais”.    
 

 

Engajado no processo de redução de resíduos, a empresa também 

desenvolve segregação de materiais usados em uma área denominada galpão de 

reciclagem, onde materiais são separados de acordo com a sua origem e seu 

grau de periculosidade ao ambiente. Sendo que alguns materiais aptos a serem 

reaproveitados são doados para serem reciclados e usados como alternativa de 

renda para a comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Projetos de Responsabilidade Social: O Olhar das Comunidades e seu 

Rebatimento Social. 

 

A responsabilidade social nas empresas deixou de ser apenas uma ação 

voltada para adequação em relação a padrões legalmente instituídos. As 

empresas agora passam a ser encaradas como motor de transformação social, 

assumindo atitudes voluntárias e práticas sustentáveis, esboçando mudanças de 

valores e paradigmas e adotando estratégias coerentes para o desenvolvimento 

social.   

Nesse sentido altera-se o foco central empresarial que até então centrava-

se apenas no acúmulo cada vez maior de lucro, e percebe-se que tal objetivo só 

se manterá ativo se a mesma conseguir de maneira segura e eficiente conciliar 

lucratividade com adoção de posturas socialmente e ambientalmente 

responsáveis.  

Nesse sentido Silva (2009) afirma: 

 

“As organizações começaram a implementar estratégias que visam 
manter um diálogo constante e transparente com a sociedade, de modo 
a garantir legitimidade, crescimento e sustentabilidade organizacional 
com posturas socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e 
economicamente viáveis”. (SILVA, 2009, p. 69-70)   
 
 

A fim de analisar de maneira mais coerente as ações desenvolvidas pela 

MFB, tornou-se necessário buscar informações com as principais comunidades 

que participam de maneira direta de programas desenvolvidos pela empresa. 

Analisar-se-á a visão de algumas comunidades acerca do Seminário de Parcerias 

que se constitui enquanto maior programa desenvolvido pela MFB e de maior 

rebatimento social. Para tanto, foram entrevistados presidentes e representantes 

de associações que participaram do Seminário de Parcerias em 2010. 

Foram entrevistados representantes de 11 Associações (pertencentes aos 

municípios de Teofilândia e uma em Barrocas) sendo elas: Associação Mirante de 

Santa Helena, Comunitária Rural de Laranjeiras, Associação dos Agricultores 

rurais da Comunidade do Lucas, Associação Beneficente da Comunidade de 

Maria Preta, Associação Beneficente Comunitária do Povoado do Barreiro, 

Associação do Movimento de Mulheres de Teofilândia, Associação Pedra do 



Coxo, Associação Missionário, APAE – Teofilândia, Pastoral da Criança da 

Paróquia Santo Antônio, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Tanque 

Bonito.      

Ao serem indagados sobre a importância do Seminário de Parcerias para 

suas comunidades todos concordaram ao afirmar que se constituía num evento 

de grande importância para a melhoria da condição de vida das diversas 

comunidades e enfatizaram que:  

 

“Esta é uma oportunidade que agente tem de conseguir as coisas para a 
associação”. 
 
 
“A prefeitura não tem como ajudar a todo mundo, então a MFB vem e 
ajuda agente no que agente precisa”. 

 

Alguns representantes de entidades afirmaram que o evento é muito bom. 

Porém poderia melhorar em alguns pontos, e sinalizaram: 

 

“A empresa não deveria restringir a ajuda às comunidades apenas apo 
momento do seminário, poderia durar um tempo maior”. 

 
“A verba destinada para as comunidades poderia ser ampliada a fim de 
ajudarem mais comunidades”. 
 
 
“É dificultoso, às vezes marca reuniões e não acontece, as datas de 
execução das obras nas comunidades beneficiadas e contempladas as 
vezes demora muito também. 
Já que a empresa explora a área e tem muito lucro, ela poderia render 
mais para as comunidades”. 

 
 

As afirmações acima deixam claro certa insatisfação das comunidades em 

relação há alguns pontos do Seminário de Parcerias, principalmente no que tange 

os recursos destinados aos financiamentos dos projetos. Notou-se que 50% dos 

entrevistados acreditam que as verbas poderiam ser superiores em função do 

lucro que a empresa detém com a exploração mineral nos municípios. Mas cabe 

salientar que é unânime o posicionamento dos entrevistados em relação aos 

benefícios que a empresa traz e consideram que sem as iniciativas da empresa a 

situação das Associações e das Comunidades seria muito ruim. 

Em relação a classificação do programa foram dados 5 opções de escolha 

para a avaliação: excelente, bom, satisfatório, ruim, pode melhorar. Não houve 



unanimidade nesta categoria entre os entrevistados, como ser analisado com a 

figura abaixo: 

 
FIGURA 06: AVALIAÇÃO DAS COMUNIDADES EM RELAÇÃO AO 
SEMINÁRIO DE PARCERIAS – 2010. 
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                    Fonte: Trabalho de campo. 
                    Elaborado por: SANTOS, J. A. 

 

O Programa que tem como objetivo central promover maior engajamento e 

parceria entre empresa comunidades, ainda não possui plena satisfação das 

comunidades que participam. A partir da análise do gráfico percebe-se que 40% 

dos respondentes se mostram insatisfeitos com alguns pontos do programa, 

principalmente no que tange as verbas destinadas aos projetos, eles acreditam 

que essa verba poderia ser ampliada beneficiando um número maior de 

comunidades. 

O processo de escolha dos projetos das comunidades se processa em 3 

fases distintas:  

 

1ª Fase: Apresentação de cada projeto pelo seu representante. 



2ª Fase: Votação dos projetos pelos associados da entidade: cada 

entidade pode ser representada por 3 pessoas e estas tem direito a votar em três 

projetos. 

3ª Fase: Avaliação final pelo comitê gestor. 

 

Em relação a esta forma de escolha para contemplação dos projetos 80% 

(oitenta por cento) dos respondentes considera esta a melhor forma de escolha e 

alguns enfatizaram: 

 

“É uma forma justa, conhecemos os critérios de votação e escolha do 
comitê gestor, eles sempre avaliam da melhor maneira possível”. 

 

“Muito justo, dá espaço para saber o que cada comunidade precisa e 
votar em função disso”. 
“Excelente, pois quem tem consciência vota em prol da população”. 

 

“Acho democrático e justo. É a junção de um olhar técnico junto com a 
forma democrática de votação do povo”.    

   

Essas afirmações evidenciam a confiança que as comunidades depositam 

nos representantes da empresa no que se refere as regras  e critérios de escolha 

dos projetos, fato que traz maior credibilidade à empresa perante as comunidades 

locais. 

Ao serem indagados em relação a contribuição do Seminário de Parcerias 

para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, todos enfatizaram e 

concordaram plenamente que a empresa contribui de maneira decisiva para 

melhoria da qualidade de vida da população e um dos representantes salientou: 

 

“A minha associação em 2007 foi contemplado para a compra de um 
trator, isso transformou nossa comunidade, ajudou a nós agricultores 
plantar milho, feijão e mandioca em 35 hectares de terra, o dobro da 
área semeada antes de usarmos o trator. E em 2008 fomos 
contemplados novamente, e adquirimos implementos para o trator como 
arado, grade hidráulica, tanque e caçamba”.    

 

Outro integrante também desta associação acrescentou: 

“O que um trator representa para nossa comunidade: agilidade na 
produção, pois nos temos um período curto de chuvas para arar a terra e 
o trator faz isso com mais rapidez. Quando o trator não ta trabalhando no 
trato da terra, ele é usado para carregar água, lenhas, pedras para 
construção”.   



 

 

Em relação a questão vinculada ao rebatimento social do programa 

Seminário de Parcerias, ao visitarmos uma comunidade que foi contemplada em 

2008 com uma padaria comunitária, percebeu-se como o recurso proveniente do 

programa auxiliou na geração de emprego, renda e conseqüentemente na 

melhoria da qualidade de vida da comunidade em questão. Quando indagados se 

o Projeto trouxe benefícios para a comunidade, os associados afirmaram: 

 

“A padaria comunitária nos auxiliou a ter um pão feito por nós, quentinho, 
mais barato, que gera renda para nossas famílias e para o caixa da 
associação e da comunidade. Antes agente tinha que se deslocar para 
comprar pão na sede que fica a quase 10 Km daqui, agente tinha que 
comprar pão pra três ou quatro dias, pois agente não tinha como ir 
comprar todo dia, agora não, agente faz e compra aqui mesmo, é muito 
melhor”. 
 

 

A partir da análise desses dois casos pode-se perceber que o Seminário de 

Parceria possui um forte rebatimento social e auxilia de maneira significativa na 

melhoria da qualidade de vida da população que participa e é contemplado com o 

programa de empresa.  

Em relação à concepção que os representantes das entidades tem sobre a 

MFB e sobre suas ações todos afirmaram que a empresa demonstra respeito e 

preocupação com as comunidades, mas salientaram que: 

 

“Nós sabemos que parte de algumas ações provém de uma 
obrigatoriedade legal, mas não podemos discordar que suas práticas são 
muito positivas e benéficas à população”. 

 

“Ela desenvolve esse projeto todos os anos e colabora muito com os 
municípios, isso para mim é preocupação”. 
 
 
“Até o momento ela vem se preocupando sim. Agente nunca teria essas 
coisas, só a MFB mesmo que ta fazendo”.    

   

As afirmações demonstram a aceitabilidade da empresa e a repercussão 

das suas ações perante as comunidades, onde a MFB é vista como agente de 

auxílio para o desenvolvimento das comunidades locais e do município como um 

todo.  



Esse reflexo positivo na esfera social é um dos pontos que explica a 

significativa e crescente participação da sociedade organizada nesse programa, 

além de demonstrar como a população encontra-se carente dos benefícios que 

deveriam ser proporcionado pelos segmentos públicos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

 

DISCUSSÕES CONCLUSIVAS: UM OLHAR CRÍTICO E APRECIATIVO PARA 

AS AÇÕES DE RSE DESENVOLVIDAS PELA MFB 

 

Os estudos sobre Responsabilidade Social e Sustentabilidade têm 

ganhado forte evidência nos últimos anos, fruto da dinâmica contemporânea 

marcada pela força do capitalismo, pelo consumo exacerbado e a preponderância 

do setor econômico. Tais estudos servem de ferramentas para uma análise e 

compreensão da realidade, facilitando a elaboração de medidas de planejamento 

para mitigar os problemas provocados pelo homem ao ambiente. 

Os resultados da pesquisa se mostraram satisfatórios, porém à medida que 

o estudo se consolidava, tornava-se latente uma sensação de que algo poderia 

ser acrescentado à investigação. A curiosidade despertada pelo tema, a forma 

como o descobria a cada leitura, a cada visita de campo, a cada entrevista, tudo 

isso instigava a ir mais além, porém o tempo foi um forte obstáculo para a não 

ampliação das metas e objetivos previamente estipulados, mas insuficiente para 

anular o desejo de continuar o estudo em questão.  

A metodologia empregada para execução do trabalho, centrada no estudo 

de caso, mostrou-se plenamente satisfatória, uma vez que permitiu conhecer e 

descrever a realidade estudada, de maneira qualitativa e participativa.    

Os autores elencados para dar suporte teórico-conceitual para o 

desenvolvimento do trabalho foram de incomensurável importância, pois em 

função do tema da pesquisa, houve a necessidade de mesclar análises próprias 

da Geografia com discussões vinculadas a outras áreas do saber, como a 

administração, a fim de dar mais solidez e embasamento ao estudo. Essa 

perspectiva reflete a crescente integração entre as áreas de conhecimento como 

forma de desenvolver estudos de caráter mais holístico, que consigam suprir as 

novas demandas da sociedade contemporânea.   

Os principais entraves encontrados no decorrer da pesquisa se 

relacionaram principalmente à falta de compreensão de alguns agentes 

envolvidos no estudo em relação ao tema do trabalho, e a dificuldade de se ter 



informações por meio do setor empresarial sobre RSE e Sustentabilidade, que 

ultrapasse o simples marketing empresarial. 

Os resultados do estudo demonstraram que a empresa em questão 

desenvolve diversos programas de Responsabilidade social e ambiental, sendo 

os de maior impacto o Programa Integrar, o Seminário de Parcerias, e o 

Programa Portas abertas. Esses programas apresentam forte engajamento de 

agentes locais como a população e associações, onde estes são considerados 

verdadeiros parceiros da empresa na consolidação das atividades propostas pela 

mineradora.  

Ficou claro através da análise dos resultados da pesquisa que entre a 

população dos dois municípios em que a empresa atua, principalmente em 

Teofilândia, a Mineração Fazenda Brasileiro é vista como agente de 

transformação social, que contribui de maneira significativa para a melhoria da 

qualidade de vida da população, através de programas que auxiliam na geração 

de emprego e renda, e na melhoria de indicadores escolares e socioeconômicos.  

Em relação aos programas desenvolvidos pela MFB foi notória a forte 

interação entre as associações, onde estas demonstraram grande motivação em 

participar ano após ano dos programas. Durante o Seminário de Parcerias em 

Teofilândia e Barrocas era evidente o espírito de solidariedade entre as 

associações, seus representantes buscavam sempre votar de acordo com o 

interesse do coletivo, e durante inúmeras vezes presenciou-se representantes de 

associações no momento da apresentação dos seus projetos pedindo voto para 

seu projeto e para os das outras entidades, uma vez que considerava o projeto da 

mesma de grande valor para a melhoria da condição de vida da população local.      

Outro aspecto analisado foi em relação a influencia da Mineração na 

Organização espacial dos municípios, a partir do estudo desenvolvido pode-se 

afirmar que a organização espacial dos municípios foi fortemente influenciada 

pela implantação e ação da CVRD atual MFB, onde novos bairros foram 

construídos, houve um maior deslocamento da população do campo para a 

cidade, maior desenvolvimento de uma infra-estrutura que atendesse as 

necessidades da empresa recém implantada, ou seja, novos arranjos espaciais 

foram sendo delineados a partir da ação da empresa mineradora MFB. As 

mudanças foram bem mais significativas no município de Teofilândia, uma vez 

que é lá que está situado o núcleo residencial da empresa.      



Cabe salientar que o principal agente responsável por essa reorganização 

espacial que foi se delineando principalmente no município de Teofilândia foi a 

antiga empresa estatal de mineração CVRD, a partir da instauração de uma nova 

atividade econômica no município, atividade esta que é desempenhada hoje pelo 

grupo Yamana Gold, representada na região pela MFB, que de maneira 

estratégica continua exercendo influencia direta na dinâmica deste município, 

assim como na vida de uma parcela significativa da população local.  

Porém essas modificações empreendidas em função da implantação da 

empresa de mineração não foram suficientes para alterar de maneira significativa 

a dinâmica demográfica e econômica do município. Já que ainda hoje há o 

predomínio da população rural que possui como meio de subsistência a 

realização de atividades primárias, vinculadas principalmente a agricultura e a 

pecuária de caráter extensivo, atividades pouco dinâmicas que não denotam 

possibilidades de melhoria da qualidade de vida da população. 

Ficou claro também que a empresa possui uma boa relação e 

aceitabilidade entre os moradores do município, os mesmos têm extremo respeito 

e gratidão à atividade que ela exerce e muitos agradecem de maneira pouco 

discreta a implantação da mineração no município, pois os mesmos a vêem como 

motor de transformação social, espacial e econômica. 

Tornou-se evidente que a MFB incorporou às suas ações estratégias e 

uma gestão socialmente e ambientalmente responsáveis buscando adquirir frente 

a população maior credibilidade e aceitabilidade das suas ações e como forma de 

se manter mais competitiva no cenário econômico, uma vez que essas práticas 

hoje vem sendo consideradas diferencial positivo entre as empresas.  

E incontestavelmente que as empresas que buscam se manter fortes e 

rentáveis no mercado nacional e internacional devem se ajustar as novas 

demandas da sociedade, onde os agentes econômicos focalizem suas ações, não 

apenas estratégias de maior acumulação de lucro, e sim meios de harmonizar 

equilíbrio financeiro com equilíbrio ambiental e social. Percebendo que de nada 

adianta ter uma empresa sadia em uma sociedade miserável, e sem perspectivas 

de recuperação, já que a ação da empresa está centrada no consumo e uma 

sociedade sem plena condição de consumir, passa a ser desinteressante para a 

empresa e para o mundo capitalista como um todo, fato que trará sérios prejuízos 

empresariais.  



Sendo assim, os agentes econômicos que hoje detém grande possibilidade 

de promover uma transformação social, auxiliando em uma maior equidade social, 

devem ser agentes transformadores da sociedade, implementando em suas 

unidades ações voltadas ao respeito com as comunidades e ao ambiente, 

desenvolvendo ações socialmente e ambientalmente responsáveis.   

A questão ambiental e de equilíbrio social vem se tornando, ainda que 

maneira discreta, uma preocupação mais latente da necessidade de maior 

adequação dos diversos setores da sociedade, inclusive dos setores 

empresariais. Essas mudanças de posturas perpassam principalmente pela 

implementação de ações vinculadas a Responsabilidade Social e Ambiental, 

deixando evidente a adoção de posturas éticas e responsáveis no que tange o 

relacionamento com a sociedade e a natureza, como forma de se manterem 

fortes e competitivas no cenário da mundialização econômica.  

Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ETHOS em 2010 sobre o 

consumidor brasileiro e a sustentabilidade indicou resultados positivos, como a 

manutenção do percentual de consumidores conscientes em 5%, o que, 

considerando-se o aumento populacional, significa um crescimento de cerca de 

500 mil consumidores aderindo a valores e comportamentos mais sustentáveis. 

De maneira discreta percebe-se que uma parcela da população vem se 

conscientizando da necessidade de um consumo mais racional e sustentável, e 

estes serão consumidores mais atentos e que priorizarão o consumo de produtos 

de empresas que desenvolvem ações pautadas na RSE. 

Porém, embora já haja diversos exemplos de práticas de gestão 

socialmente responsável, a inserção da sustentabilidade e responsabilidade social 

às práticas diárias de gestão ainda representa um grande desafio para grande 

parte da comunidade empresarial brasileira. Muitas empresas ainda se mostram 

relutantes em implantar e adequar sua gestão a esse novo tipo de programa, 

acreditando que tal projeto consiste em um grande custo para a empresa e com 

retorno lento e duvidoso. 

Neste sentido, a fim de ampliar o conhecimento sobre a temática aqui 

discutida, sugere-se a realização de seminários, debates em espaços públicos 

como escolas, rádios, jornais, estudos sobre a importância da sustentabilidade e 

da RSE, buscando mobilizar a sociedade cívil e a entidades empresariais a se 



remodelarem a esse novo perfil, que tem como objetivo central promover uma 

maior harmonia entre os diversos setores da sociedade e a natureza.   

 Cabe salientar que a RSE não deve ser encarada como um modismo ou 

meramente como marketing empresarial, e sim como a adoção de novas posturas 

frente a sociedade e a natureza, no qual os agentes econômicos que sempre 

mostraram como soberanos percebam que são altamente dependentes dos 

recursos humanos e naturais e passem a contribuir para a sustentabilidade social 

e ambiental.  
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Foto 01:Trabalho voluntário – Dia Integrar                       Foto 2:Trabalho voluntário – Dia Integrar 
Fonte: Trabalho de campo.                                               Fonte: Trabalho de campo.         
Autoria: SANTOS, J. A., 2010.                                          Autoria:SANTOS, J. A, 2010. 
 
 

               
Foto 03: Programa Portas Abertas- Visita                    Foto 04: Programa Portas Abertas – Visita  
de estudantes a MFB.                                                   de estudantes a MFB. 
Fonte: MFB, 2009.                                                        Fonte: MFB, 2009.       
                                                    
 
 
 
 

            
Foto 05: Galpão de reciclagem e segregação             Foto 06: Galpão de compostagem da MFB                                                                    
da MFB.                                                                        Fonte: Trabalho de campo.   
Fonte: Trabalho de campo                                           Autoria: SANTOS,J.A. 2010.                                                 
Autoria: SANTOS, J.A. 2010. 
 
 
 
 



                                       
Foto 07: Comitê gestor de avaliação do                                    Foto 08: Placa de indicação da MFB 
Seminário de Parcerias.                                                            Fonte: Trabalho de campo. 
Fonte: Trabalho de campo.                                                       Autoria: SANTOS, J.A, 2010. 
Autoria: SANTOS, J. A., 2010. 
 
 

                                    
Foto 09: Viveiro de mudas da MFB.                                        Foto 10: Placa de indicação da MFB. 
Fonte: Trabalho de campo.                                                      Fonte: Trabalho de campo. 
Autoria: SANTOS, J. A., 2010.                                                 Autoria: SANTOS, J.A., 2010. 
 
 
 
 

                                    
Foto 11: Seminário de Parcerias em Barrocas                             Foto 12: Seminário de Parcerias  
Fonte: Trabalho de campo.                                                           em Teofilândia. 
Autoria: SANTOS, J. A, 2010.                                                       Fonte: Trabalho de campo. 
                                                                                                       Autoria: SANTOS, J. A. 2010.  
 



 

                          
Foto 13: Rejeitos sólidos retirados do subsolo.                   Foto 14: Entrada da MFB.                                                                                         
Fonte: Trabalho de campo.                                                  Fonte: Trabalho de campo. 
Autoria: SANTOS, J. A. 2010.                                              Autoria: SANTOS, J. A. 2010. 
 
 
 
 

                   
Foto 15: Lago de rejeitos e deposição – cianeto                  Foto 16: Viveiro de mudas externo. 
Fonte: Trabalho de campo.                                                   Fonte:Trabalho de campo. 
Autoria:SANTOS, J. A, 2010.                                                Autoria: SANTOS, J.A. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FATORES DE PONTUAÇÃO DO COMITÊ GESTOR7 
 

1. CATERGORIA DO PROJETO 

 

(     )CULTURA/ESPORTE    2,00 

(     )ASSISTENCIA SOCIAL    2,76 

(     )EDUCAÇÃO/MEIO AMBIENTE  3,81 

(     )SAÚDE     5,25 

(     )GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA    7,25 

(     )G.E.R. E MAIS UMA CATERGORIA  10,00 

 

2. IMPACTO DO PROJETO: PESSOAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE 
 

(     )1-50 PESSOAS    2,00 

(     )51-100 PESSOAS    2,76 

(     )101 -200 PESSOAS    3,81 

(     )200-500 PESSOAS    5,25 

(     )ACIMA DE 500 PESSOAS   10,00    

 

3. IMPACTO INDIRETO DO PROJETO: PESSOAS INDIRETAMENTE 

BENEFICIADAS 

 

(     )1-50 PESSOAS    1,00 

(     )51-100 PESSOAS    1,50 

(     )101 -200 PESSOAS    2,24 

(     )200-500 PESSOAS    3,34 

(     )ACIMA DE 500 PESSOAS   5,00 

 

4. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

                                                 
7 Documento de avaliação do comitê gestor para os projetos do Seminário de Parcerias. Elaborado pela 

empresa Yamana Gold. 



(     ) PROJETO NÃO TERÁ SUSTENTABILIDADE APÓS A CONCLUSÃO    2,00 

 

(     ) PROJETO NECESSITA CAPTAR RECURSOS  NOS 24 PRIMEIROS MESES TORNANDO-SE 

SUSTENTÁVEL  APÓS ESSE PRAZO        2,76 

 

(     ) APÓS A CONCLUSÃO NECESSITARÁ DE RECURSOS PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS, POREM 

OS RECURSOS JÁ EXISTEM         3,81  

 

(     ) O PROJETO APÓS  A CONCLUSÃO NECESSITA DE RECURSOS QUE JÁ ESTÃO ALOCADOS NOS 

24 PRIMEIROS MESES, TORNANDO-SE AUTO-SUSTENTÁVEL APÓS ESSE PRAZO  5,25 

 

(     ) O PROJETO É AUTO SUSTENTÁVEL APÓS A CONCLUSÃO.     10,00 

 

5. RESULTADO DO PROJETO 

(Refere-se ao percentual de aumento na oferta de produtos ou serviços  
decorrentes da execução do projeto) 
 
(      ) NÃO POSSUI HISTÓRICO-PROJETO NOVO   1,00 

(     ) AUMENTO ENTRE 5 – 14%     1,50 

(     ) AUMENTO ENTRE 15 – 24%    2,24 

(     ) AUMENTO ENTRE 25-30%     3,34 

(     ) AUMENTO ACIMA DE 30 %     5,00 

6. TEMPO DE EXISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

(     ) MENOS DE 1 ANO      1,00 

(     ) ENTRE 1 E 2 ANOS      1,71 

(     ) ENTRE 2 E 3 ANOS      2,92 

(     ) ACIMA DE 3 ANOS      5,00   

7. CONTRAPARTIDA SOCIAL 

 

(     ) A INSTITUIÇÃO NÃO FARÁ CONTRAPARTIDA     1,00 

(     ) A INSTITUIÇÃO FARÁ CONTRAPARTIDA DE 10% DO VALOR DO PROJETO 1,71  

(     ) A INSTITUIÇÃO FARÁ CONTRAPARTIDA DE 15% DO VALOR DO PROJETO 2,92  

(     ) A INSTITUIÇÃO FARÁ CONTRAPARTIDA DE 20% DO VALOR DO PROJETO  5,00 

 



QUESTIONÁRIO APLICADO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O 

SEMINÁRIO DE PARCERIAS8 

 

01. Informe o nome de sua comunidade 

 

____________________________________________________ 

 

02. Como você classifica o seminário de parceria? 

 

( ) excelente                       ( ) ruim 

( ) bom                                     ( ) pode melhorar 

( ) satisfatório 

 

03. Algum projeto de sua comunidade já foi aprovado no seminário de parceria?  

 

( ) sim , qual? _______________________________________________________ 

( ) não 

 

04. Você já participou diretamente de algum projeto aprovado no seminário? 

 

( ) sim         ( ) não 

 

05. Qual a importância do seminário para sua comunidade? 

 

( ) muito importante 

( ) importante 

( )pouco importante 

( )não é importante 

 

06. O que você acha do processo de escolha dos projetos? 

 

( ) excelente                       ( ) ruim 

( ) bom                                     ( ) pode melhorar 

( ) satisfatório 

 

07. Sua comunidade sente-se motivada para apresentar algum projeto para o seminário ? 

 

( ) sim   ( ) não 

 

08. O seminário de parceria contribui de alguma maneira para melhoria da qualidade de vida 

de sua comunidade? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) discordo plenamente 

( )discordo 

 

                                                 
8 Questionário elaborado por: Juliana Araújo Santos sob orientação do professor Jemison Mattos, 2010.  



09. Você considera a MFB uma empresa que se preocupa com a comunidade em sua volta? 

 

(  ) sim   ( ) não   ( ) pode melhorar 

 

 

10. Você considera que os benefícios do seminário de parceria minimizam os impactos das 

atividades desenvolvidas pela MFB? 

 

( ) concordo plenamente 

( ) concordo 

( ) discordo plenamente 

( )discordo 

 

11. Qual o seu grau de satisfação em relação a ação da empresa MFB na sua região?  

 

 

12. E em relação aos projetos desenvolvidos pela empresa? 

 

 

13. Você conhece outros projetos desenvolvidos pela empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA O REPRESENTANTE DA MFB9 

 
 

 
Nome:__________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________ 
Função na empresa:_____________________________________ 
Formação:_______________________________________________ 
Profissão:_______________________________________________ 
 
 
1. Quais os programas de responsabilidade social são desenvolvidos pela 

empresa? 

 

2. Quais as comunidades beneficiadas 

 

3. Como é feito a elaboração desses programas?  

 

4. Como é realizado o monitoramento do programa? 

 

5. Como é feita a divulgação dos programas pela comunidade? 

 

6. Vocês financiam algumas atividades entre as comunidades. Como são 

direcionados esses investimentos? 

 

7. Quais os principais parceiros da empresa na região? 

 

8. Qual o objetivo central dos programas realizados pela MFB em prol da 

comunidade? 

 

9. Na sua avaliação a interação com a comunidade nos projetos da empresa é 
qualitativa, satisfatória?  
 
 
 
10. Quais os pontos positivos para a empresa na execução desses projetos? 
 
 

                                                 
9 Elaborado por Juliana Araújo sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010. 



11. Como você compreende o balanço social da sua empresa? 
 
 
12. Esse balanço é publicado com que freqüência? 
 
 
13. Quais as certificações que a empresa possui? 
 
 
14. Dentre elas existe alguma específica sobre responsabilidade social e 
sustentabilidade? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA O GERENTE CORPORATIVO DA MFB10 

 
 

Nome:__________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________ 
Função na empresa:_____________________________________ 
Formação:_______________________________________________ 
Profissão:_______________________________________________ 
 
 

1. Quais os programas de responsabilidade social são desenvolvidos pela 

empresa? 

 

 
2. Como é feito a elaboração dos programas em prol da comunidade? Eles 

partem de uma necessidade diagnosticada? 

 

3. Como é realizado o monitoramento do programa? 

 

 
4. Qual o passo mais importante a ser dado para desenvolver um autêntico 
programa de Responsabilidade Social? 
 

 

5. Que dificuldades de percurso são mais comuns? 
 

 

6. Quais são as críticas mais freqüentes aos programas de Responsabilidade 
Social? 
 

 

7. O que diferencia os programas de RSE da filantropia corporativa? 

 

8. A que o senhor atribui o despertar, tido como tardio, para as questões sociais 
nas empresas? 
 

 

9. Quais motivos levaram a Yamana Gold a adotar ações de RSE? 

  

                                                 
10 Elaborado por Juliana Araújo Santos sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010. 



10. O que o senhor pensa sobre a eventual participação dos governos 
(municipais, estaduais, federal) nas ações sociais desenvolvidas pelas empresas? 
 

 

 

11. Qual o quantitativo médio gasto com ações vinculadas ao RSE na MFB? 

 

12. E sobre uma forma de compensação fiscal às empresas que têm essas 
ações? 
 
 
13.O que podem ganhar as empresas que se mobilizam em prol de programas 
sociais? 
 

14. Como pode ser medido e demonstrado o resultado das ações sociais? 
 
 
15. As ações de RSE  fazem parte de um planejamento estratégico de longoprazo 
e com revisões periódicas? 
 
 

16. Quais os principais parceiros da empresa na região? 

 

17. Qual o objetivo central dos programas realizados pela MFB em prol da 

comunidade? 

 

18. Quais as principais dificuldades encontradas pela empresa no alcance de 
suas atividades? 
 

  

19. Na sua avaliação a aceitabilidade em relação aos projetos empreendidos pela 
empresa é qualitativa, satisfatória?  
 
 
20. Como o senhor avalia essa interação entre empresa e comunidade?  
 
 
 
 
 
 
 

 



ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA REPRESENTANTE DA ÁREA DE GESTÃO 

AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS11  

 
 

Nome:__________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________ 
Função na empresa:_____________________________________ 
Formação:_______________________________________________ 
Profissão:_______________________________________________ 
 
 
 

1. Há quanto tempo trabalha na empresa? ___________________________ 
 
2. Quais os programas e ações desenvolvidos pela empresa no que se refere a 
minimização dos impactos oriundo da atividade mineradora? 
 
 
3. Como esses programas e ações são executados pela empresa? 
 
 
4. A empresa possui alguma certificação em relação a execução de práticas 
sustentáveis? Como o selo verde, ISO 14001? 
 
 
5. Quais os princípios da política ambiental adotada pela empresa? 
 
 
6. A empresa possui o PRAD e EIA - RIMA, com que freqüência eles são revisados? 
 
 
7. Como se dá a relação entre comunidade e empresa no que se refere a engajamento 
nos projetos desenvolvidos pela empresa? 
 
 
8. Qual a estimativa de tempo e duração da exploração mineral nessa área? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
11 Elaborado por Juliana Araújo Santos sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010. 



ROTEIRO DA ENTREVISTA - REPRESENTANTE DO COLÉGIO PITAGORAS12 
 
1. Qual o ano de inauguração dessa unidade escolar? 

 

2. Quais os principais objetivos da instituição na região sisaleira? 

 

3. Qual a relação entre o colégio Pitágoras e a CVRD desde o período de 

implantação dessa empresa? 

 

4. Qual a relação entre o Pitágoras e a Yamana Gold? 

 

5. A empresa MFB hoje financia algumas atividades do colégio? 

 

6. O que ao seu ver mudou em Teofilândia com a chegada da mineração? 

 

7. No que se refere a organização urbana, o que de mais marcante a empresa 

alterou? 

 

8. A empresa foi capaz de mudar o padrão socioeconômico da população de 

Teofilândia? De que forma? 

 

9. Você percebe melhoria em função da presença da MFB em Teofilândia? 

Quais?  

 

10. Você acha que a atividade mineradora trouxe modificações para a 

organização espacial de Teofilândia?  Quais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Elaborado por Juliana Araújo Santos sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010. 



ROTEIRO DA ENTREVISTA - MORADOR DA VILA13 
 

 
Nome:__________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________ 
Telefone:_________________E-mail: ________________________________ 
Função:_____________________________________ 
Formação:_______________________________________________ 
 
 
1. Há quanto tempo reside na vila? 
 
 
2. Como se dá os serviços de abastecimento de água e luz, são pagos pelos 
moradores? 
 
 
3. Como foi feita a concessão de uso das residências para os funcionários? 
 
 
4. Como é feita a concessão de uso das residências atualmente? 
 
 
5. Todas as casas da vila são ocupadas por funcionários da empresa de 
mineração? 
 
 
6. A vila é uma área de posse da MFB? 
 
 
7. Vocês pagam aluguéis das casas? 
 
 
8. Como era essa área antes da construção da vila? 
 
 
9. Quais as principais atividades desenvolvidas nessa área? 
 
 
10. Você acha que a atividade mineradora auxiliou na melhoria da sua condição 
de vida? De que forma? 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Elaborado por Juliana Araújo sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010. 



ROTEIRO DA ENTREVISTA - MORADOR DA CIDADE NOVA14 
 
Nome:__________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________ 
Telefone:_________________E-mail: ________________________________ 
Função:_____________________________________ 
Formação:_______________________________________________ 
 
1. Há quanto tempo reside nesse bairro? 
 
 
2. O que lhe motivou a vir morar aqui? 
 
 
3. Como era essa área antes da construção do bairro Cidade Nova? 
 
 
4. Você é funcionário ou já foi funcionário da empresa de mineração? 
 
 
5. Quais atividades econômicas são mais desempenhadas pelos moradores 
desse bairro? 
 
 
6. Você acha que a atividade mineradora auxiliou na melhoria da sua condição de 
vida?  
De que forma? 
 
 
7. Qual a relação que vocês mantem com a MFB? 
 
 
8. Como você avalia a infra-estrutura desse bairro? 
 
 
9. Você acha que a atividade mineradora trouxe modificações para a organização 
espacial de Teofilândia?  Quais? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Elaborado por Juliana Araújo sob orientação do professor Jémison Mattos – 2010 


