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Um Fundo alinhado aos desafios e
aos anseios globais.
O Fundo UTU de Impacto Social
visa trabalhar dentro das necessidades de investimentos sustentáveis de longo prazo no desenvolvimento comunitário, alinhado com o
aumento da demanda por minerais e
espaço para as energias renováveis.
Utilizando as tecnologias e metodologias participativas mais recentes
para o sucesso das negociações
e implementação de Acordos de
Impacto e Benefício entre empresas
e comunidades afetadas, o Fundo é
capaz de desbloquear investimentos privados em desenvolvimento
comunitário de escala, ao mesmo
tempo que garante que os padrões
ESG sejam atendidos.
Esta publicação é parte integrante de
uma série de estudos realizados pelo
Fundo UTU.

A energia verde vem de baixo da terra

Por séculos, a indústria de
mineração foi associada
à abusos dos direitos
humanos e à destruição
de ecossistemas.
Até agora, a transição
energética está contando
com os mesmos sistemas
que criaram e apoiaram
este passado destrutivo.”
Ian Morse
Green Rocks

A energia verde vem de baixo da terra

Para atingirmos compromissos firmados globalmente de uma agenda de
transição para uma economia de baixo carbono, as fontes para energias
renováveis serão mais intensivas em extração mineral do que a atual
baseada em combustíveis fósseis. Entretanto, empresas e indústrias não
são suficientemente maduras com suas práticas de direitos humanos
e responsabilidade social para garantir uma transição justa1. Desafios
significativos surgirão se essa transição, impulsionada pela democracia
climática, não for administrada de forma responsável e sustentável.
Estima-se que mais de 3 bilhões de toneladas de minerais e metais
precisarão ser extraídos para implementar energias solar, eólica e geotermal2. Isso representa, em valor de mercado, um investimento global de 21Bi US$ até 20253 (dados de 2019 são de 6.8Bi USD). São
em média 23 minerais críticos e necessários para a transição energética, concentrados majoritariamente na América Latina, África
subsaariana e sudoeste Asiático4. Os principais metais relacionados
diretamente entre tecnologias climáticas e direitos humanos são:
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O BM estima um aumento de
1000% por minerais usados em
armazenamento de energia.

Energia eólica e solar juntas devem representar cerca
de 50% de nossa matriz energética global até 2050.1
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O BM estima que o mundo
precisará de cerca de 550
milhões de toneladas de cobre
nos próximos 25 anos para
atender à demanda global - quase
a mesma quantidade produzida
nos últimos 5.000 anos.
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Painéis solares são feitos de
88% de alumínio, representando
a crescente demanda por
energia fotovoltaica.
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O BM estima um crescimento
na demanda global de 965% até
2050.
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Cobalto

A demanda global por cobalto
deve crescer 585% até 2050 e
mais de 1000% em um cenário
climático de 2 graus.
* Essencial para baterias elétricas
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No Brasil, especificamente, a projeção de investimento no setor de extração mineral até 2025 é de 38Bi US$, de acordo com o IBRAM5, onde 31.1%
deste valor é destinado à extração de minérios voltados para a transição
energética renovável (como Níquel, Cobre e Bauxita.), totalizando um
investimento de 11Bi US$.
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Figura 1. SETOR MINERAL 2020 - Instituto Brasileiro de Mineração, 2021.

A mineração tem influência em mais 50 milhões de km2 da superfície da
Terra, tendo 8% coincidindo com as áreas protegidas, 7% com as principais áreas de biodiversidade e 16% com as áreas selvagens remanescentes. 82% das áreas de mineração tem como alvo os materiais necessários
para a produção de energia renovável. A tendência por esses minerais é
crescente tendo em vista que as energias renováveis atualmente representam apenas 17% do consumo global de energia .6 Sem planejamento
e inovação adequados no setor, o risco à biodiversidade, aos direitos
humanos e o encontro às metas estipuladas no Acordo de Paris para
redução da emissão global de carbono estará cada vez mais distante.
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Figura 1: SETOR MINERAL 2020 - Instituto Brasileiro de Mineração, 2021.
www.nature.com - acessado em 02/03/2021
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A pegada das empresas
A demanda por esses minerais está em crescente expansão enquanto
empresas se colocam numa corrida comercial para produzir as tecnologias necessárias para a “transição verde”, como carros elétricos, painéis
solares e turbinas de vento. O esforço do setor privado perante práticas
internas e externas de base ESG (Environmental, Social and Governance)
tem sido altamente considerável, entretanto a maioria delas ainda não
estão prontas7 para atender as demandas regulatórias e previsões de
transparência. Sistemas de due-diligence e conflitos de interesse setoriais e locais, não dão vazão para processos de autonomia comunitária
em áreas diretamente impactadas por empreendimentos extrativistas.
O movimento moderno de responsabilidade corporativa é construído
com base em uma lógica que não promete eliminar todos os impactos
industriais negativos. Em vez disso, ele se compromete a “gerenciá-los” e,
em seguida, equilibrar qualquer dano com “benefícios” compensatórios.
No caso do Brasil, imposto como o CFEM (Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais), também conhecido como royalties,
somou 6Bi R$ em 2020, uma alta de 100% comparado a 20188.
Os conflitos e alegações de empresas podem incluir, assassinatos, ameaças e intimidação; grilagem de terras; condições de trabalho perigosas
e danos às vidas e meios de subsistência dos povos indígenas e tradicionais. Consulta prévia e consentimento das comunidades são vitais
para garantir projetos de facilitação da transição energética, entretanto
apenas um em cada oito abusos de direitos humanos são registrados
nas áreas de extração mineral diretamente pela comunidade. A falta de
consentimento afeta negativamente tanto as empresas quanto as comunidades locais - que são linha de frente da crise climática e do abuso de
suas terras pelo extrativismo vindo da energia renovável.9
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MSCI SFDR Draft Principle Adverse Impacts Indicators: Company-Level Data Availability
SETOR MINERAL 2020 - Instituto Brasileiro de Mineração, 2021.
Transition Minerals Tracke_GLOBAL ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS POLICIES & PRACTICES.
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Figura 2. Hotspot das Alegações (citações/processos)10

Levantamento feito pelo Business & Human Rights Resource Center que,
desde 2010, analisou 276 citações de ataque aos direitos humanos relacionadas com projetos de energia renovável e perguntou a 127 empresas
sobre essas alegações. A América Latina representa 61% dessas alegações globais. Uma média de ¼ das alegações correspondem a processos
de Governança e Transparência.
O impacto direto em comunidades é de abrangência global. Um artigo do
The Guardian mostra a especulação do petroleo-branco (lítio) no norte
de Portugal e a constante sua busca pelo continente pois, em sua maioria, o mineral é importado da Austrália, China e Argentina. O desafio
entre o incentivo à transição para fontes de energia elétrica e renovável
na política europeia está em se ajustar à oferta global de forma sócio-sustentável e atingir suas metas de redução de emissões em 55%, ao
mesmo tempo que negocia internamente impactos em seus territórios,
ainda virgem de exploração. Quando feito responsavelmente, mineração
(e outras atividades extrativistas), podem resultar em empregabilidade,
renda e comércio envolvendo todos os elos.
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No caso da América Latina, dentro de um contexto de desigualdade
sócio-econômica latente, as tensões entre empresas e comunidades se
tornam ainda mais urgentes. O alto número de citações às empresas
por violações de direitos humanos e o nível alarmante de conflitos emergentes é reflexo da falta de políticas públicas disponíveis em territórios e
comunidades impactadas. Essas políticas, quando bem implementadas
pelo Estado, desafogam as empresas dos relacionamentos conflituosos
locais.

Índice de Fragilidade
dos Estados 2018:
Ranking
(1 mais frágil,
178 menos frágil)
> 156 – 178
> 133 – 156
> 111 – 133
> 89 – 111
> 66 – 89
> 41 – 66
> 16 – 41
> 0 – 16

Figura 3. O Mapeamento presente no relatório Green Conflict Minerals demonstra o efeito global que reservas
de minerais para tecnologias de energia verde são conectadas onde há medidas de fragilidade e corrupção,
ilustrando potenciais conflitos emergentes.
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Comunidades e ecossistema
fazem parte da conta
Governos vêm investindo intensamente para que suas agendas públicas
encontrem as metas estipuladas em acordos internacionais de baixo ou
carbono zero, incluindo subsídios e estipulando critérios de promoção à
energias renováveis e carros elétricos - estimativa é que 40% da geração total
de energia em 204011 seja de fonte renovável. Para que essa demanda seja
real, a cadeia de valor responsável se torna essencial junto às comunidades
impactadas, engajadas e envolvidas no processo.
Garantir que a mineração contribua para o desenvolvimento sustentável
dependerá da presença de leis, mecanismos e políticas fortes para o setor.
Atualmente ainda vemos que mais de 40% dos conflitos internos são consequência da exploração de recursos naturais.12 Notemos que não há evidências que essas consequência sejam causas diretas, mas variáveis como
inovações tecnológicas, diversidade cultural, legado colonial, comércio,
distribuição de renda, qualidade governamental e arranjo populacional. As
relações complexas entre governos, empresas e comunidades podem, em
sua totalidade, ser parte de um sistema desigual de distribuição dos benefícios gerados pela exploração de determinado recurso resultante de poder
político e riqueza econômica.
Sem acordos firmes sobre o acesso e gestão dos recursos naturais, as disputas e a competição podem se transformar em conflitos violentos. Independente do nível conflituoso em determinada região, qualquer desequilíbrio
ou desentendimento entre stakeholders pode ser transformado em diálogo e
negociação. Uma visão holística de mecanismos sócio-ambientais são necessários para a efetivação de mudanças construtivas , questões como: marginalização, história, confiança, etnia, comunicação, gênero, conflito em áreas
vizinhas, qualidade de governança, questões econômicas, religião, etc, 13, além
de simplesmente um cheque na mesa e empregos sem perspectivas.
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Green Conflict Minerals: The fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy. Pg 1
Green Conflict Minerals: The fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy. Pg 1
Figura 3. Violent natural resource conflicts. From definitions to prevention. Marie K. Schellens
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Papel no conflito/tipo de recurso natural

Figura 4. Ilustra, em suma,
que a participação ativa das
comunidades impactadas
voltada para desenvolvimento da indústria renovável
pode não ser a causa principal do início do conflito, pois
o foco está simplesmente
no uso da terra, mas é fundamentalmente a questão
principal da manutenção
de desacordos ao mesmo
tempo que se mostra como
um instrumento de cooperação, quando bem aplicado
em processos e negociação.
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O preço a pagar
A falta de representatividade de vozes das comunidades locais pode
levar a um alto potencial de conflito com riscos de interromper operações, prejudicar a licença social de operação e suas reputações. Como,
na maioria das vezes, o envolvimento significativo com as comunidades
nem sempre ocorre antes do início da atividade, esses custos vão se
estendendo ao longo dos anos se tornando um desafio estratégico para
as empresas - tanto no âmbito ESG quanto operacional.
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Num cenário onde o setor é bem governado, as resultantes das atividades
mineradoras podem trazer melhores receitas para o Estado (ou comunidades via suas associações) em impostos e royalties, melhor infraestrutura, mais empregos e aumento dos gastos com negócios locais, saúde e
educação. Nem todas as reservas minerais estratégicas são encontradas
em países que aplicam as melhores práticas internacionais para a gestão
do setor de mineração. As contas vão então além dos custos de conflito
indo para custos operacionais, que se repetem ciclicamente, pois estão
imersos em conflitos de interesse baseados em motivações distintas.

Intensidade do conflito

Os custos de mitigação e recuperação ambiental (parte também do interesse
conflituoso) coloca a empresa numa obrigatoriedade financeira a longo prazo,
onde, ainda assim, não há visibilidade de acordo com elos comunitários, prejudicando qualquer desempenho positivo num viés de desenvolvimento sustentável.
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Figura 5.14 Num cenário onde a maioria das empresas estão imersas no sistema atual de mineração, elas acabam
tendendo por se manter na zona conflituosa (em vermelho) devido a não inclusão, em sua maioria das vezes, de
vozes comunitárias em acordos de repartição de benefícios de forma equilibrada. Desta forma também acabam
por suprimir oportunidades (em azul) que os recursos naturais podem trazer dentro do ciclo de conflito.
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Figura 3. Violent natural resource conflicts. Marie K. Schellens pg. 31
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Para que uma empresa consiga sair desse “ciclo conflituoso” é importante distinguir os custos de investimento social ou programas de desenvolvimento
comunitário de medidas específicas destinadas a prevenir e mitigar os riscos de
conflito empresa-comunidade. Os custos de mitigação mais frequentes foram
os decorrentes da perda de produtividade devido a paralisações temporárias ou
atrasos. Por exemplo, um grande projeto de mineração de classe mundial com
despesas de capital entre US $ 3-5 bilhões sofrerá custos de aproximadamente
US $ 20 milhões por semana de produção atrasada em termos de valor presente
líquido (NPV), em grande parte devido à perda de vendas.15
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COSTS OF COMPANY-COMMUNITY CONFLICT IN THE EXTRACTIVE SECTOR, Rachel Davis and
Daniel Franks.
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