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Resumo 

Sabe-se que o ambiente de um desastre súbito abrange uma gama de fatores que vão além das 

técnicas de análise e resposta aos desastres abordadas nos mais diversos estudos da área. 

Neste aspecto, a dependência de ação entre as diferentes partes interessadas (Stakeholders), 

cria entre estes uma relação de interdependência que é refletida na execução das operações 

humanitárias em todas as fases da cadeia humanitária e que possui especial relevância durante 

a reconstrução. Assim, as parcerias entre organizações governamentais, privadas, agências 

humanitárias e a sociedade civil de forma geral podem melhorar a qualidade e a resposta do 

atendimento prestado às vítimas desde os estágios iniciais que sucedem ao desastre até a 

completa recuperação e reconstrução. Diante desta necessidade, diferentes estratégias e 

instrumentos são desenvolvidos a fim de permitir o nivelamento de interesses e de 

expectativas entre as partes interessadas durante o processo de reconstrução pós-desastre. 

Cabe ressaltar que este processo entre os atores é caracteristicamente dinâmico e ocorre nas 

diferentes fases pós-desastre. De forma abrangente, o estudo propôs identificar e mapear as 

principais partes interessadas envolvidas no desastre ocorrido com a Barragem de Fundão, 

durante a fase de recuperação; analisar os instrumentos e mecanismos presentes na fase de 

recuperação como forma de identificar as relações entre os atores envolvidos, bem como a 

interdependência e a integração destes; caracterizar a estrutura de governança proposta pelos 

acordos como forma de coordenar a rede de atores, modelos, instrumentos e arranjos 

derivados dessas relações. O estudo considerou tal dinamismo ao analisar o caso específico do 

desastre ocorrido em Mariana/M.G. Com foco nas relações entre os atores envolvidos nesse 

município e nas articulações destes, buscou englobar a fase de recuperação no horizonte de 

tempo que compreende três anos após a ocorrência do referido desastre. 

Palavras chave: Teoria dos Stakeholders, gestão de desastres, acordos extrajudiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

It is known that the environment of a sudden disaster covers a range of factors that go beyond 

the techniques of analysis and response to disasters addressed in the most diverse studies of 

the area. In this regard, the dependence of action between different stakeholders 

(Stakeholders), creates among these a relationship of interdependence that is reflected in the 

execution of humanitarian operations in all stages of the humanitarian chain and which has 

special relevance during the reconstruction. Thus, the partnerships between governmental 

organizations, private agencies, humanitarian agencies and civil society in general can 

improve the quality and response of care provided to victims from the initial stages following 

the disaster to full recovery and reconstruction. Faced with this need, different strategies and 

instruments are developed in order to allow alignment of interests and expectations among 

stakeholders during the post-disaster reconstruction process. It should be emphasized that this 

process among the actors is characteristically dynamic and occurs in the different phases after 

disaster. In a comprehensive way, the study proposed to identify and map key stakeholders 

involved in the disaster that occurred with the Dam of Fundão during the recovery phase; 

analysing the tools and mechanisms present in the recovery phase as a means of identifying 

the relationships between the actors involved, as well as their interdependence and 

integration; characterize the governance structure proposed by the agreements as a way of 

coordinating the network of actors, models, instruments, and mechanisms present in the 

recovery phase as a means of identifying the relationships between the actors involved, as 

well as their interdependence and integration; characterize the governance structure proposed 

by the agreements as a way to coordinate the network of actors, models, instruments and 

arrangements derived from these relationships. The study considered such dynamism to 

analyze the specific case of the disaster in Mariana/MG. Focusing on the relationships 

between the actors involved in this municipality and their articulations, including the recovery 

phase in the time horizon that comprises three years after the occurrence of the disaster. 

 

Keywords: Stakeholders' theory, disaster management, out-of-court settlements 
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1.0.INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados o tema a ser estudado, as questões a serem 

investigadas, os objetivos geral e específicos desta tese, bem como a justificativa desta 

pesquisa. Por fim, é descrita a estrutura proposta para esta tese. 

 

1.1. Contextualização 

Por estarem inseridas em um contexto social, as organizações alteram o meio ao mesmo 

tempo em que são impactadas por outras partes. Em um contexto de desastre, essa situação 

não é diferente. Embora os avanços no desenvolvimento de técnicas específicas para as 

necessidades da logística humanitária possam ser considerados recentes, há ainda um vasto 

campo de estudo considerando-se o âmbito de pesquisa nacional, principalmente os 

mecanismos de inter-relação dos diferentes atores na gestão de desastres (LEIRAS et. al., 

2017).  

Dentre as diferentes perspectivas e abordagens, destacam-se os estudos conduzidos por Altay 

e Green (2006) sobre gestão de desastres e o framework proposto por Kóvacks e Spens 

(2007), que distingue os atores, as fases e os processos logísticos do socorro a desastres. O 

trabalho de Pettit e Beresford (2009), com a identificação de fatores na resposta humanitária e 

a pesquisa de Leiras et al. (2015), com a proposição de novos critérios para a classificação de 

artigos sobre logística humanitária, também possuem expressivas contribuições ao tema.  

De modo geral, a literatura aponta que em situações de desastre, geralmente nas fases iniciais 

de intervenção e mobilização, surge uma disposição à cooperação entre os indivíduos, seja 

diretamente ou por meio de instituições, como, por exemplo, captação de recursos por 

instituições de caridade. Já nas fases seguintes, essa dinâmica tende a ser alterada. 

Comumente, segundo Leiras et.al. (2017), a racionalidade do mercado assume um papel 

secundário e o comportamento cooperativo ajuda a aliviar flutuações de curto prazo na oferta 

e na procura. Nesse contexto, todo desastre no período pós-evento tem uma estrutura única.  

Há um entendimento compartilhado que a gestão de desastres pode ser vista como um 

processo dividido em fases, ou um conjunto de processos (LONG, 1997; NISHA DE SILVA, 

2001; KOVÁCS e SPENS, 2007). Nesse universo, o foco deste estudo se localiza nas fases 

de recuperação. Cabe destacar que o propósito da gestão dos desastres é criar, com os 

recursos disponíveis, um ambiente propício para a reconstrução, além de atender às 

necessidades básicas das pessoas afetadas (KOVÁCS e SPENS, 2007). Para isso, os 
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principais atores envolvidos nessas fases assumem papel fundamental e suas ações devem ser 

orientadas por diretrizes construídas com o envolvimento de todos para promover a 

integração dos mesmos. Assim, a definição dos papéis e responsabilidades dos Stakeholders 

pode ser considerada como premissa para a gestão dos envolvidos na cadeia humanitária. 

 Sabe-se que o ambiente que envolve um desastre súbito abrange uma gama de fatores que 

vão além das técnicas de análise e resposta aos desastres abordadas nos mais diversos estudos 

da área. Neste aspecto, a dependência de ação entre as diferentes partes interessadas 

(Stakeholders), cria entre estes uma relação de interdependência que é refletida na execução 

das operações humanitárias em todas as fases da cadeia humanitária e que possui especial 

relevância durante a reconstrução. Assim, as parcerias entre organizações governamentais, 

privadas, agências humanitárias e a sociedade civil de forma geral podem melhorar a 

qualidade e a resposta do atendimento prestado às vítimas desde os estágios iniciais que 

sucedem ao desastre até a completa recuperação e reconstrução.  

Conforme apontado por Tomasini e Van Wassenhove (2009), é importante que o setor 

humanitário adote conceitos de gerenciamento da cadeia de modo a coordenar os diferentes 

Stakeholders envolvidos em uma operação de recuperação de um desastre, buscando sempre 

estruturar a cadeia para atender da melhor forma ao beneficiário. Leiras et. al. (2017) aponta 

que a busca por respostas mais efetivas na ajuda humanitária exige que os agentes envolvidos 

tenham uma ação rápida e uma postura decisiva para a mitigação dos efeitos que desastres, 

principalmente aqueles que têm a sua origem de forma súbita. Diante desta necessidade, 

diferentes estratégias e instrumentos são desenvolvidos a fim de permitir o nivelamento de 

interesses e de expectativas entre as partes interessadas durante o processo de reconstrução 

pós-desastre.  

Cabe mencionar que este processo entre os atores é caracteristicamente dinâmico e ocorre nas 

diferentes fases pós-desastre. Este estudo considerará tal dinamismo para analisar o caso 

específico do desastre ocorrido em Mariana, no Estado de Minas Gerais (MG), com foco nas 

relações entre os atores envolvidos na fase de recuperação no horizonte de tempo que 

compreende três anos após a ocorrência do evento. 

A análise parte das ações de reconstrução das localidades atingidas ou afetadas pelos impactos 

desse desastre ambiental, em um contexto que envolve diversos Stakeholders, representados 

pela iniciativa privada, comunidades locais, Poder Público nas mais diversas esferas, 

organizações não governamentais, os atingidos ou impactados como principais grupos de 

interesse, dentre outros. Aborda-se o desdobramento pautado pelos acordos de ordem jurídica. 
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Como pilares das partes envolvidas, destacam-se: a fundação criada para representar a 

empresa Samarco Mineração S.A. e suas controladoras, a atuação do Ministério Público nas 

instâncias estaduais e federal e as entidades que promoveram a representação dos atingidos. 

Para pautar as interações entre estes envolvidos e nortear a etapa de recuperação, foram 

estabelecidos acordos extrajudiciais entre as partes através inicialmente do Termo de 

Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC) e, posteriormente, pelo Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) como nova “estrutura de governança”. Ambos consistem em um arranjo 

institucional negociado que buscava criar regras de interação entre os órgãos públicos 

(executivo e judiciário), empresas e comunidades atingidas.   

Nesse cenário, nota-se que potenciais conflitos entre os atores e as ações ancoradas no trâmite 

jurídico criaram um ambiente de incerteza nos três anos após a ocorrência do desastre. A fim 

de elucidar essas questões, o estudo se propõe a explicitar as relações entre as partes 

interessadas a partir da Teoria de Gestão de Stakeholders.   

Durante as discussões serão introduzidos os conceitos e definições preliminares que permitem 

compreender a relevância da gestão das partes interessadas no contexto de um desastre súbito.  

Para a elaboração de uma estrutura analítica adequada para o estudo das características 

existentes na relação entre os Stakeholders no contexto deste estudo, partiu-se dos modelos 

conceituais de integração e de gestão de Stakeholders. O mapeamento destes, bem como a 

caracterização das inter-relações, como integração e interdependência, fazem parte do escopo 

deste estudo. A análise das relações entre as partes interessadas considerou as seguintes 

premissas: 

 O ambiente pós-desastre está em mudança constante posto que o inter-relacionamento 

dos atores envolvidos provoca efeitos e reflexos na rede de Stakeholders; 

 As partes interessadas estão dispostas em uma estrutura de rede integradas com 

variáveis interdependentes; 

 As inter-relações presentes na rede de Stakeholders devem considerar os valores, 

necessidades e desejos dos envolvidos; 

 A articulação entre os Stakeholders é um processo de construção contínua, ou seja, 

ocorre de forma dinâmica; 

 As relações entre os Stakeholders podem ser caracterizadas a partir dos três atributos 

propostos por Mitchell et. al. (1997): poder, urgência e legitimidade. 
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1.2.  Objetivos 

O estudo se baseia no desastre ocorrido no subdistrito de Bento Rodrigues, pertencente ao 

município de Mariana/MG em novembro de 2015 com o rompimento da barragem de Fundão. 

Busca-se analisar a dinâmica da articulação dos Stakeholders durante a fase de recuperação 

deste desastre a partir dos conceitos abrangidos pela Teoria dos Stakeholders. O objetivo do 

estudo, portanto, é analisar as relações e a integração entre os Stakeholders durante a fase de 

recuperação deste desastre.  

Como premissa, este trabalho visa analisar a articulação dos Stakeholders após a ocorrência 

de um desastre súbito por meio de um estudo de caso único. Este enfoque busca contrastar as 

vulnerabilidades das relações entre os atores envolvidos em um dos maiores desastres 

ambientais do nosso país em termos de complexidade e proporção dos danos, com reflexos 

socioeconômicos significativos. A base de análise considerada engloba a abordagem da 

Teoria dos Stakeholders.  

Nesse contexto, constituem-se objetivos específicos do presente trabalho:   

▪ Identificar e mapear as principais partes interessadas envolvidas no desastre 

ocorrido com a barragem de Fundão, durante a fase de recuperação; 

▪ Analisar os instrumentos e mecanismos presentes na fase de recuperação,  como 

forma de identificar as relações entre os atores envolvidos, bem como a 

interdependência e a integração destes; 

▪ Caracterizar a estrutura de governança proposta pelos acordos como forma de 

coordenar a rede de atores, instrumentos e arranjos derivados dessas relações 

entre as partes interessadas; 

▪ A partir da Teoria dos Stakeholders, analisar os modelos conceituais aplicáveis 

ao estudo de caso para fomentar a gestão das partes interessadas. 

 

 

1.3. Justificativa  

 

A partir do estudo da Teoria dos Stakeholders é possível afirmar que o alinhamento de 

interesses e expectativas das partes interessadas pode contribuir para o sucesso das ações 

humanitárias nas diversas fases de um desastre. Pode-se inferir que a fase de recuperação 

envolve variáveis de alta complexidade e uma quantidade significativa de decisões por parte 
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dos envolvidos e isto se reflete em um comportamento não linear em função do tempo. Em 

outras palavras, as decisões durante a recuperação envolvem diversas variáveis e exigem um 

alinhamento entre os atores envolvidos que, na prática, não se obtém de forma uniforme. 

No cenário estabelecido pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, diversos 

impasses entre os Stakeholders foram observados, dada a desarticulação destes durante a fase 

de recuperação.  

Um dos fatores que colaboram com essa situação é a inexistência de consenso entre os 

Stakeholders em questões fundamentais como reconhecimento dos atingidos e impactados, 

processo indenizatório e reassentamento das populações atingidas, ainda que decorridos mais 

de três anos de livres negociações entre as partes. Para ilustrar tal afirmação, as relações entre 

os Stakeholders se basearam na legislação de tratamento de desastres ambientais sob a forma 

de aplicação de multas à empresa Samarco Mineração S. A., de acordos extrajudiciais e de 

criação de uma organização com a missão de gerir a reconstrução e reparação dos danos 

causados pelo desastre. 

 Um modelo de governança foi estabelecido cerca de um ano após o desastre e pautou os elos 

entre os Stakeholders durante a recuperação, a partir de acordos entre os atores envolvidos. 

Estes acordos foram desenvolvidos com o objetivo de propiciar a livre negociação entre os 

envolvidos, como forma de viabilizar o avanço das etapas de reparação e reconstrução do 

desastre. Nesses instrumentos (acordos) é dada ênfase à relação entre a empresa Samarco e 

suas controladoras, o Estado e os atingidos. O documento denominado “Termo de transação e 

ajustamento de conduta” (TTAC) firmado em março de 2016, pautou as relações entre os 

Stakeholders na fase de recuperação e estabeleceu uma série de ações de reparação e 

compensação dos danos causados pelo desastre. Trata-se de uma forma de acordo entre 

empresas e governos pautada na participação e controle social, definição de objetivos e metas; 

e sistemas de monitoramento e controle. Assim, toda a interface e articulação dos 

Stakeholders ocorreu através da proposição de uma estrutura de governança estabelecida, via 

a celebração do termo de transação e ajustamento de conduta (TTAC) em 2016 e, 

posteriormente, do instrumento de governança (TAC) durante a fase de recuperação, em 

meados de 2018. Portanto, um arranjo institucional negociado que tentava criar regras de 

interação entre órgãos estatais (executivo e judiciário), empresas e comunidades atingidas. 

Como resultado das pressões exercidas sobre a empresa Samarco Mineração S.A. pelos 

demais Stakeholders na fase de resposta, surgiu a Fundação Renova. Esta atua desde então 

como responsável por gerir a fase de recuperação. Todavia, em contraste com a Teoria dos 
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Stakeholders, as evidências coletadas e análises revelaram uma assimetria nos atributos Poder, 

Legitimidade e Urgência que se desdobraram em conflitos entre os envolvidos, mesmo após a 

centralização das ações na Fundação Renova.  

Deve-se ressaltar em relação a este aspecto que, segundo Freeman (2010), a Teoria dos 

Stakeholders aponta o diálogo entre os envolvidos e a aproximação dos atores envolvidos 

como estratégia das organizações com o objetivo de criar valor para as partes interessadas. 

Nesse contexto, a participação efetiva dos Stakeholders é uma premissa para a gestão dos 

Stakeholders.  

Nesse cenário, conforme apontado por Leiras et. al. (2017), torna-se um desafio o 

estabelecimento de esforços de coordenação dos Stakeholders na fase de recuperação, seja 

pela presença de muitas organizações com perfis distintos, culturas, interesses e metodologias 

de forma eficaz e eficiente, bem como a manutenção de um alinhamento adequado entre os 

Stakeholders para promover uma efetividade das ações de resposta e de recuperação.  Um 

possível reflexo disto é a morosidade na conclusão das atividades observadas nas fases de 

resposta e recuperação do caso estudado, como por exemplo, no reconhecimento e cadastro 

dos atingidos e na reconstrução dos subdistritos devastados. No processo do reconhecimento 

dos atingidos, se evidencia que, mesmo após mais de três anos do desastre, ainda há uma 

dificuldade na definição clara e objetiva dos critérios para cadastramento dos beneficiários 

que têm direito às indenizações, sejam atingidos ou afetados.  

Sobre esta complexidade, De Oliveira et al. (2016) apontam que a gestão de partes interessadas 

está emergindo como um tópico de pesquisa relevante e assume papel relevante na otimização 

dos recursos que são disponibilizados, muitas vezes, de forma bastante improvisada e com 

traços de uma gestão deficiente. Ainda segundo estes autores, apesar do aumento do 

envolvimento das partes interessadas na cadeia humanitária, manter uma relação efetiva entre 

estas partes nos mais diferentes estágios de um desastre permanece como um desafio devido ao 

grande número e à diversidade de atores com diferentes culturas organizacionais e estruturas. 

Como será ilustrado no caso do desastre envolvendo a barragem de Fundão, a coordenação dos 

Stakeholders de diferentes perfis, culturas, interesses e metodologias é considerada como um 

assunto crítico e que merece mais investigações (LEIRAS et al., 2017). 

Leiras et al. (2017) afirma que por meio da colaboração dos atores e a coordenação 

consensual de seus processos se viabiliza o gerenciamento de cadeias de suprimento 

humanitárias. Para tanto, torna-se fundamental analisar as principais relações entre os 

conceitos, as incumbências dos atores envolvidos e as relações entre os mesmos. Desse modo, 
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além da necessidade de identificar as partes interessadas e suas perspectivas de colaboração 

durante as diversas fases de um desastre, o gerenciamento de partes interessadas na cadeia 

humanitária também deve abordar a estrutura dos relacionamentos das partes interessadas ao 

longo da evolução destas fases para propiciar ganhos de eficiência.  

Apesar dos impactos negativos nos desastres, Boscher et al. (2009) observaram que ainda há 

evidências de que os principais Stakeholders possuem o interesse em desempenhar um papel 

pró-ativo na tomada de decisão para atenuar os impactos dos desastres. No entanto, pouca 

atenção tem sido dada à teorização sistemática na gestão de partes interessadas diante de um 

desastre. Diversos estudos concentram-se em teorias e heurísticas subjacentes ao contexto de 

gestão de desastres. 

Autores como Mojtahedi and Oo (2017) propuseram associar a teoria dos Stakeholders e a 

teoria de decisão para analisar quais atributos das partes interessadas e paradigmas de tomada 

de decisão que influenciam as abordagens proativas e/ou reativas desses atores. A partir e, 

com base nesses estudos, é analisado o caso do rompimento da barragem de Fundão na fase 

de recuperação. 

De acordo com Zhouri (2014), o crescimento dos investimentos em extração mineral primário 

no Estado de Minas Gerais para exportação resultou no aumento dos conflitos sociais e 

ambientais. A tendência, segundo o mesmo autor, é que esse cenário se expanda ainda mais 

no contexto da flexibilização dos regulamentos de licenciamento ambiental que estão em 

discussão nos níveis estadual e federal.  

As deficiências das agências governamentais e a precariedade das condições de trabalho 

nestas, tem tornado improvável o efetivo desempenho das funções prescritas na legislação 

ambiental para essas agências. Para Oliveira (2015), a ruptura da barragem de Fundão 

constitui um exemplo nesse contexto crítico, mas não é um caso isolado. Desde 1986, a 

ruptura de seis barragens em Minas Gerais já resultou em um total de dezesseis mortes até o 

episódio do rompimento em Fundão. Nesse cenário, Zhouri (2015) afirma que esses casos 

ilustram a negligência dos agentes e autoridades públicas na gestão dos desastres, bem como 

nas ações de prevenção e mitigação destes. 

 Nesse contexto, a lacuna existente se refere às implicações da gestão dos Stakeholders nas 

dimensões pública, privada e sociedade associadas à teoria de tomada de decisão, bem como 

seus impactos durante a fase de recuperação diante de um possível desastre.  

A estratégia de relacionamento entre os atores relevantes no médio prazo, aqui considerado 

como três anos após o desastre, terá como base o mapeamento dos Stakeholders, a 
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caracterização dos mecanismos e instrumentos empregados durante a dinâmica de articulação 

das partes envolvidas e, por fim, a utilização de modelos conceituais genéricos a partir de 

múltiplos atores para evidenciar as interações da fase atual e permitir visualizar fontes de 

conflito nas dimensões de Poder, Urgência e Legitimidade entre estes. 

 

1.4. Estrutura da Tese 

Para facilitar a compreensão das etapas e resultados do presente estudo, o mesmo será 

desenvolvido conforme a estrutura apresentada no quadro 1. 

Quadro 1 - Estrutura e Organização da Tese 

A tese está organizada como mostra o quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Fonte: Própria autora 

 

2.0. REVISÃO DA LITERATURA 

A fundamentação teórica deste estudo se apoia em três partes: na primeira delas, há a 

exploração dos conceitos de Gestão de Stakeholders, Coordenação da cadeia humanitária e 

Gerenciamento de crises. Na segunda, busca-se o aprofundamento dos eixos centrais do 

estudo: a teoria dos Stakeholders no contexto da tomada de decisão. A partir dessa abordagem 

são exploradas as estruturas de coordenação da cadeia humanitária promovidas pela 

implementação dos arranjos de governança. A terceira e última parte aborda o emprego de 
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modelos para mapeamento e análise das relações e da integração entre Stakeholders.  

 

2.1. Gestão do ciclo de um desastre  

Segundo Albala-Bertrand (1993), “uma situação de desastres é um quadro analítico em que os 

desastres são compostos de três processos interdependentes de um único e mesmo fenômeno: 

um impacto de desastre, uma resposta a desastres e uma interferência social moldada pelas 

duas anteriores”. Considerando que a estratégia internacional para redução de desastres das 

Nações Unidas define desastre como uma ruptura séria no funcionamento de uma comunidade 

ou sociedade, envolvendo perdas ou impactos humanos, materiais, econômico ou ambiental 

abrangentes, tais que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de lidar com 

a situação usando recursos próprios. 

Benson e Clay (2004) acrescentam que do ponto de vista econômico, um desastre implica em 

uma combinação de perdas, em capital humano, físico e financeiro, e uma redução da 

atividade econômica, tais como geração de rendimento, investimento, consumo, produção e 

emprego. Essas perdas podem exceder a capacidade da sociedade afetada em lidar com as 

mesmas usando apenas os recursos próprios e, portanto, pode ser necessária assistência 

externa. Por definição, conforme apontado por Costa (2012), um desastre é classificado de 

acordo com sua origem, tanto pela sua causa, distinguindo-se entre natural (causado por 

um fenômeno natural de grande intensidade) ou antropogênico (ocasionado por ações ou 

omissões humanas), quanto seu início: súbito ou lento. As diversas combinações a partir 

destas variáveis permitem a classificação proposta por Wassenhove (2006) e apresentada no 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Classificação dos Desastres  

 

Tipo de Desastre 

 

Natural 

 

Provocado pelo Homem 
 

Início Súbito 

Terremoto, furacão, 

tornado. 

Ataques terroristas, golpes de 

Estado, acidentes químicos. 

 

Início Lento 

 

Fome, seca, pobreza 

extrema. 

 

Crises políticas, fluxos de 

refugiados. 

Fonte: Wassenhove (2006) 

 

Para compreensão do dinamismo e complexidade de um desastre, faz-se necessária a 
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apresentação de alguns conceitos. Segundo Araújo (2012), os conceitos fundamentais para a 

caracterização de um desastre estão associados à definição de desastre podem ser relacionados 

conforme exposto no Quadro 3. 

Quadro 3 - Conceitos fundamentais para a caracterização de um desastre 

 Acidente   Evento definido ou uma sequência de eventos fortuitos e não planejados 

que geram uma consequência específica em termos de danos; 

 Alerta   Estado anterior a ocorrência de um desastre, declarado com a finalidade 

de se tomar precauções específicas, devido a provável e próxima 

ocorrência de um evento destrutivo; 

 Calamidade   Desgraça pública, flagelo, grande desgraça ou infortúnio; 

 Catástrofe   Grande desgraça, acontecimento funesto e lastimoso, desastre de grandes 

proporções envolvendo alto número de vítimas e/ou danos severos; 

 Dano   Medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um 

acidente ou evento adverso, perda humana, material ou ambiental, física 

ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre um 

risco;  

 Mitigação   Ação de redução da vulnerabilidade, ou ainda é o resultado da aplicação 

de um conjunto de medidas tendentes a reduzir o risco e eliminar a 

vulnerabilidade física, social e econômica; 

Magnitude   Grau do impacto do desastre; 

 Perigo   Circunstância potencialmente capaz de acarretar algum tipo de perda, 

dano ou prejuízo ambiental, material ou humano; 

Preparo   É o conjunto de medidas e ações que se tomam para reduzir o mínimo a 

perda de vidas humanas e outros danos, organizando oportuna e 

eficazmente as ações de resposta e reabilitação, prevenção.  

 Reabilitação   É o processo de recuperação em curto prazo dos serviços básicos e início 

do reparo do dano físico, social e econômico; 

 

Reconstrução  

 É o processo de recuperação a médio e longo prazo, do dano físico, 

social e econômico, a um nível de desenvolvimento igual ou superior ao 

existente antes do desastre; 

 Resposta   Ações que se levam a cabo durante um desastre e que tem por objetivo 

salvar vidas, reduzir o sofrimento e diminuir as perdas no meio ambiente.  

(Araújo, 2012) 
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Algumas etapas são imprescindíveis para o processo de gestão dos riscos segundo Gusman 

(2003), que as elenca como: a necessária identificação da natureza, extensão e risco de 

ameaça; a determinação da existência e grau de vulnerabilidades; a identificação das 

capacidades e recursos disponíveis; a determinação dos níveis aceitáveis de risco bem como 

de custo-benefício; a definição de prioridades em relação ao tempo, de recursos de alocação e 

eficácia dos resultados; o desenvolvimento de métodos de proteção de pessoas e recursos-

chave para redução de perdas globais e, por fim, a criação de sistemas eficazes e adequados 

de gestão a serem implementados e controlados. Todo este processo tem como objetivo o 

desenvolvimento sustentável a partir do momento em que a continuidade de uma atividade 

econômica é mantida em função de meios pouco invasivos ao meio ambiente adotados no 

desenvolvimento das suas operações, da aplicação efetiva de métodos de prevenção, de 

acompanhamento e fiscalização, bem como de captação de recursos destinados a eventuais 

danos que assim mesmo possam sobrevir.          

Quando se trata de vítimas de calamidade, Kraus (2014) classifica três categorias de vítimas, 

de acordo com o grau e o tipo de perda sofrida como: vítimas primárias, que são aquelas que 

foram afetadas pela morte ou ferimento grave de um membro familiar ou perderem a sua 

habitação, ou o seu emprego (ou subsistência); vítimas secundárias, que são as que têm 

ferimentos leves ou danos menores de habitação, mas sofrem uma perda global de pelo menos 

serviços diretos; e, vítimas de terceiros, que são aquelas que não sofrem perdas pessoais ou de 

habitação, nem sofrem qualquer privação significativa de serviços de apoio direto, mas 

sofrem perda global de serviços públicos/instalações e direitos. Desse modo, as vítimas 

primárias e secundárias são principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis antes de o 

desastre acontecer.  

Araújo (2005) estabeleceu uma sequência de etapas comumente presentes em um desastre. De 

forma sucinta, a gestão de desastres é apresentada por Moe & Pathranarakul (2006) conforme 

três atividades essenciais: Mitigação e Preparação; Resposta e Recuperação. 
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[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma questão interessante. 

Você pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use 

a guia Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de 

texto da citação.] 

 

 

A figura 1 mostra como é a sequência dessas fases de um desastre desde o período que o 

antecede até o retorno à normalidade.  

 

Figura 1 - Sequência dessas fases de um desastre 

 

Figura 1 - Dinâmica do Desastre e sua Administração

 

Fonte: Adaptado de Araújo (2005) 

 

Pode-se ainda classificar a gestão de desastres em gestão proativa e reativa. Na primeira, as 

atividades são planejadas e conduzidas antes do impacto de um desastre com o objetivo de 

minimizar os mesmos. Na segunda opção, a gestão de um desastre está focada nas atividades 

de reação para responder e recuperar a região atingida, após a materialização do desastre e 

seus efeitos a médio e longos prazos. Nesse contexto, Fontainha et al. (2015) afirmam que o 

modo com que os Stakeholders se relacionam ao longo das fases do desastre pode mudar. 

Através da análise de magnitude presente em cada fase de um desastre em função do tempo, 

pode-se visualizar o “gap” de tempo entre as primeiras ações após o desastre, o crescente 

avanço com as intervenções durante a fase de resposta e o comportamento oscilatório das 

ações durante a fase de recuperação até se atingir a normalidade.  

Os conflitos devido a divergências de interesses, expectativas e assimetria cultural entre os 
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envolvidos culminam em momentos de avanço e retrocesso nas ações de reconstrução e estão 

diretamente associados à instabilidade da curva ao longo do tempo. Por exemplo, segundo 

Vasilescu et al. (2008), a preparação e a resposta a um evento são realizadas em cenários 

cujas diferenças socioculturais e econômicas pode culminar em um elevado aumento de 

pressão, escassez de recursos e outros fatores psicossociais em cada momento, considerando o 

ciclo de um desastre. Nota-se esta relação presente no caso do rompimento da barragem de 

Fundão, em que os envolvidos, tanto a mineradora quanto o Estado demonstraram dificuldade 

em gerir um desastre ambiental com extensão tão significativa com impacto em dois Estados 

Federais e trinta e nove municípios atingidos, bem como ampla diversidade de atores. 

Segundo Milanez (2016) pode-se afirmar que escopo do rompimento criou complexas 

questões sobre os passivos de curto e longo prazo.  

Mojtahedi  and Oo (2017) apresentam um enquadramento teórico das partes interessadas para 

um ambiente construído considerando duas abordagens: as abordagens reativas e as 

abordagens proativas das partes interessadas. Uma abordagem pró-ativa, segundo Moe e 

Pathranakul (2006), engloba as atividades de planejamento realizadas pelas partes 

interessadas antes do desastre, nas fases de mitigação e preparação. A mitigação refere-se às 

atividades estruturais e não estruturais destinadas a eliminar e reduzir a probabilidade e as 

consequências das catástrofes no ambiente antes que o desastre de fato ocorra. Implica 

também em se antecipar a possíveis perigos ou problemas que afetem o ambiente ou a 

sociedade. Já as atividades de preparação incluem procedimentos e atividades envolvendo as 

partes interessadas para garantir uma resposta eficaz diante do impacto de um desastre.  

Como exemplos de atividades intrínsecas à preparação, pode-se citar o desenvolvimento de 

sistemas de alerta, a identificação de rotas de evacuação e abrigos, a realização de exercícios e 

simulados de evacuação para a comunidade local, etc. 

Por outro lado, tem-se a abordagem reativa. Nela as respostas e atividades de recuperação são 

realizadas pelos Stakeholders durante e depois da ocorrência de um desastre em um ambiente 

reativo. As ações de resposta ocorrem com o objetivo de minimizar danos e salvar as 

comunidades atingidas. Na outra vertente e, como foco deste estudo, as ações de recuperação 

envolvem a reabilitação (curto prazo) e a reconstrução (longo prazo) com o objetivo de 

reestabelecer a vida cotidiana das comunidades e regiões atingidas por um desastre. Isto inclui 

a reconstrução de infraestrutura urbana (estradas, edificações etc.) e a coordenação das 

atividades governamentais para promover políticas em prol dos atingidos. 
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2.2.A relevância dos Stakeholders no contexto de desastres 

2.2.1. Origem do termo Stakeholders  

Existem diversas definições na literatura para o termo Stakeholders. Algumas definições são 

mais restritas (Atkinson, Waterhouse e Wells, 1997; Friedman, 1970; Frooman, 1999; 

Harrison et al., 2010; Luoma e Goodstein, 1999; Orts e Strudler, 2002), limitando os 

Stakeholders aos interesses econômicos. Por outro lado, definições mais amplas (Barry, 2002; 

Clarkson, 1995; Freeman, 1984; Garriga, 2014; Parmar et al., 2010; Post et al., 2002) são 

baseadas na realidade empírica de como as organizações podem ser afetadas ou afetar quase 

tudo e todos envolvidos (LOPES, 2015). 

De acordo com Lopes (2015), Stakeholder é um neologismo anglo-saxônico que pode ser 

traduzido como “grupos de interesse”, “partes interessadas” ou “intervenientes”. O termo 

surge como oposição a stockholder ou shareholder que significam acionista e ao usar a 

palavra Stakeholder pretendia-se criar um jogo de palavras com “stake” (estaca ou parte em 

português) e “holder” (titular ou dono em português). O objetivo era alertar as organizações 

que existem outras “stakes” (partes interessadas) que deveriam ser consideradas nos 

processos de decisão das organizações modernas (FREEMAN, 1984).  

Em uma análise histórica, Lopes (2015) aponta que o termo Stakeholder surge pela primeira 

vez em um memorando interno do Stanford Research Institute (SRI), em 1963, e o seu 

conceito inicial incluía todos os grupos sem os quais a empresa deixaria de existir e foi criado 

para desafiar a noção de que os acionistas não eram o único grupo a quem a gestão precisava 

ser sensível. De acordo com este memorando, os Stakeholders seriam os acionistas, os 

empregados, os clientes, os fornecedores, os credores e a sociedade.  

A partir dessa conceituação, Dill (1975) ampliou a noção de Stakeholders como “pessoas de 

fora que têm ideias sobre o que o desempenho econômico de uma empresa deve incluir". 

Dessa forma, este autor alertou para a necessidade de mudar de “influência” dos Stakeholders 

para a “participação” dos Stakeholders. No entanto, Lopes (2015) ressalta que esta 

preocupação de estender a intervenção da empresa para além dos seus acionistas é 

característica dos anos em que se viviam fortes movimentos de direitos civis nos Estados 

Unidos da América (EUA), com a sociedade cobrando das empresas uma intervenção mais 

ampla e abrangente. Todavia, apenas na década de 80, Freeman (1984) apresenta as primeiras 

justificativas plausíveis sobre a gestão de Stakeholders e reforça a importância do mundo 

envolvente nas decisões empresariais contribuindo significativamente para a popularização e 

difusão dos conceitos associados. 
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2.2.2. A caracterização das partes interessadas em operações 

humanitária  

 

 Para Tomasini e Van Wassenhove (2009), os desastres servem como uma forma de testar a 

capacidade de articulação dos diversos atores, considerando-se um cenário que não incentiva 

ou têm poucos incentivos de atuação conjunta, dadas as pressões existentes. Uma definição 

amplamente aceita atualmente é a de Freeman (1984), que define Stakeholder como qualquer 

indivíduo ou grupo que possa afetar os objetivos organizacionais ou que é afetado pelo 

processo de busca desses objetivos. Este termo tem evoluído ao longo dos anos devido às 

contribuições que recebeu de várias teorias e áreas científicas. O próprio Freeman, ao longo 

do tempo, foi também modificando o seu conceito, introduzindo pequenas nuances como 

fruto da sua investigação e da aplicação a outras áreas da ciência. De modo geral, Freeman 

manteve-se fiel a si próprio e ao conceito original. Alterou algumas palavras, mais do que o 

conceito, para expressar o mesmo significado e reforçou, nos últimos anos, a necessidade de 

as empresas criarem valor com e para os Stakeholders referindo que ninguém está sozinho 

nesta criação de valor (LOPES, 2015).  

Na perspectiva do risco envolvido, os Stakeholders passam a ser pessoas ou grupos que têm 

ou reivindicam propriedade, direito ou interesse numa organização em um contexto 

atemporal (Clarkson, 1995). Já na perspectiva de valorização do processo de criação de valor, 

Stakeholders são indivíduos ou constituintes que contribuem, voluntária ou 

involuntariamente, para as atividades de criação de valor de uma organização.  Por isso, 

assumem o risco e/ou são seus potenciais beneficiários (POST et al., 2002). Na abordagem de 

justificativa ética, os Stakeholders são todos os que tivessem interesses legítimos na atividade 

corporativa da organização, de modo a obterem benefícios e, portanto, nessa lógica, não 

existiriam motivos para a priorização de um conjunto de interesses em detrimento de outros 

(DONALDSON E PRESTON, 1995). Hummels (1998) aborda uma linha de pensamento 

semelhante e considera que os Stakeholders podem ser indivíduos ou grupos que conseguem 

legitimidade organizacional para participarem no processo de decisão simplesmente porque 

são afetados pelas práticas, políticas e ações de uma organização. Assim, os Stakeholders 

devem ser identificados tendo em vista a sua capacidade de afetar ou ser afetados pela 

realização dos objetivos da organização. 

 A necessidade de identificar a natureza e a diferenciação das partes interessadas é 
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reconhecida como essencial para gerenciá-los (WAGNER MAINARDES et al., 2011). Uma 

definição amplamente difundida do conceito de Stakeholders é fornecida por Edward (1984) 

como "todos os grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pelo Negócio", 

independentemente do tipo de organização. Neste contexto, Etkin (2012) enfatiza a urgência 

de formular uma parceria colaborativa entre os setores público e privado, todavia ressalta que 

nem todas as parcerias são igualmente eficazes, uma vez que é difícil gerir diferentes culturas, 

leis, interesses e recursos organizacionais. 

Cozzolino (2012) também destaca esses mesmos Stakeholders relevantes e os caracteriza 

quanto à sua conduta. O referido autor pontua que o setor privado contribui para as operações 

humanitárias através de diferentes métodos, por exemplo, quando uma organização doa bens 

ou serviços a partir de suas próprias operações de fabricação ou mesmo quando se juntam 

esforços com a sociedade nas fases de resposta ou recuperação do desastre, ou para 

restabelecer a sua própria operação após o evento. Em outra vertente, o fornecedor direto se 

distingue do setor privado bem como dos diferentes interessados no modelo devido à 

relevância no suprimento de produtos específicos e serviços de logística que desempenham no 

ciclo de vida do desastre. Destaca-se o papel da mídia, cuja atuação é extremamente relevante 

em operações humanitárias devido à velocidade cada vez maior em que a notícia é transmitida 

pelos meios de comunicação e redes sociais online.  

A partir desta premissa, Fontainha et al. (2015) desenvolvem um modelo no qual as partes 

interessadas são subdivididas em três grupos: o grupo social das partes interessadas, o grupo 

de partes interessadas públicas e o grupo de partes interessadas privadas. Cada um deles pode 

ser delineado pelas características, objetivos e interesses comuns de seus membros. Por 

exemplo, o grupo social genérico de partes interessadas, apontado na literatura por Leiras 

(2017) é aquele no qual contém a rede de ajuda internacional (Nações Unidas, Cruz 

Vermelha), os Doadores e a Rede local de ajuda (ajuda rede, ONG, não governamental, 

voluntário). Já o grupo de partes interessadas públicas é caracterizado pelo envolvimento 

militar, do governo (público, governar e suas variações) e de agências reguladoras. Por fim, 

tem-se o grupo Setor Privado, caracterizado pelo componente particular (empresa ou firma, 

indústria), pelos fornecedores diretos (fonte) e pelos meios de comunicação (mídia).  

 

 

2.2.3. Identificação, Classificação e Priorização de Stakeholders  

Do ponto de vista teórico, a identificação dos Stakeholders é fundamental a qualquer debate 
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sobre a natureza das relações entre as organizações e os Stakeholders (Dobele, Westberg, 

Steel e Flowers, 2014; Greenwood, 2007), mas a sua simples identificação gera conflitos 

(Harrison e Wicks, 2013).  

Crane e Ruebottom (2011) apontam que, com a dificuldade inerente à definição do conceito 

de Stakeholder, a maior parte dos pesquisadores preocupou-se em defini-los pelas suas 

funções econômicas genéricas) ou pela sua importância para a organização.  Desta forma, a 

classificação dos Stakeholders tem evoluído ao longo dos anos.  

Além da subdivisão adotada por Freeman (1984) em subdividi-los em primários e 

secundários, Goodpaster (1991) propõe uma classificação tendo em conta a capacidade de o 

Stakeholder afetar ou ser afetado pela organização. Este critério de classificação é semelhante 

ao apresentado por Freeman (1984), com a exceção que este autor os divide por grupos. Em 

um grupo estariam os Stakeholders estratégicos e, em outro, os morais. O primeiro grupo 

seriam todos os têm poder para afetar a organização e que esta deve dedicar especial atenção 

para atingir os seus objetivos; no outro grupo estariam os Stakeholders morais que são 

afetados.  

Torna-se, nesse contexto, importante alertar as organizações para que estas se preocupem em 

quem devem centrar as suas atenções, direcionar esforços e satisfazer as exigências 

(Friedman e Miles, 2006) mas, apesar da necessidade de identificação, a empresa deve 

envolver-se com todos num diálogo contínuo para assegurar que o valor e as ações que 

desenvolve estão de acordo com as expectativas da sociedade e dos seus Stakeholders 

(Waddock, Bodwell e Graves, 2002). Freeman (1984) procura explicar a relação da empresa 

com o seu ambiente externo e o seu comportamento dentro desse ambiente. Em seus 

trabalhos, este autor apresenta um esquema em que a empresa está no centro de toda a 

atividade dos Stakeholders e identifica onze grupos distintos, com base na capacidade dos 

mesmos de afetar ou ser afetados pela realização dos objetivos da organização.  

Em uma primeira abordagem, Freeman (1984) considera que os relacionamentos entre a 

empresa e os Stakeholders são diádicos e independentes entre si.  Todavia, posteriormente 

aos estudos desenvolvidos por Rowley (1997), os autores contestaram essa abordagem ao 

defender a ideia de que os Stakeholders também estabelecem relações entre si. Com o tempo, 

os Stakeholders tendem a desenvolver redes de relações entre si (Svendsen, 1998) e a 

empresa pode não ser o centro dessa rede que pode ter vida própria (Dobele et al., 2014). Por 

outro lado, Goodpaster (1991) propõe uma classificação tendo em conta a capacidade do 

Stakeholder afetar ou ser afetado pela organização. Este critério de classificação é semelhante 
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ao apresentado por Freeman (1984) com a exceção que este autor os divide em grupos. Em 

um grupo estariam os Stakeholders estratégicos e, em outro, os morais. O primeiro grupo 

seriam todos os têm poder para afetar a organização e que esta deve dedicar especial atenção 

para atingir os seus objetivos; no outro grupo estariam os Stakeholders morais que são 

afetados pela organização e que, por isso, deve estabelecer-se um relacionamento ético de 

modo a que não sejam prejudicados pela sua atuação. Já Clarkson, Starik, Cochran, Jones et 

al. (1994 apud Lopes 2015) classifica os Stakeholders em voluntários e involuntários, tendo 

em conta o grau de exposição e aceitação do risco. Assim, os Stakeholders voluntários 

suportam algumas formas de risco como resultado de terem investido capital, humano ou 

financeiro, ou mesmo alguma coisa de valor na organização.  

Em oposição, os Stakeholders involuntários estão expostos ao risco como resultado das 

atividades da empresa. Como parte da evolução da classificação dos Stakeholders, o próprio 

Freeman (Parmar et al., 2010) alterou a sua abordagem ao apresentar um novo esquema onde 

divide explicitamente os Stakeholders em primários e secundários. Posteriormente, Clarkson 

(1995) amplia os seus pressupostos de classificação e divide os Stakeholders de acordo com o 

seu nível de interdependência com a organização que assenta na existência (ou não) de 

relações contratuais formais.  

Nesta perspectiva, os Stakeholders podem ser primários que incluem todos aqueles sem os 

quais a organização não pode sobreviver, que têm um grande nível de interdependência e que 

mantêm os elos formais com a organização; e podem ser secundários que se caracterizam por 

influenciarem ou serem afetados pela organização mas que não têm contatos formais com a 

empresa e não são essenciais à sua sobrevivência. Para este autor, os Stakeholders primários 

fazem parte da organização e o seu objetivo deverá ser criar riqueza e valor para todos eles e 

não apenas para os acionistas. Nesta abordagem, os primários seriam os acionistas e 

investidores, os empregados, os clientes e os fornecedores assim como a comunidade ou as 

entidades oficiais que têm capacidade para regular o mercado ou criar legislação específica 

do setor de atividade onde a empresa atua. Os Stakeholders secundários podem sofrer de 

ambiguidade na medida em que podem não querer envolver-se, negociar, comprometer-se ou 

articular claramente as suas posições (Hall e Vredenburg, 2005) e são difíceis de serem 

identificados previamente pelas empresas (Roloff, 2008).  

 

2.2.4. A identificação de Sakeholders a partir de atributos 

Freeman (1984:411) argumenta que a teoria central das partes interessadas é “a princípio de 
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quem ou o que realmente conta”, ou como os gestores decidem quais Stakeholders eles 

atenderão e quais irão ignorar.   

A partir dos estudos de Freeman, Mitchell et al. (1997) propõem um modelo intitulado 

Modelo de Saliência para explicitar como os gestores alocam sua atenção entre os diferentes 

grupos de Stakeholders. Esta literatura sustenta que os gestores corporativos têm atenção 

limitada e, consequentemente, não podem atender à todas as questões ou grupos que possam 

ser afetados pela empresa a qualquer momento.  

No contexto dos Stakeholders corporativos, Madsen e Rodgers (2018) argumentam que os 

gestores selecionam um certo subconjunto de partes interessadas da empresa para atender e 

receber dessas partes interessadas os benefícios associados ao reconhecimento gerencial de 

suas reivindicações sobre a empresa). Mitchell et al. (1997) propõem que gestores atendem às 

partes interessadas com base em certas características exibidas por diferentes grupos de partes 

interessadas,especificamente, poder, legitimidade e urgência. Agle et al. (1999) relatam forte 

apoio empírico para esse modelo de atenção gerencial. Além disso, a atenção gerencial em 

outros contextos sugere que a maneira pela qual os diferentes atores ligados a um evento o 

realizam também desempenha um papel importante no nível de atenção que os gestores 

conferem ao evento (Hoffman e Ocasio, 2001; Ocasio, 1997).  Ponderadas todas essas 

possibilidades, Barakat et al. (2014) afirmam que a necessidade de hierarquização ou 

priorização de Stakeholders e suas demandas é um dos principais desafios da Teoria dos 

Stakeholders. 

Diante de uma contextualização, pode-se afirmar que significativo avanço na gestão dos 

Stakeholders foi observado no fim da década de noventa, quando Mitchell et al. (1997) 

propuseram o modelo de Saliência. Esse modelo permitiu aos gestores identificar quem são os 

Stakeholders importantes da organização e, consequentemente, para quem devem voltar sua 

atenção. O modelo dos autores é composto de três atributos: poder, legitimidade e urgência, e, 

quanto mais atributos um Stakeholder deter, maior é sua saliência para os gestores. 

Para Freeman (1984) existem três atributos distintivos das partes interessadas na teoria dos 

Stakeholders, definidos como: Poder, legitimidade e urgência. O poder de uma das partes 

interessadas lhes permite mobilizar forças sociais e políticas e de retirar recursos de uma 

organização. Um dos primeiros passos para o gerenciamento de Stakeholders,é identificar 

quem, de fato, são os Stakeholders da organização. Como forma de obter êxito nesse 

mapeamento, Mitchell et al.(1997) propuseram o modelo de Saliência. Esse modelo pode 

ajudar a identificar quem são os Stakeholders importantes da organização e, 
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consequentemente, para quem devem voltar sua atenção. É composto de três atributos: poder, 

legitimidade e urgência, e, quanto mais atributos um Stakeholder deter, maior é sua saliência 

para a gestão de desastres.   

Para a compreensão das dimensões desses atributos, existem diversas abordagens. Mazzola 

(2018) considera que o atributo poder está diretamente relacionado à capacidade de aqueles 

que o possuem, conseguirem alcançar os objetivos e resultados que desejam nas relações em 

que os interesses se opõem. Os recursos empregados para estabelecer a relação de poder 

podem ser diversos, destacando a forma coercitiva, a partir do uso da força física, violência ou 

restrição; a forma utilitarista, baseada em recursos financeiros ou utilitaristas; ou ainda a 

normativa, através de recursos simbólicos, como por meio do uso de estima, prestígio e 

imagem.  

A análise do atributo legitimidade, segundo Suchman (1995, p. 574), implica em uma 

percepção ou suposição generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis, 

adequadas ou apropriadas em algum sistema socialmente construído de normas, valores, 

crenças e significados.  Mitchell et al. (1997, p. 866) argumentam que, embora os conceitos 

de poder e legitimidade estejam inter-relacionados, são conceitos distintos. Assim, possuir 

legitimidade aumenta o nível de relevância de determinado stakeholder, mas isso não será o 

suficiente para ele exercer suas reivindicações caso não possua poder para tal. Dessa forma, a 

legitimidade expressa a coerência entre o comportamento da organização diante das 

crenças e valores compartilhados por determinado grupo social como um todo, daquilo que é 

adequado ou apropriado. Portanto, é coerente presumir que a legitimidade seja subjetiva, 

uma vez que está diretamente relacionada à percepção coletiva dos observadores quanto à 

atuação da organização na medida em que a comparam com o que consideram ser o 

padrão de comportamento adequado, do que em percepções individuais ou questões 

isoladas da organização (SUCHMAN, 1995). 

A associação da legitimidade à lógica a que um grupo tem direito justificável de fazer 

reivindicações é implementada por Carrol (1991). Já Neville, Bell e Whitnell (2011) abordam 

a legitimidade das reivindicações dos Stakeholders e não apenas a legitimidade destes 

enquanto entidade. Além dessa diferenciação, identifica-se também um terceiro tipo de 

legitimidade denominado legitimidade do comportamento dos Stakeholders. Segundo Barakat 

et al. (2014), em relação ao comportamento dos Stakeholders, existem importantes táticas para 

avaliação da sua legitimidade. Exemplos dessas táticas são os boicotes, ações judiciais, cartas 

e diversas formas de manifestações. Estes autores também apontam que um dos problemas no 
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conceito de legitimidade na Teoria dos Stakeholders é a falta de distinção entre legitimidade 

do Stakeholder, legitimidade da reivindicação do Stakeholder e legitimidade do 

comportamento destes. 

 O atributo urgência, por sua vez, consiste no nível com que os Stakeholders reivindicam a 

atenção imediata. Ao contrário dos dois atributos vistos anteriormente, em que ambos são 

mais estáticos no modelo de classificação dos Stakeholders quanto à relevância, o 

atributo “urgência” acrescenta dinamismo na relação entre gestores e partes 

interessadas.  

Segundo Mitchell et al. (1997), a urgência representa a dimensão temporal das necessidades 

das partes interessadas. Os mesmos autores apontam que esse dinamismo decorre da 

combinação de duas características principais:  Sensibil idade,  tempo e cri t icidade.  

A primeira delas decorre de determinada ação ser sensível quanto ao tempo, ou seja, o grau 

com que uma demora ou inação de uma organização na qualidade de gestora em atender uma 

demanda do stakeholder se torna inaceitável para o mesmo. A segunda característica, diz 

respeito à criticidade, ou seja, o grau de importância que tal demanda representa para o 

stakeholder. 

 A combinação desses três atributos (poder, legitimidade e urgência). Observa-se uma 

categorização a partir de uma tipologia desmembrada em sete categorias de Stakeholders. 

Há ainda de ser considerada uma oitava categoria nessa tipologia que não reúne nenhum 

destes atributos e denomina-se não-stakeholder. 

Figura 2 - Tipologia dos Stakeholders 

 

 

           

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997) 

 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997) 

 

A partir das delineações de Stakeholders apresentadas na figura 2 é possível categorizar as 

partes interessadas conforme a quantidade de atributos que acumulam (um, dois ou três). A 
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partir desse critério, uma nova tipologia com sete categorias de Stakeholders é então obtida.  

A classificação dos Stakeholders pelos atributos do Modelo de Saliência, propostos por 

Mitchell et al., 1997) é apresentada no quadro 4 a seguir: 

Quadro 4 - Classificação dos Stakeholders pelos atributos do Modelo de Saliência  

  

Stakeholder Definição 

 

 

Dormente 

Possui poder para impor sua vontade na organização, 

porém não tem legitimidade e urgência e, assim seu 

poder fica em desuso, com pouca ou nenhuma 

interação com a empresa, mas com a necessidade de 

monitoramento de seu potencial de conseguir um 

segundo atributo. 

 

 

Discreto 

Possui legitimidade, mas não tem poder de influenciar 

a empresa, nem depende de urgência. A atenção que 

deve ser dada a essa parte interessada diz respeito à 

responsabilidade social corporativa, pois tende a ser 

mais receptiva. 

 

Dominante 

É aquele que tem sua influência na empresa 

assegurada pelo poder e pela legitimidade, recebe 

muita atenção por parte da empresa. 

 

 

Exigente (reivindicador) 

Quando o atributo mais importante na administração 

do Stakeholder for urgência, ele se caracteriza como 

reivindicador. Deve ser monitorado quanto seu 

potencial de obter um segundo atributo. 

 

 

Perigoso 

Quando existe poder e urgência, mas não existe 

legitimidade o que se possui é um Stakeholder 

coercitivo e violento para a organização, o que 

literalmente pode a vir se tornar um perigo. 

 

Dependente 

Depende do poder de outro Stakeholder para 

conseguir suas reivindicações, possui urgência e 

legitimidade. 

Definitivo 

 

Possui poder, legitimidade e urgência, esse tipo de 

ator deve possuir um canal de diálogo aberto, são 
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Definitivo importantes para o desenvolvimento das atividades da 

empresa, deve-se dar atenção imediata e prioridade no 

tratamento desses Stakeholders. 

 
Fonte: adaptado de Mitchell et al.(1997) 

 

 

A caracterização de cada é elencada a seguir a partir do menos importante na percepção de um 

gestor ou organização que exerce esse papel. Assim, temos a distinção entre os envolvidos se 

dá pela caracterização dos principais traços identificados Stakeholders latentes são aqueles 

que possuem apenas um atributo, e por isso compreendem os grupos menos importantes de 

Stakeholders, podendo ser: dormente, discricionários ou exigentes. Os ditos dormentes 

possuem apenas o poder necessário para impor sua vontade na organização, porém não 

possuem um relacionamento legitimado ou uma reivindicação urgente; desse modo, seu poder 

é inativo. Em geral, esse grupo não interage ou o faz muito pouco com a empresa, mas merece 

atenção dos gestores por conta do seu potencial, caso adquira um segundo ou terceiro atributo. 

Os denominados discricionários possuem legitimidade, mas não têm poder de 

influenciar a empresa, tampouco demonstra urgência. Os Stakeholders classificados como 

exigentes ou reivindicadores, apresentam foco apenas na dimensão urgência. Deve ser 

monitorado quanto seu potencial de obter um segundo atributo, sem poder e sem legitimidade 

não devem atrapalhar a empresa/organização. Sem contar com poder ou legitimidade, este 

grupo significa aos gestores algo não mais que um “zumbido de mosquitos na orelha” 

(Mitchell et al., 1997). 

Stakeholders expectadores são aqueles que possuem dois atributos combinados, por 

este motivo são tidos como grupos de Stakeholders de relevância moderada. Compreendem 

três categorias: dominante, dependente e perigoso. A dominante possui poder e suas 

reivindicações são legítimas, assegurando sua influência na empresa. Por conta disso, os 

gestores prestam bastante atenção em suas reivindicações, por vezes, até lhes assegurando 

mecanismos formais para dar voz. A categoria dependente possui urgência e legitimidade, 

porém carecem de poder. Assim, para terem suas reivindicações consideradas dependem do 

poder de outros, que podem ser outros Stakeholders que detenham poder ou os próprios 

gestores, a depender dos valores organizacionais. 

O dito Stakeholder perigoso são assim considerados quando o grupo possui poder e 

urgência, porém não a legitimidade. Este pode agir de modo coercitivo ou mesmo violento. 

Suas ações são prejudiciais tanto para a relação Stakeholder-gestor, quanto para os indivíduos 
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e instituições envolvidas. Por fim, tem-se o Stakeholder definitivo. Trata-se do nível de 

relevância mais elevado do Stakeholder, segundo Mazzola (2018), uma vez que o mesmo 

acumula as três características avaliadas: poder, legitimidade e urgência.  

A partir de uma releitura dessa classificação proposta por Mitchell et al. (1997), Phillips 

(2003) usa apenas um dos critérios destes autores para distinguir os Stakeholders - a 

legitimidade - e classifica-os como normativos ou derivados. Os normativos são aqueles para 

quem a organização tem uma obrigação moral (ou de justiça) e que incluem os acionistas, os 

clientes, os empregados, os fornecedores e a comunidade local. Por outro lado, os derivados 

são os grupos ou indivíduos que tanto podem prejudicar ou beneficiar a organização, mas 

para quem a organização não possui obrigação moral. Na perspectiva da Responsabilidade 

Social Corporativa (RSE), os Stakeholders são classificados como grupos ou indivíduos que 

interagem com a empresa e que com ela têm interdependência, reivindicação ou interesse nas 

operações e nas suas decisões, ou seja, os acionistas, os consumidores, os empregados, os 

fornecedores, a comunidade e os grupos sociais (Carroll, 1991).  

 

2.2.5. Responsabilidade Social Empresarial na perspectiva do Modelo 

de Saliência 

No contexto da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para a reparação de desastres, as 

partes interessadas devem atender às ações de responsabilidade social corporativa da 

organização, na medida em que eles sinalizam boa-fé em relação a outros. Mitchell et al. 

(1997) propõem o poder como chave característica dos grupos de Stakeholders que 

demandam atenção gerencial. Os mesmos autores ainda apresentam uma estrutura baseada na 

imagem dos gerentes que atendem às partes interessadas a partir do empoderamento, seja 

coercitivo (poder baseado em força ou ameaça da força), utilitarista (poder baseado no 

material incentivos), ou normativo (poder baseado no simbolismo importância) Etzioni 

(1964). 

 Para qualquer Stakeholder, esses três tipos de poder poderiam chamar mais atenção no 

sentido de compreender como esse poder aumentaria a capacidade das organizações de criar 

impacto nas partes interessadas. Nessa lógica, o poder utilitário possui extrema importância 

no contexto de aplicação da RSE durante a recuperação de um desastre. Uma vez que o poder 

utilitário aborda como as empresas alocam recursos com base em suas prioridades, é provável 

que um gestor dedique uma atenção extra às atividades de RSE para gestão de um desastre na 

expectativa que eles próprios podem se beneficiar da futura responsabilidade social 
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corporativa da empresa. Como as empresas normalmente relatam a magnitude de suas 

iniciativas sociais em termos monetários, o aspecto mais consistente do poder utilitário está 

relacionado à RSE através da atenção das partes interessadas pelo potencial ganho econômico. 

Um segundo aspecto das que podem chamar a atenção do Stakeholder é a legitimidade.  

No contexto da atenção gerencial, Mitchell et al. (1997) definem legitimidade como “uma 

percepção generalizada ou pressuposto de que as ações de uma entidade são desejáveis, 

adequadas ou apropriadas dentro de sistema construído de normas, valores, crenças, 

definições.” Este foco no papel da legitimidade em enfatizar a atenção das partes interessadas 

está em consonância com as conclusões da maior parte de estudos da literatura. Assim, a 

legitimidade é vista como um fator primordial de atenção para as partes interessadas. 

(OCASIO, 1997, 2011). Mitchell et al. (2011) também destacam o papel das lógicas 

institucionais para estabelecer a legitimidade das partes interessadas e, assim, atrair atenção 

das mesmas. Posto isto, as partes interessadas podem exercer iniciativas de RSE para gestão 

de desastres, em geral, ilegítimas, porque o papel das empresas como entidades com fins 

lucrativos não se enquadra nas lógicas institucionais em torno do resultado do bem social 

(Rivera-Santos e Rufin, 2010).  

No entanto, organizações sem fins lucrativos, como as ONGs possuem lógicas institucionais, 

que as tornam uma forma frequentemente percebidas pelas empresas de obter a legitimidade 

percebida de seus esforços no estabelecimento de uma parceria com as mesmas. (Peloza e 

Falkenberg, 2009; Rivera-Santos e Rufin, 2010). Se uma iniciativa baseada na RSE envolver 

uma estreita parceria com uma ONG, o envolvimento da ONG deve levar observadores para 

transferir alguma da legitimidade do ONG no contexto da busca do bem social para a empresa 

parceira. Por consequência disso, as empresas que fazem parceria com ONGs na prestação de 

iniciativas de responsabilidade social corporativa de resposta a desastres devem receber maior 

atenção das partes interessadas em relação a essas atividades do que as empresas que se 

engajam em iniciativas sem parcerias com ONGs, por exemplo.  

Considerando também a análise do atributo urgência no contexto da RSE, deve-se considerar 

a definição destes como o “grau aos quais as reivindicações das partes interessadas exigem 

atenção” (MITCHELL ET AL.,1997).  

Diante dessa definição a urgência se insere no contexto em que a atenção gerencial a 

diferentes grupos de partes interessadas representa a dimensão temporal das necessidades das 

partes interessadas.  Assim, para (Mitchell et al., 1997), a urgência chama a atenção gerencial 

porque indica um curto período de tempo para possível ação tal que, se a atenção não for 
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tomada imediatamente, a oportunidade se perderá. E isto poderá comprometer as partes 

interessadas no futuro através, por exemplo, de reivindicações dos demais Stakeholders e 

possíveis conflitos com estes. Nesse aspecto, segundo Madsen and Rodgers (2018), um 

processo temporal relacionado poderia ser um importante direcionador da atenção das partes 

interessadas para a gestão de um desastre segundo a responsabilidade social corporativa. 

Especificamente, a urgência ou rapidez com que uma empresa responde a um desastre com 

base na RSE orientada para a resposta pode aumentar atenção das partes interessadas. Estima-

se que a urgência tenha impacto na atenção das partes interessadas neste contexto por duas 

razões. Primeiro, os desastres são inerentemente eventos altamente visíveis que recebem uma 

boa dose de atenção da mídia e do público em geral (incluindo as partes interessadas). Na 

medida em que uma empresa anuncia seus planos para Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) para resposta a um desastre logo após a ocorrência do mesmo, a probabilidade da 

empresa ganhar uma parte da atenção já está sendo focada no evento desastre via a sua 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e, portanto, o nível de participação das partes 

interessadas deve aumentar também a atenção que os esforços de resposta da empresa 

recebem. Em segundo lugar, a urgência com que uma empresa responde às necessidades 

criadas por um desastre pode ser percebida um sinal claro da verdadeira genuína boa fé.(por 

exemplo, Godfrey, 2005). A ação imediata é crítica em gestão de desastres para minimizar as 

vítimas e o sofrimento das vítimas de desastres. Respondendo prontamente via ajuda 

humanitária em caso de desastres às necessidades urgentes relacionadas a desastres destas 

vítimas, a empresa pode evidenciar às partes interessadas a prioridade que a mesma detém em 

responder às necessidades das outras partes. 

 Tais manifestações, como discutido acima, devem aumentar a atenção das partes 

interessadas. Isto porque, agindo assim, a organização revela às partes interessadas a 

expectativa de que a empresa pode atender às suas próprias necessidades e reivindicações 

futuras. Um quarto ponto destacado pelos mesmos autores por exercer um papel importante 

no desenho de atenção gerencial para uma questão ou evento é a promulgação, a qual atores 

envolvidos no evento se comportam (Ocasio, 1997; Weick, 1979). Embora não seja um dos 

fatores hipotetizados para chamar atenção gerencial para partes interessadas, Mitchell et al. 

(1997) afirmam que a promulgação pode, no entanto, ser uma consideração importante no 

contexto da atenção das partes interessadas. 

A ideia central da promulgação como um fator importante na atenção gerencial é que as 

percepções dos tomadores de decisão sobre os eventos são motivadas não apenas por as 
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características objetivas dos eventos, mas também como as narrativas dos eventos são 

construídas. Nesse sentido, uma característica fundamental consiste em chamar a atenção dos 

demais envolvidos em relação à necessidade de participação ativa no evento por atores 

identificáveis (Hoffman e Ocasio, 2001). No contexto de gestão de desastres, as empresas 

podem promulgar seus esforços de assistência de maneiras diferentes, com uma das principais 

distinções centrada na doação de dinheiro ou oferta de alguma forma de assistência em 

espécie (Seifert, Morris e Bartkus, 2003). Posto isso, Madsen and Rodgers (2018) 

argumentam que as atividades de reparação, via doações em espécie, são mais propensas a 

serem percebidas por partes interessadas porque envolvem a doação de bens ou serviços 

concretos.  

Todas as abordagens analisadas até aqui têm sempre uma perspectiva dual de relação entre a 

organização e os Stakeholders. No entanto, para Rowley (1997,), na perspectiva da teoria das 

redes sociais, tal como já foi referido, as organizações não respondem a cada Stakeholder 

individualmente, mas sim à interação de múltiplas influências de todos os Stakeholders com 

quem a organização se relaciona E, neste contexto, as relações entre os membros da rede 

possuem dinamismo, crescem, mudam e morrem ao longo do tempo (SVENDSEN E 

LABERGE, 2005).  

Diante dessa premissa, um dos destaques do modelo proposto por Mitchell et al. (1997,) é o 

fato de sua teoria englobar o enfoque social e ambiental. Durante a revisão de literatura 

conduzida por Currie et al. (2008) se evidenciou que os gestores ao avaliarem a saliência entre 

as partes interessadas geralmente ignoravam as preocupações sociais e ambientais. Em relação 

a isso, Mitchell et al. (1997) acomoda tais viesses aos grupos de atributos poder, legitimidade 

e urgência para distinguir os Stakeholders. Nessa perspectiva, como resultado do estudo de 

(Currie et al., 2008) indicam que os grupos de interesse que representam o ambiente e as 

comunidades locais estão presentes no contexto das partes interessadas e assim, os gestores 

devem dar atenção a eles. Este aspecto reforça a importância de não limitar Stakeholders para 

grupos únicos que se destacam na esfera de reivindicações, mas também expandir o 

mapeamento das partes interessadas e flexibilizá-lo considerando a definição dos atributos de 

poder e urgência.  Ainda conforme esses autores, uma vantagem dessa teoria de Mitchell et al. 

(1997,) é criar uma linguagem comum, que permite que gestores e planejadores discutam as 

nuances e definam questões que rodeiam cada potencial parte interessada com base em apenas 

três atributos. 

 Importante ressaltar também que, segundo Mitchell et al. (1997), há o desafio de identificar as 
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partes interessadas diante da natureza flexível de posição das mesmas. Em outras palavras, a 

classificação  dos Stakeholders não é definitiva; eles podem mudar de uma categoria para 

outra, dependendo do contexto e da situação, desde que, para isso, adquiram ou percam 

novos atributos.  Na verdade, os Stakeholders muitas vezes tentam adquirir novos atributos 

por meios variados como: construção de coalizões, ação política, persuasão social e por 

dependência econômica. Durante a análise do estudo de caso aqui proposto, tais 

movimentações por parte dos Stakeholders serão consideradas. 

 Outra limitação consiste no fato de que os autores Mitchell et al. (1997) consideram os 

atributos poder, legitimidade e urgência como atributos binários, ou seja, tem ou não tem 

poder, legitimidade ou urgência. Contudo, considerando as características de cada atributo, há 

dúvidas se eles podem ser medidos de modo binário, ou se seria mais adequado considerar 

uma escala para fazer a gradação desses atributos permitindo uma melhor distinção entre os 

Stakeholders. Há ainda uma terceira limitação que consiste na priorização entre vários 

Stakeholders enquadrados na mesma categoria. Em outras palavras, caso vários Stakeholders 

sejam classificados como definitivos, por exemplo, não fica claro como diferenciá-los e 

priorizá-los. Para Currie et al. (2008), embora o resultado da teoria proposta por Mitchell et al. 

(1997) seja uma representação estática das partes interessadas, o mesmo fornece flexibilidade 

ao permitir que pesquisadores façam suposições sobre as progressões das relações em um 

cenário futuro e incorporem adequações na medida em que partes interessadas ganham maior 

importância. Assim, é possível realizar a inclusão de Stakeholders que, em um primeiro 

momento, pareciam insignificantes ao modelo considerando a possibilidade de aumento de 

significância do mesmo durante as análises seguintes. Posto isso, Mitchell et al. (1997) 

reconhecem possíveis limitações à aplicação prática do modelo baseado na adequação e 

medição dos atributos poder, legitimidade e urgência e destaca as seguintes questões:  

a) O poder, legitimidade e urgência são atributos apropriados para medir a relevância das 

partes interessadas? 

b) esses atributos são claramente definidos e distintos um do outro? 

 c) qual é o efeito de não ser capaz de quantificar cada atributo de forma contínua?  

Por tais considerações, apesar de ser um modelo teórico simples e claro, a operacionalização 

do mesmo ainda demanda estudos e discussões. 

 

2.3.Teoria da Tomada de Decisão associada à gestão de Stakeholders 

Sementelli (2007) analisou uma extensa literatura sobre as teorias envolvendo desastres e se 
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concentrou nas na categorização das mesmas em quatro grupos: teorias de decisão; teorias 

administrativas; teorias econômicas e teorias sociais. Nas teorias de decisão são aplicadas uma 

série de abordagens sobre desastres a partir de heurísticas ou procedimentos para lidar com 

desastres. Já as teorias administrativas têm como viés a ênfase em processos, bem como nas 

ferramentas as teorias econômicas tendem a não se concentrar no processo ou em resultados 

táticos, e sim nos impactos econômicos de longo prazo advindos dos desastres. Por fim, as 

teorias sociais tentam resolver impasses por ações orientadas ao processo.  

Para Simon (1991), o uso das teorias de tomada de decisão para justificar que as partes 

interessadas se comportam de modo aceitável é muitas vezes empregado, embora não seja 

ideal. Observa-se que o comportamento das partes interessadas se relaciona diretamente as 

seu conhecimento limitado e dentro dos limites impostos pelo sistema social em que vivem. 

Como consequência disso, as partes interessadas estão se tornando cada vez mais frustradas, 

não só por serem excluídas do processo de tomada de decisão, mas também pelo fato de 

serem excluídas do planejamento das ações da gestão de desastres. (RUBIN E 

BARBEE,1985; PEARCE, 2003) 

O modelo proposto por Mitchell et al. (1997) aponta que uma situação de instabilidade, como a 

ocorrência de um desastre, altera profundamente o modo como uma organização se relaciona 

com os seus Stakeholders porque a composição dos três elementos da saliência de um 

stakeholder (legitimidade, poder e urgência) se altera. Nesse contexto, estabelece-se um 

processo de tomada de decisão entre as partes interessadas. Deve -se compreender 

um processo de tomada de decisão como aquele em que é suposta a escolha de uma ou mais 

escolhas dentre as diferentes alternativas possíveis. Segundo Mojtahedi and OO (2017), apesar 

de considerar a deficiência de conhecimento e incerteza sobre o futuro, teorias de decisão 

têm,sido o pilar fundamental para analisar crises e catástrofes. 

Ainda conforme esses autores, a noção das teorias de decisão englobando as partes interessadas 

no contexto da gestão de desastres ainda não foi completamente avaliada pela literatura. Pouco 

se sabe sobre os benefícios de diferentes paradigmas envolvidos no processo de tomada de 

decisão das partes interessadas em diferentes fases de um desastre. Assim, a Teoria da Tomada 

de Decisão desempenha um papel indispensável para justificar por que diferentes partes 

interessadas têm abordagens distintas diante de um desastre.  

Na visão de Olander (2007), o poder é o atributo chave para afetar a tomada de decisão das 

partes interessadas, assim como a legitimidade possui extrema relevância no suporte aos 

Stakeholders a assumir riscos em sua tomada de decisão. 
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Na perspectiva do Modelo de Saliência proposto por Mitchell et al., (1997) é evidenciado que 

o poder e a legitimidade das partes interessadas não garantem uma abordagem pró-ativa. Este 

fenômeno acontece devido ao fato de que o poder e a legitimidade não necessariamente 

induzem decisões perceptíveis nas partes interessadas. Em decorrência disto, tendem a se 

resultar em uma abordagem pró-ativa se os Stakeholders considerarem o paradigma da 

maximização de valor em seu processo de decisão. Expondo de outra forma, embora os 

atributos de poder e legitimidade dos Stakeholders contribuam para as abordagens pró-ativas 

contra desastres, em ações de prevenção e mitigação, por exemplo, isto não se mantém. Os 

Stakeholders podem se tornar reativos, com decisões baseadas em paradigmas de raciocínio 

intuitivos, em outras fases de um desastre. Nesse sentido, o atributo urgência tem potencial 

contribuição para a migração de uma abordagem reativa para uma abordagem ativa e vice-

versa. 

 Mitchell et al. (1997) ainda argumentaram em seu estudo que a sensibilidade do tempo e a 

criticidade são dois critérios decorrentes de urgência que influenciam essa transição na 

medida em que definem o grau em que as partes interessadas fazem reivindicações e tratam as 

reivindicações durante um desastre. Posto isto, se os Stakeholders priorizam as reivindicações 

de outras partes interessadas de forma errada, suas decisões podem gerar uma abordagem 

reativa baseada em paradigmas de raciocínio intuitivo.  

Diante dessas considerações, verificou-se que a classificação dos Stakeholders introduzida por 

Freeman (1984) e, posteriormente, desenvolvida por Mitchell et al. (1997) tem papel 

significativo na determinação das diferentes abordagens envolvendo as partes interessadas. 

Segundo Mazzola (2018), os gestores dispõem de recursos limitados, tais como tempo, atenção, 

informações e até mesmo capacidade de processar todos os estímulos do ambiente Este 

tende a tornar as decisões mais efetivas para a empresa e seus múltiplos Stakeholders, de 

forma balanceada e que atenda mutuamente suas expectativas.  

Por conta da escassez de recursos, os gestores podem priorizar certos grupos. Com uma crise 

deflagrada, os gestores tendem a ser mais pressionados e os recursos se tornam limitados e 

este contexto é catalisado.  Isso se deve, principalmente, pela natureza da Teoria dos 

Stakeholders que sugere uma relação direta entre a importância relativa dos intervenientes no 

processo de decisão depende dos atributos das partes interessadas.  

Por outro lado, a teoria da decisão pressupõe que os seres humanos têm uma tendência a 

maximizar o valor de alternativas selecionadas com base em seus desejos (Tversky e 

Kahnemn, 1983) e isto se tona um fator de incremento na complexidade do processo 
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decisório. Além deste fato, reconhece-se que as preocupações e prioridades das partes 

interessadas podem mudar ao longo do tempo e, as diferentes partes interessadas podem 

responder a essas mudanças de forma diferente (POST et. al., 2002). Ainda é relevante 

considerar que, em alguns casos, há conflitos entre as partes interessadas e as teorias de 

tomada de decisão. Enquanto as abordagens relacionadas às partes interessadas apontam para 

diversos objetivos das mesmas, as teorias de tomada de decisão agem no paradigma da 

maximização de valor dos interessados para atingir objetivos individualizados. 

 

2.4.Relações entre as partes interessadas 

 

Segundo Mazzola (2018), dada a escassez de recursos, os gestores ou organizações que 

desempenham papel de gestão lideranças podem priorizar certos grupos. Com uma crise 

deflagrada, este contexto é catalisado e as relações entre os Stakeholders são baseadas em um 

processo dinâmico de interações e pautadas na gestão de conflitos entre os mesmos. Esses 

contrapontos reforçam a ideia da existência de trade-offs oriundos das pressões dos 

Stakeholders. Para a compreensão dessas relações, a identificação dos Stakeholders 

envolvidos em um contexto específico, aqui delineado como o desastre do rompimento da 

barragem de Fundão se torna fundamental para a compreensão da articulação entre os mesmos 

e implementação de uma gestão adequada.   

 

2.4.1. Mapeamento das relações entre Stakeholders como premissa 

para a gestão  

Sabe-se que o termo Stakeholder possui significado abrangente, envolvendo vários agentes: 

colaboradores, comunidade do entorno, clientes, acionistas, fornecedores, órgãos públicos, 

dentre outros. Decorrente da abrangência do termo, surge o desafio no processo decisório da 

gestão da cadeia de realizar um diálogo efetivo com tantas partes envolvidas e diferentes 

interesses (BAZANINI ET AL., 2016).  

Na logística empresarial, existem diferentes metodologias para a realização deste mapeamento 

para identificação dos Stakeholders da organização e que podem ser considerados também na 

cadeia humanitária, com a visão de redes de Stakeholders e suas relações baseadas nos 

elementos Poder, Legitimidade e Urgência como determinantes nas ações. Nesse ponto, é 

preciso considerar que a identificação de Stakeholders não é definitiva, razão pela qual, esse 

processo deve ser visto como uma construção, que pode sofrer mudanças com o passar do 



 

 

43 

 

tempo. Assim, a análise das partes interessadas deve considerar a situação do momento e os 

cenários futuros, visto que, talvez um grupo não priorizado em determinado momento, pode 

vir a possuir outros atributos no futuro, merecendo tratamento diferenciado.  

Nas redes de relacionamentos é possível definir uma estratégia de abordagem, que garanta o 

uso eficiente de esforços para comunicar e gerenciar as expectativas das partes interessadas 

identificadas e classificadas, como forma de buscar recursos que lhes garantam resultados 

positivos e sustentáveis. Essas estratégias envolvem ações de cooperação e colaboração entre 

respectivos parceiros.  

Considerando-se o contexto da logística humanitária, Cozzolino Natarajarathinam et al. 

(2009) apontam que os desastres são eventos súbitos e inesperados ou lentos que podem ser 

caracterizados por atingir uma determinada região causando danos econômicos, sociais e 

ambientais que podem ferir ou matar pequenas ou grandes populações. Por tratar-se de 

eventos não facilmente administráveis por procedimentos rotineiros, há a necessidade de 

atuação conjunta de entidades governamentais, setores privados, agências humanitárias e 

comunidades, em ações preventivas ou corretivas de regiões vulneráveis a desastres e a 

definição de estratégias que envolvam ações de cooperação e colaboração entre os envolvidos, 

construindo uma rede de relacionamentos capaz de minimizar conflitos e potencializar as 

ações para uma recuperação e restauração das áreas afetadas por um desastre. Ainda nesse 

sentido, Skjoett-Larsen et al. (2000) afirmam que o maior potencial de melhoria em 

logística não se encontra dentro de uma companhia individualizada, e sim na interface entre 

atores formalmente independentes de uma cadeia de suprimentos que interagem entre si. 

Uma gestão das partes interessadas pode melhorar a eficácia e eficiência das operações de 

desastre e operações humanitárias.  

Para Araujo e Magdaleno (2015), a representação dos responsáveis pela execução dos 

processos é relevante, principalmente no caso daqueles intensamente colaborativos, como os 

de operações humanitárias e de desastres. Tomasini e Van Wassenhove (2009) também 

ressaltam ainda que a observação das operações através da abordagem por processos 

realizados pelos Stakeholders em operações de desastres é uma importante ferramenta na 

construção de uma visão compartilhada por todos os envolvidos e na obtenção de operações 

mais eficazes e eficientes.   

Leiras et al. (2017) complementam que, a partir dos modelos de Stakeholders, as organizações 

conseguem identificar e atribuir, de forma mais fácil, os responsáveis de cada processo.  

Fontainha et al. (2015) corroboram com esses autores ao elucidar através de um modelo 
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conceitual a rede de Stakeholders mapeados. Esses autores apontam que o modelo proposto 

na figura 3 poderia ser um modelo de referência para os processos de resposta para todos os 

Stakeholders envolvidos em situações de desastre, emergência ou crise, para ser adotado na 

criação de uma imagem comum e na melhor alocação dos recursos e na tomada de decisão 

entre os envolvidos.  

A fim de atingir esse objetivo, foi proposto o acordo TTAC com a criação da Fundação 

Renova como meio para promover a gestão dos Stakeholders. Todavia, estes autores 

ressaltam que a maior dificuldade em se realizar tais mapeamentos consiste naqueles ditos 

processos colaborativos. Nestes, é significativamente maior a quantidade de responsáveis de 

diferentes Stakeholders envolvidos de forma simultânea em um mesmo processo ou em 

processos sequencialmente. A partir do detalhamento dos Stakeholders, observa-se que o 

envolvimento da maioria destes se dá principalmente para o atendimento das necessidades dos 

beneficiários. Observa-se ainda, uma afinidade que permite a categorização deles em três grupos, 

a saber: Sociedade composta pela Rede de ajuda local, Doador, e Rede de ajuda internacional; 

Poder Público composto pelas esferas Militar, Governo, e Agência Reguladora e, por fim, o 

Privado composto por Setor privado, Operador logístico, e Mídia. O delineamento de cada 

componente é apresentado na Tabela 2 (Mapeamento das partes envolvidas nas fases de 

resposta e de recuperação de um desastre). Considerando a categorização dos Stakeholders e a 

complexidade do relacionamento entre eles, tem-se na Figura 3 a representação de um modelo 

conceitual de integração de Stakeholders em operações humanitárias que inclusive compreende a 

fragilidade da manutenção do relacionamento entre eles através das linhas tracejadas.  

Figura 3 - Modelo conceitual de integração dos Stakeholders em operações humanitárias: 

 

Fonte: Fontainha et al., 2014. 
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Considerando-se que um mesmo desastre ambiental pode atingir diferentes localidades ao 

mesmo tempo, faz-se necessária a coordenação entre os Stakeholders no gerenciamento do 

desastre, o que torna o planejamento constante e relacionado a longo prazo. Nesse 

entendimento, a coordenação na cadeia humanitária é abordada como uma resposta 

estratégica que surge dos desafios da interdependência entre atores (XU; BEAMON, 

2006). É considerada essencial para o bom desenvolvimento de uma operação, apesar de 

constituir, em sua essência, um desafio para os esforços de resposta. (LONG; WOOD apud 

COSTA, 2012). 

A partir de tal pressuposto, a logística humanitária destaca-se como uma forma de se obter 

uma melhoria dos processos da cadeia de suprimentos visando aumentar a agilidade e 

adaptabilidade da assistência prestada às vítimas e diminuir os custos envolvidos. Portanto, a 

logística humanitária propiciaria ganhos em eficiência no processo, através da otimização de 

recursos (TOMASINI E VAN WASSENHOUVE, 2009).   

Corroboram ainda com essa visão Balcik et al. (2010) na medida em que afirmam que estudar 

a eficiência das operações e o nível de atendimento prestado pelas organizações aos 

beneficiários permite a melhoria e o desenvolvimento contínuo das operações, e, para tanto, 

podem contar com a utilização de indicadores de desempenho para o acompanhamento da 

gestão da cadeia. Na vertente de impedimentos potenciais, sobressaem a falta de alinhamento 

de valores das organizações e a escassez de recursos em situações de pico que geram 

competitividade. 

 Como é extremamente difícil para organizações individuais atenderem o total de pessoas 

afetadas e reconstruir a infraestrutura atingida, a coordenação entre as entidades se torna 

necessária e imprescindível. Empregando-se como referência os resultados de revisão da 

literatura sobre logística humanitária realizados por Leiras et al. (2014) e Bastos et al. (2014), 

buscou-se o apontamento dos principais Stakeholders com participação nas operações 

humanitárias nas etapas de resposta e recuperação a desastres em uma cadeia considerada 

padrão.  

De maneira sucinta, é possível caracterizar, conceitualmente, cada parte envolvida de acordo 

com o quadro 5. 
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Quadro 5 - Mapeamento das partes envolvidas nas fases de resposta e de recuperação de um 

desastre 

Stakeholders Caracterização/atuação 

Redes de ajuda locais Compreendem um leque de envolvidos, 

tais como ONGs, organizações 

comunitárias, redes de ajuda baseadas em 

estruturas religiosas, etc. 

 

Doadores Podem ser definidos como aqueles que 

suportam as operações humanitárias 

através de recursos financeiros e também 

de produtos que não façam parte das 

operações das empresas que doam tais 

recursos.  

 

 

Redes de ajuda internacionais 

 

 

Organizações de ajuda e direitos humanos 

internacionais com o objetivo de 

promover a articulação dos demais 

tomadores de decisão. 

Militares Exercem funções de segurança, transporte 

e logística, construção e reparação, 

comando/controle/comunicação, cuidados 

médicos, dentre outras. 

Governo Considerado o principal responsável no 

provimento de ajuda na etapa de resposta 

a desastres é o governo, seja ele local, 

regional ou nacional. Trata-se de um 

Stakeholders que pode conceder todos os 

recursos necessários ou ainda 

solicitar/permitir a entrada de ajuda de 

outras organizações internacionais e até 

mesmo outros governos.  
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Agência reguladora Todos os órgãos governamentais que 

visam regular os conflitos provenientes da 

lacuna entre o papel social do Estado em 

garantir o fornecimento dos serviços 

essenciais à população e o papel do setor 

privado que visa a minimização das 

despesas e maximização dos lucros.  

Setor privado O setor privado tem a capacidade de 

atuação polivalente nas operações de 

desastres. Uma variedade observada 

quando este Stakeholder doa os 

produtos/serviços resultantes de suas 

operações produtivas ou mesmo quando 

empreendem esforços para o 

reestabelecimento das suas operações.  

 

Operador logístico 

 

O operador logístico desempenha um 

papel essencial na resposta a desastres: a 

gestão de estoque e a entrega de produtos.  

Mídia Possui papel relevante para o 

levantamento de fundos e doações, 

comunicação da situação de segurança e 

acesso, e ainda pode atuar na coordenação 

entre Stakeholders. 

Beneficiários Representa o agente central e o 

salvamento de sua vida, alívio do 

sofrimento e manutenção da dignidade 

humana são os objetivos que todos os 

demais Stakeholders. 

Fonte: Adaptado de Fontainha et al. (2015) 
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2.4.2. Formas de articulação entre as partes interessadas  

 

Os conceitos de coordenação, colaboração, alianças ou integração são frequentemente usados 

para se qualificar as parcerias inter- organizacionais. No cenário humanitário, a coordenação 

destaca-se ao considerarmos que no contexto de um desastre existe o foco em um 

planejamento conjunto, via a capacidade de análise ou identificação conjunta de problemas 

críticos na cadeia.  

Balcik et al. (2010) sugerem que as organizações humanitárias podem se coordenar em 

termos de priorização de público alvo, divisão regional de tarefas ou atuação conjunta em 

teses. Isto se justifica uma vez que o objetivo dos esforços de coordenação no contexto 

humanitário são fechar lacunas, evitar esforços duplicados e realizar o uso eficiente de 

recursos disponíveis para melhorar o desempenho da cadeia (MOSHTARI, 2012). Contudo, 

segundo Dolinskaya et al.(2011), a coordenação entre as organizações não é fácil de 

estabelecer em um curto período de tempo, considerando que estes relacionamentos não 

foram estabelecidos antes do desastre. Para Ribeiro (2016) diante da ocorrência de desastres, 

as relações entre organizações e seus Stakeholders podem mudar. Assim, é natural que novos 

Stakeholders surjam e a relação de poder, legitimidade e urgência de cada um pode ser 

alterada.   

Nesse contexto, Ribeiro (2016) aponta que após a ocorrência de um desastre as necessidades e 

urgências dos Stakeholders podem sofrer alterações, bem como, aumentar significativamente 

nas fases de resposta e recuperação. Nesta etapa, a gestão do risco segundo Gusman (2003) 

compreende duas fases: A primeira refere-se à atuação preventiva, que através de estudos 

multidisciplinares, permite a investigação, avaliação e gestão do risco. Já a segunda, diz 

respeito ao pós-desastre e abrange a mitigação dos danos, respostas de emergência, 

compensação e reconstrução. 

 No caso do rompimento da barragem de Fundão, ao se aprofundar a análise sob a percepção 

de valores dos Stakeholders envolvidos, nota-se uma percepção de valores discrepantes entre 

tais partes. A empresa Samarco Mineração S.A. e seus respectivos funcionários apresentam 

um anseio pelo retorno das atividades da mineradora como forma de prover o subsídio 

econômico das famílias residentes ou domiciliadas na cidade de Mariana/MG. Manifestações 

de rua como lema Volta Samarco ocorreram na cidade em prol desse objetivo. Também foi 

possível identificar nos depoimentos da comunidade local, tal desejo. O poder público, na 

esfera local, chegou a declarar uma situação de fragilidade no município diante da queda na 
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arrecadação provocada pela inatividade da empresa. Na outra via, a comunidade composta 

pelos atingidos, que no contexto temporal decorrente de cerca de três anos do desastre prima 

pela reconstrução e recuperação da região e vida em comunidade, além de recuperar suas 

atividades econômicas de origem.  

Concatenar todos esses interesses e expectativas é uma tarefa complexa e exige uma eficiente 

gestão dos envolvidos Nesse contexto, diversas abordagens e instrumentos são empregados e 

a gestão de conflitos se revela como um tema de vasta extensão e campo de estudo. 

 Segundo Bredariol (2001), o desenvolvimento das pessoas, grupos e da sociedade como um 

todo está diretamente relacionado à capacidade de criar e resolver conflitos, que estão 

presentes em todas as relações humanas. Através desta, busca-se com a elaboração de 

instrumentos de intervenção sobre a relação dos atores sociais entre si e com a natureza 

alcançar uma inserção dinâmica na construção da realidade social e da própria natureza. 

Ainda conforme este autor, não existem técnicas que transformem conflitos em expressões 

exatas e retornem soluções, nem há nada definitivo sobre formas de atuação, mas é possível 

reconhecer práticas de negociação dos conflitos e analisar o impacto delas em cada situação 

específica. 

Essas práticas ou técnicas se subdividem em dois grupos: os métodos comportamentais, que 

se originam nas teorias de comunicação entre grupos; e os métodos baseados nas teorias de 

decisão, denominados métodos de estruturação de problemas. O primeiro grupo, relativo aos 

métodos das teorias de comunicação, envolvem a participação de um mediador, que tenha a 

postura neutra e imparcial nas discussões. Em contrapartida, os métodos que se apoiam na 

tomada de decisão contribuem para a resolução de conflitos através do desenvolvimento de 

modelos e analogias, do cálculo e da previsão de possíveis consequências para diferentes 

alternativas de ação e, por experimentação e simulação, consigam assistir à definição de 

etapas para se alcançar objetivo desejado. 

No contexto dos desastres, Zucarelli (2018), aponta os conflitos ambientais enquanto disputas 

sociais se originaram notoriedade na década de setenta, principalmente nos Estados Unidos da 

América. Nesse cenário, se confrontavam organizações de base comunitária, movimento 

ecológico, empresários, industriais, agências governamentais de regulação e o governo 

enquanto empreendedor, para decidir o que fazer frente a impactos ou danos ambientais 

provocados por atividades produtivas ou por empreendimentos públicos.  

Em uma vasta revisão bibliográfica sobre o tema Bredariol (2001), analisa alguns conflitos 

ambientais nos países desenvolvidos e conflitos ambientais nos países subdesenvolvidos.  Nos 
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Estados Unidos da América, as cortes de justiça foram o primeiro foro, escolhido pelos 

ambientalistas e organizações comunitárias, para fazer reclamações com relação a direitos 

ambientais ou para obter compensações. Nos anos oitenta, o campo da resolução alternativa 

de disputas alcançou o status de busca de soluções conjuntas, se transformando em lei, no ano 

de 1996.A partir de meados da década de noventa, estariam em pauta a construção de 

parcerias e o desafio da participação em iniciativas conjuntas entre diferentes atores sociais, 

empresas e instituições públicas. No entanto, os conflitos ambientais continuam a acontecer 

por todo o mundo.  

Para os países em desenvolvimento, percebe-se que nas áreas urbanas, eles são conflitos 

similares àqueles que ocorrem nos países desenvolvidos, mas há maior ênfase na questão da 

equidade social. Nas áreas rurais, ocorrem conflitos sobre a natureza e se referem à 

apropriação de recursos naturais (terras, águas ou florestas) ou à preservação de culturas, 

envolvendo povos indígenas ou pessoas pobres que vivem nessas áreas. 

Bredariol (2001) aponta também que a resolução de disputas ambientais ou a resolução 

alternativa de disputas (ADR) são alternativas de litigância, fora das Cortes de Justiça, para 

resolver disputas entre partes. Nesse contexto, os principais tipos de resolução alternativa de 

disputas consistem nos processos de negociação; mediação, adjudicação, arbitragem, mini-júri 

e júri sumário. 

 De forma sucinta, tem-se a caracterização de cada no quadro 6 explicitado abaixo: 

 

Quadro 6-Caracterização dos tipos de resolução alternativa de disputas 

 Negociação: Os acordos são estabelecidos fora do sistema judicial, de maneira 

informal entre as partes e reduzidos a termos escritos; 

 Mediação: Nesse caso, as partes recorrem a uma terceira parte, neutra, que 

intervém para minimizar conflitos e alcançar um acordo voluntário entre os 

litigantes; 

 Adjudicação: Consiste em uma espécie de julgamento privado, onde as partes 

apresentam sua argumentação e coleção de evidências a uma terceira parte 

(neutra) que culmina em uma decisão que contemple as duas partes ou consista 

em uma decisão diferente; 

 Arbitragem: é também considerado um julgamento privado onde a terceira 

parte estabelece uma decisão que dirime o direito entre as partes; 

 Mini-júri: Trata-se de um processo de júri privado em que as partes envolvidas 



 

 

51 

 

aceitam voluntariamente uma decisão em prol do objetivo de se alcançar uma 

solução negociada; 

 Júri Sumário: Semelhante ao mini-júri, mas nesse caso, a terceira parte 

envolvida não é um especialista em Direito. É possível que este júri seja 

composto por pessoas leigas. 

Fonte: Bredariol (2001) 

 

 Por conseguinte, com base na literatura de resolução de conflitos para países desenvolvidos e 

para países subdesenvolvidos, este mesmo autor apresenta uma série de pressupostos sobre a 

negociação de conflitos ambientais que pode ser sumarizada pelas seguintes afirmações: 

 Os conflitos ambientais ocorrem em todo o mundo, porém com diferentes 

características nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos; 

 Nos países desenvolvidos, as metodologias para resolver ou negociar conflitos 

ambientais têm sido aperfeiçoadas no sentido de promover a construção de parcerias, 

mais do que no sentido da criação de conflitos; 

 Ainda nesses países desenvolvidos, pode-se afirmar que esses conflitos sociais são um 

tópico relevante de estudo e apresentam inquestionável interesse, já que envolvem 

recursos naturais, impactos nos investimentos e negociações entre interesses opostos 

em direção à sustentabilidade, à equidade e à democracia; 

 A presença de conflitos, na prática da gestão ambiental, nos países em 

desenvolvimento é também inquestionável. No entanto, os conflitos tendem a ser 

resolvidos na área política, havendo a necessidade de ensaiar e desenvolver 

mecanismos e instrumentos, multiplicar foros e implementar normas para a 

negociação e resolução desses conflitos; 

 No contexto nacional, a experiência brasileira de negociação de conflitos ambientais 

revela a tendência de resolução dos mesmos na área política, jurídica e administrativa 

sem, no entanto, a utilização de técnicas ou metodologias de mediação, negociação ou 

resolução de conflitos. 

Vivacqua (2005) aborda os mecanismos de gestão de conflitos ambientais e os subdivide em 

dois grupos: os judiciais e os extrajudiciais. O primeiro tipo é aquele que pode ser 

solucionado via o acionamento do Poder Judiciário, por meio da utilização de mecanismos 

legais que permitem a participação da sociedade. No segundo são utilizadas técnicas de 

negociação, em que a resolução do conflito ocorre por meio de acordo entre as partes. Para 
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melhor compreensão, pode-se considerar a negociação entre as partes simples e direta. Nesse 

caso, segundo Costa (2003), entre outras formalidades, as partes determinam o tempo e o 

lugar de negociação, bem como a maneira de conduzi-la. Além disso, podem opor-se ao fim 

da negociação, o que demonstra um total controle também sobre o resultado desse processo. 

No outro extremo, encontra-se a resolução por meio do Poder Judiciário, que é regido pelas 

regras formais e materiais do Estado, ou por um júri. Dessa forma, fica fácil discernir a 

diferença entre os métodos denominados alternativos (definidos em oposição a todo método 

de resolução dependente da jurisdição estatal), e elencados como: (1) negociação: acordo 

encontrado pelas próprias partes; (2) mediação: negociação facilitada por um terceiro; e (3) 

arbitragem: substituição da vontade das partes por um terceiro. 

Costa (2003) também ressalta que a resolução de conflitos na esfera judicial é lenta e tende a 

ser dispendiosa se comparada à resolução de conflitos mediante negociação. 

Para Acselrad, Mello e Bezerra (2009), a resolução de conflitos baseada na negociação não 

encaminha o conflito na ótica da discussão sobre aquilo que é justo ou injusto, mas pela maior 

ou menor capacidade dos agentes de barganharem seus interesses. Essa crítica decorre do fato 

que esses autores observam quando o litígio envolve atores sociais com acentuada 

desigualdade de poder, a resolução negociada de conflitos pode atuar como uma forma de 

desmobilização social. Ainda, em certos casos, a negociação não impede o agravamento dos 

conflitos, e o consenso estabelecido harmoniosamente, ao mesmo tempo em que reduz o nível 

de agressividade entre os atores, encobre outros conflitos, que permanecem latentes. De 

acordo com Zhouri et al. (2016), a gestão desses desastres tem se deslocado do eixo da 

investigação de possíveis crimes ou infrações legais para o eixo do tratamento administrativo 

de “conflitos socioambientais”, aos quais são dedicadas tecnologias diversas de prevenção de 

disputas, com ênfase em acordos orientados à construção de pretensos pactos entre partes 

potencialmente litigantes. 

Segundo Zucarelli (2018) instituições reguladoras, órgãos ambientais e organizações de 

defesa dos direitos humanos têm fomentado a pacificação dos conflitos ambientais via a cópia 

de procedimentos (receituários) adotados por agências de financiamento internacionais. Como 

consequência dessa estratégia, Zhouri (2016) aponta que os conflitos ambientais não se 

restringem ao confronto de interesses entre duas ou mais partes, mas sim a cenários em que os 

agentes envolvidos ocupam posições assimétricas. Evidencia-se que os atores envolvidos 

ocupam posições assimétricas, em que uma distribuição desigual dos capitais econômico, 

político e simbólico lhes define o poder de ação e enunciação, segundo esta mesma autora. 
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2.4.3. A coordenação entre Stakeholders 

Após o evento de um desastre, diversos Stakeholders como representantes do poder público, 

entidades no país e fora dele, bem como diversas outras organizações envolvidas direta ou 

indiretamente no evento se mobilizam para prestar auxílio ás vítimas e restabelecer a situação 

local no médio e longo prazo. A atuação desses atores ocorre, por vezes, por meio de 

parcerias e, em outros casos, de forma autônoma. Segundo Simatupang et al. (2002), não há 

dúvida de que exista um antagonismo considerável entre os membros da cadeia logística 

devido à desconfiança mútua e às dificuldades de cooperação, que se apresentam na forma de 

conflitos. Balcik et AL. (2010) apontam que o elevado número de atores cria um grande fluxo 

de pessoas e materiais difíceis de serem alinhados e com alta variabilidade de expectativas e 

valores. 

Rosenbertg e Stern apud Simatupang e Sridharan, 2002 definem estes conflitos como ações e 

decisões de um dos membros da cadeia que impedem o relacionamento entre os mesmos para 

alcançar os objetivos gerais e melhorar o desempenho da cadeia. Estes autores também 

apresentam um modelo de conflito composto por três elementos: causas, níveis e resultados, 

os quais atuam de forma cíclica. Uma série de causas podem gerar um nível mensurável de 

conflitos. Esse nível de conflitos afeta os resultados e têm impacto direto no desempenho da 

cadeia logística. Por sua vez, os resultados influenciarão as causas originais de conflito. Ainda 

segundo estes autores, os membros da cadeia precisam gerenciar os conflitos de maneira 

construtiva e o ponto de partida para isto é identificar as fontes e depois implantar 

intervenções adequadas para produzir resultados funcionais. Dessa forma, a gestão de 

conflitos é um aspecto muito relevante no gerenciamento da cadeia logística. 

Para Etgar (1979), é possível diferenciar as causas comportamentais e estruturais do conflito. 

Em termos de comportamento, os conflitos podem decorrer de diferenças nas formas como os 

membros da cadeia adquirem e processam as informações sobre a gestão da própria cadeia, 

como papéis, expectativas, percepções e comunicações. Quanto ao aspecto estrutural, os 

conflitos tendem a refletir um choque de interesses opostos, como a divergência de objetivos, 

autonomia e competição por recursos escassos. 

Embora a colaboração seja baseada em um objetivo mútuo, a mesma possui um processo de 

interesse próprio em que as organizações contribuem para a sobrevivência própria. No 

contexto humanitário, a coordenação tem por objetivo gerir a dependência entre esses 

envolvidos durante as fases do desastre. Como os membros da cadeia procuram assegurar sua 
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própria sobrevivência e proteger seus próprios interesses, a colaboração pode ser vista como 

um meio em que se é possível gerenciar suas dependências. Assim, a dependência torna-se 

um processo crítico em colaboração.  

Diante de mecanismos de coordenação efetivos, é possível garantir ganhos para toda a cadeia. 

Para isso, as partes interessadas devem fazer parte dos mecanismos de coordenação adotados 

pela cadeia. Para XU e Beamon (2006), em essência, a coordenação busca estratégias para 

permitir melhores respostas da cadeia para todos os atores participantes, tendo como ponto de 

apoio suas interdependências. Já para Bertazzo (2014), a colaboração entre os agentes é uma 

prática necessária para otimizar o potencial de atendimento às vítimas, bem como, contornar o 

cenário de dificuldades encontrados em um desastre, além de minimizar os desafios de gestão 

associados. Posto isto, é possível inferir que a coordenação vem, portanto, como uma forma 

de organizar as ações colaborativas entre as partes interessadas envolvidas e contribuir coma 

eficiência da gestão das fases de um desastre.  

Considerando os vários arranjos possíveis, os mecanismos de coordenação de desastres se 

dividem em: coordenação centralizada ou descentralizada, coordenação segundo a posição na 

cadeia de suprimento, coordenação segundo a percepção de poder ou liderança e coordenação 

segundo a fase do desastre. De forma sucinta, será abordada a caracterização de cada uma 

delas para permitir identificar a forma de coordenação presente no caso do rompimento da 

barragem de Fundão, bem como os respectivos reflexos durante a fase de reconstrução. 

 

2.4.3.1. Sistemas de coordenação entre Stakeholders 

A revisão da pesquisa realizada por Moshtari (2011) sobre coordenação nas cadeias 

humanitárias permitiu identificar informações e temas comuns. Em primeiro lugar, vários 

estudos enfatizam os baixos níveis de coordenação entre os Stakeholders e destacam a 

importância da coordenação para melhorar o nível de ajuda humanitária.  Alguns estudos 

ainda, segundo Moshtari (2011), consideram um ou mais aspectos da coordenação, como a 

motivação (Ngamassi et al., 2010), a estrutura de relações interorganizacionais (Battini, 2007; 

Moore et al., 2003; Stephenson Jr e Schnitzer, 2006), liderança (Waugh e Streib, 2006), redes 

permanentes e temporárias (Jahre et al., 2009) e confiança (Tatham e Kovács, 2010).  

Considerados os diversos atores envolvidos na cadeia humanitária é possível afirmar que as 

ações de um elo da cadeia impactam nos demais elos devido à interdependência entre os 

Stakeholders e interdependência entre as atividades desenvolvidas pelos mesmos. Como dito 

anteriormente, dentre os vários arranjos possíveis, os mecanismos de coordenação de 
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desastres se dividem em: coordenação centralizada ou descentralizada, coordenação segundo 

a posição na cadeia de suprimento, coordenação segundo a percepção de poder ou liderança e 

coordenação segundo a fase do desastre. A seguir, será realizada a caracterização de cada um. 

 Coordenação segundo a posição na cadeia de suprimento 

Uma das formas típicas de classificar a forma de coordenação entre as organizações refere-se 

ao grau de centralização das cadeias de suprimentos também denominada coordenação 

segundo a posição na cadeia de suprimentos. 

A gestão é considerada centralizada quando uma única organização é responsável por 

articular os esforços de coordenação e tem autoridade de gerir as organizações e 

recursos envolvidos na resposta usualmente por meio de estrutura de comando bastante 

coesas. Por outro lado, em situações descentralizadas, não há autoridade de uma 

organização sobre as outras, ou seja, não há uma organização legitimamente 

liderando a operação, sendo normalmente usadas abordagens de consenso nestas 

situações. Akhtar et al. (2012) definem a gestão descentralizada como o relacionamento que 

surge quando nenhuma organização ou agência única tem autoridade sobre outras 

organizações. Em oposição, o gerenciamento centralizado é definido como a existência de um 

Stakeholders crucial (representado por uma pessoa ou uma organização) com autoridade ou 

envolvido em grandes decisões, liderando e controlando as operações humanitárias.  

Como ocorre em outras abordagens, algumas definições relacionadas ao sistema centralizado 

e descentralizado também são importadas da cadeia de suprimentos comercial e adaptadas ao 

cenário humanitário. 

Na perspectiva da gestão vertical, Balcik et al. (2010) revela que essa abordagem se baseia no 

conceito de cadeias de suprimentos comerciais. Esta é definida como as relações entre as 

partes interessadas no sentido de cima para baixo na estrutura da cadeia de suprimentos.  

Ainda segundo este mesmo autor, nessa mesma linha de raciocínio, a gestão horizontal é 

definida como as relações entre as partes interessadas localizadas no mesmo nível de uma 

cadeia de suprimentos, como as diferentes ONGs que prestam ajuda para beneficiários 

durante uma resposta de desastre.  

 

 Coordenação segundo a percepção de poder/aliança 

 Gillmann (2010) propõe uma tipologia de coordenação alternativa com quatro arranjos 

genéricos de coordenação, definidos pelo tipo de alianças entre os Stakeholders. Basicamente, 

a proposta deste autor está vinculada ao grau de percepção de legitimidade entre a 
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coordenação e comando entre as instituições/ atores envolvidos. Assim, as ditas alianças de 

Gillmann se dividem em aliança frouxa, aliança orquestrada, parceria líder e agência líder. 

Novamente, cabe ressaltar o propósito de compreender o arranjo das relações entre os 

Stakeholders para o estudo de caso proposto pelo trabalho. Segundo Costa (2015), a Aliança 

Frouxa se caracteriza por não existir uma estrutura formal de coordenação entre os atores. 

Deste modo, os mesmos operam em situação autônoma e igualitária, em que a coordenação é 

ad hoc, sobressaindo as relações bilaterais com a exigência de unanimidade na decisão. No 

segundo tipo de aliança, dita Aliança Orquestrada, existe uma autonomia entre os atores e um 

ou mais deles possuem boa capacidade de gestão e conseguem atuar como interlocutores para 

o restante dos envolvidos no processo de decisão, de modo a contribuir para a articulação do 

consenso entre os mesmos. O terceiro arranjo denomina-se Parceria Líder e se caracteriza pela 

união entre organizações complementares para, em parceria, criarem estratégias conjuntas 

com ao menos um ator se comportando como um tomador de decisão legitimado pelo restante 

do grupo. Por fim, este autor aponta a coordenação por Agência Líder. Nela, uma organização 

é claramente líder, podendo inclusive atuar como tomadora de decisão e gerir os recursos da 

cadeia. 

Diante dessa tipologia, Gillmann (2010) ainda estabelece uma classificação dos arranjos de 

coordenação baseados nas dimensões Legitimidade Percebida e Capacidade Interna. 

Conforme Leiras et al. (2017), a legitimidade se relaciona à percepção externa de comando de 

um entidade coordenadora, ou seja, como as demais organizações aceitam seguir ou não as 

orientações desta entidade coordenadora e está relacionada ao grau de naturalidade com que 

as organizações seguem orientações e se inserem em uma estrutura de coordenação. O grau de 

percepção desta legitimidade varia conforme a forma com que as alianças se formam.  

Nota-se, no entanto que, na Parceria Líder e na Agência Líder, essa percepção é maior que na 

Aliança Frouxa e na Aliança Orquestrada. A figura 4, a seguir, ilustra a classificação desses 

arranjos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Figura 4- Tipologia dos arranjos de coordenação da cadeia humanitária 

 

 

      

 

Fonte: Gillmann (2010). 

 

 Coordenação segundo a fase do desastre 

Leiras et al. (2017) associam essa tipologia à capacidade de promover a coordenação de 

acordo com as fases do desastre. Assim, as mesmas são direcionadoras das prioridades de 

atendimento às vítimas e variam conforme as necessidades identificadas nos diversos estágios 

das fases. Dessa forma, nota-se que no período logo após a ocorrência do desastre, destacam-

se como prioridades o direcionamento dos esforços para evacuação das áreas atingidas, busca 

e salvamento, identificação de abrigos e promoção dos suprimentos básicos necessários. A 

preocupação com a gestão de recursos é menor, e a necessidade de atendimento imediato 

exige que a liberação de recursos seja imediata, dada a característica emergencial desta fase. 

Já nas fases seguintes, o objetivo da gestão é otimizar a alocação de recursos para atender a 

maior quantidade de beneficiários possível. Evidencia-se, portanto, que as prioridades variam 

conforme cada fase do desastre e, é plausível que a coordenação seja plausível para conforme 

as mesmas, Em consonância com essa percepção, Donini (1996) elenca algumas fases de 

coordenação mais indicadas para cada fase de um desastre e as classifica como aceleração, 
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maturidade e desaceleração. A aceleração possui foco no atendimento imediato às vítimas, ou 

seja, quando a operação toma forma e é estabelecida através do comando para 

estabelecimento das operações em campo. Na etapa seguinte, denominada Maturidade, a 

coordenação ocorre por consenso entre os envolvidos e a coordenação se dá por consenso 

entre as partes envolvidas visando a sustentação da assistência pelo tempo necessário até a 

etapa seguinte de desaceleração, em que há a desmobilização dos recursos pra conclusão das 

fases de resposta e recuperação de um desastre. 

 

2.4.3.2.Gestão de Stakeholders em meio a crises 

Pearson e Clair (1998, p. 66) introduzem o conceito de Stakeholders à sua definição de crise 

em uma organização e a definem como “uma situação de baixa probabilidade, mas de alto 

impacto, que é percebida pelos Stakeholders como uma ameaça à viabilidade de uma 

organização e que são vivenciadas por eles como sendo uma ameaça pessoal e social”. 

Na visão de Seeger, Sellnow e Ulmer (1998, p. 233), a conceituação de crise organizacional é 

apresentada como “um evento ou uma série de eventos específicos, inesperados e não 

rotineiros que criam altos níveis de incerteza e ameaça, ou que são percebidos como ameaça 

aos objetivos de alta prioridade de uma organização”. Em seu estudo, Mazzola (2018) aponta 

que as crises são um processo pelo qual as organizações, em maior ou menor intensidade, 

atravessam em algum momento. Por isso, carregam um caráter de temporalidade, em que uma 

situação antecessora não pode mais ser mantida, pois dela emana uma necessidade por 

mudança. Afirma ainda que o sucesso logrado na resolução de uma crise irá depender, em 

maior ou menor grau, de como o gerenciamento de crise foi conduzido pela organização, em 

especial no que tange a seus Stakeholders.   

O gerenciamento de crises é uma área de estudos relativamente recente, tendo emergido no 

meio acadêmico no final dos anos de 1980 (Penuel, Statler, & Hagen, 2013, p. XXV). Para 

Elliott (2014, p. 813), o gerenciamento de crise diz respeito ao processo de preparação, de 

atuação ou resposta e de aprendizado, a partir dos efeitos que um evento de grandes 

proporções gera e que afeta grupos de pessoas, podendo ser organizações, comunidades locais 

ou até mesmo internacionais. A partir desta área de estudos, Mazzola (2018) afirma que se 

desdobraram focos de estudo como gestão para a continuidade dos negócios, recuperação de 

desastres, gerenciamento de riscos operacionais e de riscos corporativos. Um exemplo de 

como o novo contexto criado com a crise pode alterar a relevância dos Stakeholders é ao se 

considerar a inclusão do atributo “urgência” a determinados grupos, tal como mostra a figura 



 

 

59 

 

5. 

Figura 5 - Alteração na relevância dos Stakeholders devido a uma crise 

 

 

 

Fonte:  Mazzola(2018). 

 

 

Nesse caso, com o novo atributo, os Stakeholders categorizados como dormentes 

poderão passar a ser classificados como Stakeholders Perigosos. Os Stakeholders 

Discricionários podem se tornar dependentes. Já os outrora, os denominados 

Dominantes podem alcançar o nível de maior relevância dentre os Stakeholders, na medida 

em que se tornariam definitivos graças ao caráter de urgência. Esse exemplo foi usado 

porque retrata o que é mais provável de ocorrer diante de uma crise: o incremento do 

senso de urgência. No entanto, não se descarta que outras situações também ocorram, 

como o aumento de poder ou legitimidade de determinados grupos (MAZZOLA, 2018). 

A crise representa mudanças e incertezas tanto para os Stakeholders quanto para a empresa. 

Em um cenário de crise, em que alguns Stakeholders se tornam mais importantes e, 

que a organização perde respaldo, cabe aos gestores empreenderem ações voltadas para o 

seu efetivo gerenciamento.  Isto deve considerar os múltiplos Stakeholders afetados e a 

viabilização d a continuidade ou retomada de suas operações; dito de outra forma, a 

sobrevivência da organização.  

Em seus estudos sobre gerenciamento de uma crise, Pearson e Mitroff (1993, p. 49), 

apontaram cinco dimensões para uma crise, conforme a figura 6 ilustra: 
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Figura 6 - Cinco dimensões para uma crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pearson e Mitroff (1993, p. 49) 

 

Para Preble (1997, p. 776), o gerenciamento de crises deve assegurar, no longo prazo, a 

sobrevivência e bem-estar da organização e daqueles por ela afetados, ou seja, dos 

Stakeholders.  

 Pearson e Clair (1998, p. 66) propõe um modelo de gerenciamento de crises que se divide em 

duas etapas macro: a preparação e resposta.   Essa interação entre os envolvidos atuaria como 

uma forma de prevenir e estar preparado para uma eventual crise.  Para Alpaslan et al. (2009, 

p. 40), espera-se na fase de preparação para a crise organizacional que os Stakeholders e as 

vítimas potenciais sejam identificadas e se estabeleça um relacionamento entre os mesmos.  Já 

na fase de resposta de um ciclo de gerenciamento de desastres, os impactos causados têm que 

ser minimizados.  

Nesse contexto, de acordo com este referido autor, uma organização pode assumir quatro 

diferentes posturas diante de uma crise: reativa, defensiva, cooperativa ou proativa, como é 

apresentado no quadro 7: 
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Quadro 7 – Comportamento no gerenciamento de crises em cada fase 

Comportamento Fase de preparação Fase de resposta 

 
 

Reativo 

 Negar a possibilidade de uma crise em 

particular. 

Negar os efeitos potenciais de uma crise na 

empresa e em seus Stakeholders. 

 Negar qualquer responsabilidade pela 

crise e seus efeitos sobre os Stakeholders. 

 Não ser cooperativo, esconder a verdade, 

bloquear todas as comunicações. 

 
 

Defensivo 

 
Executar análises custo-benefício e 

prepare-se apenas para crises com alto 

custo esperado para a empresa.Envolver 

nos preparativos de crise um conjunto mais 

amplo de Stakeholders do que o previsto na 

lei.




Envolver os Stakeholders em 

preparativos para a crise, somente se 

exigido por lei. 



 Admitir alguma responsabilidade pela 

crise, mas ainda luta contra isto. 

 Fazer somente aquilo que for obrigado 

por lei. 

 
 
 

 

 

Cooperativo 


Aceitar a possibilidade da crise e de seus 

efeitos tanto na empresa quanto em um 

amplo conjunto de Stakeholders. 

Envolver nos preparativos de crise um 

conjunto mais amplo de Stakeholders 

que o previsto na lei. 

 


Aceitar a responsabilidade pela crise. 

Atender voluntariamente às necessidades 

das vítimas e dizer a verdade tal como 

teve conhecimento. 

 
Proativo 

 
 

Desenvolver relações mútuas de 

confiança e cooperação com todos os 

Stakeholders. 

 

 Procurar envolver em preparativos de 

crise todos os Stakeholders que possam 

ser prejudicados pelas decisões e ações 

da organização. 

 


Antecipar que a crise pode desencadear 

uma reação em cadeia de outras crises. 

Ser honesto quanto a si próprio, ainda 

que isto revele elementos negativos, 

antes que a mídia o faça. 

 

Fonte: Alpaslan et al., 2009, p. 40. 

 

3.0. O emprego de modelos para gestão dos Stakeholders 

 

3.1.Modelos sequenciais de Processos de Gestão de Desastres 

De acordo com Tomasini et al. (2006), a logística humanitária contém no seu interior uma 

estrutura composta por processos e sistemas envolvidos na mobilização de pessoas, recursos 

entre outros, voltados para a assistência às vítimas de desastres. Becker et al. (2000) define o 

modelo de processos como uma representação visual simplificada de uma parte da realidade 

com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão.  

Conforme apontado por Leiras et al. (2017), Paim et al. (2009) e Blecken (2009), pode-se 

afirmar que processos representam o movimento da organização e uma estruturação da ação, 

de modo a garantir que a mesma os utilize como base de registro do aprendizado sobre sua 

atuação em seu ambiente ou contexto organização.  
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Para tal, são empregados os modelos como forma de representação, mapeamento ou 

reprodução de uma parte da realidade ou para projetar uma parte da realidade ideal. Modelos 

são utilizados em diversas áreas de conhecimento. Nos modelos estatísticos, por exemplo, o 

objetivo é obter uma extrapolação da realidade através da análise de dados e tendências. Por 

outro lado, os modelos dinâmicos buscam construir uma representação de um fenômeno 

através de aspectos previamente conhecidos. Nesse contexto, Kelly (1999) afirma que há uma 

série de razões pelas quais um modelo de processo de gestão de desastre pode ser útil.  

Dentre as mesmas, destaca-se o fato de que um modelo pode simplificar eventos complexos, 

ajudando a distinguir elementos críticos e ruídos. Há também de se considerar que a partir da 

utilização de modelos é possível contrastar as condições reais com um modelo teórico com o 

intuito de obter uma melhor compreensão da situação atual e de como um desastre pode 

evoluir, bem como, ajudar no estabelecimento de uma base comum de compreensão para 

todos os envolvidos, guiando as decisões e ações.  

A partir do mapeamento dos envolvidos como uma das entradas relevantes para a 

compreensão das relações presentes na cadeia logística é possível inferir na gestão da mesma. 

Conforme apontado por Leiras et al. (2017), o cerne de desenvolvimento dos mais diversos 

tipos de modelos empregados na gestão da cadeia humanitária se baseiam em dois pilares: o 

mapeamento e a modelagem, propriamente dita, do processo com base nos Stakeholders. No 

mapeamento é realizado o reconhecimento dos processos, a partir da investigação das 

informações relacionadas aos respectivos processos por meio de entrevistas, observações, 

análise de documentos, etc. Já a modelagem consiste em desenvolver as representações 

gráficas dos mesmos em modelos, empregando as definições das notações, relações e 

ferramentas, com o emprego, por vezes, de softwares para auxiliar a construção do modelo. 

Nesse contexto, os modelos de processos em Logística humanitária observados na literatura 

abrangem desde operações específicas na logística de desastres até a estruturação geral da 

cadeia de suprimentos de ajuda humanitária. Nota-se a existência de modelos mais simples 

que utilizam a notação de fluxograma, sem necessariamente, se basear nos princípios de 

modelagem a outros mais robustos, baseados, por exemplo, em notações mais padronizadas. 

Um dos primeiros modelos genéricos da cadeia de suprimentos humanitária foi desenvolvido 

por Thomas (2003). Ao apresentar uma notação de fluxograma simplificada, o mesmo foi 

capaz de fazer uma abordagem por processos em alto grau de generalização, conforme pode 

ser visualizado na figura 7. 
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Figura 7- Modelo genérico da cadeia de suprimentos humanitária: 

 

 

 

 

Fonte: Thomas (2003) 

 

Posteriormente, Oloruntoba e Gray (2006) apresentam um modelo de cadeia de suprimentos 

para a ajuda humanitária típica baseada na perspectiva de interação de Stakeholders, como 

uma variação do modelo apresentado por Thomas (2003). Nela, é possível observar uma 

sequência de interação entre Stakeholders no fluxo de processos da cadeia humanitária sem, 

no entanto, focar em uma fase específica de um desastre. 

Revela-se também como notório dentre os modelos existentes, o proposto por Tufinkgi 

(2006), intitulado Modelo de Processo Logístico de Socorro em Catástrofes Internacionais. 

Este, por sua vez, possui o objetivo de descrever e ampliar a gestão de desastres a partir da 

consideração da rede de distribuição. Dessa forma, o modelo proposto por Tufinkgi (2006) 

está estruturado a partir de atividades de socorro nas primeiras horas, a partir de ações em 

processos genéricos e específicos (Tufinkgi, 2006). De acordo com este autor, os processos 

genéricos são idealizados conforme o tipo de desastre, estimados, em longo prazo pelas 

informações e experiências do passado. Já os processos específicos são obtidos após o evento 

do desastre, correspondendo à uma fase efetiva de resposta ao desastre com base em 

processos definidos de suporte, suprimentos e planejamento integrado.Nesse sentido, o 

modelo desenvolvido por Thomas (2003) consegue contribuir na análise e criar uma visão 

comum da situação entre os diversos Stakeholders que possam atuar nas operações de 

desastres, além de auxiliar no planejamento das operações.  

Já com foco mais específico na fase de resposta, objeto de estudo deste presente trabalho, 

cabe destacar as contribuições de Fontainha et al. (2015) ao desenvolver um modelo de 

processos em que são identificadas as atividades realizadas por cada um dos Stakeholders 

durante a fase de resposta, contribuindo para avaliar a colaboração dos diversos envolvidos.   
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Este modelo foi denominado Modelo de Processos de Operações de Desastres, representado 

na figura 8: 

Figura 8- Modelo de processos de operações de desastres 

 

 

 

 

Fonte: Fontainha et al. (2015) 

 

Com base nos referidos modelos da cadeia de suprimentos humanitária, bem como nos 

modelos de processos, iniciou-se a análise dos Stakeholders, com o intuito de refinar o 

mapeamento destes envolvidos nas respectivas fases de resposta e reconstrução. Através de 

análises das relações entre os atores envolvidos, pretende-se caracterizar as interações e a 

integração entre estes. 

 

3.2.O uso de modelos dinâmicos nas fases de resposta e recuperação  

Em seus estudos, Bredariol (2001) afirma que modelos dinâmicos requerem tempo e 

conhecimento técnico para serem construídos e englobam a participação dos atores sociais 

afetados como premissa. Taylor (2000) apresenta modelos dinâmicos do tipo presa-predador e 

também de múltiplos atores buscando subsidiar a análise política dos conflitos envolvendo 

populações negras, hispânicas e nativas, corporações, agências reguladoras e comunidades. 

Os modelos se destinam à compreensão das relações de poder em que estão envolvidos. A 

partir de uma sequência lógica de ações, envolvendo as etapas de mapear e listar os atores, 

marcar as relações entre eles com setas e variar a espessura dessas setas para destacar a 

intensidade das relações, o autor modela quadros ou esquemas de atores e relações. Assim, 

tais modelos poderiam ser obtidos pela conforme as representações abaixo: 

 - Modelo A, corresponde ao tipo presa/predador, algoz/vítima ou poluidor/população 

impactada; 

- Modelo B, envolve uma coalizão entre decisores da política, empreendedores e reguladores 

para chegar a,  

- Modelo C, envolve um conjunto maior de grupos e instituições, cujas ligações não seriam de 

simples dominação, mas conforme as possibilidades de negociações, de compromissos e de 

alianças, de acordo com as diferentes intensidades dos elos que interligam esses diferentes 

atores.  
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Após listar os Stakeholders, as relações entre eles são representados por setas com diferentes 

espessuras para destacar a intensidade das relações. Deste modo, Taylor (2000) representa as 

interações entre os atores com o objetivo de compreender as relações de poder entre estes. 

Para Bredariol (2001), modelos deste tipo são úteis para a análise de relações de poder uma 

vez que se constituem uma ferramenta para ajudar na compreensão do problema ou conflito 

que se quer resolver, criar ou gerir. Permitiria assim subsidiar a análise política dos conflitos 

envolvendo os diferentes atores como populações, corporações, agências reguladoras e outras 

comunidades, conforme a figura 9 descreve. 

 

Figura 9- Modelo de múltiplos atores 

 

Fonte: Taylor (2000) 

 

Como apresentado no modelo de Taylor (2000), as relações entre atores são pautadas em 

estratégias e táticas de conflito ou cooperação, através da construção de alianças e coalizões 

com atores que possuem interesses comuns ou próximos.  

Desta forma, a partir da adaptação de um modelo dinâmico para a logística humanitária 

englobando diversos atores contextualizados em diferentes fases do ciclo de um desastre, 

pode-se caracterizar as mudanças constantes nas relações entre os mesmos no contexto 

temporal da fase de recuperação. Além disso, dada a característica de adaptabilidade, infere-se 

que tal modelo possua aplicação para diversas fases de um desastre, permitindo revisar a 

participação dos Stakeholders e os mecanismos de coordenação da cadeia através do estudo 

das interações presentes entre os diversos atores envolvidos.  

As possíveis fontes de conflitos são mapeadas e visualizadas no modelo, bem como a 
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potencial sinergia entre os envolvidos pela presença de coalizões e tendem a promover uma 

gestão mais eficiente dos atores envolvidos e, consequentemente, aumentar a eficiência das 

ações de cada fase de cada ciclo. Isto é coerente uma vez que segundo Leiras et al. (2017), o 

gerenciamento de cadeias humanitárias se dá pelos mecanismos de colaboração entre os 

atores e pela promoção da coordenação consensual de seus processos.  

Do ponto de vista de enfrentamento de impactos ambientais ou para reparação de danos, uma 

primeira compreensão das relações de poder se daria através de modelos simples, evoluindo 

em complexidade, no transcorrer do conflito (BREDARIOL, 2001). 

Mas, durante as fases de resposta e reconstrução, espera-se como resultados das interações 

entre os Stakeholders um modelo dinâmico de relações entre os atores uma vez que, segundo 

Bredariol (2001), o desafio é responder, antecipadamente, a melhor forma de intervir em um 

dado sistema de modo a estabelecer, manter ou restabelecer o equilíbrio em uma dada região, 

ou visualizar e definir políticas para tal. Assim, um modelo dinâmico envolvendo um 

conjunto maior de grupos e instituições, cujas ligações não seriam de simples dominação, 

mas conforme as possibilidades de negociações, de compromissos e de alianças, de acordo 

com as diferentes intensidades dos elos que interligam esses diferentes atores potencializa as 

ações entre os atores envolvidos e contribui para a eficiência da gestão dos Stakeholders. 

Mitchell et al. (1997) propuseram um modelo,  intitulado Modelo de Saliência, para 

identificar quem eram os Stakeholders e explicar porque os gestores consideram certos 

grupos como sendo Stakeholders e como priorizam certos relacionamentos com base na 

relevância. Esse modelo está estruturado para permitir identificar o grau em que os gestores 

dão prioridade às reivindicações concorrentes das partes interessadas. Como mencionado 

anteriormente, o referido modelo caracteriza as partes interessadas em grupos segundo a 

posse de três atributos: poder do Stakeholder para influenciar a empresa/demais 

organizações, legitimidade do seu relacionamento com a empresa/organizações e urgência de 

sua reivindicação para com a empresa ou organização. Conforme os referidos autores, 

esses atributos não são absolutos; podem ser conquistados, mas também perdidos ao 

longo do tempo.  

A identificação da existência de cada atributo é algo subjetivo e ocorre por meio de 

percepções daquele contexto socialmente construído. Os atributos não são binários, isto é, 

sua intensidade oscila em um continuum; no entanto, para as análises que se seguem, os 

atributos foram apenas avaliados se presentes ou ausentes. Quando combinados, tais atributos 
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levam a sete tipos  de Stakeholders de acordo com sua relevância, os quais são apresentados 

na figura 10.  

 

Figura 10: Tipologia de Stakeholders segundo o modelo de Saliência 

 

Fonte: Mitchel et. al (1997) 

 

Neste trabalho, o modelo proposto por Mitchell et al. (1997) será empregado na análise para 

priorizar os Stakeholders na fase de recuperação do desastre do rompimento da barragem de 

Fundão. Assim, cada um dos três atributos deste Modelo de Saliência será considerado diante 

da estrutura de governança entre os Stakeholders envolvidos para o reestabelecimento das 

áreas bem como das pessoas atingidas.  

 Portanto, nesse contexto, a análise se baseará nos atributos do modelo proposto 

por Mitchell et al. (1997) nas seguintes dimensões: Poder do Stakeholder para influenciar os 

demais Stakeholders, Legitimidade do seu relacionamento com os demais Stakeholders  e 

Urgência de sua reivindicação para com os responsáveis pelas ações de reparação e 

recuperação. 

 

4.0.MÉTODO DE PESQUISA 

A abordagem de pesquisa, o método de procedimento, os instrumentos e materiais que 

serão utilizados neste trabalho estão relacionados às características do estudo e devem 

permitir subsídios para atender seus objetivos e responder às proposições e questões de 
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pesquisa formuladas.  

 

4.1.Abordagem, métodos de análise e instrumentos de pesquisa  

Em atenção aos propósitos deste estudo, a pesquisa realizada neste trabalho será de natureza 

qualitativa, através do emprego da técnica de análise de narrativas e baseada em um estudo de 

caso único.  

Um estudo de caso é mais indicado para aumentar a compreensão de um fenômeno do que 

para delimitá-lo; é mais idiossincrático do que persuasivo; e apesar de ser usado na construção 

de teorias, pode não ser o melhor método para isto. (STAKE apud DENZIN e LINCOLN, 

2001).  

Yin (2001) revela que a adoção do método de caso é considerado adequado quando são 

propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha 

baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. Por 

possuir um foco temporal bastante amplo, este método permite que o fenômeno seja estudado 

com base em situações contemporâneas, que estejam acontecendo, ou em situações passadas, 

que já ocorreram e que sejam importantes para a compreensão das questões de pesquisa 

colocadas. 

A utilização do Método de Estudo de Caso pode envolver tanto situações de um único caso 

quanto situações de estudo de múltiplos casos (YIN, 2001; FACHIN, 2001, MILES e 

HUBERMAN,1994).  A utilização de um único caso é apropriada em algumas circunstâncias, 

conforme apontado por Stake apud Denzin e Lincoln (2001): a) Quando se utiliza o caso para 

se determinar se as proposições de uma teoria estão corretas; quando o caso sob estudo é raro 

ou extremo, ou seja, não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos estudos 

comparativos; b) Quando o caso é revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso a 

informações não facilmente disponíveis. 

 Segundo Yin (2008, p. 28-30), estudos de caso são preferidos quando o foco da pesquisa 

está relacionado a questões de “como” ou “por que” e não à mensuração dos fatos, 

quando o pesquisador possui pouca compreensão sobre o fenômeno estudado e quando a 

pesquisa é focada em fenômenos contemporâneos, em contextos existentes. A escolha pela 

utilização do método do Estudo de Caso baseou-se nas três condições apontadas por Yin 

(2010, p. 28): 

 

a) O tipo de questão de pesquisa proposto. A questão de pesquisa é: Como se 

estabeleceu a caracterização das relações entre Stakeholders durante a fase de 
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recuperação com base no caso do Rompimento da Barragem de Fundão?; 

b) A temporalidade do acontecimento: enfoca um evento contemporâneo;  

c) A extensão do controle sobre os eventos comportamentais reais: Não se exige 

controle dos eventos comportamentais. 

 

Nesse sentido, foi empregado nesta pesquisa um estudo de caso único combinado com análise 

de narrativas, nas quais os dados são coletados a partir de múltiplas fontes baseadas em 

relatos, documentos ou observações. Na fase de coleta de dados a proposta foi realizar uma 

imersão foi possível entrar em contato com os atingidos que agora fazem parte da comunidade 

local de Mariana/MG, poder público, empresas privadas e movimentos sociais. Informações 

de jornais online e impressos, além de conteúdo coletado durante a participação em eventos 

na forma de manuscritos, áudio e vídeo também foram utilizados como dados secundários. 

Conforme abordado por Riessman (2005), o conceito de narrativa é restrito, referindo-se a 

histórias breves e específicas organizadas em torno de personagens, configuração e trama. As 

definições de narrativa dos pesquisadores levam a diferentes métodos de análise, mas todos 

exigem que o texto seja construído pelo pesquisador, através da seleção e organização de 

documentos, inserção de notas de campo e/ou escolhas das entrevistas transcritas. As 

narrativas não falam por si mesmas ou têm mérito não analisado, elas exigem interpretação 

quando usadas como base de dados em uma pesquisa.  

Dentre os diversos métodos existentes para isto, empregou-se para análise sistemática das 

narrativas a técnica de análise estrutural. Pelo fato de as mesmas exigirem análise de sintaxe e 

características prosódicas da conversa, não são adequadas para um grande número de dados, 

mas podem ser muito útil para estudos de caso detalhados e comparação de várias narrativas. 

Segundo Yin (2001), uma tese de pesquisa que envolva o Método do Estudo de Caso deve 

englobar três fases distintas: primeiramente a escolha do referencial teórico sobre o qual se 

pretende trabalhar; a seleção dos casos e o desenvolvimento de protocolos para a coleta de 

dados. No segundo momento, deve-se proceder a condução do estudo de caso com a coleta e 

análise dos dados, culminando no relatório do caso e, por fim, a análise dos dados obtidos à 

luz da teoria selecionada, com a interpretação dos resultados.  

 Para o atendimento desta primeira fase de condução do estudo de caso foi elaborado um 

protocolo de pesquisa disposto em anexo (apêndice 7.1) contendo a visão geral da tese; 

procedimentos a serem adotados para a coleta dos dados; plano de análise dos dados 

coletados. Como parte destas informações, convém destacar que para o desenvolvimento desta 
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pesquisa foram inicialmente analisados textos acadêmicos e publicações reconhecidas, em que 

é descrito o ambiente operacional e decisório em desastres ocorridos; adotando-se fontes de 

evidências documentais, como os sites, reportagens e artigos acadêmicos como dados 

secundários. A relação destas fontes encontra-se em anexo (vide anexo 1). 

 Além destas, os documentos formais sobre os processos são considerados importantes 

insumos iniciais para a compreensão geral do fluxo principal de gestão. Neles, observa-se a 

indicação de algumas decisões, os responsáveis pelas atividades e interações entre os mesmos 

associadas ao horizonte temporal de curto e médio prazo. Posto isto, a pesquisa documental 

abrangerá uma Pré-análise, isto é preparação das informações que entram no recorte do 

problema de pesquisa; Exploração do material, que consiste na leitura minuciosa e 

transformação do conteúdo em unidades de sentido e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação crítica de conteúdo em diversas fontes, tais como: artigos científicos, dossiês, 

livros, artigos, jornais, internet, fóruns, entre outras fontes e englobando também a pesquisa 

em imagens, áudio e vídeos.  

Ciente que para a condução do método proposto, um dos grandes desafios de se fazer um 

bom estudo de caso é justamente a ausência de procedimentos de coleta de dados que 

seguem uma rotina pré-estabelecida em outras metodologias (Martins & Theóphilo, 

2009, p. 62), empregou-se uma sistematização das informações, via a leitura e comparação 

com fontes diversas. Dessa forma, o pesquisador não é apenas um registrador de 

informações; ele precisa agir como um detetive capaz de compreender, interpretar e 

avaliar se há convergência ou contradição nos dados coletados. Ainda segundo (Martins & 

Theóphilo, 2009, p. 62) deve-se ressaltar que há limitações dada a natureza do método. 

As principais a serem consideradas são descritas como:  

a) Os achados não devem ser generalizados, salvo em situações muito 

parecidas e ainda, estima-se haver um menor rigor dos procedimentos 

sistemáticos da pesquisa, em comparação com outros métodos (Yin, 2010, 

p. 36); 

b) No caso de estudos de caso único, há um risco maior de a explicação pecar 

por fragilidade posto que a ocorrência de certos fenômenos ou evidências 

possam ser encontrados somente naquele referido contexto pesquisado. 

(Martins, 2008, p. 12). 

Zalewski (2008) aponta que no caso de documentos sobre processos relacionados a desastres, 

podem observadas algumas das seguintes dificuldades: atividades sem a alocação de um 
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responsável pela execução, atividades com recursos mal definidos ou não definidos, recursos 

indicados sem associação a outros de mesma natureza, ambiguidade e uma tendência a 

conflito entre os diferentes Stakeholders responsáveis pelos processos. Para tentar mitigar tais 

questões, as entrevistas desempenham um papel de extrema relevância no sentido de validar 

as informações iniciais obtidas com a pesquisa documental, bem como para complementar 

estas com detalhes ou validar tais informações no caso de conterem características 

conflitantes.  

De acordo com Eisenhardt (1989, p. 539), um estudo de caso deve envolver diferentes meios 

de coleta de dados, como entrevistas, questionários, observações e documentos, não se 

resumindo apenas a dados qualitativos, mas também quantitativos, ao contrário do que muito 

se apregoa na literatura sobre metodologia. Nesse sentido, a aplicação dessa técnica deve 

permitir que os dados sejam coletados com o uso de múltiplas fontes de evidências, tais 

como documentos, artefatos físicos, entrevistas com as partes envolvidas nos eventos e 

observação direta (Yin, 2010, p. 32, p. 128-141). A partir dessa ampliação das fontes de 

dados que visam corroborar o mesmo fenômeno, tem-se a chamada triangulação de dados. No 

processo de triangulação, o desenvolvimento de linhas de investigação convergentes  reforçam 

os achados e as conclusões de um estudo de caso (YIN, 2010, p. 143-144).  

A coleta de dados ocorre majoritariamente durante a etapa da pesquisa de campo. Nessa 

perspectiva, a fase de coleta foi realizada via o emprego de questionários estruturados por 

grupo de Stakeholders mais significativos conforme apontado pela literatura no contexto da 

gestão de desastres. Em complementação, foi desenvolvido um diagnóstico exploratório 

baseado nas informações reportadas pelos mesmos e também um recorte dos depoimentos de 

ordem pública, anteriormente divulgados, para a validação dos dados.  O quadro 8, intitulado 

Público identificado na pesquisa documental, explicita a coleta de dados nessa fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Quadro 8- Público identificado na pesquisa documental: 

Pesquisa Documental Grupos de interesse identificados 

Pesquisa documental, em mídia 

impressa e digital. 

Representantes da Fundação Renova; 

Representante de órgãos públicos nas esferas municipal 

e federal; 

Representantes das assessorias técnicas; 

Representantes dos atingidos (beneficiários) 

Pesquisadores de instituições de ensino de nível superior 

(universidades) 
Pesquisa em imagens, áudio e vídeo. Representantes da Fundação Renova; 

Representante de órgãos públicos nas esferas municipal 

e federal; 

Representantes das assessorias técnicas; 

Representantes dos atingidos (beneficiários) 

 
Fonte: Própria autora 

 

Como premissa para a seleção dos participantes selecionados para entrevista, estipulou-se que 

a seleção de Stakeholders seria com base na frequência de citações pelos diversos jornais 

impressos e na versão online. A busca nesses veículos se deu com o auxílio de uma 

plataforma de pesquisa com acesso diário a todas as notícias divulgadas nas versões on-line e 

impressas desses jornais a nível nacional com acesso diário a uma base de dados englobando 

as notícias relacionadas às empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton no 

cenário nacional. De um total de cento e oitenta e quatro notícias mapeadas por este método, 

foram selecionadas setenta e sete matérias de distintos jornais já referidos anteriormente 

conforme o (anexo 1) durante a fase de coleta documental. Admitiu-se redundância de 

matérias publicadas em diferentes veículos para propiciar imparcialidade na interpretação das 

informações. O software Atlas TI foi utilizado como ferramenta de apoio nas análises 

documentais, através do recurso de codificação para isolar os trechos contidos em cada 

documento para correlacionar as relações entre os mesmos.   

Cabe também ressaltar que o método de coleta de informações englobou também dados 

primários, obtidos a partir destas entrevistas realizadas com representantes dos principais 

grupos de Stakeholders envolvidos na fase de resposta e recuperação para o caso em estudo. 

Estes foram subdivididos em: representantes de associações e comunidades locais, do Poder 

Público do município de Mariana/MG, da iniciativa privada, através da Fundação Renova – 

organização criada com a função de implementar e gerir as medidas/programas de reparação 

dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG. Um conjunto 

estruturado de questões abertas foi elaborado com base no protocolo de pesquisa e 
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direcionado aos grupos de entrevistados (vide apêndice Protocolo de Pesquisa).  

A importância do trabalho em campo é destacada por Marconi e Lakatos (2006) diante da 

afirmativa que estar no campo é adequado para estudar indivíduos, grupos, comunidades ou 

instituições, visando à compreensão de aspectos da sociedade. Assim, é por meio da 

pesquisa de campo que dados sobre um fenômeno de interesse são obtidos da maneira tal 

como ocorre na realidade estudada. A coleta de dados e o registro de variáveis 

presumivelmente relevantes ocorrem nesta etapa e servem de insumo para a análise, em um 

processo iterativo e concomitante.  A pesquisa de campo foi realizada ao longo dos meses de 

agosto a novembro de 2018 como um recorte dos diversos desdobramentos desse desastre. 

Durante a condução da pesquisa de campo, houve a realização de vinte entrevistas fechadas, 

consideradas válidas, com membros da comunidade atingida que residem atualmente na 

cidade de Mariana (MG) e com representantes da comissão dos atingidos; Entrevistas 

estruturadas com representantes da Defensoria Pública do município de Mariana/MG; assessor 

de meio ambiente da Prefeitura Municipal de Mariana com representante da Cáritas 

(Assessoria Técnica aos atingidos); bem como com representante da Promotoria  de Justiça de 

Defesa dos Direitos Humanos de Mariana/MG, representante do Ministério Público Estadual 

e, por fim, com representante da Fundação Renova. 

Além disto, foram realizadas observações em eventos específicos que debateram o desastre 

entre os anos de 2016 e 2018 e notas de campo obtidas no contato com a comunidade atingida 

durante a imersão no município de Mariana no segundo semestre de 2018. 

O planejamento e a execução das entrevistas, bem como a alocação das questões a serem 

direcionadas a cada grupo de Stakeholders e a seleção do melhor responsável para tal serão 

conduzidos de modo que o entrevistado relate o fluxo do processo realizado ou 

implementado. A partir dos mecanismos de gestão de partes interessadas adotados para 

promover a integração e nortear as ações diferentes Stakeholders, se analisou a integração dos 

mesmos e o impacto desta estratégia na cadeia humanitária durante as fases de resposta e 

recuperação. Na sequência, a análise dos Stakeholders identificados no período de médio 

prazo, aqui considerando como três anos após o evento, foi embasada no uso de modelos 

específicos apontados na revisão da literatura pela Teoria dos Stakeholders.  

 

4.2.Forma de Análise dos Resultados 

 Após descrições detalhadas e codificação dos dados, o próximo passo consiste na 

análise destes. Yin (2001) sugere como uma das estratégias analíticas gerais para conduzir a 
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análise de resultados o uso de proposições teóricas que levaram o estudo de caso (associada 

tanto aos referenciais teóricos considerados quanto às novas interpretações). Proposições 

teóricas sobre relações causais podem ser úteis para orientar a análise do estudo de caso, por 

em foco certos dados e ignorar outros. Os dados coletados serão submetidos a um estudo 

aprofundado, pelas proposições, questões de pesquisa e referenciais teóricos. Estima-se que 

uma análise preliminar das respostas permitirá detectar divergências, conflitos, vazios e 

pontos coincidentes que se acham nas afirmações dos respondentes.  

Assim, na segunda fase do estudo foram selecionadas as evidências para as proposições 

elaboradas através de recortes de notícias divulgadas na mídia nacional sobre o desastre e 

sobre cada Stakeholder envolvido, consideradas diversas fontes, visando garantir a isonomia 

destas. A análise de documentos da empresa, dos órgãos relacionados, de pesquisas 

acadêmicas realizadas com foco no desastre e também materiais publicados por 

entidades/associações representativas das comunidades afetadas no entorno do município de 

Mariana/MG e de observações diretas do próprio pesquisador. Quanto ao controle de 

comportamentos, o método Estudo de Caso se mostra adequado para a análise de uma 

situação na qual não se possam fazer interferências no sentido de manipular comportamentos 

relevantes, considerando que neste método os dados são coletados a partir de múltiplas fontes. 

A partir dessa fase de coleta de dados o estudo será conduzido com várias fontes de evidência, 

como a triangulação dos mesmos, de métodos ou teorias ou perspectivas diferentes que 

possam explicar os dados. Isto inclui a análise dos dados a partir de modelos previamente 

formulados na literatura para explicar a gestão dos Stakeholders em desastres súbitos. 

 

5.0.Caracterização da indústria mineral no contexto do desastre 

A mineração é um dos mais importantes setores da economia brasileira, movimenta algo perto 

de US$ 50 bilhões por anos e vem crescendo de forma consistente desde 2003. Conforme 

apontado pelo IBRAM (2015), embora o Brasil tenha uma extensa pauta de produtos minerais 

para exportação, o minério de Ferro é o produto de maior representatividade, seja em volume 

ou em valor. 

De acordo como Instituto Brasileiro da Mineração (IBRAM), o setor representa, em volume, 

68% das exportações minerais do país é de minério de ferro, em valor US$ 19,2 bilhões FOB 

em 2017 de uma exportação total do setor de US$ 28,4 bilhões. Somente no acumulado dos 

últimos dez anos, o setor de “minérios e concentrados” foi responsável pela agregação de 232 

bilhões de dólares ao conjunto de nossas reservas cambiais. A representatividade do setor 
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também é expressa pelo número de minas em operação e que ocupam 0,5% do território 

Brasileiro. Os mesmos estudos apontam que o setor está em crescimento, mesmo em um 

período em que o PIB brasileiro está praticamente estagnado, a mineração tem crescido na 

média de 5% ao ano (IBRAM, 2014). 

Dessa forma, o Brasil é um player global importante do setor e a mineração representa um dos 

pilares da sustentação econômica do país. Os recursos minerais são expressivos e abrangem 

uma produção de 72 substâncias minerais, das quais 23 são metálicas, 45 não metálicas e 4 

energéticas. São 1.820 lavras garimpeiras; 830 complexos de água mineral; e 13.250 

licenciamentos (DNPM, 2015). 

No Brasil, o subsolo é definido pela Constituição Federal de 1988 como realidade jurídica 

distinta da do solo para fins de aproveitamento mineral (pesquisa e lavra) e pertencente à 

União, a quem cabe a concessão do direito de pesquisa e exploração (BRASIL, 1988). O 

processo de licenciamento para se instalar, operar e produzir atividades de mineração no 

Brasil está estruturado sob duas licenças exigidas: a licença para minerar e a licença 

ambiental, realizam-se em âmbito administrativo. 

Assim, o Estado é o proprietário dos recursos naturais e concede a terceiros o direito de 

exploração, que é regida pelo Código Mineral. Este, prevê aos proprietários e posseiros de 

terras onde está localizada a jazida o direito de indenização pelos prejuízos causados pela 

atividade e participação no resultado das lavras, mas não estabelece a possibilidade de os 

proprietários ou posseiros recusarem a atividade mineral (BRASIL, 1967).  

A Constituição de 1988 assegurou aos entes federados Compensação Financeira pela 

Exploração dos Recursos Minerais - CFEM, conforme o artigo 20, §1º. Segundo Fernandes et 

al. (2016), esse aspecto é de suma importância na compreensão sistemática da exploração 

mineral no Brasil. É por meio dessa compensação que os entes federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) obtêm a parcela que lhes cabe do valor dos recursos minerais e 

podem aplicar tais receitas em prol da população – as quais se adicionam, é claro, os 

benefícios advindos da própria atividade industrial de exploração e aproveitamento dos 

recursos. Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma:  12% para a União 

(DNPM 9,8%, IBAMA 0,2%, MCT/FNDCT 2%); 23% para o Estado onde for extraída a 

substância mineral; 65% para o município produtor. 

Ao se analisar a conjuntura do setor no ano imediatamente inferior ao desastre do rompimento 

da barragem de Fundão, o panorama do setor, de acordo com os dados do IBRAM (2014), era 

o seguinte:  
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- considerados os últimos 10 anos (2004 a 2014), o valor da produção da indústria extrativa 

mineral (mineração e lavra garimpeira) cresceu 550%, à custa de significativas ampliações 

produtivas; 

- a produção mineral acontece em 3.354 minas, a grande maioria a céu aberto, de pequeno 

porte e para uma ampla gama de minerais não metálicos, que produzem uma gama de 72 

substâncias minerais, das quais 23 são metálicas, 45 não metálicas e 4 energéticas além de 

algumas centenas de garimpos não legalizados, principalmente de ouro e diamantes; 

- em 2014, ano anterior ao rompimento da barragem de Fundão, o país obteve uma produção 

de 36 mil milhões de euros, da qual a maior parte, 30 mil milhões de euros, destinaram-se 

para as exportações. O minério de ferro, exportado principalmente para a China lidera, 

respondendo por 60% das vendas externas. 

 

5.1.Caracterização do desastre 

O rompimento da barragem de Fundão, foco deste estudo, ocorreu na tarde de 05 de 

novembro de 2015 é considerado o maior desastre ambiental nacional. A barragem, 

pertencente à empresa Samarco Mineração S. A. integra o complexo da Mina de Germano e 

está situada no município de Mariana/MG. Especificamente, no contexto do desastre em 

estudo, o rastro da destruição se estendeu por aproximadamente seiscentos quilômetros ao 

longo do Rio Doce, causou a morte de dezenove pessoas, provocou um abortamento, suprimiu 

a flora do leito do rio, matou diversos animais, destruiu comunidades inteiras, como Bento 

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, suprimiu propriedades ribeirinhas em diversas 

comunidades de Mariana, sendo as principais: Paracatu de Cima, Ponte do Gama, Borba, 

Pedras, Camargos e Campinas. Além disso, interrompeu o fornecimento de água para 

consumo humano e animal, eliminou a fauna aquática, polui um dos mais importantes rios do 

país, o Rio Doce e causou impactos em populações de mais de quarenta municípios, afetando 

a qualidade de vida de três milhões de pessoas ao longo do Rio Doce, entre os estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo. 

A lama produziu destruição socioambiental por 663 km nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e 

Doce até chegar à foz do último, onde adentrou pelo menos 80 km² ao mar. Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo, Gesteira, a cidade de Barra Longa e outros cinco povoados no distrito de 

Camargo, em Mariana, foram completamente arrasados pela lama, causando inclusive perdas 

humanas em Bento Rodrigues. Mortos e desaparecidos, entre trabalhadores contratados e 

subcontratados da Samarco e moradores de Bento Rodrigues, totalizaram 19 pessoas; mais de 
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1.200 pessoas ficaram desabrigadas (MILANEZ, 2016). Aproximadamente, trinta e cinco 

municípios de Minas Gerais ficaram em situação de emergência ou calamidade pública 

sofreram com os impactos do rompimento da barragem. Os efeitos da lama e da falta de água 

refletiram sobre residências e prejudicaram atividades econômicas, de geração de energia e 

industriais. Para além das comunidades e povoados nas proximidades do Complexo de 

Alegria e das barragens de rejeitos da Samarco em Mariana e região, a lama liberada pelo 

rompimento da barragem do Fundão provocou um rastro de destruição de territórios de 

existência coletiva ocupados por populações rurais e ribeirinhas no vale do rio Doce e seus 

afluentes.  

Em seus estudos, Mansur et al. (2016) ainda destacam as condições cotidianas de vida e 

trabalho destas populações, reproduzido socialmente nas comunidades rurais, assentamentos 

de reforma agrária e povoados, foram arruinadas pela lama de rejeitos, comprometendo fontes 

locais de geração de renda e ameaçando as condições materiais e imateriais de permanência 

nos seus territórios.  

Conforme exposto por Losekann (2018) a onda de lama percorreu, inicialmente, 2,0 km até a 

localidade de Bento Rodrigues, que foi quase totalmente destruída. Em seguida, a lama 

percorreu 55 quilômetros no rio Gualaxo do Norte, até desaguar no rio do Carmo. Neste, os 

rejeitos percorreram outros 22 quilômetros até a sua junção com o rio Doce. Na calha 

principal do rio Doce, esse material foi transportado atingindo, progressivamente, uma série 

de cidades até a chegar à localidade de Regência (ES), no dia 21 de novembro, em uma área 

de extensos manguezais, que formam, em sua foz, um delta, para então entrarem no Oceano 

Atlântico. No total, cerca de 663 quilômetros de corpos hídricos foram diretamente 

impactados pelo desastre. 

Segundo o Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil, de 06 de janeiro de 2016, o desastre 

de Bento Rodrigues causou a morte de 17 pessoas, e duas outras estavam desaparecidas até 

aquela data (um mês após a ruptura da barragem).  Os prejuízos socioambientais associados 

ao desastre levaram o Governo de Minas a decretar a “situação de emergência” para trinta e 

dois municípios que fazem divisa ao rio Doce. Segundo o governo de Minas Gerais, 

aproximadamente quatro mil pessoas foram diretamente atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão no Estado de MG (incluindo mortos, desaparecidos, feridos, 

desabrigados e desalojados). Ainda conforme Milanez (2016), o desastre causado pelo 

rompimento da barragem de Fundão pode ser avaliado, inicialmente, em duas escalas 

espaciais: Impactos na escala microrregional Essa primeira escala de análise corresponde ao 
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trecho de aproximadamente setenta e sete km, compreendido entre o ponto de ruptura da 

barragem e a foz do rio do Carmo no rio Doce. Mariana, Barra Longa e Rio Doce foram os 

municípios atingidos.  

Os prejuízos socioambientais associados ao desastre levaram o Governo de Minas Gerais a 

decretar a “situação de emergência” para 32 municípios que fazem divisa com o Rio Doce. 

No Brasil, o colapso da barragem do Fundão foi o sétimo e mais grave de uma série de 

rompimentos que ocorreram entre 2001 e 2015 no Estado de Minas Gerais. No caso 

brasileiro, o inquérito aberto pela Polícia Civil de Minas Gerais identificou elevada saturação 

dos rejeitos, falhas no sistema de monitoramento no nível de água dentro da barragem, 

número insuficiente de equipamentos de monitoramento, equipamentos com defeito, e 

deficiência do sistema de drenagem interno à barragem. Até junho de 2017, a Samarco havia 

sido autuada vinte e três vezes pelo IBAMA; porém, ela recorreu de todas as multas, não 

tendo realizado nenhum pagamento durante esse período (O DIA, 2017). Como se pode notar, 

dada a extensão dos impactos provocados pelo rompimento, o restabelecimento da situação de 

normalidade depende da mobilização e da ação coordenada dos três níveis de governo 

(municipal, estadual e federal) sob a ótica do Stakeholder Estado e a falta de alinhamento e 

coordenação destes atores impactam diretamente na eficiência das ações de reconstrução. 

Soma-se a este fato a diversidade de comunidades atingidas, cada qual com culturas e modo 

de vida peculiar que figuram como beneficiários e, como tal, necessitam estabelecer o diálogo 

e a prática de negociação com os demais atores mapeados no episódio deste desastre. 

Considerando essa amplitude e complexidade, pode-se inferir que o restabelecimento da 

situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada dos três níveis de 

governo (municipal, estadual e federal) e da gestão eficiente dos demais atores envolvidos. 

  

5.1.1. Marcos cronológicos da fase de recuperação do desastre  

Considerando os principais avanços percebidos na fase de reconstrução, conflitos entre os 

envolvidos, bem como ações que evidenciam a articulação dos Stakeholders foram elencados 

alguns marcos a partir da pesquisa documental. Pode-se apresentar, de forma resumida, os 

principais desdobramentos ordenados cronologicamente durante as fases de resposta e 

reconstrução envolvendo os atores envolvidos como se segue: 

Novembro de 2015: Criação da Comissão de Atingidos(as) nos municípios de Minas 

Gerais. 
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A primeira conquista de municípios como Barra Longa, Bento Rodrigues e Paracatu de baixo  

foi a criação da Comissão dos(as) Atingidos(as) com a colaboração do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB). Esse passo permitiu a efetivação de um projeto de assessoria 

técnica independente, balizado pelas decisões da comunidade, e a contratação da equipe da 

AEDAS (Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social), que começou a atuar em agosto 

de 2017. 

 

Novembro de 2016: Suspensão da aplicação de cadastro dos atingidos proposto pelas 

empresas em Mariana/MG). 

 

Logo após o rompimento, a Samarco iniciou a aplicação de um cadastro em toda a bacia do 

Rio Doce para fins de indenização dos(as) atingidos(as). Em Mariana, a reformulação desse 

cadastramento foi solicitada desde os primeiros meses do desastre pois, além de problemas 

com endereços, muitas pessoas não se encaixavam nos critérios estabelecidos pelas empresas, 

o que as impedia de serem contempladas pela reparação. Os(as) atingidos(as) reivindicavam 

também um cadastro mais completo, que se adequasse à realidade de Mariana e abordasse 

todas as perdas e danos sofridos, elencados exclusivamente por eles. 

 

Fevereiro de 2017: Entrega da pauta de reivindicações dos(as) atingidos(as) em Barra 

Longa (MG) 

 

Construída de forma coletiva, a carta reivindicava o reconhecimento do direito à saúde, à 

moradia e ao auxílio emergencial por parte das empresas, além de apontar a perda de renda da 

população, especialmente das mulheres, após o rompimento da barragem. 

Março de 2017: Ampliação da compra de terrenos para o reassentamento coletivo de 

Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues. 

 

Depois de efetuar a compra do primeiro terreno escolhido para reassentar Paracatu, a 

Fundação Renova se deparou com restrições legais em relação à ocupação da área, de forma 

que não seria possível comportar toda a população no mesmo local. Mas, para os(as) 

atingidos(as), a união da comunidade era uma exigência. Por isso, foi preciso ampliar a 
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compra e adquirir mais terrenos no entorno da área inicial, contemplando toda a comunidade 

no mesmo espaço.   

Outubro de 2017: Reformulação do cadastro pelos atingidos como responsabilidade da 

cáritas e direito de não permuta dos terrenos atingidos pelo reassentamento. 

  

Em outubro /2017, o poder judiciário decidiu que a aplicação do processo de cadastramento 

seria realizado pelas Assessorias Técnicas.  Assim, em Mariana/MG, a Cáritas ficou 

responsável pela execução do mesmo. Além do direito à autodeclaração para responder ao 

novo cadastro, também ficou definido que os atingidos deveriam participar de quatro etapas 

durante esse processo: formulário geral sobre bens materiais, atividades econômicas, bens 

coletivos e morais; cartografia social; vistoria do terreno atingido e tomada de termo sobre 

perdas imateriais. 

Outro ponto de destaque foi a obtenção do direito de “Não permuta” em relação aos terrenos 

atingidos.  A dúvida em relação ao direito de posse dos locais em que os atingidos moravam 

ou tinham propriedade foi esclarecida. Assim, a “não permuta” teve o intuito de esclarecer e 

firmar que os atingidos continuariam a ser proprietários das áreas atingidas e, não as empresas 

causadoras do desastre, como se chegou a cogitar nas reuniões entre representantes dos 

atingidos e da Fundação Renova. 

Este processo de cadastro estendeu-se até 2019, constituindo uma das fontes de conflito entre 

beneficiários e a Fundação Renova. Segundo a Fundação Renova até setembro de 2018 havia 

no município de Mariana/MG cerca de três mil cadastros. Ainda segundo a Fundação Renova, 

nesse período, foram realizadas no município oitocentos e noventa e sete entrevistas de 

cadastramento com a aplicação do questionário específico pela assessoria Cáritas. 

Considerado como etapa fundamental para a compensação dos danos, a dificuldade 

encontrada pela Fundação Renova em reconhecer os atingidos se tornou um entrave também 

no planejamento das ações sequenciais, como a reconstrução do novo Bento Rodrigues. Até 

que a nova vila seja construída, os gastos com moradia dos atingidos têm sido custeado pela 

Fundação Renova que, atualmente, aluga cerca de 300 casas na região de Mariana/MG. 

Dezembro de 2017: Elaboração, pelos(as) atingidos(as) e Movimento dos atingidos por 

barragens, de lista de interessados no Reassentamento Familiar. 

 

 O direito ao reassentamento familiar não existia para as empresas e a Fundação Renova. A 
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maior parte dos(as) atingidos(as) das comunidades rurais possuía apenas a opção de 

reconstrução do imóvel atingido no mesmo terreno. A conquista se estendeu também às 

famílias dos reassentamentos coletivos. Em Mariana, ao todo, são cinquenta e oito famílias 

asseguradas pelo direito a um novo terreno individual. 

 

Fevereiro de 2018: Elaboração e Homologação das diretrizes de reassentamento 

 

As diretrizes sintetizam tudo o que foi discutido e acordado sobre a restituição do direito à 

moradia. Elas funcionam como regras gerais a serem executadas durante o processo de 

reassentamento e a homologação garante que as empresas respeitem os acordos previamente 

estabelecidos. Exemplo de diretriz: Em todas as modalidades de restituição do direito à 

moradia, deverá ser garantida a ampliação de 20 metros quadrados em área de construção da 

edificação principal, quando de desejo do núcleo familiar, como forma de compensação. 

 

 

Julho de 2018: Homologação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou TAC Governança foi homologado pela 

Justiça Federal de minas Gerais como ratificação ao termo anteriormente firmado entre as 

partes, o TTAC. Esse novo acordo entre as partes envolvidas (Samarco Mineração S.A., Vale 

S.A., BHP Billiton, Ministérios Públicos e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo) 

estabelece como cada Stakeholder atuará em decisões e na etapa de reparação dos danos 

provocados pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão. Segundo representantes do 

Ministério Público, o TAC é um acordo mais amplo que prevê maior participação dos 

atingidos no desastre na tomada de decisão junto à Fundação Renova, responsável por gerir 

toda a fase de recuperação do desastre. Dessa forma, a governança da Fundação Renova foi 

modificada por este novo acordo que previu a participação dos atingidos em diversas 

instâncias decisórias e consultivas. Isto se deu através da criação de comissões locais, câmaras 

regionais e de um fórum de observadores, sob orientação das assessorias técnicas. A 

governança da Fundação Renova que era formada por sete conselheiros, passou a ter nove 

cadeiras, sendo seis indicadas pelas empresas mineradoras, uma ocupada por representante do 

comitê interfederativo e duas por indicados dos atingidos, entre outras modificações. A 
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análise completa dessa governança encontra-se no tópico intitulado O papel do Termo de 

Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC) na articulação dos Stakeholders deste estudo. 

 

Setembro de 2018: MPMG e Samarco assinam Termo de Compromisso que prevê a 

realização de auditoria técnica independente na Cava Alegria Sul 

 

Outubro de 2018: Homologação de Termo de Transação para processo de indenização 

 

Em outubro de 2018, foi homologado um acordo geral em que as empresas se 

comprometeram a indenizar todos os atingidos de Mariana, cerca de novecentas famílias, com 

base nos cadastros confeccionados pela assessoria técnica Cáritas Regional Minas Gerais, 

contratada para esta finalidade. O panorama do processo indenizatório englobava 

aproximadamente duzentos cadastros concluídos em outubro de 2018, e previu o prazo final 

de cadastramento dos atingidos até dezembro de 2019.  

Por meio da Ação Civil Pública, foi firmado este novo acordo para o pagamento de 

indenização aos atingidos(as) de Mariana. A decisão garantia a reparação integral, levando em 

conta as informações levantadas pelo cadastro; assegurava a liberação de recursos para 

contratação de assessoria jurídica que acompanhe os(as) atingidos(as) durante a fase de 

negociações de valores; estabelecia a inversão do ônus da prova, delegando às empresas a 

obrigatoriedade de provar a falsidade das informações declaradas pelo(a) atingido(a), caso 

não concordem com elas; interrompia a antiga prescrição da ação civil, estendendo o prazo 

para negociação até 2021, caso a proposta das empresas não seja satisfatória para o(a) 

atingido(a) ( A Sirene 2018). 

 

Novembro de 2018: Cidades atingidas brigam na justiça para receber indenizações 

previstas em acordo 

 

Ações civis públicas propostas por municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de 

Fundão, em Mariana/MG, tentam garantir o direito de indenização pelos gastos que as 

prefeituras tiveram para contornar os estragos e dar atenção à população. Seis meses após o 

rompimento da Barragem de Fundão foi assinado um Termo de Transição e Ajustamento de 
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Conduta (TTAC) envolvendo as controladoras da Samarco (Vale e a BHP Billiton), a União, 

os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como os órgãos ambientais e 

fiscalizadores desses entes. Nesse acordo foi criada a Fundação Renova e se estabeleceu uma 

indenização para gastos públicos extraordinários com a tragédia dos estados e de trinta e nove 

municípios. Contudo, em novembro de 2018, as prefeituras de municípios atingidos 

denunciaram que o recebimento dos recursos acertados estava sendo condicionado à 

desistência de ações no exterior.  

 

Julho de 2019: Homologação dos primeiros acordos pré-processuais entre atingidos e 

Fundação Renova e início da construção das casas no novo Bento Rodrigues 

 

Os acordos são individualizados, com valores específicos para cada atingido ou 

representantes. Tal procedimento exclui estas vítimas de uma ação civil pública iniciada 

quando do desastre, que tramita na 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais, da 

comarca de Mariana. A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual contra a Samarco, 

a BHP Billiton e Vale, para reparação dos danos socioeconômicos causados pelo rompimento 

da barragem.  A percepção dos atingidos foi positiva e os depoimentos seguintes ratificam 

esse entendimento: “Fico feliz, porque pelo menos algumas vítimas da tragédia já chegaram a 

um entendimento com a Fundação Renova, que representa as empresas donas da barragem de 

Fundão. Muitas dessas pessoas já estão com idade avançada e não podem esperar a demora de 

uma ação judicial”, destacou J.B. o ex-morador de Bento Rodrigues (O Estado de Minas, Dor 

sem reparação três anos depois, páginas 13 e 14,  04.11.2018). 

Cabe ressaltar que um dos resultados obtidos durante as negociações foi a agregação de danos 

morais aos processos. Um exemplo citado pelo referido foi o acordo de uma família atingida 

pela lama da barragem de Fundão. O valor total do acordo pré-processual é de cerca de R$ 

980 mil. As sete vítimas da mesma família foram indenizadas pela perda total da moradia; por 

danos em edificações de apoio a zona rural; pelos lucros cessantes, devido à interrupção da 

produção agrícola temporária; pela perda de animais da atividade agropecuária; por danos a 

móveis, utensílios e objetos pessoais; pelo decréscimo da renda por consequência direta do 

rompimento e por danos morais por deslocamento físico permanente. Do valor total desse 

acordo, R$ 720 mil se referem à indenização por danos morais. As vítimas têm ainda um 

prazo de dez dias úteis, a partir da homologação, para arrependimento acerca da assinatura do 

termo de acordo.  



 

 

84 

 

A desembargadora Mariangela Meyer destacou que esses primeiros acordos representam “um 

marco histórico para a prestação jurisdicional, já que a solução através da conciliação é a 

melhor e mais célere forma de resolver os conflitos”. E acrescentou: “Do total de cadastros já 

realizados, os primeiros 83 acordos foram homologados nesta quarta-feira. As negociações 

para a conciliação aconteceram de forma transparente, durante audiências públicas. Outra 

vantagem é que o conflito se resolveu de forma consensual, evitando que um processo 

demorado se arrastasse na justiça por um longo período”, destaca a juíza (TJMG, 2018). 

A magistrada disse também que as indenizações previstas nesses primeiros acordos 

homologados variam de R$ 10 mil a R$ 3 milhões, dependendo dos itens periciados no 

levantamento elaborado pela Cáritas. “Os valores serão pagos imediatamente, através de 

depósito nas contas bancárias das vítimas”, esclareceu. 

Outro marco que ocorreu somente em julho de 2019 foi o início da construção das casas para 

os ex-moradores de Bento Rodrigues. O contrato assinado em 29/07/19 pela Fundação 

Renova e o grupo HTB, que executará o serviço, prevê a construção de aproximadamente 255 

casas que devem ser entregues até 27 de agosto de 2020. O local do reassentamento foi 

definido conjuntamente com os atingidos de Bento Rodrigues em 2017 e, até a presente data, 

consistia apenas na preparação do canteiro de obras com 398 hectares de área. 

 Segundo o promotor de Justiça G.M., existe a possibilidade de que Fundação Renova seja 

multada em R$ 1 milhão por dia de atraso no cronograma das obras. Além das residências, o 

novo Bento também terá uma escola, posto de saúde, associação comunitária, campo de 

futebol, quadra poliesportiva e três igrejas, em atendimento às solicitações dos atingidos 

durante a celebração do novo acordo celebrado em 2018, Termo de Ajuste de Conduta (TAC).  

 

5.2.Caso rompimento da barragem de Fundão: mapeamento preliminar dos atores 

envolvidos na fase de recuperação após três anos 

Considerando os atores envolvidos na fase de reconstrução, identifica-se um arranjo na rede 

de Stakeholders com a presença das dimensões Pública, Privada e Sociedade conforme 

apontado por Cozzolino (2012) e Fontainha et al. (2014) no Modelo Conceitual de Integração 

dos Stakeholders em operações humanitárias. Destaca-se, nesse contexto, a participação dos 

Stakeholders Ministério Público no âmbito Estadual e Federal e das Defensorias Públicas 

como representantes do Governo na dimensão Pública. As empresas Vale S.A., Samarco 

Mineração S. A. e BHP Billiton configuram o eixo de participação na dimensão Privada.  Por 

último, a dimensão Sociedade pode ser verificada diante da participação da sociedade local, 
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mídia e organizações em prol dos direitos humanos, como MAB (Movimento dos Atingidos 

por Barragens) entre outros. Cabe aqui destacar o papel da mídia em dar visibilidade aos 

atingidos e contribuições na coordenação entre Stakeholders na medida em que evidencia e 

critica posições unilaterais na tomada de decisão entre os atores envolvidos sem ou com 

pouca participação dos atingidos, conforme já abordado anteriormente. 

 Dado que, em uma visão mais ampla, a Teoria dos Stakeholders aponta que qualquer ator que 

possa influenciar ou ser influenciado pelas ações de uma organização é relevante para a 

definição dessas ações e, nesse sentido, a empresa deveria atrelar suas ações às questões éticas 

e morais, considerando a participação de todos os atores envolvidos em suas atividades. Nesse 

sentido, dada a diversidade e o expressivo número de partes interessadas, pode-se considerar 

que o modelo C proposto por Taylor (2000) é o que melhor representa o contexto analisado. 

Este compreende um conjunto maior de grupos e instituições, cujas ligações não seriam de 

simples dominação, mas conforme as possibilidades de negociações, de compromissos e de 

alianças, de acordo com as diferentes intensidades dos elos que interligam esses diferentes 

atores. Nele, aparecem diversos atores em um processo constante de interações mutáveis e a 

necessidade constante de gerenciamento destas. Algumas características cruciais para o 

entendimento do nível de relacionamento foram observadas a partir da coleta de dados e estão 

reportados nos sub-tópicos abaixo como caracterização das relações entre pares de 

Stakeholders . Considerando que os grupos analisados na cadeia humanitária não podem ser 

comparados, uma vez que os mesmos têm papéis e interesses e participações diferentes, pode-

se inferir que estas assimetrias interferem no contexto da estrutura das relações entre 

Stakeholders nas operações.  

Ainda, com base na coleta de informações a campo, como resultado da aplicação dos 

questionários aos atingidos pertencentes às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira que atualmente residem em Mariana, realizou-se um mapeamento inicial dos 

Stakeholders envolvidos na fase de recuperação. Nos primeiros meses que sucederam ao 

rompimento da barragem de Fundão, diversos atores se apresentaram como interessados nos 

seus desdobramentos.  

O desastre despertou o interesse de entidades de classe, imprensa, instituições de ensino, 

organizações estatais e não estatais, poder público em suas distintas escalas, movimentos 

sociais, grupos religiosos e entidades não governamentais. Nesse momento, durante os 

estágios iniciais da fase de resposta, houve um crescimento de um grande sistema de atores 

sociais e mecanismos interdisciplinares. Nessa conjuntura, junto com o grande número de 
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atores, instalou-se também um clima de desconfiança, pois no primeiro momento não era 

possível identificar os interesses ali representados por cada Stakeholder. Como apontado por 

Zhouri (2016), os conflitos ambientais não se restringem ao confronto de interesses entre duas 

ou mais partes, mas sim a cenários em que os agentes envolvidos ocupam posições 

assimétricas. Evidencia-se que os atores envolvidos ocupam posições assimétricas, em que 

uma distribuição desigual dos capitais econômico, político e simbólico lhes define o poder de 

ação e enunciação, segundo esta mesma autora. Há a percepção de pouca clareza da disputa 

travada com polos opostos, tendo as empresas responsáveis pelo desastre de um lado 

(Samarco, Vale e BHP Billiton) e as comunidades atingidas do outro lado. O trecho a seguir 

da ex-moradora de Bento Rodrigues, M.F.F., ilustra essa afirmação: “Acho que vão todos 

ficar sem punição. A empresa (Samarco) tem muita força. Só não pode mais que Deus . (....) a 

gente não sabe ainda como fazer para ter nossos direitos atendidos.”  

Outro relato que contribui nesse sentido é de uma assessora da Cáritas Regional Mariana 

A.P.S.A. ao abordar a questão da negociação entre a Fundação Renova e os atingidos: “(...) a 

Fundação Renova não está ajudando, porque é uma relação de desigualdade. O atingido vai 

sem orientação, mas iludido pela oferta econômica" A.P.S.A.  

Observa-se que com o passar do tempo, apontado por Vivacque (2005), as formas de 

interação entre os atores foram se consolidando e as relações entre os envolvidos a cada 

desdobramento das negociações judiciais e extrajudiciais, se tornava mais complexa em 

função da existência de diversas fontes de conflitos entre os envolvidos. A título de ilustração, 

a questão do acesso à informação pode ser citado. Há relato de dificuldade ao acesso de 

pessoas interessadas aos documentos produzidos pela Fundação Renova. Além disso, a 

existência de uma cláusula no contrato de indenização que exige o compromisso de 

confidencialidade entre as partes e impõe multa a quem desobedecê-la tornou-se uma questão 

conflituosa para os atingidos e fonte de discussões entre o do Ministério Público, as 

assessorias que participam do trâmite indenizatório e os atingidos. Considerando as 

dimensões do atributo poder, esse atrito justifica-se uma vez que essa cláusula pode ser 

considerada intimidadora para os atingidos. 

 Como citado anteriormente durante a revisão bibliográfica, as relações entre Stakeholders 

não são imutáveis, pelo contrário, apresentam flexibilidade e mutação à medida que as 

interações e conflitos ocorrem. Ciente da premissa de instabilidade dessa rede e da 

caracterização inicial dos atores envolvidos na fase de reparação, identificados durante a fase 

de campo, são descritos no quadro Caracterização dos papéis, responsabilidades e interações 
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dos Stakeholders. De modo resumido, a exemplo da conduta utilizada na logística 

empresarial, pode-se elencar os papéis e responsabilidades dos principais atores envolvidos no 

desastre do rompimento da barragem de Fundão durante a etapa de recuperação conforme 

apresentado no quadro 9: 

Quadro 9 - Diagnóstico dos papéis, responsabilidades e interações dos Stakeholders: 

 Stakeholders 

 

Papéis e 

responsabilidades 

Forma de interação 

com outras partes 

interessadas 

Forma de 

coleta de 

dados 

Representante 

entrevistado 

Duração 

minutos 

Samarco e suas 

controladoras 

(Vale e BHP 

Billiton Brasil) 

Ações de reparação e 

reconstrução das regiões 

atingidas, através da 

criação da Fundação 

Renova. 

Na esfera judicial tem 

recorrido das multas e 

penalidades aplicadas 

pelos diversos órgãos 

do governo em função 

do desastre. Atua com 

foco na obtenção de 

licenças e adequações 

para o 

reestabelecimento de 

suas operações. 

Dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

Não houve 

aplicação de 

questionário. 

 

Fundação 

Renova 

Gestão de toda a cadeia 

humanitária nas fases de 

recuperação e 

reconstrução. 

Assiste aos atingidos e 

coordena todas as fases 

de reparação e de 

reconstrução das áreas 

atingidas, bem como é 

responsável pelos 

desembolsos 

financeiros, 

contratações e 

indenizações dos 

atingidos. Exerce a 

gestão do desastre com 

interação entre a 

consultoria que 

representa os atingidos 

(Cáritas), as 

consultorias técnicas 

contratadas pela 

própria Renova e 

exerce o diálogo direto 

com os próprios 

atingidos. 

 

Entrevistas e 

dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

Representante  

de relações 

com a 

comunidade 

42 

 



 

 

88 

 

Stakeholders  

 

Papéis e 

responsabilidades 

Forma de interação 

com outras partes 

interessadas 

Forma de 

coleta de 

dados 

Representante 

entrevistado 

Duração 

minutos 

Ministério 

Público  

Intermediação das ações 

entre a Fundação Renova 

e atingidos com o 

objetivo de promover a 

reparação dos danos 

coletivos. 

Acompanhamento das 

reuniões de diálogo, 

mediação de conflitos 

entre a Renova e 

atingidos, monitora as 

assinaturas de acordos 

e ações judiciais e 

intervém nas mesmas 

quando necessário para 

defender os direitos dos 

atingidos. 

Entrevistas e 

dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

Promotor 

público  

28  

Defensoria 

Pública 

Presta apoio jurídico aos 

beneficiários.Controla e 

monitora ações em prol 

da defesa dos direitos 

dos atingidos. Na fase 

atual de reparação, tem 

atuação expressiva no 

programa extrajudicial 

de indenização para toda 

a bacia do Rio Doce, 

denominado Programa 

de Indenização Mediana 

(PIM). 

Articulam ações junto 

ao Ministério Público 

para garantir a 

manutenção dos 

direitos dos atingidos e 

impactados 

(beneficiários) 

Entrevistas e 

dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

  

Assessorias 

técnicas 

Atuam como suporte aos 

atingidos (beneficiários) 

durante as negociações e 

auxílio nas tomadas de 

decisões 

Participam de fóruns de 

discussão envolvendo 

do Ministério Público 

e/ou a Fundação 

Renova como 

representante dos 

direitos dos atingidos. 

Entrevistas e 

dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

Representante 

da assessoria 

Cáritas em 

Mariana/MG 

62  

Atingidos 

(beneficiários) 

Participam de reuniões 

com a Fundação Renova, 

audiências públicas na 

cidade de Mariana para 

exigir e cobrar o 

desdobramento das ações 

Estão organizados em 

comissões e interagem 

diretamente com a 

Fundação Renova, com 

a Cáritas e com o 

Ministério Público. 

Entrevistas 

estruturadas 

Representante 

dos atingidos 

no CIF; 

Diversos 

atingidos 

entrevistados 

33  
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de recuperação e 

reconstrução das 

localidades destruídas, 

dos critérios de 

indenização e ainda  o 

reconhecimento de 

atingidos e afetados no 

contexto de três anos 

após o desastre entre 

outras atividades. 

durante a fase 

de coleta de 

dados em 

campo 

Sociedade Loca 

l(Comunidade 

de Mariana/MG 

e  

representantes) 

 

 

Pressionam o Estado 

para a retomada das 

operações da Samarco 

Mineração S.A. 

Participam de 

manifestações populares 

em prol do 

restabelecimento da 

situação econômica do 

município e da geração 

de empregos diretos na 

mineração e indiretos. 

Pressionam o Poder 

Público a liberar a 

licença de operação da 

Samarco Mineração 

S.A.. Interagem com os 

atingidos que residem 

em casas alugadas na 

cidade. 

Entrevistas e 

dados 

secundários 

divulgados 

pela mídia. 

Não houve 

aplicação de 

questionário. 

 

Mídia Exerce pressão no 

Estado, nas mineradoras  

e na Fundação Renova 

ao divulgar as 

reivindicações dos 

atingidos e os estágios 

pendentes do processo de 

reparação dos danos 

    

Organizações 

não 

governamentais 

ativistas (MAB) 

Interagem de forma 

orientativa junto aos 

atingidos. 

    

Fonte: Elaborado pela própria autora 

O grupo “mídia” inclui todos os principais veículos de comunicação, de nível nacional, nas 

formas impressa e online. Em nível local, destaca-se o Jornal Ponto Final e o Jornal A Sirene, 

este último fundado especificamente para fazer a cobertura dos desdobramentos do desastre e 

dar voz e visibilidade aos atingidos. No grupo “ativistas”, destaca-se o Movimento dos 
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Atingidos por Barragens (MAB), movimento popular brasileiro surgido no final dos 

anos 1970 com o objetivo de organizar os atingidos pela construção de barragens para a 

defesa de seus direitos. 

Há ainda de se considerar os ditos atingidos indiretos, ou seja, aqueles que não foram 

atingidos pela lama, mas teve um impacto negativo na sua vida como reflexo do desastre. Na 

categorização empregada neste estudo, os mesmos estão englobados no grupo denominado 

Sociedade Local. Neste grupo, além da população residente no município de Mariana/MG, 

encontram-se os comerciantes da região, principalmente, proprietários de hotéis e restaurantes 

que perderam clientes ou fazendeiros que tiveram suas terras soterradas e contaminadas e 

continuam ser ter o reconhecimento da Fundação Renova como atingidos.  

Na mesma situação encontram-se os ex-empregados diretos da mineradora Samarco 

Mineração S.A., empregados terceirizados (contratados), fornecedores da cadeia produtiva 

entre outros. Além de perderem seus empregos ou negócio contribuíram para a piora dos 

índices de desenvolvimento do município de Mariana/MG. Nesse contexto ainda permanece o 

desafio entre os atingidos para o alcance do reconhecimento pela Fundação Renova, sob o 

aspecto do impacto econômico provocado pelo desastre. 

 

5.2.1.  A empresa Samarco Mineração e suas controladoras 

 

A Samarco Mineração S.A. se consolidou entre as mais importantes empresas do mercado 

transoceânico de pelotas de minério de ferro como uma empresa brasileira de capital fechado, 

controlada em partes iguais por dois acionistas – BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. –, com 

operações em dois estados brasileiros, Minas Gerais e Espírito Santo. A empresa está 

posicionada entre as maiores exportadoras do País e, em 2014, ocupava a décima posição do 

ranking, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC). Com um modelo de negócio exportador, com clientela distribuída em19 países, na 

Europa, nas Américas, na Ásia, na África e no Oriente Médio, com um portfólio que 

concentra pelotas de minério de ferro em duas grandes categorias – redução direta (DR) e 

alto-forno (BF) – e finos (pellet feed e sinter feed). Além das operações industriais, a Samarco 

detém uma usina hidrelétrica, em Muniz Freire (ES), e participa do consórcio da usina 

hidrelétrica de Guilman-Amorim, em Antônio Dias e Nova Era (MG).  

Com sede corporativa em Belo Horizonte (MG) e escritórios de vendas em Vitória (ES) e no 

exterior – Amsterdã, na Holanda, e Hong Kong, na China –, a Samarco possui duas unidades 
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operacionais: Germano, em Minas Gerais, e Ubu, no Espírito Santo, onde também se localiza 

o terminal marítimo próprio. A estrutura de tomada de decisões na Samarco é composta de 

três esferas: sociedade, representando os acionistas proprietários, BHP Billiton Brasil Ltda. e 

Vale S.A.; governança, composta do Conselho de Administração e dos comitês de 

assessoramento; e gestão, constituída pela Diretoria Executiva. Esse modelo permite à 

Samarco a integração e o diálogo entre os acionistas e as lideranças executivas, favorecendo, 

assim, a transparência na condução dos negócios e o acompanhamento e a atualização da 

estratégia (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE SAMARCO, 2014). 

Ainda segundo o Relatório Anual de Sustentabilidade da Samarco (2014), a empresa 

considera a gestão de riscos um requisito básico para o cumprimento de nossos planos de 

negócio. Expresso na Política de Gestão de Riscos e no Manual de Gestão de Riscos 

Corporativos, o modelo adotado pela empresa permite monitorar, analisar e controlar os 

impactos das principais externalidades que podem afetar o futuro de nosso negócio. Os riscos 

são classificados conforme sua natureza – como ambiente de mercado, aspectos legais, saúde 

e segurança e impacto ambiental – e também quanto ao seu nível de criticidade/materialidade, 

considerando eixos essenciais para a continuidade de suas operações. A empresa subdivide os 

riscos em cinco categorias: estratégicos operacionais; de projetos; financeiros e de 

conformidade; e de saúde e segurança. Conforme mencionado neste mesmo documento, a 

empresa reavalia anualmente seus riscos, para que possa acompanhar quaisquer mudanças de 

ambiente percebidas no seu negócio, seja no cenário interno (projetos, estratégia, resultados 

etc.) ou externo (mercado, tendências macroeconômicas etc.). O mapeamento é feito a partir 

da projeção e simulação de cenários, em um trabalho que envolve a gerência-geral 

responsável e as áreas técnicas da Empresa. Os riscos possuem planos de ação monitorados 

mensalmente e, quando classificados como materiais, os controles são submetidos a 

avaliações de efetividade, segundo metodologia própria. 

Em relação ao processo produtivo, a primeira etapa do processo é a extração de minério de 

ferro, realizada em minas a céu aberto na unidade de Germano, entre os municípios de 

Mariana e Ouro Preto (MG). Setenta por cento do minério extraído é transportado por meio de 

um sistema de correias transportadoras, sendo conduzido aos concentradores, onde é realizado 

o beneficiamento deste com o intuito de aumentar seu teor de ferro. Em seguida, o minério 

passa por uma etapa de espessamento (ajuste na porcentagem de sólidos), sendo acrescido de 

30% de água, e enviado, como polpa, até o Espírito Santo, por meio de minerodutos. Os 

rejeitos e estéreis ficam na unidade de Germano, armazenados em barragens e pilhas de 
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estéril, seguindo a legislação ambiental vigente. Já em Ubu, no município de Anchieta (ES), a 

polpa de minério de ferro passa por uma etapa de filtragem e adição de insumos, dando início 

ao processo de pelotização. As pelotas são endurecidas e finalizadas em tratamento térmico, 

em fornos das quatro usinas em operação, e são estocadas em pátios até seu embarque, no 

terminal marítimo da Samarco (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 

SAMARCO, 2014). 

A Samarco acondiciona o estéril, em pilhas, enquanto que o rejeito do beneficiamento é 

depositado em barragens. No Complexo Mariana, a Samarco possui três barragens, enquanto 

a Vale possui outras seis, além de oito diques. As barragens da Samarco (Germano, Santarém 

e Fundão), assim como a barragem Campo Grande da Vale são classificadas como Classe III 

pelos órgãos ambientais, com grande potencial de danos ambientais (JUSTIÇA GLOBAL, 

2016). 

Ressalta-se também o atributo Poder devido à dependência econômica de Mariana/MG e 

demais municípios com a Samarco Mineração S.A.. Considerando a inatividade operacional 

da empresa desde o desastre, estima-se que o primeiro ano de inatividade equivaleu a US$ 1,7 

bilhões e equivale a 8% das exportações totais de Minas Gerais. Sobre a situação financeira 

dos municípios afetados pelo desastre, o presidente a empresa Samarco Mineração em 

entrevista ao jornal Agência Brasil (06/11/2018) se posicionou da seguinte forma: “ 

Infelizmente, é grave a condição financeira e econômica de todas as regiões em que temos 

operações paralisadas”. Este trecho se refere à queda na arrecadação de impostos nesses 

municípios, dada a paralisação das atividades da empresa.  

Ainda em relação à relevância da empresa para esses municípios, o presidente Roberto 

Carvalho, presidente da Samarco Mineração S.A complementou: “Temos percebido que a 

população e as autoridades apoiam a retomada das nossas atividades.”. 

A forte dependência econômica dos municípios onde se encontram as unidades produtoras da 

empresa é uma variável que contribui para a assimetria do atributo poder no contexto dos 

Stakeholders envolvidos Em entrevista ao jornal Estado de Minas, o presidente da empresa 

Samarco Mineração S.A. argumenta que toda a população dos municípios que possuem as 

atividades da empresa estão sofrendo. Afirmou ainda que: “Sabemos que o impacto 

econômico é grande e afeta o emprego e os serviços essenciais, como saúde e educação. No 

final do ano passado, tivemos que reduzir nosso quadro de funcionários em 600 pessoas. 

Metade saiu em um Programa de Demissão Voluntária. A outra metade tivemos que 

dispensar. Quanto mais o tempo passa, mais aumentam as dificuldades. E se a gente não 
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voltar logo, a situação vai piorar” (Estado de Minas, Inatividade da Samarco alimenta 

incerteza econômica, p. 16, 31.01.2018) 

Para a empresa Samarco Mineração S.A., evidencia-se sob o prisma do Modelo de Saliência o 

destaque do atributo urgência. No caso, a urgência está inserida no contexto de readequações 

em seu processo produtivo para obtenção da licença de operação e retomada produtiva.  

Durante a realização das entrevistas e também em alguns momentos no transcorrer de 

audiências públicas, foram coletados relatos por parte dos atingidos em duas vertentes: a 

primeira mais radical, no qual os mesmos manifestavam revolta com a empresa Samarco 

Mineração S.A. e a segunda, na qual os atingidos se solidarizaram com a situação do 

município de Mariana e não se posicionavam contra a “empresa voltar a operar”, mas sim 

contra a forma ou processo adotado por ela para praticados e os riscos envolvidos. Observou-

se que a vertente contra o retorno das operações da empresa foi mais enfática nos meses logo 

após o desastre. Como passar do tempo, o posicionamento dos atingidos, talvez por pressão da 

sociedade local, passou a ser posicionado como favorável à retomada das operações da 

empresa. Tal observação pode ser constatada durante as audiências públicas em que a 

empresa apresentou às comunidades o plano de retomada das operações. A título de 

exemplificação, na audiência pública realizada em dezembro de 2017 na Câmara de 

Mariana/MG, houve a aprovação por onze votos favoráveis e um contra sobre esse ponto. O 

depoimento do atingido J.N.J., ex morador de Bento Rodrigues corrobora com essa visão: “A 

maioria dos atingidos apoia a retomada da operação da mineradora, desde que se cumpram os 

compromissos assumidos, como a reconstrução de Bento Rodrigues”. E complementa: “A 

maioria quer que ela (Samarco) volte porque gera emprego e renda e melhora a situação da 

prefeitura e de todo mundo. Mas, se começar a minerar antes do reassentamento, quem 

garante que ela não vai esquecer a gente?” atingido J.N.J., ex morador de Bento Rodrigues. 

Na visão do prefeito de Mariana/MG, a retomada das operações da empresa também é 

apoiada. Em entrevista à Agência Brasil, afirmou: “Nós precisamos da mineração, mas com 

responsabilidade” (AGÊNCIA BRASIL, 16/11/2015)  

Considerada a natureza do desastre estudado, o setor privado desempenha relevante atuação 

dentre os atores envolvidos. Sob a ótica da Responsabilidade Social Corporativa na qual a 

empresa tem a responsabilidade de atender às necessidades de todos aqueles os quais são, de 

alguma forma, afetados pela sua operação, o setor privado e suas interações com demais 

Stakeholders constituem um elo central para os desdobramentos das ações e relações na 

cadeia humanitária. Presume-se que, nesse contexto, as empresas devem agir não só para 
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evitar as pressões exercidas pelas partes interessadas internas, mas também para alcançar um 

bem maior na sociedade (Russo & Perrini, 2010). Nesta perspectiva, a Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) desenvolve mais a teoria dos Stakeholders para explicar que as 

empresas devem agir tendo em mente os interesses de todas as partes interessadas, com uma 

visão além do aspecto financeiro ou dos interesses próprios (FREEMAN et al., 2010).   

No entanto, nota-se uma tendência das empresas agirem em questões sociais apenas de forma 

reativa, após ser pressionado por seus Stakeholders. Estas empresas são as que se dedicam à 

abordagem de relacionamento ditas pontuais que é derivada da perspectiva de "esperar para 

ver" voltado para a mitigação e preparação (DE OLIVEIRA, 2016). Esta abordagem baseia-se 

exclusivamente em atender às pressões da sociedade sobre os danos ambientais, escassez de 

recursos naturais, as lacunas sociais e exigências dos consumidores (MENZ, 2012).  

 A postura reativa da empresa foi explicitada, por exemplo, mediante ao não pagamento de 

multas aplicadas por diversos órgãos e da recorrência desta segundo artefatos judiciários 

como forma de contestação dessas infrações. Conforme informado pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), esse órgão federal aplicou 24 

autos de infração à mineradora por motivos ligados ao rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana/MG.  

Desse montante, a empresa Samarco Mineração S.A. recorreu de todos.  Ainda segundo o 

IBAMA, o total de penalidades aplicadas pelo órgão federal à Samarco totaliza 344,85 

milhões de reais.  

A situação não é diferente nos órgãos ambientais estaduais, que aplicaram sanções adicionais 

às do IBAMA. Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) de Minas Gerais apontam que desde o desastre foram aplicadas 38 

multas à mineradora, totalizando 205,86 milhões de reais. Destas, 37 estão em fase de recurso. 

Só uma, a primeira, aplicada logo em novembro de 2015 e chamada pelo órgão de "multão" 

por se referir ao rompimento da barragem em si, começou a ser paga. O valor original era de 

112,7 milhões, que acabou atualizado para 127,6 milhões. A Samarco parcelou a dívida em 

uma entrada de 6,38 milhões (o único valor pago do total das multas aplicadas pelos dois 

órgãos até agora) e outras 59 parcelas que, em média, custarão dois milhões de reais cada.  

Sobre isto, a Samarco Mineração S. A. afirmou que recorre das multas por entender que "há 

aspectos técnicos e jurídicos nas decisões que precisam ser reavaliados e, por isso, aguarda a 

decisão administrativa das defesas apresentadas". A empresa afirmou, ainda, que em 2016 

aplicou dois bilhões de reais nas ações de reparação e compensação assumidas em um Termo 
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de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado em 2016 com o Governo Federal, 

Governos de Minas Gerais e do Espírito Santo.  

Outros investimentos continuam sendo feitos pela Fundação Renova, entidade sem fins 

lucrativos que assumiu em agosto de 2016 a responsabilidade de implementar todos os 

programas do TTAC.  

 

5.2.2.  A Fundação Renova 

O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta estabeleceu que a recuperação do rio Doce 

seria feita por uma organização autônoma, totalmente dedicada às atividades de reparação e 

compensação dos impactos. Assim foi criada a Fundação Renova. “Estabelecer uma fundação 

tem sido um modelo adotado para o enfrentamento de desastres em várias partes do mundo”, 

segundo afirmação de representante própria Fundação Renova Em linhas gerais, a Fundação 

Renova como entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados 

pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG) é uma organização sem fins 

lucrativos, resultado de um compromisso jurídico chamado Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta (TTAC). Este define o escopo da atuação da Fundação Renova, que 

são os quarenta e dois programas que são desdobrados nos muitos projetos que estão sendo 

implementados nos seiscentos e setenta quilômetros de área impactada ao longo do rio Doce e 

afluentes.  

Ao estabelecer uma organização dedicada exclusivamente ao processo de reparação, também 

foi criado um modelo de governança , com o intuito de promover o envolvimento e a 

integração de diversas entidades. Assim, a ideia do modelo de governança adotado seria 

possibilitar respostas para cada desafio são obtidas em conjunto, sendo que nenhuma parte 

envolvida tem controle sobre a decisão. Para tal, a Fundação Renova reúne técnicos e 

especialistas de diversas áreas de conhecimento, dezenas de entidades de atuação 

socioambiental e de conhecimento científico do Brasil e do mundo e soma hoje cerca de sete 

mil pessoas (entre colaboradores próprios e parceiros) trabalhando no processo de reparação, 

de Mariana à foz do rio Doce. Para a gestão de processos, as ações de reparação foram 

divididas em duas frentes principais. A primeira é a da reparação em si, voltada para reverter 

ou diminuir os impactos causados pelo rompimento em que inclui-se o manejo de rejeito, a 

reconstrução das vilas e as indenizações. A segunda é a de compensação, para ressarcir a 

sociedade pelos danos gerais causados na vida das pessoas — restauração florestal, 

recuperação de nascentes e saneamento para os municípios ao longo do rio Doce são alguns 

https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/
https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/
https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/
https://www.fundacaorenova.org/quem-faz-parte/
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exemplos (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018). Ainda segundo a Fundação Renova (2018), o 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta também estabeleceu que a recuperação do rio 

Doce seria feita por uma organização autônoma, totalmente dedicada às atividades de 

reparação e compensação dos impactos. Assim foi criada a Fundação Renova. Diante dessa 

premissa, a criação da Fundação Renova pautou-se na ideia de uma única organização para 

promover a integração das ações junto aos demais Stakeholders. Para tal, a ação coordenada 

junto aos demais atores envolvidos e a mitigação de conflitos no processo de tomada de 

decisão englobam as capacidades de uma organização com essa natureza.  

Com base nos estudos de Alpaslan et al. (2009), uma organização pode assumir quatro 

diferentes posturas diante de uma crise: reativa, defensiva, cooperativa ou proativa. A partir 

da análise do comportamento da Fundação Renova no gerenciamento de crises envolvendo a 

rede de Stakeholders, evidenciou-se uma tendência da organização em assumir um 

comportamento defensivo na fase de recuperação do desastre em estudo.  

A expectativa com a criação da Fundação Renova celebrada via acordo TTAC se baseava em 

um comportamento distinto do que foi verificado perante os atingidos. Alguns dos relatos 

abaixo ratificam essa afirmação: “Ela (Fundação Renova) foi constituída para reparar danos, 

mas tem criado mais danos e retirado direitos.” M.M. S. – integrante da comitiva de atingidos 

que foi à Londres em novembro de 2018 reivindicar os direitos dos atingidos.  

No tocante ao posicionamento da Fundação Renova diante das solicitações dos atingidos, 

depara-se com uma relação em que se destaca a dimensão do Poder diante dos beneficiários. 

Esta relação foi evidenciada de forma mais saliente durante a fase de indenizações prevista no 

acordo TTAC. O seguinte depoimento elucida essa questão: "Só vai ser um acordo justo se o 

atingido tiver os parâmetros construídos com sua assessoria. Ele precisa ter elementos para 

negociar de forma mais justa e isonômica. A Fundação Renova não está ajudando, porque é 

uma relação de desigualdade. O atingido vai sem orientação, mas iludido pela oferta 

econômica" A.P.S.A., assessora da Cáritas Regional Mariana. Ainda nesse aspecto, outro 

exemplo evidenciado em relação ao atributo poder exercido pela Fundação Renova, refere-se 

à estrutura do processo indenizatório. 

 Na política de indenizações adotada pela organização, não há a possibilidade de discussão, 

pelos atingidos, em relação aos valores oferecidos por esta. Apenas lhes compete o direito de 

aderir ou recusar a oferta da Fundação Renova. Diante da recusa do atingido, o processo 

torna-se mais moroso uma vez que as negociações tendem a tramitar na esfera judicial. Desse 

modo, o Poder é evidenciado para coagir os atingidos a aceitarem as indenizações propostas, 

https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/
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posto que o processo judicial exige um prazo maior para resolução da questão. E isto tende a 

não atender a urgência destes em receber as indenizações. Tal fato evidencia as diferentes 

posturas de um Stakeholder diante de uma crise. Conforme já abordado, Alpaslan et al. (2009) 

afirmaram que uma organização pode assumir quatro diferentes posturas diante de uma crise: 

reativa, defensiva, cooperativa ou proativa. Nesse contexto, a análise do comportamento do 

Stakeholder Fundação Renova apresenta indício de um comportamento misto, hora defensivo, 

hora colaborativo.   

A postura colaborativa é destacada em momentos em que a Fundação Renova se manifesta a 

favor do diálogo e da resolução dos conflitos. Como exemplo disso, tem-se a divulgação da 

seguinte nota em seu site: “A Fundação Renova entende como legítima a manifestação dos 

atingidos e reafirma seu compromisso com o diálogo para a construção das soluções”. E 

complementa: “As questões levantadas (pela comitiva) já vem sendo trabalhadas e têm sido 

enfrentadas com empenho, disposição para negociar, transparência e comprometimento com a 

maior ação de recuperação ambiental, social e econômica em construção no país” (Fundação 

Renova, 2018).  

 

5.2.3. Os atingidos como beneficiários do processo de reconstrução 

O desastre provocado pelo Rompimento da Barragem de Fundão teve impacto em um número 

significativo de comunidades ao longo de trinta e nove municípios, pertencentes aos estados 

de Minas Gerais e Espírito Santo.  Segundo o entendimento do Ministério Público Federal, o 

grupo dos Stakeholders denominados como atingidos é composto pelas comunidades de 

jusante.  No município de Mariana/MG, compreendem as comunidades mais afetadas foram 

aquelas que geograficamente se encontravam localizadas mais próximas da barragem e 

tiveram sua infraestrutura destruída pela lama, como os subdistritos de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Barra Longa. Nessas localidades, centenas de moradores ficaram 

desabrigados, cerca de duzentas e trinta e seis famílias em Bento Rodrigues, sendo cento e dez 

em Paracatu e oito em Gesteira (município de Barra Longa). Essas comunidades estão 

localizadas na área que a Fundação Renova classificou como “região de barragem”, que fora 

destruída com os impactos do rompimento da barragem de Fundão.  

O termo “atingido” se refere a aqueles que sofreram perdas diretas com o desastre. 

Historicamente, o conceito de atingido tem origem no Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e o termo é citado em um decreto nacional que previa o reconhecimento 

dos direitos e deveres relacionados à fase de reparação. É uma denominação que gera 
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conflitos, uma vez que os impactos também abrangeram outras esferas e, por esse motivo, o 

termo “impactado” tornou-se mais abrangente e empregado com frequência nos trâmites 

judiciais e pela mídia. Durante a pesquisa em campo, percebeu-se que parte dos beneficiários 

preferia ser denominado como “impactado” e outra parte, já se autodenominava “atingido”.  

O reconhecimento como pessoas afetadas permitiu às famílias o direito às medidas de 

assistência emergenciais e bem-estar logo após o acidente. Esse cadastro inicial foi 

considerado premissa para o pagamento das indenizações e direito ao reassentamento pela 

Fundação Renova. Nesse cenário, o instrumento criado pelas empresas envolvidas para a 

identificação e mensuração dos danos e das pessoas afetadas se desdobrou em um 

levantamento de registro de perda, também comumente denominado levantamento cadastral. 

Assim, via a utilização de um formulário eletrônico realizou-se o cadastro dos atingidos.  

Ainda no contexto temporal do segundo semestre do ano de 2019, a Fundação Renova 

mantém auxílio financeiro a duzentas e noventa e uma famílias que foram atingidas pelo 

desastre. Essas famílias moram em casas alugadas pela própria fundação na cidade de 

Mariana/M.G. enquanto aguardam a reconstrução de suas comunidades. Como parte do 

processo indenizatório firmado via a celebração do acordo TTAC a Fundação Renova 

distribuiu cerca de oito mil cartões de auxílio financeiro aos atingidos e impactados 

diretamente pelo rompimento nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com mensalidade 

na faixa de R$ 1,2 mil a R$1,5 mil.  

Organizado em trinta e três blocos de perguntas, o questionário teve como objetivos 

específicos traçar o perfil socioeconômico e cultural das famílias impactadas pelo acidente; 

realizar o levantamento de perdas e danos das mesmas e de suas expectativas em relação à 

reparação; identificar as relações socioeconômicas e culturais estabelecidas entre a população 

impactada nos municípios atingidos; fornecer dados da população impactada para a aplicação 

de programas de reparação socioeconômica e ambiental. Sobre esse aspecto, CRI (1995) 

afirma que os processos de recuperação não fazem parte das políticas de reparação ao 

considerar que a reconstrução não se limita a restituir aspectos físicos e materiais ou à 

reposição de infraestrutura e renda. Em corroboração, Bebbington (2011) afirma que a noção 

de estratégias de vida não se limita aos aspectos materiais, mas também a suas rotinas de 

subsistência, territorialidade e provisão e trabalho. O instrumento cadastral empregado foi 

elaborado para mensurar impactos limitados e abordou em sua essência questões como: houve 

impacto/efeito; a situação foi reestabelecida; como a situação foi restabelecida, dentre outras, 

não englobando questões sociais. Sobre essa questão, os atingidos demonstraram insatisfação 
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em relação aos critérios adotados pela Fundação Renova para a categorização de quem foi 

atingido ou não. Os depoimentos a seguir corroboram com essa afirmação: 

Na visão de J.B., ex-morador de Bento Rodrigues, o termo impactado não é adequado. 

Segundo ele, “essa expressão é utilizada para diminuir o sofrimento e as perdas de quem dos 

moradores do Bento (...). Impactado parece ter uma conotação suave (...)”. 

Já para a ex-moradora, de Bento Rodrigues, M.A.S., a opinião é diferente: “Atingidos somos 

todos nós(...) pessoas que se enxergam atingidos ou  afetados com o que aconteceu. A Renova 

usa a divisão de impactados “diretos” e “indiretos” e isso gera ainda mais confusão. Para você 

ter noção, se a lama chegou até você, é impactado. Mas, se você estava bem próximo, mas  a 

lama não chegou até você, então é impactado indireto e não tem direito ao cadastro.” 

A situação exposta acima gera consequências relevantes para as comunidades e questiona a 

legitimidade dos atingidos como beneficiários. O fato de que parte dos atingidos pelo 

Rompimento da Barragem de Fundão não foram reconhecidos como tais, mesmo após três 

anos do desastre, gerou diversas solicitações e processos judiciais. Acrescenta-se a esse 

cenário relatos pontuais de oportunismo por algumas pessoas que tentaram se enquadrar 

indevidamente como atingidos, se aproveitando da natureza e a extensão do desastre. A busca 

pelo reconhecimento da legitimidade dos atingidos bem como da legitimidade das suas 

solicitações perpassou a negociação direta com a Fundação Renova e culminou nos tribunais 

de justiça. 

Com isso, deixaram de ser contemplados com as medidas reparatórias emergenciais, com 

medidas de reparação como o pagamento de auxílio pecuniário mensal e alguns ainda se 

encontram sem moradia.  Neste estudo, adotaremos o termo “atingido”, com a premissa de 

contemplar os que sofreram impactos diretos ou indiretos. Passados mais de três anos do 

desastre, questões como a definição de atingidos versus impactados ainda não foram 

plenamente definidas. Esta variável é uma das que contribuem para fomentar o clima de 

incertezas nas comunidades e uma fonte de conflito entre a expectativa dos atingidos e as 

ações executadas pela Fundação Renova. 

No total dos processos movidos pelos atingidos, segundo o Ministério Público Estadual, 

foram ajuizadas cento e cinquenta e oito ações individuais/cumprimentos de sentença 

envolvendo o rompimento da barragem de Fundão. Desse total, aproximadamente duzentos e 

quarenta atingidos já foram indenizados através de acordos homologados judicialmente. 

Todavia, os processos individuais que não tiveram acordo foram extintos, para que os 
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atingidos pudessem realizar os seus cadastros na ação civil pública (0043356-

50.2015.8.13.0400) e aguardar a proposta de acordo da Fundação Renova. 

Nesse cenário de potencial conflito entre as partes, ao elencar as principais queixas dos 

atingidos, três questões foram reportadas com mais ênfase por estes: o fato de que não tiveram 

até agora uma compensação financeira condizente com as perdas materiais e morais; a demora 

da Justiça em punir os responsáveis; e, a lentidão no processo de reassentamento com a 

reconstrução das localidades atingidas. Assim, em relação aos atingidos (beneficiários), a 

análise dos atributos sob a ótica do Modelo de Saliência revelou a legitimidade e a urgência 

como principais pontos de atenção. A legitimidade aqui se refere tanto á legitimidade destes, 

como em relação ao reconhecimento amplo dos atingidos. A urgência, por sua vez, retrata os 

conflitos relacionados à lentidão dos processos conduzidos pela Fundação Renova, 

principalmente em relação às indenizações e ao reassentamento dos mesmos, conforme pode 

ser observado nos trechos seguintes. Em relação a isto, segundo a Fundação Renova, mais de 

quatrocentas famílias do entorno do município de Mariana/MG precisam ser reassentadas, 

sendo duzentas e vinte e cinco famílias em Bento Rodrigues, cento e quarenta em Paracatu de 

baixo e trinta e sete em Gesteira, dados do primeiro semestre de 2019 (Fundação Renova, 

2019). 

Os atingidos nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo pertencentes à 

Mariana/M.G. ainda buscam a reparação dos danos que engloba, entre outras medidas, o 

reassentamento nas comunidades reconstruídas e o pagamento das indenizações. Mesmo 

diante dessa intervenção, passados três anos da tragédia, a ausência de pagamento de 

indenizações ainda é um problema para parte dos atingidos. Isto, acrescido das incertezas em 

relação ao processo de reassentamento, se destacam como os principais conflitos entre a 

Fundação Renova, os atingidos e o Ministério Público. Um exemplo é o caso da ex-moradora 

de Paracatu de Baixo que se mudou temporariamente para a cidade de Mariana/MG antes do 

desastre para acompanhar os estudos dos filhos. Ela não foi contemplada pelo processo 

indenizatório da Fundação Renova porque esta considerou que sua casa em Paracatu de Baixo 

fosse de “fim de semana”. Esta situação é um dos indicativos que os critérios empregados 

pela Fundação Renova para julgar e excluir o direito à indenização das vítimas ainda carecem 

de discussão. Outro caso que pode ser citado nesse sentido é o do ex-morador de Bento 

Rodrigues, M.S., que não foi caracterizado como atingido pelo fato de possuir outro imóvel 

na cidade de Mariana/MG. O depoimento deste morador ilustra o conflito existente: “Pela lei, 

independente do número de residências que a pessoa tenha, qualquer uma delas pode ser 
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caracterizada como domicílio. E o que a gente vê é a Fundação simplesmente passando por 

cima de tudo, como se ela fosse a lei”. M.S., ex- morador de Bento Rodrigues. 

Acrescenta-se à essa discussão a questão das indenizações no aspecto mais amplo do que tão 

somente as materiais. Como é o caso das perdas advindas no contexto social e financeiro 

abordado no depoimento a seguir:" É uma coisa que poderia dar pra gente uma condição 

melhor. Se tivesse a indenização poderia, até a reconstrução da nova Paracatu, tentar alguma 

coisa diferente para estabilizar as finanças. Eu tinha minha sorveteria. Hoje não tenho nada", 

lamenta R.O, atingido de Paracatu. Parte de sua renda atual vem de um auxílio mensal pago 

pela Fundação Renova, que ele considera insuficiente. Esse auxílio, que deverá ser garantido 

por pelo menos um ano após o reassentamento, foi previsto em acordo judicial e não 

configura verba indenizatória. Apesar da demora nos pagamentos, o atingido de Bento 

Rodrigues Z.B.A vê um ponto positivo. "Ainda não estamos reassentados e sabemos que tem 

pessoas com melhor capacidade de administrar, mas outras não. A pessoa dentro da sua casa 

sabe determinar muito bem onde gastar o dinheiro. Mas, morando na cidade, se gasta muito 

fácil. E uma vez a indenização é paga, precisa respeitar cada um, que tem o direito de usar o 

dinheiro como quiser” (AGÊNCIA BRASIL, 06/11/2018). 

A assimetria nas negociações oriundas das diferentes percepções de poder, urgência e 

legitimidade entre os envolvidos podem ser observadas nessa questão. Esses trechos refletem 

o baixo nível do atributo Poder dos atingidos, comprometido uma vez que também a 

legitimidade destes em diversos momentos é minimizada. 

 

5.2.4. A atuação do Poder Público  

 

A atuação do Estado inicia-se com o processo de licenciamento das barragens, monitoramento 

destas após a concessão deste e implementação de políticas regulatórias. 

O órgão responsável pela fiscalização das barragens no estado de Minas Gerais, denomina-se 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Trata-se de um órgão federal 

responsável pelo plano de segurança das barragens e também pela revisão periódica do 

quesito segurança destas.  Possui atuação conjunta, em Minas Gerais, com a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) no Programa de Gestão de Barragens de Rejeitos e 

Resíduos. Como resultado deste programa, anualmente, a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM) elabora um inventário com o objetivo de divulgar informações referentes a 

barragens no estado. Para a realização desse inventário, a Fundação Estadual do Meio 
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Ambiente (FEAM) considera dados fornecidos pelas empresas, bem como auditorias in loco. 

Dessa forma, as barragens são divididas em três classes, denominadas Classe I, Classe II e 

Classe III, onde a Classe i representa baixo potencial de dano ambiental e devem ser auditadas 

a cada três anos, as de classe II representam as barragens de médio potencial de dano 

ambiental e, por isso, devem ser auditadas a cada dois anos e, por fim, as barragens 

classificadas como Classe III, com alto potencial de dano ambiental e devem ser auditadas 

anualmente. Os resultados dessas auditorias definem a estabilidade física e hidráulica das 

barragens.  Ou seja, o auditor garante que as mesmas estão estáveis do ponto de vista físico 

(estabilidade do maciço) e quanto a estabilidade hidráulica. Nessa linha, há também aquelas 

que o parecer não é conclusivo sobre a estabilidade, em um contexto de carência de 

informações para análise e aquelas em que o parecer aponta para uma estabilidade não 

garantida. Esta condição implica que a barragem não está segura e pode romper-se a qualquer 

momento.  

Nas auditorias realizadas no ano de 2014, ano anterior ao rompimento da barragem de 

Fundão, o parecer da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) apontou que todas as 

barragens pertencentes à empresa Samarco Mineração S.A., inclusive a de Fundão, tinham 

estabilidade garantida. Nesse mesmo inventário realizado em 2014 foram apontadas algumas 

barragens na Classe III, as quais a auditoria não garantiu a estabilidade destas.  Entre elas, 

estão quatro barragens pertencentes à empresa Vale Mineração S. A., sendo três delas 

localizadas no município de Congonhas e uma no município de Itabirito.  

Para Mansur et al. (2016), essa classificação da situação das barragens apontadas pelo 

inventário produzido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) demonstra uma 

fragilidade tanto da legislação, permissiva à operação de barragens sem estabilidade atestada e 

reincidentes, quanto do sistema de monitoramento de barragens vigente no Estado de Minas 

Gerais. Além disso, essa realidade demonstra também a limitada capacidade do governo 

estadual de garantir que as empresas façam adequações em suas barragens para atender aos 

requisitos de segurança exigidos pelos órgãos ambientais públicos. Corrobora com a 

manutenção dessa situação as deficiências que os órgãos estadual e federal possuem, tanto 

relacionadas ao pouco contingente de pessoal, como também de estrutura e condições 

financeiras para fiscalizar as centenas de barragens existentes espalhadas de maneira difusa 

pelo país. 

Ainda apontado por Mansur et al. (2016), outro aspecto problemático em relação à atuação do 

Estado na figura do Governo Federal para a garantia dos aspectos de segurança das barragens 
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é a sua limitação em avaliar as reais condições de operação destas. 

Uma estimativa feita pela agência ambiental do Estado, a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM) aponta que dentre as setecentas e trinta e cinco barragens existentes em 

Minas Gerais, quarenta e duas não demonstram garantia de estabilidade (FEAM, 2015). 

Diante desse cenário, evidencia-se que as formas regulatórias relacionadas ao licenciamento 

ambiental e ao monitoramento das operações da Samarco Mineração S. A. apresentam 

deficiências. Para Milanez et al.  (2016), a legislação vigente pondera uma mistura de normas 

regulamentares fracas e privadas (auto-regulação), acrescentando formas corporativas de 

regulação pública e privada ao processo. 

Diante do desastre em estudo, considerando como premissa a atuação do Estado nas fases de 

reparação e recuperação, o Estado tem o papel de garantir a devida reparação dos danos e 

recuperação das regiões afetadas.  Na visão do Ministério Público Estadual, a plena reparação 

dos direitos humanos dos atingidos do município de Mariana/MG englobou um conjunto de 

quatro grandes eixos de direitos, os quais serão descritos a seguir: o primeiro eixo se refere às 

ações emergenciais com o objetivo de garantir o bem-estar dos atingidos durante todo o 

processo de restituição de direitos. O segundo eixo refere-se à indenização justa (material e 

moral) aos atingidos. Em sequência, o terceiro eixo trata da reconstrução da memória das 

comunidades destruídas e reassentamento definitivo, com o projeto construído com a 

participação direta da comunidade a ser reassentada e, por fim, o quarto e último eixo 

englobando os projetos de reativação socioeconômica que permita os atingidos reestabelecer o 

projeto de vida que foi interrompido com o desastre. Após mais de três anos do desastre, os 

dois primeiros eixos ainda não foram concluídos e o terceiro encontra-se em fase inicial de 

execução, com o reassentamento definitivo projetado para ocorrer em 2020 no novo 

subdistrito de Bento Rodrigues, primeiramente.  Diante disto, um dos principais aprendizados 

reportados pelos representantes do Ministério Público de Minas Gerais que atuaram ou atuam 

no processo de reparação e recuperação dos municípios atingidos e/ou impactados é que não 

se pode atuar por um grupo, pelos atingidos, para a comunidade local. A recomendação do 

Ministério Público é se atue com a comunidade, com os movimentos sociais, com os atingidos 

e com os demais atores sociais que puderem se aliar na busca por resultados que sejam 

adequados e justos em cada contexto, de modo a compartilhar sempre a perspectiva daqueles 

que sofreram alguma forma de cessão ou violação dos seus respectivos direitos Nota-se a 

existência de um Poder Judiciário representado pelo Ministério Público e pela Defensoria 

Pública atuantes e exercendo a legitimidade e poder que lhes confere o Estado na gestão dos 
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atores envolvidos no desastre. Essa atuação ocorre através de recomendações para mediação 

das negociações entre a Fundação Renova e atingidos, bem como via trâmites legais.  Para 

exemplificar essa primeira vertente de atuação como mediador, cabe destacar a atuação do 

Ministério Público em relação ao cadastro e reconhecimento das pessoas atingidas. O prazo 

de encerramento deste cadastro tinha previsão de término ainda em 2018. Após intervenção 

do Ministério Público, foi acordado entre as partes que o cadastramento não será encerrado 

enquanto todos os pedidos de cadastro e de reconhecimento das pessoas atingidas não sejam 

devidamente apreciados (Ministério Público Federal, 2018). Procuradores e promotores 

públicos chamam a atenção para o fato de que quase trinta meses após o desastre ainda há 

pessoas sem resposta sobre pedidos de cadastro para participação em programas 

socioeconômicos. Sobre isso, o procurador da República P.H.T. afirmou: “Só vamos avançar 

quando a Renova reconhecer os atingidos como pessoas que tiveram seus direitos violados” 

(Estado de Minas, Moradores na cidade-fantasma que se tornou Bento Rodrigues: força-tarefa 

denuncia lentidão e abusos 05/11/2017). 

Em resposta ao posicionamento do Ministério Público, as empresas Vale S.A., Samarco 

Mineração S.A. e BHP Billiton emitiram uma nota com o seguinte posicionamento: “ (...) As 

empresas reiteram o seu compromisso com as negociações em curso para realização de acordo 

com as partes envolvidas, permanecendo a espera do retorno do Ministério Público, conforme 

previamente pactuado” (Agência Brasil, 06/11/2018). Nesse contexto, a Samarco Mineração 

S.A. e suas controladoras reconhecem e ratificam a legitimidade do Ministério Público em 

suas ações estabelecida através do acordo TTAC celebrado entre os diversos Stakeholders. 

Além disso, coube ao Estado, na figura do Ministério Público Federal e Estadual, bem como 

das Defensorias Públicas também nas respectivas esferas atuar diante dos desdobramentos da 

das ações estipuladas pela Fundação Renova para reparação e recuperação dos danos, bem 

como na promoção da articulação e parceria entre todos os atores públicos. Segundo o 

Ministério Público de Minas Gerais, foram realizadas diversas intervenções a favor dos 

atingidos em Mariana, totalizando duzentos e oitenta e três casos em que a Fundação Renova 

descumpriu os acordos em Mariana/MG. Destes casos, cento e dezoito foram contabilizados 

apenas no ano de 2018.  

Conforme apontado por Milanez (2018), a crescente demanda oriunda das mais diversas 

solicitações por parte dos atingidos culminou na revisão dos métodos de atuação da 

Defensoria Pública, ou seja, a partir de uma atuação estratégica de empoderamento das 

comunidades, buscou-se promover trabalhos de educação em direitos, de modo a explicar o 
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que significa o reconhecimento do indivíduo enquanto afetado e quais direitos decorrem dessa 

posição jurídica, enfatizando o viés coletivo da questão e a necessidade de mobilização e 

participação social como instrumento de reivindicação de direitos. Ao considerarmos esse 

fato, verifica-se a presença no caso em estudo de uma das principais críticas do Modelo de 

Saliência: a premissa de que os atributos Poder, Urgência e Legitimidade estão distribuídos 

igualitariamente entre os Stakeholders da rede. Posto isto, a ação do Estado na forma de 

intervenção via as Defensorias Públicas buscou fomentar a legitimidade dos atingidos. 

Para se compreender a origem dessas intervenções do Ministério Público, deve-se considerar 

que os atingidos que moram em Mariana/MG conseguiram a partir do acordo TTAC o que a 

justiça denomina como “inversão do ônus da prova”. Ou seja, não tem que provar que foram 

prejudicados quando pedem indenização. Mesmo assim, o Ministério público, tanto no nível 

estadual quanto federal, tem dificuldades em conseguir obter informações fidedignas da 

Fundação renova e ainda, em estipular prazos e verificar a transparência dos dados 

apresentados pela mesma.  

Segundo o promotor do Ministério Público Estadual, as reparações e indenizações têm uma 

parcela de explicação na falta de autonomia da Fundação Renova, que precisa da aprovação 

das mineradoras (Vale S.A., Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton) para aprovar e validar 

todas as decisões da Renova. E isto causa impacto considerável no cronograma das ações de 

reparação e recuperação, gerando diversos atrasos. Na esfera criminal, o Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Poder Judiciário realizaram diversas denúncias 

contra a Samarco Mineração, Vale e BHP Billinton e seus funcionários. Como exemplo de 

denúncia reportada ao Ministério Público trata-se dos critérios adotados pela Fundação 

Renova para definição da indenização a ser direcionada aos atingidos.  A visão do atingido 

J.N.J, destaca esse posicionamento: "Devem ter vários tipos de indenização, isso tem que ficar 

claro. Se pensar sobre a união que a gente tinha, e o fato de hoje estarmos em bairros 

separados, já temos um tipo de indenização. Ter passado a noite no meio do mato é outro tipo 

de indenização. Tudo isso é direito nosso", complementa J.N.J. – atingido como ex-morador 

de Bento Rodrigues e também integrante da comissão dos atingidos.    

Dada a extensão dos impactos, diversidade de partes interessadas e complexidade dos 

processos de reparação, a situação dos atingidos das localidades pertencentes ao município de 

Mariana/MG é tratada no âmbito da Justiça Estadual e diverge dos outros municípios da Bacia 

do Rio Doce que foram afetados, cujas ações foram completamente federalizadas. Dessa 

diferença na estrutura de governança, resultam impactos nos desdobramentos dos processos, 
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principalmente no tocante aos tempos envolvidos para cada etapa. No restante da Bacia do 

Rio Doce, por exemplo, o cadastro dos atingidos encontra-se em fase de execução e é 

produzido pela Fundação Renova sem, na maioria das vezes, a interface com alguma 

assessoria técnica ou outra organização de apoio aos atingidos. Este fato demonstra a 

assimetria na fase de recuperação do desastre devido às diferentes posturas e estágios de 

negociação no processo de tomada de decisão envolvendo os Stakeholders pertencentes à 

cadeia humanitária. O sucesso ou não nas negociações e consequente avanço nas questões 

específicas, como é o caso do processo de indenização, ainda reflete o impacto da articulação 

das partes interessadas na gestão de crise durante a tomada de decisão. 

De acordo com o promotor Guilherme Meneghin, os primeiros critérios que haviam sido 

adotados pela Fundação Renova excluiriam em Mariana cerca de hum mil pessoas. "Não 

concordavam em indenizar lucro cessante de algumas atividades, como de apicultura, por 

exemplo", acrescenta. Na Justiça, ficou definido que o papel inicial da assessoria Cáritas seria 

encarregada de conduzir o cadastro dos danos sofridos por cada vítima.  

O promotor público municipal explica que o atingido não é obrigado a concordar com a 

proposta apresentada pela Fundação Renova e pode negociar os valores. Em última instância, 

ele terá a possibilidade de entrar com o pedido de liquidação e cumprimento de sentença. 

Nesse caso, o processo vai diretamente para a fase de execução e caberá a um juiz fixar o 

valor que terá de ser pago de imediato, pois eventuais recursos não terão efeito suspensivo.  

"É importante destacar as garantias previstas no acordo que firmamos em outubro. Uma delas 

estabelece a inversão do ônus da prova. Isto é, tudo que o atingido declarar será verdadeiro até 

prova em contrário. Isso significa que o juiz, na hora de avaliar o processo, deverá dar uma 

interpretação mais favorável ao atingido. Se ele está dizendo que o dano moral é maior, 

caberá à Fundação Renova provar que é menor. Essa regra subverte a regra natural do 

processo em benefício dos atingidos", afirma Meneghin (AGÊNCIA BRASIL, 06/11/2018). 

A quantificação dos danos ainda encontra diversos obstáculos originados do formalismo do 

sistema processual. Ainda assim, no discurso dos atingidos, observou-se a expectativa que as 

comunidades depositam nas instituições públicas. “Ai de nós se não fosse o Ministério 

Público. A gente estaria perdido. Porque precisamos recorrer a eles para questionarem ações 

da Renova que estão na contramão das nossas solicitações, do que a gente entende que é 

nosso direito.” F.P.L.- atingido de Bento Rodrigues. 

“Por que, nós atingidos, não temos condições de conversar sozinhos com eles (Fundação 

Renova). A gente mora longe, difícil até mesmo deslocar às vezes para participar das reuniões 
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e audiências que ocorrem em Belo Horizonte. Então, nos organizamos para que os nossos 

representantes participem e, encontramos no Ministério Público parceria para tentarmos 

sermos ouvidos e garantirmos nossos direitos.” K.S. - atingido de Bento Rodrigues. 

Ciente das dificuldades encontradas pelos atingidos e diante das solicitações destes, o 

Ministério Público se manifestou e ratificou a legitimidade tanto dos atingidos como 

beneficiários do processo de reparação e recuperação do desastre, como também da 

legitimidade de suas respectivas reivindicações. Alguns trechos explicitados abaixo refletem 

esse posicionamento: 

“Depois de perderem tudo, os atingidos esperam há mais de três anos pelo ressarcimento dos 

danos sofridos e pelo reassentamento. Duas questões que se perderam na burocracia do 

Estado e na longa e árdua batalha judicial travada contra a empresa Samarco e suas 

controladoras. Para o promotor da comarca de Mariana/MG que atua no caso, Guilherme de 

Sá Meneghin, um dos impasses entre os atingidos e a representante da empresa, Fundação 

Renova é a caracterização dos atingidos. Segundo ele, foram identificados, pelo menos, 

trezentos moradores em um primeiro momento que teriam direito a ações de emergência e não 

estavam sendo considerados dentro da população atingida. Há ainda diversas queixas dos 

atingidos nesse sentido, mesmo após esses três anos do desastre. E complementa: “A justiça 

brasileira não está preparada para esse tipo de desastre. A empresa (Samarco) e a Fundação 

Renova recorrem o quanto podem e têm brecha para isso. E, mesmo quando admitem estarem 

erradas, elas descumprem deliberadamente os combinados, causando duplo sofrimento às 

vítimas”, afirmou o promotor público de Mariana.  

Outra relação de parceria com o Poder Público ocorreu entre os atingidos e as Defensorias 

Públicas nos âmbitos Estadual e Federal. Um avanço significativo obtido dessa parceria pelos 

atingidos foi a implementação do programa extrajudicial de indenização para toda a bacia do 

Rio Doce, denominado Programa de Indenização Mediana (PIM).  

De acordo com Milanez (2018), esse programa está diretamente relacionado ao programa de 

cadastramento e ao programa de auxílio financeiro, perfazendo os chamados Programas 

Socioeconômicos do TTAC que, por sua vez, devem ser elaborados, desenvolvidos e 

executados pela Fundação Renova. A partir deles, os atingidos, avaliados com base em 

critérios estabelecidos pela Fundação Renova, têm a sua condição avaliada. Na prática, o 

Programa de Indenização Mediada (PIM) consiste na instalação de escritórios nos municípios 

atingidos, de modo que a população atingida compareça e participe de um “procedimento de 

mediação”. Através dele têm-se as discussões sobre uma proposta de indenização, baseada 



 

 

108 

 

nas informações colhidas no decorrer do cadastramento dos atingidos. Cabe ressaltar que a 

minuta do acordo extrajudicial entre Samarco, Vale e BHP Billiton, os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual e entidades governamentais sobre o desastre de Mariana concede à 

Fundação Renova poder de decidir sobre quem será indenizado e sobre quanto cada pessoa ou 

família vai receber. Durante a fase de coleta de informações em campo, evidenciou-se que e 

este fato representa uma das fontes de conflito mapeada entre a Renova e os atingidos, 

conforme abordado anteriormente. 

Durante o planejamento e execução do Programa PIM, as Defensorias Públicas foram 

contactadas pelas empresas, ocasião em que os primeiros esboços do programa foram 

apresentados. Na época, foi solicitada a disponibilização de Defensores Públicos em tempo 

integral nos escritórios de atendimento em um modelo de atendimento fechado e para decidir 

quais solicitados por parte dos atingidos farão jus ou não ao auxílio financeiro, indenização ou 

quaisquer outros programas. A estratégia da presença de uma instituição de justiça, seja 

Ministério Público ou Defensoria pública, dentro do programa serviria como legitimador das 

ações a serem promovidas. A partir do diálogo entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e 

os demais Stakeholders estabeleceu-se o papel da Defensoria Pública diante do acordo TTAC 

como prestar “apoio jurídico”, “validação dos critérios” e “validação da contratação da 

mediação”. As tentativas por parte das empresas em incluir as Defensorias Públicas no 

Programa de Indenização fizeram surgir a necessidade de comunicação entre Defensoria 

Pública da União, Defensoria Pública do Espírito Santo e Defensoria Pública de Minas Gerais 

como representantes dos estados atingidos com o desastre, com o objetivo de definir 

estratégia de atuação conjunta, firmando posicionamento similar para fazer frente à força 

política e econômica enfrentada. 

Nesse contexto, a política assumida pelos Stakeholders envolvidos para gerir a fase de 

recuperação foi baseada em estratégias sociais de mediação, baseadas na proposição e 

assinatura de um acordo entre o Estado e as empresas envolvidas. Assim, a estratégia de 

reparação se baseou em relacionamento contratual celebrado através de Termo de Transação e 

ajuste de Conduta (TTAC). Diante das primeiras ações assistenciais às populações que foram 

atingidas pela lama, como os moradores de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, o Estado 

se apresentou como mediador entre a empresa e as pessoas afetadas, nas mais diversas esferas 

do Poder Público. Nesse contexto, foram criadas diversas comissões representativas das 

pessoas afetadas e, em sequência, uma série de reuniões públicas marcou o início das fases de 

resposta e reconstrução das localidades atingidas.  
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5.2.5. Assessorias Técnicas como um dos Stakeholders 

Como mencionado anteriormente, os assessores técnicos possuem um importante papel 

durante a fase de recuperação na assessoria aos atingidos. São desvinculados das empresas e 

possuem atuação autônoma e supervisionada pelo Ministério Público. Segundo o 

representante do Ministério Público em Mariana, as assessorias técnicas têm sido eficientes na 

minimização da assimetria técnica entre os atingidos e as empresas envolvidas. Com 

participação ativa no processo de reconstrução, a assessoria técnica Cáritas presente nas 

localidades atingidas no entorno de Mariana/MG visa assegurar os elementos essenciais para 

a reconstrução dos direitos dos atingidos, tais como: mobilização social, o acesso à 

informação, a efetivação dos direitos emergenciais, a reelaboração do projeto urbanístico de 

Bento Rodrigues, o cadastramento dos atingidos e diretrizes de reparação do direito à 

moradia.  No caso do rompimento da barragem de Fundão, um desafio no mapeamento dos 

Stakeholders beneficiários é a classificação de quem foi atingido ou afetado pelo desastre.  

Mesmo após mais de três anos do ocorrido, ainda há pontos de divergência entre a empresa e 

os órgãos públicos em relação a quem foi impactado pelo desastre de forma sistêmica.  

No discurso dos atingidos, nota-se que a Cáritas representa um papel de suma importância. 

Ela se destaca como um ator de confiança e tem participação ativa nas comunidades atingidas 

e representatividade nas reuniões entre as partes e nas audiências públicas. Dessa forma, 

possui também legitimidade reconhecida diante dos demais Stakeholders. 

 “Nós (atingidos) percebemos que precisávamos de ajuda para nos organizar e também 

entender direito o que precisava ser feito e traduzisse aquelas questões todas técnicas” 

(atingido M.R.S., ex-morador de Bento Rodrigues). 

A atuação da Cáritas no processo de negociação dos acordos de indenização para os atingidos 

também se baseia em uma visão crítica dos acordos celebrados entre atingidos e Fundação 

Renova. Logo no início das negociações individuais da Fundação Renova com estes para 

estabelecimento dos montantes indenizatórios, a Cáritas teve um posicionamento crítico e 

buscou legitimar a sua solicitação através da intervenção do Ministério Público nas 

negociações.  

Em relação às negociações sobre indenizações promovidas pela Fundação Renova 

diretamente com os atingidos, a Cáritas afirmou ter ciência, mas questionou a falta de 

transparência e alegou ilegalidade. Diante do ocorrido, posicionou-se da seguinte forma: 

"Acionamos o Ministério Público de Minas Gerais para pedir esclarecimentos sobre o que 
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está sendo garantido ao atingido. Não tivemos acesso ao termo. O atingido foi orientado, por 

exemplo, de que tem dez dias para se arrepender", questiona A. P. S. A., assessora técnica da 

Cáritas e coordenadora do processo de cadastramento dos atingidos de Mariana. Nesse 

aspecto, a legitimidade da assessoria pode ser observada juntamente com a sua relevância 

perante os atingidos. 

Como resultado dessa intervenção da Cáritas no processo de cadastramento dos atingidos, a 

assessoria propôs-se a elaborar um dossiê construído sob orientação assessores técnicos para 

cada atingido.  Ainda segundo A. P. S. A., assessora técnica da Cáritas, esses documentos 

proporcionarão uma base para o processo indenizatório.  Dessa forma, segundo Zhouri et al. 

(2016), o objetivo do referido estudo conduzido pela Cáritas é dar subsídios e pautar a 

negociação dos atingidos com a Fundação Renova, validando a legitimidade das solicitações 

dos mesmos, bem como minimizando as diferenças de poder entre estes Stakeholders. 

Segundo o representante da Cáritas em Mariana/MG, a assessoria Cáritas atualmente tem 

focado seus esforços na fase de reconstrução no reassentamento de comunidades ribeirinhas e 

na reformulação cadastro dos impactados. Esse cadastro é um dos pontos de divergência entre 

os atingidos e a Fundação Renova. O ponto de conflito tem sua origem no fato que esse 

cadastro não foi construído com a participação dos atingidos, tem linguagem incompreensível 

para uma expressiva parte dos atingidos e contempla apenas danos individuais e materiais, 

sem abordar, por exemplo, perdas coletivas e o dano moral. 

Esse exemplo ilustra a existência de pendências no cadastramento dos Stakeholders 

beneficiários uma vez que esse processo ainda apresenta pontos de divergência entre as partes 

envolvidas. Conflito este no sentido de insatisfação por parte dos atingidos em relação ao 

critério adotado pela Fundação Renova durante a fase de cadastramento destes. Tal estratégia 

adotada pela Fundação Renova, na percepção dos atingidos gerou a exclusão de uma parcela 

deles por falhas nesse processo de mapeamento e, culminou na impossibilidade dessas 

pessoas de obter medidas compensatórias. 

A percepção dessas questões no levantamento cadastral resultou em uma intervenção do 

Ministério Público a favor dos atingidos. Dada essa intervenção, os atingidos ganharam na 

justiça o direito à autodeclaração dos seus bens, como forma de responder ao cadastro de 

perdas materiais. Além disso, também seriam consideradas durante esse processo de 

cadastramento variáveis que permitam inferir suas atividades econômicas realizadas antes do 

rompimento da barragem de Fundão, bem como bens coletivos e danos morais. A necessidade 

de correções desse tipo e a validação dos processos de mapeamento dos atores envolvidos, 
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principalmente dos beneficiários (nas diversas esferas) é tema de constantes reuniões entre o 

Ministério Público Federal, as comissões dos atingidos e as assessorias técnicas que os 

orientam. Para compreender a linguagem técnica e ter suporte durante as negociações pós-

rompimento, os atingidos(as) conquistaram o direito de ter uma assessoria que os 

acompanhasse ao logo da fase de reconstrução. Em Mariana, a escolhida foi a Cáritas 

Brasileira (Regional de Minas Gerais). A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e 

atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do 

desenvolvimento sustentável solidário. Tal entidade foi fundada na década de 50 e é uma das 

organizações membros da Rede Cáritas Internacional presentes no mundo. Segundo 

informações coletadas no site da própria organização a Cáritas é um organismo da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Está organizada em uma rede com 183 

entidades-membros, 12 regionais – Rio Grande do sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe e uma sede nacional. Atua em cerca de 

450 municípios, sendo presença solidária junto às pessoas mais empobrecidas. A equipe 

envolvida conta com quatorze profissionais especializados em diferentes áreas de 

conhecimento, distribuídos em três territórios de atuação: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo 

e zona rural de Mariana, que representam as regiões mais impactadas pelo desastre no estado 

de Minas Gerais. As assessorias técnicas possuem o papel de auxiliar os atingidos nas 

tomadas de decisões e informá-los sobre seus direitos fazendo uma “intermediação” entre o 

Ministério Público, representantes da Fundação Renova (entidade criada para gerir as etapas 

de reparação e reconstrução representantes da Samarco S. A. e suas controladoras) e os 

beneficiários.  

O surgimento do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado entre os 

entes federativos atingidos e as empresas, em meados de março de 2016 e a criação da 

Fundação Renova mudaram o panorama do desastre. Novos questionamentos passaram a 

existir dentro dos quarenta e um programas socioeconômicos e socioambientais criados pelo 

“acórdão”, apelido dado pela sociedade civil ao documento recém-criado. A partir desse 

acordo também surgiram os programas de levantamento e de cadastro dos impactados; o 

Programa de Ressarcimento e de Indenização dos Impactados e o Programa de Auxílio 

Financeiro Emergencial aos impactados. 

Paralelamente ao dossiê, a Cáritas elaborou uma matriz de danos, isto é, uma tabela com a 

valoração de cada prejuízo causado. Para determinar valores dos danos materiais, foi firmado 
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um acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas (Ipead), vinculado à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Na percepção dos atingidos, esses novos critérios e variáveis considerados pela assessoria 

representaram um avanço e houve uma percepção de confiança por parte dos atingidos em 

relação à essa assessoria. Um episódio que confirma esse reconhecimento da legitimidade da 

Cáritas pelos atingidos foi reportado pela própria Cáritas diante do recebimento de diversas 

demandas e sugestões por parte dos atingidos. Como exemplo, houve um empoderamento dos 

atingidos no sentido de que, com o apoio da Cáritas, as negociações entre os atingidos e a 

Fundação Renova poderiam se tornar mais equilibradas. Um exemplo da relevância da 

intermediação da assessoria Cáritas junto aos atingidos é perceptível durante o processo de 

indenização. Nesse momento, a negociação dos atingidos com a Fundação Renova 

apresentava disparidade, dada a discrepância do atributo poder entre estes, a deficiência de 

informação e desconhecimento jurídico dos atingidos. Posto isso, um exemplo que evidencia 

tal relação é citado pela representante da Cáritas, A.P.S. Segundo ela, está assegurado, em 

âmbito judicial, que a Fundação Renova deveria aguardar a conclusão do cadastramento, 

previsto para janeiro. "Só vai ser um acordo justo se o atingido tiver os parâmetros 

construídos com sua assessoria. Ele precisa ter elementos para negociar de forma mais justa e 

isonômica. A Fundação Renova não está ajudando, porque é uma relação de desigualdade. O 

atingido vai sem orientação, mas iludido pela oferta econômica". A.P.S.- representante da 

assessoria Cáritas Regional Mariana. 

Mesmo com a intermediação da Cáritas, diversos conflitos entre os atingidos e a Fundação 

Renova ainda permanecem. A questão indenizatória é uma das principais variáveis de 

negociação que gera conflitos e atua como fonte de crise entre estes Stakeholders. Até o 

presente momento (primeiro semestre do ano de 2019) alguns atingidos ainda demonstraram o 

desejo de terem suas demandas em relação à compensação satisfeitas por critérios aquém da 

matriz elaborada. O trecho a seguir reportado pela representante da Cáritas ilustra essa 

afirmação: "Alguns atingidos nos procuraram dizendo que tinham propostas. Eu expliquei que 

não tinha como orientar. Nós só poderemos orientar quando tivermos o cadastro sistematizado 

e a matriz que ofereça parâmetros, porque se eles avaliarem que o metro quadrado vale x, eu 

vou saber se vale y. Neste momento, não sei dizer se a oferta é justa ou não", explica A.P.S., 

representante da assessoria Cáritas- Regional Mariana. 

Na visão da Fundação Renova, cabe aos atingidos escolher se iniciam suas negociações com 

base nos danos já relatados no formulário preliminar e no laudo de vistoria do cadastro ou se 



 

 

113 

 

aguarda a finalização do dossiê. Ainda conforme a Fundação Renova, o acordo firmado em 

outubro com o Ministério Público de Minas Gerais, que traz as diretrizes para as 

indenizações, assegura a possibilidade do início dos acordos individuais. "O atingido que tiver 

interesse em conhecer a proposta e não concordar com o conteúdo apresentado, poderá ainda 

aguardar o dossiê da Cáritas", diz em nota a Fundação Renova. Do ponto de vista do atributo 

Legitimidade, esse aspecto contribui positivamente para alavancar o tipo de legitimidade das 

reivindicações dos atingidos. Ao mesmo tempo, a dimensão de crise entre Fundação Renova e 

atingidos é percebida em termos do atributo poder. O processo de negociação direta entre 

atingido e Fundação Renova tende a ser pautado em níveis distintos desse atributo e, com 

isso, o atingido pode aceitar uma indenização discrepante dos parâmetros considerados pela 

Cáritas na mensuração final da indenização.  

Nesse aspecto, o Ministério Público, que possui capacidade de intervir junto aos atingidos no 

sentido de prover recomendações (forma de exercer o Poder), avalia que o estudo realizado 

pela Cáritas será um instrumento importante, que permitirá melhor avaliação da proposta de 

indenização final. Segundo o promotor público municipal, a aplicação do cadastro pela 

Cáritas configura uma conquista dos atingidos, pois quando as mineradoras e a Fundação 

Renova conduziam esse processo, havia impactos não considerados que deixariam muitos 

excluídos. Na visão dos atingidos esse processo constitui um avanço e pode ser explicitado no 

depoimento a seguir: "Eles (Fundação Renova) sempre resistiram, por exemplo, a pagar dano 

moral. E, em muitos aspectos, o dano moral é muito maior que o material. Quando a pessoa 

perde sua casa, o maior impacto o psicológico", afirma o integrante M.A.S. da comissão de 

atingidos.  

6.0. Caracterização das relações entre os Stakeholders 

6.1.Caracterização das relações entre Empresa Samarco Mineração S.A. e 

Comunidade local de Mariana/MG na fase de recuperação 

 

Dado o contexto do desastre ocorrido no município de Mariana/MG, ressalta-se o papel da 

iniciativa privada, uma vez que a mesma foi protagonista do desastre ocorrido e, por 

consequência, com expressivo envolvimento durante as fases de resposta e recuperação.  

Nesse cenário, segundo De Oliveira (2016) a interface das demais partes interessadas com o 

setor privado dependem de três abordagens respectivamente: (a) Relacionamentos 

Contratuais, (b) Relacionamentos Pontuais (c) RSC - parcerias de Responsabilidade Social 

Corporativa. As abordagens denominadas Relacionamentos Pontuais e as parcerias de 
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Responsabilidade Social Corporativa (RSC), baseiam-se na teoria das partes interessadas ou 

Stakeholders e na Responsabilidade Social Empresarial (RSE) enquanto os relacionamentos 

contratuais abrangem uma esfera mais ampla.  Há de se considerar que a estrutura econômica 

do município de Mariana/M.G. apresenta a mineração como atividade principal e os recursos 

providos dela através da arrecadação de impostos, têm grande impacto no orçamento público 

local. Considerando, por exemplo, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM) como parâmetro para ilustra tal fato, percebe-se claramente o impacto da 

mineração para o município. De acordo com o DNPM, a cidade de Mariana foi a que 

apresentou maior arrecadação deste imposto no âmbito estadual o que totalizou R$104 

milhões. Acrescenta-se a isso, a representatividade também de outros tributos como o ICMS 

(imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), o qual a Samarco repassa cerca de 

vinte e seis por cento à prefeitura de Mariana (KLEIN ET AL., 2014). 

Como é típico, grandes empresas, sobretudo em pequenos municípios, tendem a exercer forte 

domínio econômico, social, simbólico e político sobre instâncias de representação, 

associações e moradores locais. (Lacaz et al., 2016). No caso em estudo, não seria diferente e, 

assim como é vasta a representatividade das grandes empresas, também é proporcional o 

impacto negativo que estas podem causar nos municípios de forma direta ou indireta em uma 

situação extrema.  

Em consequência da paralisação das operações da empresa Samarco Mineração S.A., a 

economia do município foi negativamente afetada. A arrecadação de impostos advindos da 

atividade mineral é significativa e, segundo o prefeito de Mariana/MG Duarte Júnior “o 

governo local teve que reduzir o quadro de funcionários em cerca de dez por cento, 

interromper contratos e ainda, reduzir a prestação de serviços públicos, conforme entrevista 

realizada no dia 03/10/2017 com representante da Secretaria de Defesa Social do município. 

Essa medida impacta diretamente na sociedade local e reflete na forma como a mesma se 

posiciona diante da retomada das operações da empresa. Conforme apontado anteriormente, 

nota-se que essa alta dependência do município de Mariana/M.G. pode ser considerada uma 

fonte de conflito entre o Poder Público representado pela administração local, a sociedade 

local e as esferas do Ministério Público e Defensoria Pública. Enquanto o poder local atua 

pressionado pela restrição orçamentária e, por isso, defende a retomada das operações da 

empresa Samarco Mineração S.A., as esferas do Ministério Público Estadual e Federal, bem 

como a Defensoria Pública corroboram para a inatividade da empresa enquanto não houver a 

reparação dos danos e impactos causados pelo desastre. Nesse contexto, as manifestações 
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realizadas pela sociedade local do município de Mariana/MG a favor do retorno das operações 

da Samarco cerca de duas semanas após o desastre, corroboram com essa visão.  

Na atual conjuntura, para retomar suas operações a Samarco Mineração S. A. ainda precisa 

obter a Licença Operacional Corretiva (LOC), que reestabelece as licenças que foram 

suspensas pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

(Semad). A obras da Cava de Alegria do Sul tiveram início em outubro de 2018 e estão sendo 

acompanhadas por auditoria independente contratada pela mineradora, seguindo acordo 

assinado com o Ministério Público Federal (MPF). Esse acordo consiste em um Termo de 

Compromisso que estabelece as condições para contratação e custeio, pela mineradora, de 

auditoria técnica independente para acompanhar a implantação do empreendimento 

denominado Sistema de Disposição de Rejeito – Alegria Sul (SDR Alegria Sul), para o qual a 

Samarco já obteve do órgão ambiental as licenças prévia e licença de instalação.  

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o trabalho deve seguir o escopo 

definido no acordo e terá periodicidade mensal, com duração até a emissão de eventuais 

licenças de Operação Corretiva ou de Operação ou, ainda, a conclusão da obra do SDR 

Alegria Sul. Durante a vigência da auditoria, a Samarco deverá considerar em sua atuação as 

recomendações apresentadas pela empresa de auditoria para evitar ou mitigar riscos e 

minimizar impactos (MINAS GERAIS, 28/09/2018).   

Esta foi uma forma de articulação do Estado, através das esferas do Ministério Público, como 

forma de exercer o Poder e a Legitimidade que lhes foram conferidos para mitigar riscos para 

a sociedade. Portanto, observou-se mais uma vez, o papel mediador do Estado durante o 

processo de recuperação do desastre. 

 

6.2.Caracterização das relações entre Sociedade local de Mariana/MG e os atingidos 

na fase de recuperação 

Potencial conflito também é observado em relação aos Stakeholders Sociedade Local e 

Atingidos (beneficiários). Diante da paralisação das atividades da empresa Samarco 

Mineração S. A., o índice de desemprego na região teve um aumento significativo. De acordo 

com o Sistema Nacional de Empregos (SINE), a situação do município em 2017 foi altamente 

impactada pela restrição dos empregos diretos e indiretos da mineradora e os índices locais de 

desemprego estavam no patamar de 5% em 2015, atingiram o patamar de 23% em 2017 e 

27% em 2018, respectivamente. 

Dessa forma, a atividade mineradora sendo a principal atividade do município, se legitima 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/mariana-mg-cobra-compensacao-economica-e-espera-volta-da-samarco
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socialmente frente à população de Mariana de diversas formas. Durante a realização das 

entrevistas e mesmo em conversas informais com os moradores locais, ficou nítida a posição 

da sociedade local em relação à percepção de urgência da retomada das operações da 

empresa. Muitos alegam os impactos negativos da queda da arrecadação local e 

consequências disto para justificar seu posicionamento. Sobre os impactos econômicos 

negativos na economia do município de Mariana/MG, a Fundação Renova informou que o 

termo TTAC prevê como forma de compensação socioeconômica a “diversificação da 

economia regional com incentivo à indústria. Nesse sentido, a mesma declara que retomou o 

projeto Mariana 2013, lançado pela prefeitura de Mariana um mês antes do desastre, com o 

intuito de definir medidas para a promoção do crescimento da cidade de forma planejada, 

gerando mais empregos e renda, ao mesmo tempo em que visa garantir uma melhor qualidade 

de vida dos cidadãos Marianenses. Porém, com a absorção pela Fundação Renova deste 

projeto, o mesmo foi inserido dentro do eixo temático “economia” previsto no TTAC e passou 

a denominar-se Mariana Presente e Futuro. O projeto prevê ainda o posicionamento do índice 

de desenvolvimento humano local na relação dos dez maiores índices de desenvolvimento 

humano (IDH) neste período até 2030. (Fundação Renova, 2017, p.35). Além da previsão de 

implementação desse programa, a Fundação Renova também assinou acordos de cooperação 

técnica como banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a Agência de Promoção 

de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI) e a prefeitura de mariana para 

obter linhas de crédito pra os empreendedores locais. 

Evidenciou-se também em alguns relatos que a estratégia do Ministério Público em 

condicionar a retomada das atividades da empresa Samarco Mineração S. A às ações de 

reparação e compensação dos danos causados aos atingidos não foi aceita por uma parte da 

população local Marianense. Dessa forma, alguns representantes da comunidade local 

entrevistados afirmaram que a retomada das operações da empresa deveria ser priorizada e as 

ações em prol dos atingidos deveriam ocorrer de forma paralela. Isto reflete a forma como a 

sociedade civil local exerce o Poder na forma de pressionar o Estado no sentido da retomada 

das operações da empresa Samarco Mineração S.A. Prova dessa postura defendida pela 

sociedade local foi a criação do movimento denominado “Justiça sim, desemprego não”, 

organizado por um grupo da sociedade local com o intuito de apoiar a retomada das operações 

da empresa. O movimento utilizou diversas formas de expressão, sendo as mais frequentes 

observadas distribuídas em manifestações populares na forma de passeatas e uma página na 

rede social Facebook, com cerca de quatro mil seguidores atualmente, com a promoção de 
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postagens com as hashtags “somostodossamarco”, “#voltasamarco” e “#ficasamarco”. Cabe 

aqui destacar que a primeira manifestação dessa parcela da sociedade local ocorreu apenas 

duas semanas após o desastre. A partir daí, outros momentos de manifestação se concentraram 

em datas específicas, como decorridos um ano após o desastre, e na série de audiências 

públicas realizadas na Câmara Municipal de Mariana/MG, na Assembleia Legislativa em 

Belo Horizonte/MG, em diversas comunidades atingidas. Também houve a manifestação 

expressiva em eventos específicos de debate como o Seminário de dois anos e de três anos do 

rompimento da barragem de Fundão, os quais presenciei. Alguns atingidos reportaram que a 

acolhida da sociedade local Marianense nos primeiros meses aos o desastre foi muito positiva. 

Houve mobilização em prol dos atingidos nas fases iniciais do pós- desastre, através de 

doações, por exemplo, para suprir as necessidades básicas das pessoas. Contudo, com o passar 

do tempo, essas relações se tornaram mais conturbadas e o poder exercido pela sociedade civil 

local se revelou via presença de uma discriminação da comunidade Marianense diante dos 

atingidos. Exemplos como os apelidos dados às crianças nas escolas como “Pé de lama” e o 

tratamento por vezes pejorativo e, por vezes, preconceituoso no comércio da cidade 

contribuíram para potencializar conflitos entre esses atores. Soma-se a isto o fato de que com 

o passar do tempo, os atingidos começaram a ser apontados como culpados pela paralisação 

da Samarco Mineração S.A. e pelas demissões de empregados diretos e terceirizados no 

município da Mariana/MG em decorrente da inoperância da empresa.  

 

6.3.Caracterização das relações entre a Fundação Renova e os atingidos 

A percepção de legitimidade entre os atingidos (beneficiários) e a Fundação Renova ao longo 

do tempo demonstrou fragilidade por diversos fatores, sobretudo nos atributos Legitimidade e 

Urgência. No estudo de caso realizado, evidenciou-se essa assimetria de percepções em 

alguns momentos, sendo primeiramente destacada a falta de legitimidade da Fundação 

Renova na visão dos atingidos, em diversos momentos conforme a sequência de 

depoimentos dos atingidos apresentada a seguir. Mesmo após três anos do desastre, 

identificou-se que por parte dos atingidos uma insatisfação em relação ás etapas de reparação 

dos danos e de reconstrução das áreas atingidas. O depoimento do atingido a seguir ressalta 

essa questão: “Não recebi nenhuma indenização pela perda da minha mãe.” (F.P.N., ex-

morador de Paracatu de Baixo). 

No tocante ainda à visão da legitimidade da Fundação Renova por parte dos atingidos, um 

ponto de crise entre esses Stakeholders é o reconhecimento de quem é considerado atingido. 
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Além do processo de cadastro dos atingidos, não ter sido concluído até o final de 2018, 

diversas questões inerentes a ele corroboraram para criar uma crise entre Fundação Renova e 

atingidos. A desavença deveu-se ao fato de muitos atingidos não terem sido considerados 

como tal pela Fundação Renova.  Para J A.L.S., os atingidos se sentiam decepcionados com a 

atuação da Fundação Renova: “A gente jamais imaginou que quase três anos após o desastre, 

a situação ainda estaria como está”. Outro depoimento que ressalta a falta de credibilidade da 

Fundação Renova nesse contexto e expõe a credibilidade da mesma é o da dona de casa M.F. 

F. ao afirmar que: “Acho que a gente (atingidos) está aos poucos perdendo a esperança na 

reparação dos danos. Até hoje não fui indenizada e também acho que a justiça não punirá os 

responsáveis.”  

Já na visão de outro atingido, a falta de reconhecimento da Fundação Renova, acarreta em 

uma postura de pró-atividade dos atingidos: “Nossa estratégia é ficarmos fortes e não chorar 

perto da empresa (Fundação Renova)” ressalta L.N.M., ex-moradora de Paracatu de Baixo.                                         

Considerados esses posicionamentos dos atingidos, evidencia-se uma crise no entendimento 

dos respectivos sobre o papel da Fundação Renova como organização responsável por 

executar, gerir e mitigar conflitos entre os diversos Stakeholders. Uma vez que a legitimidade 

dos atingidos não é reconhecida, seja na forma de caracterização do atingido como 

beneficiário dos programas de reparação ou na legitimidade das suas demandas, vislumbra-se 

um elo fraco entre interações da Fundação Renova e atingidos (beneficiários). Isto também 

está presente durante o processo de reconhecimento e cadastramento dos atingidos que não 

foram enquadrados como atingidos ou afetados diretos. Um exemplo dessa situação são os 

comerciantes, empresários ou pessoas impactadas indiretamente pelo desastre. De acordo com 

representantes dos atingidos de Bento Rodrigues “há proprietários de hotéis e restaurantes que 

perderam clientes ou fazendeiros que tiveram suas terras soterradas e contaminadas e 

continuam ser ter o reconhecimento da Fundação Renova.” Outro exemplo de dificuldade 

encontrada pelos atingidos em relação à legitimidade são os ex-empregados da Samarco e de 

empresas contratadas, bem como fornecedores destas que, além de perderem seus empregos 

ou negócio, contribuíram para a piora dos índices de desenvolvimento do município de 

Mariana/MG. Assim, ainda permanece o desafio entre os Stakeholders de serem reconhecidos 

pela Fundação Renova sob o viés de impactos econômicos. Nesse contexto e, sob o enfoque 

da Legitimidade, a integração de Stakeholders baseado em uma Parceria Líder deve 

considerar como os demais Stakeholders aceitam seguir ou não as orientações da Fundação 

Renova.  
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Há uma lacuna na integração da Fundação Renova e atingidos em um amplo contexto. Como 

apontado por Leiras et al. (2017), o grau de percepção desta legitimidade varia de acordo com 

a forma com que as alianças são formadas. Nesse contexto, percebe-se uma distorção entre o 

modelo de coordenação entre os Stakeholders proposto pelo acordo TTAC e a fragilidade na 

percepção de legitimidade dos atingidos em relação à Fundação Renova. Este aspecto se 

configura como um entrave à integração dos Stakeholders durante a fase de recuperação.  

Ao mesmo tempo, a percepção dos atingidos em relação à legitimidade de comando da 

Fundação Renova teve o impacto de disputas entre interesses dos atingidos e da mesma que 

culminou em uma crise entre esses elos da rede de Stakeholders.  

No tocante ao atributo Urgência, os atingidos demonstraram assimetria em relação à 

Fundação Renova e descontentamento com os avanços obtidos após três anos do desastre. 

Uma ação que comprova essa postura e reflete a busca no atendimento do atributo 

Legitimidade refere-se às manifestações dos atingidos realizadas em Londres, na Inglaterra 

em novembro de 2018. Como forma de explicitar a legitimidade das demandas dos atingidos e 

reivindicar por direitos, integrantes das comissões dos atingidos e com representantes da 

assessoria técnica da regional de Minas Gerais (Cáritas) juntamente com membros de uma 

ONG internacional apresentaram uma carta de reivindicações ao escritório da mineradora 

BHP Billiton, na Inglaterra. Ao analisar essa postura sob o prisma do Modelo de Saliência 

proposto por Mitchell et al. (1997), nota-se uma expectativa, por parte dos atingidos, em obter 

legitimidade nas suas demandas em um país cujas leis e trâmites judiciais possuem distinção 

da legislação brasileira.  De acordo com o atingido M.M. S, ex-morador de Bento Rodrigues e 

integrante da comitiva que foi à Inglaterra, a comissão formada por lideranças dos atingidos 

pelo desastre chegou a Londres para denunciar violações de direitos às autoridades e à 

sociedade britânica. E complementa: “Nós fizemos uma mobilização com fotos do desastre e 

uma faixa nas proximidades do Big Ben e da roda-gigante London Eye no centro da capital 

britânica. Viemos denunciar o descaso da Fundação Renova. O ato foi importante para trazer 

ao mundo, principalmente no país sede da BHP, a lembrança de tudo aquilo que ocorreu. Essa 

tragédia jamais será esquecida. Ela deve servir de exemplo para que outras não ocorram. 

Várias pessoas pararam para ver nossa manifestação.” 

Reforça essa visão o depoimento da atingida J.M., ex-moradora de Paracatu de Baixo: “... a 

gente pôde mostrar para a sociedade de Londres que existimos e também que nossas 

reivindicações estão na mão oposta do que vem sendo feito no Brasil”.  

Com o intuito de promover o reconhecimento da legitimidade dos atingidos, bem como a 
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legitimidade das suas respectivas reivindicações, o grupo de atingidos se encontrou com 

diretores da empresa BHP Billiton, controladora da Samarco Mineração S. A. Evidencia-se 

aqui uma tentativa de interferência no atributo poder atribuído à Fundação Renova. Conforme 

exposto ainda por M. M. S., integrante da comitiva: “Pretendia-se denunciar atrasos, a falta de 

participação dos atingidos nas decisões da Fundação Renova e supostas intenções dessa 

organização para que sejam feitos acordos desfavoráveis s vítimas. Viemos para Londres para 

questionar as atrocidades que a Fundação Renova tem cometido conosco. Ela foi constituída 

para reparar danos, mas tem criado mais danos e retirado direitos.” 

Desataca-se também, como ação dos atingidos no contexto da legitimidade, o egresso destes 

em um processo internacional contra a empresa BHP Billiton. Através de uma ação 

internacional proposta pelo escritório anglo-americano SPG Law. Nota-se ainda a intenção 

dos atingidos em promover um adiantamento do status do trâmite relativo às indenizações, 

que de acordo com a lei brasileira é de três anos após o dano ocorrido. Por esse motivo, o 

programa de indenização, juntamente com processos movidos pelos atingidos no Brasil 

poderiam prescrever após a data em que o desastre completasse três anos, ou seja, a partir de 

novembro de 2018.  Como o grau desta legitimidade variou de acordo com os Stakeholders 

envolvidos, não se observou articulação entre eles baseadas em mecanismos de coordenação 

entre as partes interessadas. Também não foi identificada uma coordenação dos Stakeholders 

baseada em uma Parceria Líder. Pelo exposto, o que ocorreu foi uma estrutura de coordenação 

entre os Stakeholders mais próxima ao conceito de Aliança Orquestrada, ou seja, na aliança 

em que os atores possuem autonomia e um desses atores, com boa capacidade de articulação, 

atuam como interlocutores entre o resto do grupo no processo de decisão, promovendo o 

consenso. 

Durante as entrevistas e visitas a campo também foi observado um certo nível de 

desconfiança por parte dos atingidos em relação à Fundação Renova. Primeiramente, no que 

tange a insatisfação dos mesmos diante da criação da Fundação Renova, conforme relato da 

dona de casa M.R.D.F., atingida ex-moradora de Bento Rodrigues que afirma estar insatisfeita 

em dialogar com uma instituição “temporária” e “laços” (culturais) com a comunidade como é 

ocaso da Renova. A percepção expressa pelos representantes dos atingidos nos eventos de 

discussão e entrevistas evidencia que os mesmos preferiam negociar diretamente com 

representantes da Samarco, sem a necessidade de uma instituição de intermediação. O trecho 

da entrevista do ex-morador de Ponte do Gama, M. S. S., reflete bem essa assimetria: “Nós, 

atingidos, não reconhecemos a Fundação Renova e temos dificuldade em negociar com os 
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representantes dela. O causador desse desastre é a Samarco. Então é ela que deveria assumir 

todo o processo. Muita gente aqui pensa assim, mas já foi decidido (pela criação da Fundação 

Renova). Na época da sua criação, disseram para a gente que seria o meio, o caminho mais 

fácil para as negociações evoluírem, mas não foi isso que aconteceu.”  

Além disto, nota-se também semelhante desconfiança nos atingidos em relação à Fundação 

Renova por terem a impressão que, mesmo participando dos conselhos da Renova, via a 

estrutura de governança proposta em 2018 pelo termo de governança (TAC), a capacidade dos 

mesmos em influenciar nas decisões da Fundação Renova é muito pequena. Ainda, é factível 

uma dificuldade na evolução das ações de recuperação após cerca de três anos do desastre. 

Em diversos momentos, os atingidos revelam que mesmo possuindo legitimidade diante dos 

demais Stakeholders, estes encontram dificuldades em estabelecer negociações com a 

Fundação Renova e obterem avanços nos desdobramentos das mesmas. Evidencia-se que a 

urgência é um dos atributos pertencentes aos Stakeholders denominados atingidos 

(beneficiários), além da legitimidade que lhes é assegurada pela justiça diante do 

reconhecimento dos mesmos como vítimas do desastre e, portanto, beneficiários das ações de 

reparação e reconstrução diante dos demais Stakeholders envolvidos no desastre. 

 Os depoimentos a seguir refletem algumas das insatisfações por parte dos atingidos nesse 

aspecto: 

“A Renova insiste em dificultar as negociações (...)Desde o rompimento, tudo tem sido muito 

difícil para a gente. Precisamos denunciar o descaso das empresas e, ainda, manter alguma 

expectativa de que nossas perdas e danos sejam reconhecidos (...)” E. L. S., ex-morador de 

Bento Rodrigues. 

“Estamos em busca dos nossos direitos. A sensação que tenho, e acho que é a mesma da 

maioria dos atingidos, é que, nesses três anos, a nossa vida parou. Está muito difícil para a 

gente ter que brigar pelos nossos direitos (...), afirmou M. M., ex-morador de Bento 

Rodrigues. 

“Hoje vivemos em função do rompimento. Sempre vamos às reuniões para defender direitos 

que nos foram tirados e eles (Renova) se recusam a reconhecer.” A.C. P., também ex-morador 

de Bento Rodrigues. 

“No meu caso sou considerado não fui considerado como atingido, assim como muitas outras 

pessoas que até hoje ainda lutam por não tiveram os direitos reconhecidos (...). A Renova 

prefere gastar quantias volumosas com advogados que nos reconhecer como atingidos. 

Acabam nos humilhando nas audiências e somos obrigados a mendigar nossos direitos, sendo 



 

 

122 

 

constrangidos diante das empresas e da justiça.” M. M. , ex-morador de Bento Rodrigues.. 

“Já se passaram mais de três anos e, até agora, a nossa principal reivindicação que é voltar 

para o nosso Bento está longe de sair do papel. Prometeram nos entregar as casas nesse ano, 

agora a previsão já é para 2020. É tudo sempre muito difícil. Uma luta para conseguir ser 

cadastrado como atingido, ganhar um cartão como forma de garantir o nosso sustento e ainda 

ouvir em cada audiência que o processo é complexo e é normal que as ações de reparação 

demorem.” M. G. O., ex-moradora de Paracatu de Baixo. 

Na visão de M.S., ex- morador de Bento Rodrigues, há ainda de se considerar a dificuldade na 

comunicação entre a Fundação Renova e os atingidos. Segundo ele, “a Renova usa de 

palavras e termos que são difíceis de o pessoal entender. E isso dificulta o diálogo com a 

gente. Para ser sincero, tudo o que conseguimos até então foi através da intervenção do 

Ministério público e via ação judicial. A gente participa das reuniões, vai às audiências, mas 

não é através do simples diálogo com a Renova que as coisas se resolvem (...). 

Nesses depoimentos nota-se novamente a percepção de urgência por parte dos atingidos e a 

falta de poder revelada na dependência das ações da Fundação Renova. Um outro ponto de 

atenção revelado é a frustração com a postura da Fundação Renova em função da lentidão nas 

ações de reparação. Em diversos relatos por parte dos atingidos, essa percepção se confirmou 

e impulsionou ações por parte deles como manifestação de poder em confronto com a 

Fundação Renova. Essas manifestações ocorreram de diversas formas, sendo as mais 

significativas via confecção de faixas, cartazes, e gritos de ordem durante momentos de 

negociação, como em audiências públicas, por exemplo, seja na forma de ocupação do 

escritório da Fundação Renova ocorrida recentemente, em maio de 2019. Outro ponto que 

revela a urgência por parte dos atingidos e também a legitimidade é o fato de, diante de 

conflitos com a Fundação Renova pelo não atendimento das suas reivindicações. Nessa 

situação, os atingidos recorrem ao Poder Público, representado pelos Ministérios Públicos nas 

esferas municipal e federal e também às defensorias públicas para intermediação na retomada 

das negociações junto Fundação Renova e/ou retaliação sobre a Fundação Renova. Em uma 

análise diante desse contexto infere-se que a participação efetiva dos atingidos, a 

responsabilização pelo descumprimento das obrigações contraídas pelo TTAC e mudanças 

estruturais na concepção dos programas de reparação são medidas fundamentais para que o 

acordo celebrado cumpra com o seu objetivo de reparar os danos causados ao meio ambiente 

e aos direitos humanos. Caso contrário, a assimetria de poder entre empresas e pessoas 

atingidas poderá ficar mais exacerbada ao longo do processo de reparação, acarretando em 
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conflitos que demandarão um extensivo tempo de negociação entre os Stakeholders. 

 

6.4. Caracterização das relações entre a Fundação Renova e o Estado 

Na dimensão do Poder, nota-se uma alteração no posicionamento da Fundação Renova em 

usar este atributo no contexto das relações com os demais Stakeholders envolvidos. A título 

de ilustração, o episódio ocorrido em meados de novembro de 2018 envolvendo as prefeituras 

ilustra essa afirmação. No início do ano de 2018, os prefeitos de municípios atingidos pelo 

desastre discutiam o processo de ressarcimento de gastos públicos em decorrência do desastre 

junto à Fundação Renova. Houve inclusive um encontro específico para isso que ocorreu na 

Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI), com 

participação dos prefeitos, representantes da Fundação Renova e do governo do Estado de 

Minas Gerais. Na época, a expectativa dos prefeitos era obter um alinhamento com a 

Fundação Renova, segundo as diretrizes do acordo TTAC. Além disso, objetivava-se com 

essas discussões promover a inclusão de variáveis relacionadas a danos físicos e 

abastecimento de água nos municípios atingidos ou afetados.  

As negociações em relação ao ressarcimento aos municípios prosseguiam e as propostas 

obtidas deveriam seguir para aprovação no CIF e Fundação Renova. Corrobora com essa 

visão o prefeito de Rio Doce S. L., ao afirmar que o modelo construído junto à Câmara 

Técnica de Economia e Inovação (CTEI) constituiu uma proposta alternativa de ressarcimento 

aos municípios impactados e foi apresentado em reunião do Comitê Interfederativo (CIF) para 

aprovação.  Porém, esta forma de negociação entre Fundação Renova e Prefeituras sobre o 

ressarcimento dos municípios foi abalada. Isto pode ser observado diante do fato da Fundação 

Renova ter emitido um termo de transação, quitação e exoneração de responsabilidade que 

condiciona a liberação de cerca de cinquenta e três milhões aos municípios diante do 

abandono de ações destes na justiça nacional e internacional contra a própria Fundação 

Renova e as mineradoras que esta representa. Esses recursos referem-se aos gastos que os 

municípios contraíram pelo empenho de recursos, pessoal, maquinário, infraestrutura, 

captação de água e manutenção de abrigos nas localidades atingidas pelo desastre. O trecho a 

seguir complementa essa questão: “Os pagamentos às prefeituras serão feitos mediante o 

envio do termo de quitação assinado e a emissão do Documento de Arrecadação Municipal 

(DAM)” AGÊNCIA BRASIL, 16/11/18.  

No que tange à legitimidade dessa solicitação feita pelos prefeitos, nota-se que uma das ações 

firmadas entre a Fundação Renova e o Estado prevista no Termo de Transação e ajustamento 
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de Conduta (TTAC) se refere exatamente ao ressarcimento dessas despesas. Portanto, uma 

vez que o ressarcimento dos gastos extraordinários dos trinta e nove municípios pertencentes 

aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo foi prevista no TTAC, nota-se um conflito na 

esfera de legitimidade do Estado e do próprio acordo TTAC celebrado entre as partes. 

Esse assunto foi pauta do Fórum de Prefeitos de Municípios Atingidos realizado em julho de 

2018 e cujo resultado desse encontro foi a solicitação de posicionamento do Comitê 

Interfederativo (CIF) sobre essa exigência da Fundação Renova para a liberação de verbas já 

previstas.  

Segundo o prefeito de Mariana/MG, presidente do fórum, caso isso não se resolva por essa 

via, uma “solução indesejada” teria de ser tomada. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, o 

prefeito ainda complementa: “Os procuradores dos municípios teriam de acionar a Renova, a 

BHP e a Vale na 12ª Vara Federal. Essa é uma demanda que a Renova já tinha acertado para 

pagar, mas voltou atrás impondo essas condições inaceitáveis. 

“Precisamos que a Justiça brasileira dê uma resposta e seja rápida. A Vale e a BHP contam 

com a lentidão da Justiça, pois o interesse dessas empresas é não pagar”, afirma o presidente 

do Fórum de Prefeitos dos Municípios Atingidos. Se os valores dos gastos extraordinários não 

forem quitados, o prefeito disse que, no caso de Mariana, será necessário recorrer a recursos 

próprios e verbas que não foram ainda repassadas pelo governo do estado. “Com isso, 

conseguiríamos pagar apenas os funcionários efetivos, mas faltaria verba para honrar os 

salários dos demais trabalhadores. É uma resolução de suma importância para os municípios, 

disse o prefeito de Mariana (Estado de Minas, Advogados britânicos tentam driblar a Renova 

em ação por rompimento de barragem, p. 29, 11.10.2018).  

Através dessa relação entre o Estado (prefeituras municipais) e Fundação Renova, evidencia-

se sob o prisma do Modelo de Saliência, a explicitação do atributo Poder do Stakeholder 

Fundação Renova. O Poder se manifestou através da pressão exercida às prefeituras 

municipais por parte da Fundação Renova diante a emissão do referido termo de quitação 

enviados diretamente aos municípios atingidos pelo desastre. Neste termo, segundo a 

Prefeitura de Mariana/MG, há dois pontos de atenção: uma cláusula que concede à Fundação 

Renova e às mineradoras que a mesma representa a quitação de valores relativos ao 

ressarcimento dos gastos públicos extraordinários. 

 O outro ponto relevante do termo emitido pela Fundação Renova aos municípios é a cláusula 

8 que condiciona o pagamento a cada prefeitura à comprovação de que ela desistiu do 

processo internacional movido no Reino Unido e ao compromisso de que novos processos 
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relacionados ao desastre não sejam protocolados em jurisdições estrangeiras. Destaca-se, 

portanto, a exacerbação da dimensão Poder da Fundação Renova, na forma de uma possível 

coerção, diante dos municípios atingidos, que se encontram em situação financeira 

comprometida. Ainda, de acordo com o Prefeito de Mariana/MG, dada a situação financeira, 

alguns municípios estão inclinados a assinar o termo de quitação emitido pela Fundação 

Renova, diante do posicionamento desta em relação ao repasse de verbas de ressarcimento. 

Em nota divulgada pela Fundação Renova, via próprio site, a organização informa que 

aguarda a entrega dos documentos e que, uma vez recebidos, o prazo de transferência dos 

recursos aos municípios será de trinta dias.  Essa postura da Fundação Renova, evidencia a 

execução do Poder diante das fragilidades financeiras do município, diante do impacto no 

senso de urgência no recebimento de verbas por estes.  

  

6.5.A concepção do TTAC como instrumento de articulação entre os Stakeholders 

Para a compreensão do dinamismo de envolvimento e atuação das partes envolvidas em um 

desastre, deve-se ter em mente a análise de cada fase, dado que o contexto e objetivos de cada 

Stakeholder são específicos e promovem interações distintas entre os atores. Posto que a 

premissa deste estudo está focada na fase de recuperação, a análise deve perpassar esses 

estágios do processo de gestão de desastres.  

A etapa do pós-desastre conhecida como gestão da recuperação, segundo Leiras et al. (2017) 

engloba a reabilitação, a reconstrução e a desmobilização dos processos que visam o 

reestabelecimento das condições normais de vida da comunidade afetada. Enquanto a 

reabilitação tem foco de atuação no curto prazo com ações orientadas para o 

reestabelecimento dos serviços básicos de subsistência como alimentação, abrigo, 

comunicações, saúde básica, ainda que no médio e longo prazo também possua ações 

pautadas para soluções permanentes para os problemas de risco anteriores a ocorrência do 

evento adverso.  

A reconstrução, por sua vez, possui visão de médio e longo prazo e visa a reparação dos danos 

físicos, sociais e econômicos, a um nível de desenvolvimento igual ou superior ao existente 

antes do evento (USAID/OFDA, 2015). Durante e evolução dos estágios da fase de 

reconstrução são, por exemplo, definidas políticas públicas e de planejamento englobando o 

poder público e demais Stakeholders envolvidos no desastre. 

O documento intitulado Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC) foi celebrado 

com vistas a promover algumas mudanças na estrutura e forma de atuação da Fundação 
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Renova, tendo como objetivo a criação de mecanismos que permitissem a efetiva participação 

dos atingidos e atingidas nos processos de tomada de decisão sobre a reparação dos danos 

causados em virtude do desastre. Além disto, Zhouri et al. (2016) apontam indicam a 

promoção de negociação em contextos de violações de direitos humanos por empresas, bem 

como o alargamento das estruturas de fiscalização e controle de suas atividades, culminando 

assim em diretrizes para a gestão de todo o sistema de reparação de danos. Os princípios que 

nortearam a construção do acórdão, destacando-se entre eles: o princípio da efetiva 

participação dos atingidos e atingidas em todas as instâncias dos programas, projetos e ações; 

a restauração de suas condições de vida; o estabelecimento de canais de diálogo e de 

interlocução entre a população atingida, o Poder Público, as empresas, a Fundação Renova e a 

sociedade; o reconhecimento das especificidades e singularidades de cada povo indígena, 

quilombola e tradicional, quando da reparação integral dos danos e o respeito à centralidade 

das pessoas atingidas, que foi resgatado na forma de aditivo construído no acordo 

denominado TAC. 

O rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, teve como desdobramento 

inicial uma série de processos nos tribunais dos Estados atingidos envolvendo pessoas, 

empresas e organizações que sofreram perdas e danos em decorrência do desastre. Devido a 

esse intenso movimento em direção à judicialização e diante da carência do sistema judiciário 

nacional surgiu a ideia de envolver o Estado e empresas em um acordo pautado na gestão das 

ações de reparação e recuperação das regiões atingidas.  Esse acordo previu a criação da 

Fundação Renova, que ficaria, a partir de então, responsável por elaborar e executar as 

medidas previstas nos programas socioambientais e socioeconômicos, também estipulados no 

acordo. O TTAC, originalmente, foi construído a partir de dois atores centrais: o governo 

(dimensão governamental) que, exerce o controle público sobre as ações de mitigação e 

compensação e as empresas (dimensão privada). Um possível desequilíbrio de forças na rede 

de Stakeholders pode acarretar em desalinhamento entre estes e ações unidirecionais, ao invés 

de negociação entre as partes. Exemplo dessa assimetria pode ser pautado no depoimento a 

seguir: "Passo horas em função de reunião e não recebo nada por isso. Estou tentando 

representar a comunidade, porque há muitas pessoas sem instrução. O que falam para eles está 

bom. A maioria não tem nem o primeiro grau. Sabem só o fundamental para viver na 

comunidade", aponta R.G.O., ex-morador de Paracatu de Baixo. Nesse trecho, a demanda dos 

atingidos é para que o tempo gasto com reuniões semanais seja passível de indenização por 

danos morais e foi coletado durante uma das audiências públicas realizadas em na Câmara de 
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Mariana/MG com representantes da Fundação Renova e Ministério Público. Todavia, nesse 

relato também é possível identificar a discrepância do atributo poder ao se comparar a 

Fundação Renova e os atingidos (beneficiários). 

A análise sob o foco dos atributos Poder e Legitimidade da Fundação Renova obtidos via a 

celebração do acordo TTAC, revelou que essa se configurou como agente (quase) exclusivo 

de intervenção ao longo dos diversos municípios atingidos.  

Do ponto de vista social, ela se tornou responsável por identificar os atingidos e definir 

critérios de compensação (União, 2016).  Sobre essa questão indenizatória, foi necessária a 

intervenção do Ministério Público para fazer a mediação entre a Fundação Renova e 

atingidos. Como forma de exercer sua legitimidade e poder, o Ministério Público recomendou 

á Fundação Renova não encerre o cadastramento dos atingidos enquanto todos os pedidos de 

cadastro e de reconhecimento das pessoas como atingidas não sejam devidamente apreciados. 

Além disso, também interviu na negociação entre atingidos e Fundação Renova com a 

recomendação de que a mesma deve reconhecer o direito ao cartão emergencial também em 

situações nas quais as pessoas tiveram suas rendas indiretamente afetadas pelo desastre, em 

situações em que não tenham considerado a renda familiar suficientemente afetada (MINAS 

GERAIS, Ministério Público Federal, Recomendação Conjunta, Nº 10,  março de 2018). 

 Diante dos problemas presentes na formulação do TTAC, o Ministério Público Federal 

(MPF) não apenas se absteve de participar de sua assinatura, como recorreu judicialmente 

contra a homologação judicial do acordo (Ministério Público Federal, 2018). Esta posição foi 

caracterizada não somente pelo fato de sua concepção não incorporar as necessidades e 

demandas das comunidades atingidas, como ainda não garantir a participação destas no 

processo de recuperação ambiental e compensação das pessoas afetadas pelo rompimento. 

Com isso, o Estado representado pelo Ministério Público nas esferas Estadual e Federal, optou 

pela estratégia da negociação entre os Stakeholders por meio de acordos. Ao longo dessa 

etapa, diversos ajustes foram realizados em função de reivindicações dos atingidos e da 

necessidade de uma maior participação destes nas decisões previstas no acordo. Como 

desdobramento, diversas intervenções do Ministério público foram necessárias, a ponto deste 

Stakeholder propor uma alteração na forma de governança proposta originalmente pelo 

acordo TTAC. O resultado dessa discussão foi a celebração de um novo acordo, denominado 

Termo de Ajuste de Conduta (TAC) como novo modelo de governança na rede de 

Stakeholders. Apesar desse quadro de mudanças apresentado no novo acordo ser significativo 

e abarcar, em tese, diversos espaços de participação dos atingidos e atingidas, bem como de 
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outros entes envolvidos com o caso de alguma forma, que podem trazer benefícios ao 

processo, há que se ressaltar algumas questões importantes para reflexão sobre a efetividade 

da participação, bem como alguns pontos preocupantes em relação aos seus desdobramentos 

práticos. Em primeiro lugar, é importante mencionar que apesar de mencionado no termo 

final, na avaliação de movimentos sociais ligados ao caso do rompimento da barragem de 

Fundão, o processo de construção do TAC Governança, em si, foi marcado pela ausência de 

participação dos atingidos e atingidas, o que era uma das principais reivindicações de tais 

movimentos (MAB, 2018). Além disso, ainda no tocante ao seu processo de formulação, foi 

possível notar que a construção do acordo se deu a partir de negociações dos órgãos do Poder 

Público, enquanto representantes dos titulares dos direitos violados, com as empresas, que são 

rés no processo que deu origem ao termo de transação, em condições de igualdade que são 

típicas da estratégia de negociação para resolução de conflitos (LOSEKANN & MILANEZ, 

2018,)  

Em relação à reestruturação do sistema de governança e participação da Renova, é possível 

notar a evolução entre o TTAC e o TAC (Governança), com a ampliação dos espaços de 

participação institucionais dos atingidos e atingidas, inclusive, na estrutura interna da 

Fundação. Ainda assim, esse contexto continua marcado pela disparidade de 

representatividade dos atingidos e atingidas em relação às empresas. É o que ocorre no 

Conselho de Curadores da Fundação Renova, por exemplo, que conta com nove membros, 

sendo dois escolhidos pelas Câmaras Regionais dentre os atingidos e atingidas e seis 

indicados pelas empresas, sendo esse um cenário prejudicial para que as demandas das 

populações atingidas sejam levadas em conta frente à atuação massiva das empresas. Um 

outro ponto a ser observado diz respeito à ampla estrutura criada com o novo sistema de 

governança, com as Comissões Locais, as Câmaras Regionais e o Fórum de Observadores, 

entre outras instâncias. Estas, em uma análise ampla, podem vir a aumentar a complexidade 

do processo, promover uma excessiva burocratização e a sobrecarregar o trabalho das 

assessorias técnicas, que tem a incumbência de atuar nas instâncias que preveem a 

participação dos atingidos e atingidas. Apesar dessa reformulação ou repactuação entre os 

Stakeholders envolvidos no TAC, Losekann & Milanez, 2018 apontam que há uma certa 

lacuna em relação à forma como este fora descrito no termo de ajustamento, não restando 

esclarecido como esse processo ocorrerá, além da disposição de um prazo longo e que não 

traz parâmetros claros acerca do que será feito nesse período e quais serão os papéis 

desempenhados pelas partes. Na visão do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), “ 
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a criação da Fundação Renova, que é parte das medidas do acordo, é um instrumento que a 

mineradora utiliza para abdicar de qualquer negociação e diálogo com os atingidos(...)” Jornal 

do Movimento dos Atingidos por Barragem (Fev/2017). Embora, a condução da pesquisa em 

campo tenha demonstrado certa aversão à estratégia de gestão estabelecida com o acordo 

TTAC. Cabe ressaltar que esse instrumento se configura como um mecanismo previsto na Lei 

ambiental entre atividades ou instituições poluidoras e os órgãos e controle ambiental ou o 

Ministério Público em função do importante caráter de foro de participação entre os 

Stakeholders em um cenário de crimes ambientais. 

Porém, mesmo diante dessa argumentação, o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) 

afirma que existe uma inversão de valores e a Samarco e sua imagem está sendo promovida 

na resolução de conflitos.  

A partir de tais críticas foi formado pelo Ministério Público Federal (MPF) um grupo de 

trabalho para tentar criar uma estrutura que corrigisse alguns dos problemas identificados. 

Desse grupo de trabalho participavam representantes do MPF, Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais (MPMG), grupos de pesquisa vinculados a universidades públicas e 

movimentos sociais. Como consequência, cerca de dez meses mais tarde, em novembro de 

2017, foi assinado um Termo Aditivo ao TAC. Como dito anteriormente, existia a 

preocupação de criar uma estrutura que definisse as instâncias e os caminhos pelos quais a 

participação social poderia se manifestar sobre a atuação das empresas e tentar influenciar os 

órgãos públicos e privados envolvidos.  

Segundo Losekann & Milanez (2018), ao atrelar a dimensão da participação com a dimensão 

da governança, criou-se um processo tensionado e prolongado de negociação, que somente 

veio a ser concluído com a assinatura do referido termo em junho de 2018. A partir dessa 

assinatura foi prevista a criação de instâncias consultivas formadas exclusivamente por 

pessoas atingidas e criada a possibilidade da escolha de assessorias técnicas que prestassem 

apoio às comunidades atingidas. 

 Apesar de avanços em relação à estrutura criada pelo TTAC, tal arranjo ainda apresenta 

pontos para discussão, como serão apresentados nos tópicos seguintes. 

 

6.6.A gestão das inter-relações através de modelo de governança (TAC) para 

estabelecer o dinamismo das relações  

De acordo com a revisão da literatura, há um espectro de métodos para gerir conflitos na 

esfera jurídica. Todavia, faz-se necessário entender qual deles é o mais adequado a cada tipo 
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de conflito. Em linhas gerais, os métodos de arbitragem são apropriados para partes que 

desejem manter controle sobre o processo e o resultado; tenham intenção em manter 

relacionamentos futuros; e tenham a capacidade de lidar com os problemas racionalmente. 

Opostamente, os métodos de mediação são apropriados para as partes que valorizem mais o 

fim do processo do que o controle sobre ele; estejam dispostas a eventualmente perder a 

causa, pois a continuidade do conflito pode ser mais danosa que uma eventual perda da causa; 

e não se importam com eventuais relacionamentos futuros (COSTA, 2003). 

De acordo com Zhouri (2014) o crescimento dos investimentos em extração mineral no 

Estado de Minas Gerais e a flexibilização das leis de licenciamento mineral contribuem para o 

aumento dos conflitos sociais e ambientais. Ainda nesse contexto, este mesmo autor afirma 

que a política governamental estatal nos últimos anos tem sido responsável pela fragilidade 

das agências governamentais, uma vez que gera uma flexibilização no planejamento, 

construção e monitoramento dos projetos de desenvolvimento minerais, acarretando falhas na 

avaliação dos riscos inerentes aos mesmos.  

A ruptura da barragem de Fundão, segundo Oliveira (2015), foi um exemplo deste contexto 

crítico, mas está longe de ser um caso isolado. Ao se analisar o histórico de acidentes na 

mineração, desde mil novecentos e noventa e seis, houve a ruptura de seis barragens em 

Minas Gerais, resultando em dezesseis mortes, milhares de pessoas deslocadas e sérios 

problemas de abastecimento de água potável em municípios situados ao longo das localidades 

afetadas. Tais casos ilustram a negligência das autoridades públicas e agentes com as 

empresas e a gestão dos desastres causados por eles (ZHORI ET AL, 2016).  

Para a administração desses desastres houve, inicialmente uma investigação penal que 

culminou em um processo judicial no contexto de conflitos ambientais ou conflitos 

socioambientais. Isto, por sua vez, se desdobrou em acordos orientados para a construção de 

pacto entre as partes envolvidas. 

 No caso do desastre da barragem de Fundão, a gestão dos conflitos mobilizou um conjunto 

específico de dispositivos, intermediados pelo poder público (Estado) nas diversas esferas de 

atuação, através de rodadas de negociação e da celebração de um Termo de Transação e 

Ajuste de Conduta (TTAC) englobando as esferas públicas, privadas e os atingidos como 

beneficiários. Dessa forma, evidencia-se a negociação como alternativa empregada para 

resolução de disputas entre as partes. 

Ainda conforme Zhouri et al. (2016), tais dispositivos dessa abordagem moldada na forma 

contratual são mobilizados com o intuito de promover uma ação mais rápida e efetiva das 
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partes envolvidas em prol dos atingidos, em contraste com uma ênfase nas punições através 

do processo judicial que atribuem responsabilidade aos agentes corporativos e ao 

cumprimento das demandas dos beneficiários. Todavia, cabe ressaltar alguns pontos de 

fragilidade também podem ser observados em acordos dessa natureza como a falta de 

participação ou participação parcial dos representantes dos grupos afetados nos mesmos em 

uma esfera de negociação entre as partes interessadas. Nessa perspectiva e, segundo o mesmo 

autor, duas observações devem ser consideradas: a confrontação de interesses entre duas ou 

mais partes litigantes e as posições assimétricas dos agentes envolvidos. 

Para a compreensão e posterior delineamento das relações entre os Stakeholders, torna-se 

imprescindível conhecermos a estratégia de gestão de conflitos entre as partes interessadas 

adotada durante a fase de reconstrução no caso em estudo. A partir dessas análises será 

possível estimar não apenas o impacto das ações de mitigação de conflitos sobre as relações 

presentes entre os envolvidos, como também a intensidade destas. De forma preliminar, pode-

se inferir alguns impactos dessas ações na eficiência obtida durante as fases do desastre 

especificadas. 

 Em consonância com Nader (2004), Zhouri (2017) argumenta que o desastre ocorrido em 

Mariana/MG tem sido administrativamente transacionado através de tecnologias diversas de 

gestão de conflitos, com ênfase em acordos entre as partes, ditos “harmônicos”. Como 

desdobramento, as instituições envolvidas mobilizaram tecnologias específicas para a gestão 

da crise como reuniões de negociação, audiências de conciliação e assinaturas de acordos 

extrajudiciais, como o termo de Transição de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). 

Nesse aspecto, ressalta-se a limitada atuação do estado enquanto relevante Stakeholder na 

manutenção e garantia dos direitos civis. As ações dos órgãos competentes no que tange à 

fiscalização das atividades inerentes à mineração, o posicionamento dos órgãos em aplicar 

penalizações à empresa na forma de multas e a “permissão” do Estado em conceder plenos 

poderes à Fundação Renova para gerir os processos de reparação e reconstrução demonstram 

pontos de fragilidade na cadeia de envolvidos. 

 Diante da constatação que, passados mais de três anos do desastre, o governo recebeu apenas 

uma parte equivalente a 6,2% do total de multas como reparação, via aplicação dos órgãos de 

proteção ambiental, observa-se uma discrepância entre o sistema de fiscalização e punição 

praticado. Segundo a Secretaria do estado de Meio ambiente (Semad/MG), foram lavrados 

trinta e um autos de infração contra a mineradora, mas a empresa recorreu contra todas as 

decisões e conseguiu anular cinco delas. A única que, até o momento, foi deferida em todas as 
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instâncias e, portanto, deverá ser paga, teve seu montante parcelado em sessenta vezes pela 

empresa. Todavia, de acordo como prefeito de Mariana Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, 

esse recurso não foi usado para benfeitorias no município de Mariana, um dos mais atingidos 

diretamente pelo desastre.  

Em consequência da paralisação das atividades da mineradora, a incidência de impostos 

advindos da extração mineral teve redução expressiva e impactou em cerca de vinte e três por 

cento da arrecadação do município, além do aumento da taxa de desemprego de três por cento 

para dezenove por cento no ano de 2018. No período de três anos após o desastre, tem-se 

cinco autos de infração aplicados pela Secretaria de Estado do meio Ambiente de Minas 

Gerais (Semad), seis autos aplicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do espírito santo (Seama) e vinte e seis multas aplicadas no período de 11/112015 a 

05/02/2018 que ainda tramitam na justiça e não foram pagas. Essas informações demonstram 

a fragilidade de ação do Estado via a penalização legal por meios jurídicos e a falta de 

coordenação do mesmo com as demais partes interessadas no contexto do desastre.  Pelo 

exposto acima, existe uma clara divisão entre a gestão dos envolvidos e essa se relaciona 

diretamente com a divisão do Poder estipulada na versão inicial do acordo denominado Termo 

de Transação e Ajuste de Conduta (TTAC). Acordo este que conferiu à Fundação Renova 

toda a gestão dos processos de reconstrução e reparação dos danos. Embora, haja certo nível 

de diálogo entre a Fundação Renova e os atingidos, os conflitos entre estes são tratados via a 

intermediação do Ministério Público. 

Segundo informações coletadas no próprio site da instituição Fundação Renova, o 

compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) 

define o escopo da atuação da Fundação Renova, que são os quarenta e dois programas que se 

desdobram nos muitos projetos que estão sendo implementados nos seiscentos e setenta 

quilômetros de área impactada ao longo do rio Doce e afluentes. As ações em curso são de 

longo prazo. As ações de reparação foram divididas em duas frentes principais. A primeira é a 

da reparação em si, voltada para reverter ou diminuir os impactos causados pelo rompimento 

e as indenizações. A segunda é a de compensação, para ressarcir a sociedade pelos danos 

gerais causados na vida das pessoas. Conforme anteriormente reportado, em junho de 2018, a 

Fundação Renova, as empresas Samarco, BHP e Vale e os ministérios públicos e defensorias 

de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, assinaram o TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) no sentido de reestruturar a Governança. O acordo cria 

instâncias para a inclusão popular nas estruturas de tomada de decisão dos programas 

https://www.fundacaorenova.org/quem-faz-parte/
https://www.fundacaorenova.org/quem-faz-parte/
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reparatórios e compensatórios (Fundação Renova, 2018). 

 

6.7.O papel do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TAC) na 

articulação dos Stakeholders  

 

Em meados de março de 2016 foi firmado entre União, estados atingidos, Samarco Mineração 

S.A., Vale S. A., BHP Billiton e órgãos ambientais o Termo de Transação e de Ajustamento 

de Conduta, com o objetivo de promover a compensação e reparação dos danos acarretados 

pelo rompimento da barragem. O acordo estabeleceu quatorze programas socioeconômicos e 

onze programas ambientais a serem executados ao longo de quinze anos pelas partes 

signatárias do acordo.   Além de estabelecer que os programas socioeconômicos de natureza 

reparatória teriam prioridade sobre os demais programas, o mesmo estabeleceu uma quantia 

fixa anual para dispêndio com medidas de natureza compensatória implementadas pela 

Fundação Renova. A Fundação Renova então, passou a figurar como responsável por 

selecionar e executar os programas socioeconômicos previstos no acordo TTAC.  

Embora este acordo preveja a participação obrigatória de representantes do poder público nos 

conselhos fiscal e consultivo da Fundação, e que as ações da Fundação Renova devam ser 

validadas por um Comitê Interfederativo instituído pelo poder público, é dada ampla 

autonomia à Fundação Renova, concedendo a ela o atributo poder na tomada de decisões 

diante dos demais Stakeholders. Assim, embora a cláusula 244 do acordo TTAC estipule que 

o Comitê Interfederativo seja composto por 02 (dois) representantes do Ministério do Meio 

Ambiente, 02 (dois) representantes do governo federal, 02 (dois) representantes do Estado de 

Minas Gerais, 02 (dois) representantes do Estado do Espírito Santo, 02 (dois) representantes 

dos municípios de Minas Gerais afetados pelo rompimento da barragem, 01 (um) 

representante dos municípios do Espírito Santo afetado pelo rompimento da barragem e 

também 01 (um) representante do Comitê das Bacias Hídricas do Rio Doce, a autonomia 

ampla é dada à Fundação Renova. Um ponto de relevância em relação à gestão de possíveis 

conflitos entre os atores e instâncias envolvidas refere-se ao fato de não existir no termo 

TTAC mecanismos de solução de controvérsias ou conflitos entre os Stakeholders envolvidos, 

contribuindo com o enfraquecimento da atuação do poder público no referido acordo. Dessa 

forma e, por meio do acordo TTAC celebrado, caso o Poder Público ou os próprios atingidos 

discorde das ações e ou propostas apresentadas pela Fundação Renova, o acordo prevê que 

mesmos terão que recorrer ao sistema judiciário para a resolução dos conflitos.  
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Considerando essas questões explicitadas, o TTAC foi alvo de críticas iniciais por parte das 

instituições públicas (Ministérios Públicos e Defensorias Públicas), bem como de setores 

acadêmicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil por diversos motivos, em 

especial pela ausência de participação popular na elaboração dos seus respectivos termos 

(LOSEKANN &MILANEZ, 2018). 

No modelo de governança estabelecido pelo acordo TTAC, parte-se da premissa que é 

possível envolver um conjunto maior de grupos e instituições, cujas ligações não seriam de 

simples dominação, mas conforme as possibilidades de negociações, de compromissos e de 

alianças, de acordo com as diferentes intensidades dos elos que interligam esses diferentes 

atores. Para tal, é necessário pressupor que existem diversos atores em um processo constante 

de interações e necessidade constante de gerenciamento das mesmas (a Fundação Renova, o 

Estado, através dos órgãos regulamentadores e ministérios nas esferas estadual e federal, e os 

atingidos).  

Na prática, observa-se que essas interações ocorrem de forma mais restrita e sob atuação do 

Poder Público como interventor diante dos conflitos. Uma vez que o Estado, através da 

assinatura do TTAC transferiu a gestão das ações de reparação e recuperação à Fundação 

Renova, esta assumiu o papel de mediadora na rede de Stakeholders. Como consequência 

direta disto, as relações entre os mesmos sofreram modificações e, do ponto de vista do fluxo 

decisório, a Fundação Renova concatenou suas relações com as comissões que representam os 

atingidos, as consultorias técnicas e, em segundo plano, com o Poder Público. Evidenciava-se 

uma quase total dependência da Fundação Renova com suas controladoras (as empresas 

Samarco Mineração S. A., Vale S.A. e BHP Billiton). Essas empresas indicam a direção e as 

decisões eram tomadas com pouca participação dos atingidos. Diante disto, uma das 

principais alterações no TTAC durante a revisão do mesmo em junho de 2018 foi a inserção e 

o aperfeiçoamento de estruturas que realmente possibilitassem a manifestação dos atingidos 

em todas as etapas do processo que levará à reparação, tanto nas instâncias decisórias, quanto 

nas consultivas (MPF, 2018).  

Para tal, no novo modelo de governança denominado Termo de Transição de Conduta (TAC) 

foram criadas Comissões Locais (instâncias formadas pela população atingida para que, 

através do apoio das assessorias técnicas, pudessem participar de processos de tomada de 

decisão sobre a recuperação); e as Câmaras Regionais, enquanto espaços de discussão e 

interlocução com a Fundação Renova acerca de seus programas e projetos de reparação. O 

novo modelo de governança (TAC) previu, ainda, a inserção desses indivíduos em alguns 
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eixos, como: no Comitê Interfederativo (CIF), responsável por validar e orientar a atuação da 

Renova, com a participação de três pessoas atingidas ou técnicos por elas indicados; nas 

Câmaras Técnicas, entes que auxiliam o trabalho do CIF, de dois atingidos e atingidas em 

cada uma delas; no Conselho dos Curadores da Renova, com a escolha de dois atingidos ou 

atingidas pelas Câmaras Regionais e em seu Conselho Consultivo, com espaço para sete 

pessoas atingidas, definidas após a implementação das Comissões Locais e suas respectivas 

Assessorias Técnicas.  

Além desses espaços, os atingidos fazem parte do chamado Fórum de Observadores, que 

procurou dar espaço também a povos e comunidades tradicionais, bem como a outros entes 

envolvidos de algum modo com o caso, como representantes da sociedade civil e centros 

acadêmicos. Essa instância foi concebida enquanto uma frente de controle social, atuando 

como um órgão consultivo, responsável por acompanhar os trabalhos desta e dos especialistas 

contratados pelo MPF, analisando os resultados provenientes dos diagnósticos e avaliações 

por estes realizados. Em relação à participação de órgãos do Poder Público, cabe mencionar a 

inserção de um membro da Defensoria Pública no conselho e nas ditas Câmaras Técnicas. 

 Acrescentado a isso, o novo termo trata do processo único de repactuação dos programas 

socioambientais e socioeconômicos para reparação integral dos danos causados com o 

rompimento da barragem de Fundão, através do aprimoramento de programas futuros, sem 

prejudicar os que já estão em andamento, que será feito pelas partes signatárias do acordo. 

Esse processo, segundo Losekann & Milanez (2018) também conta com a participação dos 

atingidos e atingidas, sendo considerados os encaminhamentos das Comissões Locais e/ou 

Câmaras Regionais, bem como os estudos e diagnósticos realizados pelos especialistas 

contratados pelo Ministério Público Federal e pelas empresas.  

Assim, a “estrutura de governança” proposta pelo acordo (instrumento de governança, TAC) 

consiste em um arranjo institucional negociado com o objetivo de criar regras de interação 

entre órgãos estatais (executivo e judiciário), empresas e comunidades atingidas. Tal estrutura 

comporta perspectivas da sociedade, privadas e públicas englobando os principais 

Stakeholders envolvidos na gestão da fase de reconstrução, em aderência ao modelo de gestão 

de Stakeholders proposto por Cozzolino (2012) e Fontainha et al. (2018), no entanto com um 

número reduzido de atores e relações com de cooperação reduzidas ou limitadas.  

O quadro 10 apresenta de forma resumida os papéis de cada Stakeholder estipuladas pelo 

acordo TTAC revisado. 
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Quadro 10 - Caracterização dos papéis e responsabilidades dos Stakeholders segundo o  

TTAC revisado. 

Espaço Participantes Função Interage com/reporta 

para: 

Comissões Locais Atingidos Fazer propostas, críticas 

e sugestões 

CIF e Comissões 

regionais 

Assessorias Técnicas Grupos de técnicos em 

número variável de 

acordo com cada 

localidade 

Construir conhecimento 

sobre processo, 

engajamento e 

mobilização 

Atingidos, Ministério 

Público e Defensoria 

Pública. 

Fórum de Observadores Representantes de 

entidades, movimentos 

sociais, grupos 

acadêmicos e 

representantes das 

comissões locais 

(facultativo) 

Coletar informações e 

produzir análises 

críticas 

Ministério Público e 

Defensoria Pública. 

Fonte: Adaptado de Ministério Público Federal (2018) 

 

As instâncias vinculadas à lógica participativa têm como principal função o controle, pelas 

pessoas atingidas, da implantação dos programas desenvolvidos pela Fundação Renova e 

pelas empresas por elas contratadas. Assim, as Câmaras Locais devem não apenas ter acesso 

às informações relativas a esses programas, como também fazer críticas, propostas e 

sugestões sobre tais programas, ou sobre a atuação das diferentes instâncias vinculadas ao 

acordo. Para a realização dessas tarefas, cada Comissão Local, conta com uma assessoria 

técnica. O Fórum de Observadores, por sua vez, serve como uma segunda instância de 

participação; nesse espaço, pessoas indicadas pelas Comissões Locais poderão dialogar com 

grupos de acadêmicos e movimentos sociais para construir avaliações críticas tanto em 

relação aos programas, quanto sobre a atuação do grupo de experts contratados pelo 

Ministério Público. Como pode ser notado a partir dos quadros 11 e 12, há certa sobreposição 

de funções entre comissões locais e regionais. 
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 Quadro 11- Definição dos papéis e responsabilidades dos Stakeholders após o TAC 

 

Espaço Participantes Função Interage com/reporta para: 

Câmaras Regionais Representantes das 

comissões locais dos 

atingidos. 

Repasse das adequações 

acordadas 

Fundação Renova 

Conselho Curador da 

Fundação Renova 

- Dois Membros 

indicados pela 

articulação das Câmaras 

Regionais (atingidos ou 

técnicos); 

- Um membro indicado 

pelo CIF; 

- Seis membros 

indicados pela Samarco 

Mineração S. A. e suas 

controladoras. 

Propor e aprovar 

programas de 

reparação, planos e 

projetos pela Diretoria 

Executiva 

Fundação Renova 

Conselho 

Consultivo da 

Fundação Renova 

- Quatro representantes 

indicados pelo Comitê 

de bacia Hidrográfica 

do Rio doce; 

Sete representantes dos 

atingidos; 

-Dois representantes de 

organizações não 

governamentais; 

-  Três representantes 

de instituições 

acadêmicas ( um 

indicado pela Fundação 

Renova, um pelo CIF e 

um pelo Ministério 

Público); 

- Dois representantes de 

entidades atuantes na 

área de Direitos 

Humanos (um indicado 

Opinar sobre planos, 

programas e projetos. 

Fundação Renova 
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pelo MP e outro pela 

Defensoria Pública)- 

Um representante de 

entidades atuantes na 

área de 

Desenvolvimento 

econômico indicado 

pela Fundação Renova. 

Fonte: Adaptado de Ministério Público Federal (2018) 

 

Nesse contexto, Borges et al. (2018) apontam que a inclusão de representantes dos atingidos 

nos órgãos dotados de poder decisório no âmbito da Fundação Renova e do Comitê 

Interfederativo em quórum suficiente tende a contribuir para efetivamente influenciar na 

tomada de decisão das duas entidades. Além disto, segundo Borges (2018), a seleção e 

nomeação destes representantes deve ser pautado em regras objetivas e pré-determinadas que 

respeitem a estrutura social de cada comunidade. 

 Em uma situação extrema, coloca-se em risco a efetividade dos mecanismos de reparação 

propostos pelo acordo TAC e a legitimidade da Fundação Renova e do Comitê 

Interfederativo. 

Em termos de estrutura participativa em relação às Câmaras Locais, tem-se a seguinte 

delineação: 

Quadro 12- Estrutura participativa das Câmaras Locais 

Espaço Participantes Função Reporta para: 

Câmaras Técnicas da 

CIF 

- Representantes de 

entidades públicas 

indicados pela CIF; 

- Um representante do 

Ministério Público;  

- Um representante da 

Defensoria Pública; 

- Dois representantes 

indicados pelos 

atingidos. 

 

 

Função técnico-

consultiva para auxiliar 

o CIF no desempenho 

da sua finalidade. 

CIF 

Experts do Ministério 

Público 

- Organizações 

independentes:  

Diagnósticos 

socioambiental e 

Ministério Público 
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( Lactec, Ramboll, 

FGV) 

socioeconômico, 

monitoramento dos 

programas de 

reparação. 

Painel de Especialistas - Um integrante 

indicado pela Fundação 

renova; 

- Um integrante 

indicado pelo CIF; 

- Um integrante 

indicado conjuntamente 

pelo CIF e pela 

Fundação Renova. 

Avaliar controvérsias 

entre CIF e Fundação 

Renova. 

Fundação Renova, CIF. 

Auditores Externos Empresas escolhidas e 

contratadas pela 

Fundação Renova. 

Analisar e validar o 

cumprimento de metas 

dos programas e auditar 

a execução das ações. 

Fundação Renova. 

Fonte: Adaptado de Ministério Público Federal (2018) 

 

Em princípio, segundo o TAC (governança), os Stakeholders denominados atingidos 

poderiam buscar tanto as Câmaras Regionais, quanto as Comissões Locais para exercer o seu 

direito de representatividade. Porém, observa-se que são especificadas funções diferentes às 

Câmaras Regionais e às Comissões Locais; as primeiras teriam a atribuição de realizar 

adequações pactuadas com a Fundação Renova enquanto as segundas podem propor 

programas à Fundação Renova ou fazer propostas ao CIF. Essa divisão sugere que as Câmaras 

Regionais seriam principalmente espaços para negociação de possíveis impasses com a 

Fundação Renova. Tal postura tende a diminuir consideravelmente a capacidade de influência 

dos atingidos, uma vez que se mostra como uma etapa a mais entre as demandas das 

comunidades e as esferas decisórias. Ao somar-se isso ao fato de que elas não foram 

projetadas na proposta original do acordo de governança TAC, é factível compreender as 

Câmaras Regionais como instâncias de governanças ou de intersecção entre a lógica da 

governança e a da participação, conforme apresentado no quadro 13 a seguir:  
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Quadro 13 - Análise das instâncias do novo modelo de governança 

 

Espaço Função Tipo ou forma 

de legitimação 

Dimensão Recrutamento Prática de ação 

prevista 

(procedimentos) 

Possíveis 

problemas 

Comissões 

locais 

Interlocutor 

legítimo com 

Fundação 

Renova e CIF. 

Construir 

propostas 

(deliberativo). 

Presença Participativa Comunitário Reuniões, 

discussões, etc. 

Fadiga da 

participação, 

exclusão de certos 

grupos sociais. 

Assessorias 

Técnicas 

Definir como 

será a 

participação 

(organizativo) 

Engajamento/ 

auto-

organização 

Participativa Comunitário e 

sociedade 

civil local 

Trabalho 

técnico 

especializado 

combinado à 

expertise da 

sociedade civil. 

Dependerá muito 

das relações que 

forem 

estabelecidas entre 

as pessoas 

contratadas e os 

atingidos. 

Fórum dos 

Observadores 

Acompanhamen

to da Fundação 

Renova e dos 

experts do 

Ministério 

Público. 

Controle e 

Informação 

Participativa Comunitário e 

sociedade 

civil local 

Reuniões, 

estudos e 

relatórios. 

Possui 

dependência direta 

entre a quantidade 

de pessoas que 

participam e das 

condições dadas 

para a execução 

do trabalho. 

Fonte: Adaptado de Ministério Público Federal (2018) 

 

Contudo, deve-se considerar que a relevância dos Stakeholders possui dinamismo ao longo 

do tempo e em função da questão a ser colocada em análise (MITCHELL et al., 1997). 

Assim, gestores devem se manter sempre atentos no monitoramento da configuração dos três 

atributos identificados no Modelo de Saliência no contexto atual do estudo para análise das 

relações presentes entre as partes interessadas. Neste estudo, a dimensão temporal 

considerada para mapeamento e identificação dos envolvidos e posterior classificação 

segundo os atributos propostos por Mitchell et al. (1997) foi o período decorrido após três 

anos do evento, época em que os dados foram coletados em campo e as respectivas análises 

foram realizadas. Baseada nessa categorização em relação aos atributos torna-se possível 
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inferir a seguinte classificação a partir do mapeamento de Stakeholders no contexto do estudo 

de caso apresentado no quadro 14 a seguir:  

 

Quadro 14 - Classificação dos Stakeholders de acordo com os níveis de relevância 

 

Relevância Tipo de Stakeholder Stakeholder 

 

 

 

 

Mais baixa 

Dormente (apenas poder): Vale S.A., Samarco 

Mineração S. A. e BHP 

Billiton . 

 

 

Discreto (apenas legitimidade): 

 

Assessorias 

técnicas, Comissões 

locais, Fórum dos 

observadores. 

Exigente/Reivindicador (apenas 

urgência): 

 

Não identificado 

 

 

Moderada 

Dominante (poder e 

legitimidade): 

Fundação Renova, Ministérios 

públicos federais e estaduais e 

defensoria pública, 

Dependente (possuem urgência e 

legitimidade): 

 

Atingidos (beneficiários); 

 

Perigoso (poder e urgência): Não identificado 

 

Alta 

Definitivos (poder, legitimidade 

e urgência): 

Sociedade Civil, Estado. 

Fonte: Própria autora. 

 
Através deste, observa-se que a relevância mais baixa está relacionada aos Stakeholders 

latentes, ou seja, à aqueles que possuem apenas um dos três atributos. Já a relevância moderada 

engloba os Stakeholders expectadores e estes reúnem dois dos três possíveis atributos. Por 

fim, os SStakeholders que possuem alta relevância denominam-se Definitivos e acumulam os 

três atributos. É o nível mais alto nível de saliência de um grupo de Stakeholder. 

Cabe ainda destacar a tipologia denominada Não Stakeholder.  Como mencionado na seção 

anterior, alguns grupos presentes no contexto da crise não foram considerados Stakeholders 

pelos motivos já apresentados. Nesse sentido, tais grupos não serão classificados segundo o 

modelo aqui empregado, segundo a sua legitimidade, poder e urgência. Logo, esses grupos 

foram chamados aqui de influenciadores, a saber: ONGs e movimentos sociais. 
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7.0.Análise da integração entre Stakeholders sob o prisma dos modelos conceituais 

 

Os conceitos relativos à Teoria dos Stakeholders e as relações presentes na gestão de desastres 

trazem uma oportunidade de avanços na discussão sobre o tema. Ao analisar o envolvimento 

das partes interessadas na gestão de situações pós-desastres, identifica-se que as inter-relações 

presentes nos mais diferentes estágios permanecem como um desafio devido ao grande 

número e diversidade de atores envolvidos (LEIRAS et al., 2017). Somado a isso, deve-se 

considerar que os conflitos entre as partes interessadas tendem a ser resolvidos na área 

política, havendo a necessidade de ensaiar e desenvolver mecanismos e instrumentos, 

multiplicar foros e implementar normas para a negociação e resolução desses conflitos.  

A literatura aponta que a negociação de conflitos ambientais no Brasil possui uma tendência 

de resolução dos mesmos na área política, jurídica e administrativa sem, no entanto, a 

utilização de técnicas ou metodologias de mediação, negociação ou resolução de conflitos. 

Nesse aspecto, o desastre do rompimento da barragem de Fundão se revelou como pioneiro no 

emprego de técnicas extrajudiciais de resolução, por meio da negociação entre os 

Stakeholders. Considerando-se as possíveis adaptações da Teoria dos Stakeholders integradas 

à discussão do caso, pode-se afirmar que a gestão dos Stakeholders é pautada nas relações 

presentes e nos mecanismos de negociação entre os envolvidos. No caso estudado, foi 

analisada uma “estrutura de governança”, efetivada a partir da celebração de um acordo entre 

as partes interessadas, que consistia em um arranjo institucional negociado que tentava criar 

regras de interação entre órgãos estatais (executivo e judiciário), empresas e comunidades 

atingidas. 

Diante dos atores envolvidos na fase de reconstrução, foram analisadas as relações entre os 

envolvidos nas esferas públicas, privada e a sociedade, considerando-se as coalizões entre os 

Stakeholders com base no modelo de governança adotada na fase de recuperação. 

A análise crítica e a síntese das relações entre as partes interessadas apresentadas neste estudo 

evidenciaram lacunas na integração dos atores envolvidos diante da fase de reparação de um 

desastre em um contexto que engloba a iniciativa privada com capital fechado, o Poder 

Público e os atingidos como principais beneficiários. Uma vez empregadas as técnicas de 

negociação, em que a resolução do conflito ocorreu por meio de acordo entre as partes, as 

interações entre os Stakeholders são consideradas fundamentais para promover a integração 

dos mesmos na fase de recuperação de um desastre. Como observado durante o estudo de 

caso, a negociação entre as partes ocorreu de direta e foram centralizadas no Stakeholder 

Fundação Renova. Tal arranjo centrado em uma única instituição para gerir a fase de 
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recuperação se baseou na proposta de obter uma maior integração das partes interessadas sob 

a gestão das ações pela Fundação Renova. De fato, a Teoria dos Stakeholders sugere que a 

promoção de uma maior integração entre as partes, pode levar a ganhos em eficiência no 

desdobramento das ações. Contudo, essa sinergia não foi evidenciada no caso do rompimento 

da barragem de Fundão. Questões que perpassaram por conflitos de interesses entre as partes, 

falta de legitimidade e relações de poder e urgência desbalanceadas podem ser apontadas 

como variáveis de influência na tomada de decisão durante o processo de negociação entre as 

partes.  

Em termos de comportamento, os conflitos evidenciaram diferentes formas de aquisição e 

processamento das informações sobre a gestão da própria cadeia, como papéis, expectativas, 

percepções e comunicações. Quanto ao aspecto estrutural, os conflitos refletiram um choque 

de interesses opostos, como a divergência de objetivos, autonomia e competição por recursos 

escassos. Em coerência com o aspecto apontado pela literatura, quando o litígio envolve 

atores sociais com acentuada desigualdade de poder, a resolução negociada de conflitos 

possui grande complexidade e requer a integração das partes. Ainda, conforme apontado pela 

literatura, a negociação não impediu o agravamento dos conflitos secundários, que podem ser 

considerados latentes, mesmo após a obtenção de um consenso estabelecido harmoniosamente 

entre os Stakeholders em um primeiro momento. 

Nesse contexto, as seguintes proposições podem ser sugeridas com base nas análises 

realizadas:  

Proposição 1: A legitimidade dos Stakeholders, em situações pós-desastre, se altera durante o 

ciclo de um desastre quanto maior o nível de conflitos. 

Uma evolução do TTAC sob a forma de governança presente durante a reparação e 

reconstrução dos danos foi celebrado em junho de 2018, através do acordo denominado 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O TAC foi assinado pelas empresas Samarco 

Mineração S.A., Vale S.A. E BHP Billiton, Ministérios Públicos e Defensorias no âmbito 

Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, dada a relevância destes Stakeholders 

durante a fase de recuperação desse desastre.  Como principal característica, este acordo criou 

instâncias para inclusão dos atingidos na tomada de decisão dos programas reparatórios e 

compensatórios desenvolvidos pela Fundação Renova.  Esse fato ganhou evidência e 

notoriedade durante as análises das relações entre os envolvidos e suas interações durante a 

fase de recuperação. Para compreensão desta relevância, cabe recordar que o arranjo 

estrutural proposto inicialmente, via acordo TTAC, para gerir a fase de recuperação do 
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desastre com o rompimento da barragem de Fundão apresentava uma estrutura da cadeia de 

Stakeholders baseada em uma tipologia denominada Parceria Líder. Dessa forma, o acordo 

TTAC firmado em 2016 previa toda a gestão pautada na Fundação Renova com pouco espaço 

para participação dos atingidos no processo de negociação e tomada de decisão.  

Diante dos conflitos envolvendo, prioritariamente, os atingidos e a Fundação Renova, houve 

diversas intervenções do Ministério Público Estadual, bem como do Ministério Público 

Federal e Defensorias Públicas. O resultado dessas intervenções foi a celebração do novo 

modelo de governança denominado TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).  Através deste 

acordo, houve um incremento na participação dos atingidos através da criação de espaços 

como câmaras e fóruns para promover a negociação entre os diversos envolvidos e propiciar a 

tomada de decisões compartilhada.   

 

Proposição 2 : A construção das inter-relações é impactada pelos atributos identificados para 

cada Stakeholder em determinada fase de um desastre. 

 

As relações de Poder envolvem a atuação da Fundação Renova e foram alvo de diversas  

recomendações por parte do Ministério Público nas esferas Estadual e Federal.  Em relação à 

essas posturas da Fundação Renova, o Ministério Público se posicionou ao afirmar que 

recebem constantemente denúncias de violações de direitos humanos de indivíduos ou 

comunidades atingidas, preponderantemente relacionadas à dificuldade de acesso à 

informação e à atuação unilateral e discricionária da Fundação Renova referente aos 

programas socioeconômicos e socioambientais em curso. O Ministério Público de Minas 

Gerais consignou inúmeras percepções, pelas populações atingidas ao longo da Bacia do Rio 

Doce, de violações cometidas em campo pela Fundação Renova, entre outras, “excesso de 

burocracia e da dificuldade em obter um retorno em relação às demandas que apresentam”, 

“falta de clareza na comunicação”, “necessidade de fiscalização da referida instituição”, 

demora na conclusão “de obras que estariam sendo realizadas há muitos meses dentro das 

casas das pessoas, sem serem concluídas, submetendo-as a uma situação extremamente 

desgastante”, “forma como está sendo conduzido o Programa da Indenização Mediada (PIM) 

[…] havendo assédio por parte da Fundação para que os acordos fossem assinados sem que os 

atingidos tivessem acesso às informações necessárias para tomar uma decisão. Tendo sido 

relatado, inclusive, um caso em que um atingido pensava que iria assinar um documento para 

recebimento de antecipação da indenização, quando na verdade o que estava sendo 
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apresentado para que ele assinasse era um documento dizendo que se tratava da indenização 

final”, e “diferença entre o tratamento dado aos atingidos mais instruídos e grandes 

proprietários e o tratamento dado aos menos esclarecidos” (MINAS GERAIS, MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, RECOMENDAÇÃO CONJUNTA, Nº 10, MARÇO DE 2018.) 

Em relação ao processo indenizatório, há percepção similar da postura da Fundação Renova 

em relação aos atingidos, dadas algumas exigências estipuladas nas denominadas Políticas 

Indenizatórias. Essas políticas constituem uma gama de programas de indenização que 

buscam oferecer valores tabelados aos atingidos, a depender do ofício e grupo ao qual 

pertencem. A exigência de que o atingido se comprometa a não ajuizar demandas judiciais 

indenizatórias durante a sua participação no Programa de Indenizações (PIM), a suspender 

ações que eventualmente já tenha ajuizado e, em caso de acordo, a renunciar ao direito de 

formular outros pleitos indenizatórios relacionados ao rompimento da barragem de Fundão 

constitui outro exemplo de relações de poder exercida sobre as partes interessadas. Segundo 

parecer publicado pelo Ministério Público nas esferas Federal e Estadual, tal conduta por 

parte da Fundação Renova é incompatível com o princípio da justiciabilidade e violadora do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”) (MINAS GERAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA, Nº 10, MARÇO DE 2018).  

Em relação ao atributo legitimidade, a análise permitiu destacar um incremento desse atributo 

no tocante aos atingidos como resultado da celebração do novo acordo de governança (TAC). 

Tornou-se evidente o reconhecimento da legitimidade das solicitações dos atingidos pelas 

partes que assinaram o acordo. Observa-se também, um incremento no atributo poder 

associado a estes, já que a participação nas instâncias denominadas câmaras e fóruns lhes 

permitiu influenciar a tomada de decisões da Fundação Renova.  

Ainda, no contexto do Modelo de Saliência, pode-se observar um possível impacto do 

aumento da participação dos atingidos no aspecto do atributo Urgência. No caso desse 

atributo, há a expectativa de obter uma redução nas negociações e no tempo gasto para a 

tomada de decisões. Por extensão, é plausível que o aumento dos espaços de negociação 

culmine em mitigação de conflitos entre os Stakeholders e isso impacte diretamente no tempo 

para a implementação das ações de reparação e recuperação.  

Um fato evidenciado nesse sentido, diante da maior abertura à participação dos atingidos foi a 

obtenção por estes do direito de opinarem no projeto de suas casas, personalizando-as 
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conforme o desejo de cada morador. No escopo original do processo de reassentamento, isso 

não fora previsto.  

 

Proposição 3: Os conflitos resultantes das interações entre as partes interessadas geram trade-

offs entre estas. 

Outra análise plausível, refere-se ao mapeamento de Stakeholders durante a fase de 

recuperação. Em um primeiro mapeamento, os Stakeholders mais significativos diante o nível 

de participação foram elencados. Posteriormente, dada a caracterização das relações e 

processos envolvidos durante a fase de recuperação, novas relações entre os atores se 

consolidaram. Ao se considerar que as premissas para a alocação de recursos à Fundação 

Renova são fruto da aliança entre diversas instituições e distintos Stakeholders, nas esferas 

públicas e privada e, como tal, possuem impactos e desdobramentos nas respectivas ações de 

reconstrução geridas por ela.  

Sob o aspecto crítico das relações de poder na governança do acordo firmado entre as partes, e 

consequentemente, no arranjo da cadeia de Stakeholders, deve ser considerada a dependência 

econômica do município de Mariana/MG com a atividade de extração mineral, o que causa 

impactos na relação entre os governos (principalmente os locais) e empresas envolvidas. Cabe 

destacar os diversos momentos em que o prefeito do município de Mariana/MG foi à mídia 

para expor o déficit econômico do município.  

Fato notório também foi o incremento de novos atores durante a fase de recuperação do 

desastre. É o caso, por exemplo, do escritório anglo-americano SPG Law que ingressou com 

ação no Reino Unido contra a empresa BHP Billiton, controladora as Samarco Mineração 

S.A. 

A intervenção do escritório SPG Law se deu no momento de maior fragilidade apontada pelos 

atingidos: o risco de prescrição das indenizações previstas no acordo TTAC, bem como das 

garantias de reparação, sem teto monetário, celebradas. Diante dessa ameaça, parte dos 

atingidos assinaram um documento que autorizou o escritório anglo-americano a representá-

los na ação internacional. Observa-se que a atitude de parte dos atingidos em aderir ao 

processo internacional, acarretou em outros potenciais conflitos com a Fundação Renova. 

Segundo advogados dos atingidos, seus clientes estão sendo pressionados pela Fundação 

Renova a ação internacional como condição para receber valores acordados durante a 

negociação extrajudicial. 

Nesse contexto, o referido escritório jurídico passou a integrar a rede de Stakeholders 
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mapeados durante a etapa de recuperação do desastre, como alternativa para os atingidos 

obterem uma indenização pelo desastre. Dessa forma, o SPG Law foi inserido como 

Stakeholder que visa orientar os atingidos candidatos à indenização no desastre do 

rompimento da barragem de Fundão. Na versão em português de seu site, o escritório define 

sua missão como: “Assegurar justiça a todos os prejudicados, em todo o mundo, defendendo 

seus clientes contra as injustiças praticadas por algumas das maiores empresas globais” (SPG 

Law, 2018). Afirma ainda que os profissionais que atuam no SPG Law são alguns dos 

principais advogados do Reino Unido combinados aos recursos financeiros e à expertise dos 

advogados americanos especializados em class action (ação coletiva). Desse modo, o 

processo será julgado dentro da lei brasileira, mas não sob a mesma jurisprudência, por 

exemplo, para a definição dos valores indenizatórios. Este fato aliado à possibilidade de maior 

rapidez na ação internacional referente às indenizações, uma vez que todo o julgamento tem 

previsão de durar dois anos, teve impacto positivo sob o atributo Urgência dos Stakeholders 

atingidos. Em corroboração a este aspecto de urgência diante dos atingidos que podem ser 

contemplados com a ação internacional, o sócio do SPG Law afirmou em entrevista que “a 

outra opção dessas pessoas seria contratar advogados e continuar a negociar com a Fundação 

Renova, esperando anos e mais anos para receberem, talvez, uma reparação. Por isso, o que 

oferecemos é uma chance de se ter reparação com rapidez e justiça”. (Estado de Minas, Igreja 

e indígenas devem aderir a ação internacional de reparação pela tragédia de Mariana, p.19, 

15.10.2018).  

Posteriormente, outros Stakeholders foram mapeados em segundo momento: as Igrejas 

Católicas e Evangélicas. Além de danos materiais obtidos em suas estruturas como 

consequência do rompimento da barragem de Fundão, há também prejuízos em terras de 

propriedade delas e assim, tais instituições passaram a elencar o grupo das partes interessadas.  

Segundo apontado por T. G., um dos sócios do escritório SPG Law, a Igreja Católica, por 

exemplo, é uma das maiores proprietárias de terrenos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e 

tiveram suas terras soterradas e contaminadas pelos rejeitos. Afirma também que “há Igrejas 

evangélicas pentecostais que dependiam fortemente das doações que recebiam dos fiéis. Se as 

pessoas não estão mais empregadas ou tiveram sua renda reduzida, não podem mais fazer 

doações. Então, essas igrejas se mostraram interessadas na possibilidade de conseguirmos 

recuperar o possível dos prejuízos” T. G., sócio SPG Law. Nesse aspecto, os prejuízos 

financeiros a essas instituições tendem a ser muito maiores que os danos materiais facilmente 

identificados. Considerando ainda o poder influenciador dessas instituições sobre os demais 
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atingidos e a sociedade local, a relevância da Igreja deve ser considerada entre os atores 

secundariamente envolvidos. 

 

Proposição 4a: Em situações pós-desastre, a presença de alianças orquestradas levam a maior 

equilíbrio o poder entre as partes envolvidas.  

Proposição 4b: Em situações pós-desastre, a presença de alianças frouxas levam a um menor 

equilíbrio de poder entre as partes envolvidas, quando comparadas com alianças orquestradas. 

As intervenções do Poder Público, representado pelo Ministério Público Federal, Ministério 

Público Estadual bem como pelas Defensorias Públicas em prol dos atingidos. Vale ressaltar 

que a teoria de Stakeholders advoga que as organizações são formadas por redes de 

Stakeholders internos e suas inter-relações.  

Diante de um cenário de tomada de decisão através do consenso, surgem pontos de tensão 

entre os envolvidos que podem culminar em uma crise ocasionada por diferentes expectativas, 

culturas e atributos relacionados aos diferentes Stakeholders envolvidos.  

Nesse sentido, mesmo após a celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) 

celebrado para promover uma maior interação e articulação entre os Stakeholders, 

especialmente os atingidos, evidenciou-se falhas no modelo de governança proposto. Durante 

a pesquisa de campo, notou-se uma grande desconfiança dos representantes dos atingidos em 

relação ao processo de tomada de decisão junto à Fundação Renova. Constatou-se durante a 

coleta de dados que o arranjo de governança da Fundação Renova não é legitimado por parte 

dos atingidos.  

Algumas das principais fontes de conflito entre os Stakeholders reportadas pelos atingidos era 

a percepção de que, mesmo participando dos conselhos implementados pela Fundação 

Renova após a celebração do TAC, a capacidade deles influenciar nas decisões era muito 

pequena e isto se tornou um entrave na legitimação das relações entre a Fundação Renova e 

os atingidos, principais beneficiários.   

Essa flexibilidade nas relações entre as partes pode ser compreendida a partir da análise dos 

atributos dos Stakeholders propostos por Mitchell (1997). É fato que, após quase três anos e 

meio da ocorrência do desastre, os processos de reparação e recuperação ainda seguem em 

constantes adequações.  

Segundo a própria Fundação Renova, esses processos estão em aprimoramento, em uma 

construção conjunta com diversos públicos interessados, como a população atingida, 

especialistas e agentes. Tais aprimoramentos são implementados por meio de reuniões, 
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assembleias, grupos de trabalho e com a participação de representantes dos atingidos no 

Comitê Interfederativo (CIF), o que é esperado em situações de livre negociação entre as 

partes.  

Embora este seja um modelo de governança específico, pode-se afirmar que os modelos 

multi-Stakeholders mostraram-se caracteristicamente dinâmicos e, por isso, sofreram 

alterações em relação à participação dos envolvidos durante as fases do desastre, bem como 

mudanças na forma de interagir. Tais aspectos impactam nas relações entre as partes 

interessadas.  

Desse modo, ao analisarmos a forma de coordenação entre Stakeholders nas Câmaras 

Regionais, Comissões Locais e Fórum dos Observadores com base em Gillmann (2010), nota-

se a predominância de uma Aliança Frouxa. Esta é caracterizada pela inexistência de uma 

estrutura formal de coordenação entre os atores, representados pelos atingidos, em que os 

mesmos atuam em situação autônoma para promover o diálogo bilateral com a Fundação 

Renova. 

Por outro lado, evidencia-se uma configuração mista, alternada entre o arranjo de 

coordenação via Aliança Frouxa na Câmara Regional - onde os atingidos, em situação 

igualitária, discutem o posicionamento resultante dessas análises e são encaminhados à 

Fundação Renova- e a Aliança Orquestrada nas Câmaras Locais, dada a sua finalidade de 

posiciona-se como interlocutora junto à Fundação Renova e articular o consenso. 

Por fim, a análise do Stakeholder Comitê Interfederativo (CIF), aponta uma tendência para 

uma estrutura de coordenação baseada na Aliança Orquestrada em que o mesmo, via a 

participação dos atingidos, atua como interlocutor entre os atingidos com o intuito validar e 

orientar a atuação da Renova. 

 

 Proposição 5: Quanto maior o equilíbrio de Poder entre os Stakeholders em situações de pós-

desastre, menor o tempo para consenso de soluções propostas. 

Através das análises realizadas para a compreensão das relações entre os envolvidos e suas 

respectivas articulações, identificou-se uma tipologia de coordenação baseada em uma 

tipologia de Parceria Líder, na qual a Fundação Renova tem a função de atuar em rede com os 

demais Stakeholders e articular a tomada de decisão, de forma coordenada. A celebração do 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), em que a autonomia da Fundação 

Renova diante das ações de reparação e recuperação são evidenciadas.  

Todavia, cabe também ressaltar que o objetivo da celebração deste acordo entre o Estado e as 
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empresas que culminou na criação Fundação Renova foi proporcionar a negociação e 

articulação dos Stakeholders para a tomada de decisões. Posto isto, há de se considerar que o 

arranjo baseado em uma Parceria Líder configura-se através de organizações complementares 

que se unem em uma parceria e criam estratégias conjuntas com ao menos um ator se 

comportando como tomador de decisão legitimado pelo restante do grupo. Nesse caso, como 

já explicitado anteriormente, a Fundação Renova foi concebida com o intuito de viabilizar a 

tomada de decisão no contexto da fase de recuperação do desastre e, portanto, se enquadraria 

na posição de tomador de decisão.  

Posteriormente, com a celebração de um novo acordo entre as partes denominado Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), essa estrutura da cadeia de Stakeholders foi modificada. 

Nota-se uma tentativa de promover a integração de instrumentos de mediação entre Estado, 

empresas e beneficiários (atingidos) que os envolvidos atuem sob o arranjo definido por 

Gilman (2010), como Aliança Orquestrada. Nesse sentido, o TAC foi concebido para 

promover uma maior integração entre os envolvidos e aumentar a participação dos atingidos 

na tomada de decisão. Conforme explorado nas análises referentes ao TAC, através deste 

termo foram criados fóruns, câmaras e comitês como instâncias de concepção e legitimação 

durante as negociações entre os Stakeholders. 

 A partir da promoção de representatividade dos atingidos nesses espaços e, 

consequentemente, do empoderamento destes diante dos demais envolvidos houve uma 

modificação na estrutura e na coordenação dos Stakeholders. Nota-se uma inclinação desta 

nova estrutura ao arranjo de coordenação via Aliança Orquestrada. A legitimidade de cada 

ator envolvido tende a ser reafirmada, bem como a legitimidade de suas solicitações junto à 

Fundação Renova, que precisa articular com todos para ter êxito na tomada de decisão e 

implementar as ações de reparação e reconstrução. Através dessa configuração, os 

Stakeholders possuem autonomia e um deles executa a gestão através da interlocução com os 

demais, visando garantir o consenso no processo decisório. Nesse contexto, estima-se também 

uma pulverização do atributo poder entre os envolvidos, uma vez que a meta é obter o 

consenso e os resultados sejam gerados para o mesmo e a partir também deste consenso. 

Nessa ótica, os Stakeholders detentores de maior nível do atributo poder teriam seu papel 

minimizado diante da estratégia de conciliação no processo de tomada de decisão. 

Consequentemente, o processo decisório tende a ser menos hegemônico, uma vez que a busca 

pelo consenso entre as partes tende a balancear as dimensões de poder, urgência e 

legitimidade para que a tomada de decisões possa avançar na fase de reconstrução. E esse 
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avanço depende da resolução de conflitos entre os Stakeholders, bem como da efetivação das 

ações destes. Nesse aspecto, cabe aos Stakeholders não criarem embaraços ou quaisquer 

empecilhos que possam desarticular a rede de envolvidos.  

Segundo a literatura, os mecanismos de gestão de conflitos ambientais são utilizadas técnicas 

de negociação, em que a resolução do conflito ocorre por meio de acordo entre as partes, via  

negociação entre as partes simples e direta. Nesse caso, conforme apontado por Costa (2003), 

entre outras formalidades, as partes determinam o tempo e o lugar de negociação, bem como a 

maneira de conduzi-la. 

Dessa forma, uma maior articulação entre relacionamentos entre os envolvidos relaciona-se 

diretamente ao desdobramento das ações destes em termos de processos e encurta o tempo 

para obtenção de resultados diante de um desastre. 
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8.0.Conclusões  

Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho explicitadas de forma a apresentar a 

validade e as contribuições da presente tese. A verificação do atendimento aos objetivos, à 

questão de pesquisa e às proposições foram demonstradas a partir das análises das relações 

entre os Stakeholders e do delineamento das articulações presentes. Por fim, encontram-se as 

considerações finais seguidas das limitações deste estudo e de pontos com potencial de 

exploração em pesquisas futuras. 

A partir da análise das interações entre os Stakeholders, modelos e mecanismos de gestão 

destes apontados pela literatura, foi possível explicitar os elos, conflitos e relações pautadas 

nos atributos Poder, Legitimidade e Urgência visando analisar o processo de decisão entre os 

envolvidos nesse processo. Para tal, foi elaborado um diagnóstico que permitiu analisar as 

relações existentes entre os Stakeholders presentes na fase de recuperação do rompimento da 

barragem de Fundão. Assim, o estudo embasou-se em modelos conceituais de integração de 

Stakeholders em operações humanitárias e modelos dinâmicos de múltiplos atores propostos 

na literatura, aplicáveis ao caso do rompimento da barragem de Fundão, considerando-se a 

sua complexidade e a relevância no contexto nacional.  

O propósito inicial a ser buscado nesta seção é o confronto entre os objetivos, a questão de 

pesquisa e a estrutura conceitual abordada para a realização das análises. Para verificação do 

atendimento do objetivo geral desta pesquisa foi realizada a confrontação das proposições 

apresentadas no capítulo 6 como forma de explicitar o que os resultados avançam na teoria e 

na discussão. Deste modo, a revisão bibliográfica foi pautada na pesquisa de modelos de 

integração entre Stakeholders aplicáveis no contexto de um desastre. 

 Dentre os modelos identificados, foi passível verificar que, embora exista, o mapeamento dos 

envolvidos e das múltiplas interações entre estes, as estruturas conceituais apresentadas não 

relacionam o impacto de um desastre à maior complexidade do ambiente formado pela cadeia 

de Stakeholders e esta, à maior necessidade de articulação destes. Fato notório registrado no 

estudo de caso que evidencia tal complexidade e a dificuldade na articulação dos Stakeholders 

foi a necessidade de celebração de um novo acordo entre as partes, denominado TAC. Esse 

novo acordo objetivou modificar a estrutura de governança entre os Stakeholders, visando 

contribuir para promover a integração e a articulação destes diante de um cenário de letargia 
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no avanço das negociações entre as partes e de dificuldade no avanço das ações previstas em 

2016 ainda decorrentes do primeiro acordo entre os Stakeholders.  

Outro aspecto de relevância, apontado através da validação do Modelo de Saliência proposto 

por Mitchell et al. (1997), refere-se à comprovação de algumas limitações deste modelo. Uma 

limitação apontada pela literatura é o caráter estático desse modelo, considerado o desafio de 

identificar as partes interessadas diante da natureza dinâmica de posição destas. Isto é 

plausível uma vez que a classificação dos Stakeholders não é definitiva, ou seja, estes podem 

mudar de uma categoria para outra, dependendo do contexto e da situação. Assim, podem 

também adquirir ou perder atributos. Desse modo, o presente estudo evidenciou as variações 

do atributo legitimidade dos Stakeholders ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, baseado na 

análise do atributo legitimidade, o estudo também apontou oscilações nesse atributo durante a 

fase de recuperação do ciclo de vida do desastre. Este aspecto possui potencial para alterar a 

classificação dos Stakeholders, em uma análise dinâmica das posições e atributos destes. 

Conclui-se, portanto, que após a identificação dos atributos iniciais, faz-se necessário o 

monitoramento destes ao longo do tempo, uma vez que oscilações podem afetar a 

classificação dos Stakeholders e o dinamismo das inter-relações é impactada. Além disto, o 

presente estudo identificou que as relações entre as partes interessadas estão relacionadas ao 

sistema de governança da rede de Stakeholders, com impactos diretos no processo decisório 

durante a livre negociação entre as partes. Os conflitos ambientais não se limitam à 

confrontação de interesses entre duas ou mais partes litigantes. Assim como, constituem 

cenários em que os Stakeholders envolvidos ocupam posições assimétricas que resultam em 

condições desiguais de negociação entre estes. Considerada a distribuição desigual de capitais 

econômicos, políticos e simbólicos que definem o poder de ação dos agentes envolvidos. O 

estudo releva que o desafio na gestão de Stakeholders, diante de um desastre, é criar sinergia 

entre os atributos Poder, Urgência e Legitimidade da rede de atores envolvidos. 

 A centralização das ações de reparação e recuperação na organização denominada Fundação 

Renova não alcançou o objetivo de promover uma maior agilidade na tomada de decisão, tão 

pouco, pode ser relacionada à contribuição dessa estrutura na mitigação de conflitos entre as 

partes. Assim, a falta de gestão dos Stakeholders reforçou a manutenção de conflitos entre os 

atores envolvidos e da lentidão das ações de recuperação do desastre. Soma-se a isso, o 

desequilíbrio do atributo poder entre os Stakeholders. Este aspecto deve ser considerado na 

proposição de uma estrutura de governança diante de um desastre de alta complexidade. 

Dentre os diversos arranjos de coordenação de Stakeholders apresentados na literatura, foi 
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analisada a aplicabilidade destes no contexto de desastre súbito com múltiplos Stakeholders. 

A estrutura de coordenação via Aliança Orquestrada ganhou destaque nas análises iniciais, 

uma vez que o primeiro acordo celebrado entre as partes, denominado Termo de Transição e 

Ajuste de Conduta (TTAC), se aproximou dessa estrutura. Nela, parte-se da premissa de 

existência de uma autonomia entre os atores, e um ou mais Stakeholders possuem boa 

capacidade de gestão (no caso, a Fundação Renova) e conseguem atuar como interlocutores 

para o restante dos envolvidos no processo de decisão, de modo a contribuir para a articulação 

do consenso entre os mesmos. 

É possível inferir também que o novo acordo celebrado entre as partes via Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) no qual foi reestruturada a governança, propiciou maior 

articulação entre os Stakeholders. Esse acordo consistiu em um arranjo institucional com a 

criação de regras de interação entre órgãos estatais (executivo e judiciário), empresas (Vale 

S.A., Samarco Mineração S A. e BHP Billiton). Na nova configuração proposta, a forma de 

interação entre Stakeholders foi pautada em instâncias previamente definidas como Câmaras 

Regionais, Comissões Locais e Fórum dos Observadores. O arranjo foi caracterizado pela 

inexistência de uma estrutura formal de coordenação entre os atores, no qual os mesmos 

atuam em situação autônoma para promover o diálogo bilateral com a Fundação Renova. 

Assim, nesse novo cenário, foram observados traços do arranjo de coordenação de 

Stakeholders proposto por Gillmann (2010), denominado Aliança Frouxa. Como 

consequência dessas mudanças na governança, obteve-se uma tendência à equalização na 

participação dos diversos grupos de Stakeholders nos espaços de discussão, negociações que 

impactaram na tomada de decisão. A integração efetiva das partes interessadas envolvidas na 

gestão de desastres tende a encurtar o lead time das ações de recuperação das áreas atingidas 

e/ou impactadas. A partir dessa premissa, as relações entre Stakeholders foram caracterizadas, 

assim como as estratégias adotadas para pautar as relações entre os atores envolvidos na fase 

de recuperação e suas consequências com foco nos beneficiários (atingidos). A possibilidade 

das articulações gerarem “insights” aos Stakeholders a partir da elucidação das variáveis e 

atributos gerenciados no processo de tomada de decisão é uma potencial contribuição deste 

estudo. Evidenciou-se que a tipologia da estrutura de governança da cadeia de Stakeholders 

possui relação direta com a evolução do processo de tomada de decisão e mitigação de 

conflitos entre os envolvidos. Nesse aspecto, o presente estudo explicita como contribuição 

teórica a mudança de papel dos Stakeholders atingidos de estático  para uma postura mais 

dinâmica no contexto das negociações para tomada de decisão entre os envolvidos. 
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Outro ponto a ser destacado, refere-se à reunião dos diversos aspectos que balizam as 

questões referentes às articulações dos Stakeholders em desastres súbitos, o que auxilia na 

resolução de conflitos ambientais, tendo como base a experiência referente esse que foi 

considerado o maior desastre ambiental no Brasil. Nota-se que, o Estado se apresenta incapaz 

de gerir os recursos necessários a fase de reconstrução e demonstra fragilidade em sua 

legitimidade. Assim, o Poder Público está despreparado e o desastre analisado aponta 

políticas públicas ineficientes para mitigar os desastres ambientais de natureza similar, bem 

como impactos destes na sociedade em um contexto amplo. O desastre do rompimento da 

barragem da Mina do Córrego do Feijão, pertencente à Vale Mineração S.A., localizada em 

Brumadinho/M.G., ocorrido em janeiro de 2019, corrobora com essa afirmação ao 

considerarmos a quantidade de barragens em situação de risco no Brasil e, mais 

especificamente, em Minas Gerais. Nota-se a repetição de um desastre com natureza similar 

ao ocorrido em Mariana/M.G., pouco mais de três anos após o rompimento da barragem de 

Fundão. 

 Dada a dimensão dos impactos do caso analisado, uma limitação deste estudo consiste no 

fato de que a pesquisa teve foco nas localidades atingidas pela lama pertencentes ao 

município de Mariana/M.G., composta pelas localidades onde a devastação foi maior: Bento 

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Dessa forma, a pesquisa contemplou uma amostra 

dos Stakeholders inseridos nesse contexto e não todos atingidos de outros municípios, uma 

vez que o cadastro destes pela Fundação Renova inda encontra-se em curso e possui um 

número extenso. De forma similar, a coleta de dados teve foco em uma amostra dos atingidos 

que residem no município de Marina/M.G. Mariana, em casa alugadas pela Fundação Renova. 

Outro ponto limitador refere-se à análise ter se restringido aos beneficiários considerados 

atingidos pelo desastre, ou seja, residentes nas localidades atingidas pela lama que perderam 

seus bens e foram realojados. Isto se justifica ao considerarmos a falta de caracterização dos 

afetados pelo desastre e divergência entre a Fundação Renova e demais Stakeholders neste 

aspecto. 

Uma limitação deste estudo é que a pesquisa teve foco nas localidades atingidas pela lama, 

pertencentes ao município de Minas Gerais, composta pelos vilarejos onde a devastação foi 

maior: Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Dessa forma, a pesquisa contemplou 

uma amostra dos Stakeholders inseridos nesse contexto e não todos atingidos de outros 

municípios, uma vez que o cadastro destes pela Fundação Renova inda encontra-se em curso e 

possui um número extenso. De forma similar, a coleta de dados teve foco em uma amostra 
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dos atingidos que residem no município de Mariana/M.G. em casas alugadas pela Fundação 

Renova.  

Outro ponto refere-se à análise ter se restringido aos beneficiários considerados atingidos pelo 

desastre, ou seja, residentes nas localidades atingidas pela lama que perderam seus bens e 

foram realojados. Como sugestões de estudos futuros propõe-se a realização de pesquisas 

relacionadas ao desastre do rompimento da barragem de Fundão sob a perspectiva do campo 

da Administração com as seguintes abordagens:  

a) condução de pesquisas longitudinais ou na forma de painéis, posto que o fenômeno tem 

caráter dinâmico que aqui fora abordado no prazo considerado como três anos após o 

desastre;  

b) expansão do recorte geográfico para outros municípios da zona de influência do desastre 

para avaliar as interações entre a Fundação e os Stakeholders atingidos (beneficiários). De 

forma mais ampla, uma proposição a ser testada seria que a formalização da estrutura de 

governança em uma situação pós-desastre reproduz os níveis de poder dos atores envolvidos; 

c) elaboração de estudos correlacionais e explicativos por meio de pesquisa quantitativa, de 

modo que as considerações finais aqui levantadas sejam validadas por meio de hipóteses a 

serem testadas;  

d) elaboração de uma análise sob a articulação entre as partes interessadas no contexto de 

Stakeholders do grupo privado representado por organizações de capital aberto e de capital 

fechado. 
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Apêndice: Protocolo de Pesquisa  

a) Objetivo da pesquisa:  

Analisar as relações entre os Stakeholders através dos mecanismos 

desenvolvidos para promover as interações entre mesmos, especificamente na 

fase de recuperação e considerando o horizonte de médio prazo (três anos 

após o desastre). 

 

Pergunta de pesquisa: Como se estabeleceu a caracterização das relações entre Stakeholders 

durante a fase de recuperação com base no caso do Rompimento da Barragem de Fundão? 

b) Base teórica:  

Como enfoque teórico, os conceitos relacionados à gestão na cadeia 

humanitária, através de modelos teóricos de Gestão de Stakeholders e da 

estratégia de governança implementada durante a fase de recuperação das 

localidades atingidas balizarão este estudo. Além disto, o uso de modelos 

conceituais de integração entre os Stakeholders, explicitando os elos entre as 

partes interessadas, os mecanismos de coordenação e instrumentos utilizados 

para balizar as relações entre as partes interessadas. O intuito de reestabelecer 

a rotina dos beneficiários (atingidos pelo desastre) no período de médio 

prazo, aqui representado por três anos após o evento tem impacto direto na 

forma de relacionamento dos Stakeholders e na articulação para a tomada de 

decisão entre os mesmos. Assim, este estudo se desenvolveu através da 

análise e sistematização de conceitos relativos à gestão de Stakeholders, 

coordenação de cadeias humanitárias e de modelos de interações entre os 

envolvidos para a caracterização e evidenciação das relações e interações 

presentes. A partir destes, é proposto um modelo para articulação entre 

Stakeholders em um cenário de reparação de desastre. 
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c) Seleção de caso: 

O desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão possui como 

característica extrema uma dimensão de impactos e de atores envolvidos 

consideravelmente alta. Assim, dada a complexidade do caso, justifica-se 

focar a pesquisa em um estudo de caso único. A partir do mesmo é possível 

contrastar as recomendações teóricas oriundas de estudos empíricos com as 

ações e desdobramentos observados em campo alicerçados por relatos, 

documentos ou observações. 

 

d) Coleta de dados: 

 

A coleta de dados deste estudo terá como base primária a realização de entrevistas via o 

emprego de questionários abertos direcionadas ao grupo de beneficiários e pesquisa 

secundária baseada no grupo de Stakeholders mais significativos (iniciativa privada, governo, 

sociedade civil, além de representantes da Fundação Renova). O objetivo de realizar um 

diagnóstico exploratório baseado nas informações reportadas pelos mesmos e também em um 

recorte dos depoimentos de ordem pública de domínio público para a validação dos dados. 

Dados secundários também serão considerados a partir de fontes de evidências documentais, 

tais como: artigos científicos, dossiês, livros, artigos, jornais, internet, fóruns, conteúdo 

audiovisual, etc. Nesta etapa da sistematização das informações, a leitura e comparação com 

fontes diversas serão consideradas. Seu propósito foi confrontar o entendimento que o 

pesquisador possuía a respeito dos fatos a partir de fontes secundárias (matérias jornalísticas 

da televisão e impressas, assim como documentários), com a percepção daqueles que haviam 

sido atingidos pelo desastre de alguma maneira. Já as entrevistas foram realizadas munidas de 

um roteiro construído previamente, dando mais ênfase na teoria e na existência de uma 

relação entre categorias analíticas definidas.  

e) Análise dos dados: 

A partir da fase de coleta de dados o estudo será conduzido com várias fontes 

de evidência, como a triangulação de dados, de métodos ou teorias ou 

perspectivas diferentes que possam explicar os dados, bem como o 

enquadramento dos mesmos em modelos sugeridos pela literatura que 

auxiliem na compreensão das relações entre as partes envolvidas em um 

desastre súbito e dos instrumentos ou mecanismos para gerir tais relações. 
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Anexo 1: Matérias selecionadas de jornais divulgados no ano de 2018. 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Editorial - Preservar os direitos Caderno: 1º 

Caderno - Página: 6 Publicado: 03-12-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Atingidos sem reconhecimento Caderno: 

Gerais - Página: 15 Publicado: 15-10-2018 

 

O Tempo - Belo Horizonte - MG ONU critica omissão por tragédia em barragem 

Caderno: Cidades - Página: 22 Publicado: 02-12-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Prefeitos sob pressão de risco Caderno: Gerais 

- Página: 15 Publicado: 30-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Advogados tentam driblar a Renova Caderno: 

Gerais - Página: 15 Publicado: 29-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Editorial - Barragens sob risco Caderno: 1º 

Caderno - Página: 6 Publicado: 21-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Prefeito reage a 'intimidação' Caderno: Gerais 

- Página: 15 Publicado: 17-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Cidades denunciam pressão Caderno: Gerais - 

Página: 15 Publicado: 16-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Joana Nabuco - Rio Doce, três anos depois da 

tragédia Caderno: 1º Caderno - Página: 7 Publicado: 15-11-2018 

 

O Tempo - Belo Horizonte - MG Luiz Tito - Uma tragédia esquecida Caderno: 1º 

Caderno - Página: 2 Publicado: 13-11-2018 

 

O Liberal - Ouro Preto Tragédia de Mariana: três anos depois Página: 12 Publicado: 

09-11-2018 

 

O Tempo - Belo Horizonte - MG Gilda de Castro - Perdas sem fim três anos após a 

tragédia em Bento Rodrigues Caderno: 1º Caderno - Página: 20 Publicado: 09-11-2018 

 

Diário de Santa Bárbara Processo criminal sobre tragédia de Mariana ainda ouve 

testemunhas Página: 2 Publicado: 06-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Denúncias cruzam fronteiras Caderno: Gerais 

- Página: 14 Publicado: 06-11-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Dor sem reparação três anos depois Caderno: 

Gerais - Página: 13 e 14 Publicado: 04-11-2018 
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Estado de Minas - Belo Horizonte - MG 200 mil contra a Samarco Caderno: Gerais - 

Página: 14 Publicado: 31-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Avanço tímido nas ações indenizatórias 

Caderno: Gerais - Página: 17 Publicado: 28-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Acordo afasta o risco de fim de direitos 

Caderno: Gerais - Página: 14 Publicado: 27-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Reta final para aderir a ação Caderno: Gerais - 

Página: 17 Publicado: 26-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Ação internacional é alvo de onda de boatos 

Caderno: Gerais - Página: 16 Publicado: 25-10-2018 

 

Diário do Aço Tragédia da mineração em Mariana vai completar três anos Caderno: 1º 

Caderno - Página: 3 Publicado: 24-10-2018 

 

Jornal Panfletu's - Ouro Preto - MG Editorial - REPARAR E COMPENSAR OS 

DANOS CAUSADOS PELA MAIOR TRAGÉDIA AMBIENTAL DA AMÉRICA 

LATINA ESSE É O DEVER DA FUNDAÇÃO RENOVA Página: 2 Publicado: 18-10-

2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Insegurança que persiste Caderno: Gerais - 

Página: 21 Publicado: 18-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Cuidado para compensar danos Caderno: 

Gerais - Página: 16 Publicado: 17-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Ação bilionária atrai prefeitos Caderno: Gerais 

- Página: 15 Publicado: 14-10-2018 

 

Revista - Ecológico Uma única palavra: Saudade Página: 42 a 47 Publicado: 01-09-

2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Novo Bento Rodrigues ficou para 2020 (e 

ainda pode atrasar) Caderno: Gerais - Página: 13 Publicado: 10-10-2018 

 

O Folha de Minas - Itabira - MG Sai acordo de indenização a vítimas da tragédia de 

Mariana Página: 8 

 Publicado: 05-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Agora é a vez das prefeituras Caderno: Gerais 

- Página: 14 Publicado: 09-10-2018 

 

Hoje em Dia - Belo Horizonte - MG Antônio Álvares da Silva - Mariana, uma tragédia 

sem fim Caderno: Horizontes - Página: 16 Publicado: 09-10-2018 
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Aqui - Belo Horizonte Fechando o cerco Caderno: 1º Caderno - Página: 3 Publicado: 

08-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Cresce adesão a ação bilionária Caderno: 

Gerais - Página: 5 Publicado: 08-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Três anos depois, promessa de indenização (e 

mais um ano e meio de espera) Caderno: Gerais - Página: 15 Publicado: 04-10-2018 

 

O Estado de S. Paulo - SP - ESTADÃO CONTEÚDO Mariana: indenização por 

tragédia será individual Caderno: Metrópole - Página: A18 Publicado: 04-10-2018 

 

O Tempo - Belo Horizonte - MG Atingidos por desastre entre a esperança e o medo 

Caderno: Cidades - Página: 35 Publicado: 04-10-2018 

 

 

Metro - Belo Horizonte Samarco fecha acordo para ressarcir vítimas Caderno: 1º 

Caderno - Página: 2 Publicado: 04-10-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Corrida por Justiça estrangeira Caderno: 

Gerais - Página: 19 Publicado: 28-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Vítimas divididas entre o medo e a esperança 

Caderno: Gerais - Página: 13 Publicado: 26-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Entrevista Tom Goodhead - Devastação sem 

fim Caderno: Gerais - Página: 15 Publicado: 24-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Entenda a ação que pode fazer a BHP 

Billinton pagar 5 Bi de libras pela tragédia de Mariana Caderno: 1º Caderno - Página: 6 

Publicado: 23-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Em ação multibilionária, tragédia de Mariana 

vai a cortes internacionais Caderno: Gerais - Página: 13 Publicado: 22-09-2018 

 

Aqui - Belo Horizonte Novo drama Caderno: 1º Caderno - Página: 4 Publicado: 16-09-

2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Prescrição chega mais rápido que a Justiça 

Caderno: Gerais - Página: 13e14 Publicado: 16-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG Reunião para ajustar contas Caderno: Gerais - 

Página: 14 Publicado: 13-09-2018 

 

Estado de Minas - Belo Horizonte - MG 50 mil ações, uma sentença Caderno: Gerais - 

Página: 16 Publicado: 28-08-2018 
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Anexo 2:  Questionário para aplicação aos grupos de Stakeholders 

Premissa: considerar para cada questão os três marcos cronológicos (seis meses após o 

desastre, um ano após o desastre e após dois anos do evento). As entrevistas foram realizadas 

munidas do roteiro construído previamente, conforme explicitado abaixo. Foi dada mais 

ênfase na teoria e na existência de uma relação entre categorias analíticas definidas (Oliveira, 

Martins, & Vasconcelos, 2012, p. 6).  

 

As questões propostas para a coleta de dados via a realização de entrevistas estão agrupadas 

em dois blocos, intitulados Bloco A e Bloco B de acordo com o referencial teórico 

relacionado. 

  

Bloco A Rede de relacionamentos entre Stakeholders ; 

Mapeamento e Gestão de Stakeholders. 

 

Bloco B Governança; 

Gestão de crises entre Stakeholders; 

Processo de tomada de decisão. 

 

 

Bloco A:  

1) Em quais fases do desastre você participou? 

2) Quais foram as suas contribuições para a mitigação dos danos causados pelo desastre e 

recuperação das áreas atingidas? 

3) Em um episódio, como o desastre do município de Bento Rodrigues, há envolvidos 

diretamente e indiretamente. Aponte as organizações, empresas, classes e 

representantes civis que manteve contato em alguma fase do desastre. 

4) Quais organizações atuaram especificamente na fase de recuperação após o desastre? 

5) Houve alguma atividade ou tarefa realizada em colaboração com alguma dessas 

organizações citadas? Como? Foi realizada uma distribuição de papéis? 

6) Ainda há oportunidades para o estabelecimento de relações colaborativas com outras 

partes? Se sim, descreva quais são. 
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7) Estabeleceram algum contato com outra organização (governo, ONGs, mídia, 

sociedade civil, etc.)?  Desde quando? Com qual objetivo? 

 

8) Existe algum tipo de aliança ou parceria com outras organizações ou partes envolvidas 

no desastre no sentido de tomar atitudes em conjunto? 

 

 

Etapa B:  

 

9) Quais mecanismos ou instrumentos foram usados pelas organizações e entidades 

envolvidas na mitigação dos danos? 

10)  Como ocorreram as negociações para a reconstrução de Bento Rodrigues e arredores? 

11) Você acredita que o diálogo entre os atores da cadeia tiveram algum impacto para a 

situação atual? Se sim, descreva de que forma esse diálogo ocorreu. 

12) Descreva como se deu o processo de comunicação e de planejamento de operações em 

conjunto com outras partes interessadas. Quais os meios de comunicação entre a sua 

organização e as demais foram usados? 

13) Caso as organizações tenham sido ineficientes, os papéis e responsabilidades foram 

revistos/ Se sim, quais alterações foram realizadas? 

14) Sua organização teve alguma dificuldade para estabelecer um relacionamento com 

outras organizações envolvidas nesse desastre? Se sim, quais motivos contribuíram 

para esse problema? 

15) O Sr. participou de alguma reunião ou audiência pública? 

Como essas reuniões e audiências contribuíram para as negociações? 

16) Como você pontuaria os mecanismos utilizados para o reestabelecimento da rotina das 

regiões afetadas e apoio aos atingidos? 

17) As intervenções do Ministério Público com os atingidos e com a Fundação Renova se 

deram de que maneira ao longo das fases de recuperação e reconstrução? 

18) O Sr. Poderia contar como foi o processo de reparação dos danos? Como foram as 

negociações e a reconstrução das regiões atingidas? 

19) Depois de três anos como está a interação entre os atingidos, Poder Público e 

Fundação Renova na sua percepção? 

20) Houve conflitos ou problemas durante as negociações? 



 

 

173 

 

21) O termo de transação e ajustamento de conduta (TTAC) se revelou um instrumento 

eficiente para gerir os envolvidos e nortear as ações? 

22) Quais pontos positivos e falhas no decorrer da etapa de recuperação poderiam ser 

apontados? 

23) Aponte os principais desafios que você consegue prever para o trabalho em conjunto 

com outras entidades, classes ou organizações nos próximos meses. 

24) Quais foram as dificuldades encontradas no trabalho e desdobramento de ações em 

conjunto com as mesmas? 

25) Aponte lições aprendidas pela sua organização durante o processo de estabelecimento 

de diálogo com outras partes interessadas. 

26) Quais seriam os principais resultados positivos obtidos a partir do TTAC? 

27) Quais principais desafios enfrentados durante a elaboração e cumprimento dos 

acordos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


