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O que é ESG ?
ESG abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo:
• Meio Ambiente - E: mudanças climáticas, biodiversidade, resíduos, uso de água
e recursos, poluição
• Social - S: direitos humanos, práticas trabalhistas, segurança, saúde,
comunidade, diversidade
• Governança - G: governança corporativa, ética, conformidade, remuneração de
executivos, politicas, sistema de controles, tributação

O que é ESG ?
As questões – ESG, raramente apresentam-se de forma isolada.
Uma corda entrelaçada ilustra a interconexão entre as disciplinas.
A governança é vista como a terceira vertente, pois é um fator crítico de desempenho no
espaço ambiental e social.
ESG como um conceito existe há décadas, mas tem sido chamado de vários nomes - desde
Responsabilidade Social Corporativa, Sustentabilidade, estão incluídas nos ODS e agora
consolidada como ESG.

Porque ESG na Declaração de
Recursos e Reservas?
• Questões ESG são parte dos Fatores Modificadores na conversão de Recursos em Reservas
• São um imperativo de mercado – atração de investimentos / investidores
• Agregam valor – racionalização de consumo água e energia, atração de talentos
• Tem consequências econômicas – perda de valor (acidentes, destruição de patrimônio cultural)

• Perda de imagem e reputação
• Exigência de mais segurança e desempenho – barragens, planejamento e fechamento de mina
• São riscos chave para empresas
• Maiores demandas da sociedade e comunidades – ODS, aumento de pressões sociais
• Maiores cobranças por governança – anticorrupção, controle de dados, ética, diversidade, transparência

Declarações Públicas / Fatores Modificadores/ Resultados de
Exploração/ Recursos e Reservas (Definições Guia CBRR)
4. Declarações Públicas são preparadas para informar investidores ou potenciais investidores e
seus conselheiros sobre os Resultados de Exploração, Recursos Minerais ou Reservas Minerais. Elas
incluem, mas não se limitam a, relatórios anuais ou trimestrais das entidades, notas à imprensa,
memorandos informativos, documentos técnicos, publicações em websites e apresentações públicas.
11. Fatores Modificadores são considerações usadas para converter Recursos Minerais em
Reservas Minerais. Esses incluem, mas não se limitam a considerações sobre: a lavra, o processamento,
a metalurgia, a infraestrutura, a economicidade, o mercado, os aspectos legais, ambientais, sociais e
governamentais.

17. Potencial Exploratório com base em Resultados de Exploração relativos a um
corpo mineralizado para o qual não houve ainda exploração suficiente para estimar Recursos
Minerais é expressa como intervalo de tonelagens e de teores (ou qualidade).
21. Um Recurso Mineral é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse
econômico dentro ou na superfície da crosta terrestre onde forma, teor ou qualidade e quantidade
apresentem perspectivas razoáveis de extração econômica

30. Uma Reserva Mineral é a parte economicamente lavrável de um Recurso Mineral Medido e/ou
Indicado. Isso inclui diluição e perdas que podem ocorrer quando o material é lavrado ou extraído e é
definido apropriadamente pelos estudos nos níveis de Pré-Viabilidade ou de Viabilidade que incluem a
aplicação de Fatores Modificadores.

Princípios para Declaração – ESG (os “mesmos”)
• Transparência (clareza, objetividade)

• Materialidade (significância, fatos, estudos e informações sólidas,
fatores modificadores – ESG realisticamente assumidos)
• Competência ( PQR – CBRR, outras organizações)

Quais os aspectos ESG devem ser reportados?

Quais informações
são requeridas?

Quanto detalhe
é requerido?

Fonte: Adaptação de
SAMESG

Resultados
de Exploração

Reservas
Minerais

Recursos
Minerais

Aspectos ESG para declaração
de Exploração Mineral, Recursos e
Reservas
• Gerais –
• Planos chave (PGSA), mapas
& diagramas
• Aspectos Legais
• Parâmetros ambientais
• Parâmetros sociais & políticos externos
• Parâmetros sociais internos
• Conformidade & auditorias
• Passivos
• Riscos

Aumento do nível de confidência

Fonte: Adaptação de
SAMESG

Critério da
Avaliação
G. Aspectos
Ambientais

H. Licença Social

Resultados de
Exploração
Descrição dos fatores ambientais
impeditivos do avanço do projeto,
incluindo contaminantes em
material a ser perturbando e
elementos deletérios que possam
ocorrer nos produtos.

Recursos Minerais
Descrição dos fatores ambientais que
possam ter impacto significativo na
viabilidade do projeto e possíveis
ações mitigadoras.

Reservas Minerais
Licenças necessárias obtidas, ou há base
razoável para crer que todas as licenças
requeridas para o projeto podem ser obtidas em
prazo hábil.

Desenvolvimento em estudos
Descrição dos métodos e os custos de
ambientais, culturais e arqueológicos - conformidade ambiental em base anual, incluindo
ELB
recuperação, caução e plano de fechamento de
mina e custos

Análise preliminar com
stakeholders nas áreas de
exploração e de desenvolvimento
de projeto.

Discussão das potenciais solicitações
sociais e da comunidade relacionados
com os requisitos e os planos para o
projeto e o status das negociações ou
acordos com as comunidades locais e
Desenvolvimento sustentável para
outros stakeholders.
apoiar a exploração.
Desenvolvimento sustentável para
Contato formal com os habitantes
apoiar o projeto avançado de
locais.
sondagem e amostragem.

Plano e programa de gestão social, incluindo
gerenciamento de demandas sociais e acordos
com comunidades e outros stakeholders.
Desenvolvimento sustentável para apoiar a
construção e operação.
Programas de treinamento, plano de
desenvolvimento de fornecedores locais.
Avaliação e plano de mitigação para risco político

Programas de treinamento.
Tabela 1 – Guia CBRR
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EXEMPLOS PRÁTICOS DE ASPECTOS ESG A SEREM
REPORTADOS
(Não exclusivos, nem mandatórios...)

• Exploração Mineral – UC’S, TI’s, receptores (bacias
hidrográficas, comunidades), garimpos, conflitos (uso da terra),
licenças e permissões (LOP, outorga agua, supressão
vegetação), passivos

campo

Legal

• Recursos Minerais – ELB, estudos socioambientais
existentes, planos e programas regionais, esquema
licenciamento – estudos e tempo, caracterização estéreis e
rejeitos, programas relacionamento com partes interessadas,
planos de reabilitação

• Reservas minerais – licenciamento ambiental (EIA e RIMA,
audiências públicas), planos de fechamento

Ações no tema ESG das NRO’s (National Register Organizations)

•

CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards)

•

SAMESG (The South African Guideline for the reporting of environmental, social and governance
parameters within the solid minerals and oil and gas industries) - África do Sul

•

PERC (Pan- European Resources and Reserves Reporting Committee) - Europa

Exemplo de Posicionamento do PERC sobre CP’s (PQR) e ESG
A Pessoa Competente (PQR – CBRR) “deve incluir comentários explícitos
sobre todos os aspectos que um investidor ou seus assessores, esperariam
razoavelmente ser fornecido” (em termos de ESG).
Isto deve incluir, mas não se limitar a qualquer aspecto que possa influenciar
a percepção pública ou o impacto do tema
A “Pessoa Competente” - PQR que lidera a equipe, deve estar satisfeita e ser
responsável pelas qualificações e relevante experiência de cada um dos
especialistas

As competências ESG relevantes devem incluir compreensão de consciência
demonstrável e aplicação crítica de padrões de princípios globais aceitáveis e
orientações reconhecidas e / ou chanceladas por empresas do setor mineral,
provedores de serviços e associações profissionais

O papel do Profissional Qualificado Registrado - ESG

Especialista
Especialista
Ambiental
Ambiental

PQR

Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Social
Governança
Social
Governança

Alguns... Desafios !
 Disseminação de conceitos e práticas ESG no setor
 Formação profissional e conscientização sobre o tema
 Aumento do número de PQR’s especializados pela CBRR
 Criação de Comitê de ESG na CBRR
 Elaboração de Diretrizes/Guia - ESG pela CBRR
 Envolvimento de pequenas (“Jr’s) e médias empresas
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Referências:
•

www. http://cbrr.org.br/documentos/

•

https://www.samcode.co.za/samcode-ssc/samesg

• https://www.responsiblerawmaterials.com/esgtoolbox-conference-may21

• https://www.responsiblerawmaterials.com/post/mark-burnett-cps-and-esg-a-perc-pov
• https://www.responsiblerawmaterials.com/post/teresa-steele-schober-guiding-esg-integration-to-mineralresource-reporting-the-samesg-guideline
• http://percstandard.org/documents/CRIRSCO_AGM-ESGpresentation17Sept2020.pdf

