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Mineração e os ODS: enorme potencial, atuação
limitada
Restam apenas 10 anos para o planeta cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – e como um dos poucos setores ligados a todos os 17 ODS, a indústria da mineração
tem um papel significativo a desempenhar em sua realização. Apesar disso, como revelado
pelo novo relatório “Mineração e os ODS: uma atualização do estado das coisas em 2020”, os
esforços do setor como um todo estão aquém do esperado.
Embora a maioria das grandes empresas de mineração do mundo hoje mencione os ODS em seus
relatórios de sustentabilidade, e embora algumas empresas pioneiras tenham integrado os ODS a
suas estratégias de negócios, o relatório conclui que a maioria das informações divulgadas sobre os
ODS pelas empresas de mineração é puramente cosmética – e que há uma escassez de
divulgações públicas sobre os impactos negativos das empresas no progresso em direção ao
cumprimento dos objetivos. Enquanto os relatórios permanecerem desequilibrados, há um risco real
de que as empresas sejam acusadas de SDG-Washing (a prática de só mencionar as contribuições
positivas em relação aos ODS e ignorar as negativas).
Com relação às evidências de que as empresas estão tomando medidas práticas para ajudar a
alcançar os ODS, os resultados são bastante mistos.
Publicado pela Responsible Mining Foundation e pelo Columbia Center on Sustainable Investment, o
estudo baseia suas conclusões no relatório RMI Report 2020 da Responsible Mining Foundation, que
avalia as políticas e práticas de 38 empresas de mineração de grande escala em todo o mundo. O
estudo identificou alguns exemplos de boas práticas dentro do setor, com ações relativamente
difundidas com relação ao ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 17 (Parcerias e Meios de
Implementação). No entanto, o relatório também constatou que nenhuma empresa está tomando
medidas vigorosas para atingir todos os 17 objetivos, e que os níveis de atuação do setor com
relação a quatro objetivos em particular – ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 5 (Igualdade de
Gênero), ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e ODS 14 (Vida na Água) – se mostraram
especialmente fracos.
Há múltiplas e marcantes disparidades entre a retórica das empresas e suas ações de fato. O
relatório concluiu, por exemplo, que o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e o ODS 6 (Água Potável e
Saneamento) são dois dos objetivos que muitas empresas afirmam priorizar, mas que também
revelaram alguns dos níveis de atuação mais fracos.
Trabalhar para cumprir os ODS não é só algo a se buscar porque é a coisa certa a fazer: o case
comercial para que as empresas integrem os objetivos em suas estratégias de negócios é forte e
bem estabelecido. Como afirma o relatório, as empresas de mineração que incorporam os ODS
fortemente a suas operações fortalecem sua capacidade de enfrentar desafios futuros e, ao mesmo
tempo, constroem confiança entre todas as partes interessadas – inclusive em meio a uma
comunidade de investidores cada vez mais preocupada com questões de sustentabilidade. Para este
fim, o relatório detalha nove medidas práticas que as empresas podem adotar para demonstrar seu
compromisso com o cumprimento dos ODS e com a mineração responsável como um todo.

Descarregue o Estudo completo (pdf)
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Também disponível: “Mineração e os ODS: como resolver a incompatibilidade de prioridades?”
→ leia Artigo de Investigação
Emitido por: Responsible Mining Foundation, Nyon, Suíça
Endereço eletrónico: media@responsibleminingfoundation.org – Tel.: +41 22 361 14 18

Acerca da Responsible Mining Foundation
A Responsible Mining Foundation (RMF) é uma organização de investigação independente que
incentiva a melhoria contínua da mineração responsável em todo o sector através do
desenvolvimento de ferramentas e estruturas, da partilha de dados de interesse público e da
facilitação de um envolvimento informado e construtivo entre empresas mineiras e outras partes
interessadas. A Fundação não aceita financiamento ou outras contribuições da indústria mineira.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O Relatório RMI Report tem finalidades meramente informativas e não visa servir de material
promocional sob nenhum ponto de vista. O relatório não se destina a facultar recomendações ou
conselhos contabilísticos, jurídicos, fiscais ou de investimento, nem pretende constituir uma
oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. A isenção de
responsabilidade completa está disponível no sítio web do Relatório RMI Report.
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