
   
 
 

 

Responsible Mining Foundation   1 

A RMF encerrará suas operações em 2022: 
transmitindo o legado da mineração responsável 
 

6 de abril de 2022 

 
 

Lamentamos anunciar que a Responsible Mining Foundation (RMF) fechará e cessará suas 
atividades nos próximos meses. A decisão deve-se à falta de cofinanciamento independente 
de longo prazo que nos permitiria continuar a realizar as pesquisas altamente aprofundadas 
necessárias para elaborar os relatórios RMI Report e outros estudos relacionados, bem 
como continuar nosso amplo engajamento com as partes interessadas que é a base da 
imparcialidade, credibilidade e importância da RMF para uma série de atores. 
 

Desde que começamos em 2012, a RMF vem articulando a mensagem do que a sociedade 
espera das empresas de mineração responsáveis para garantir que a mineração possa 
beneficiar as economias dos países produtores, melhorar as vidas de seus habitantes e 
respeitar seu meio-ambiente. 
 

O fechamento da RMF vem em um momento em que avançar na mineração responsável é 
mais necessário do que nunca, em que testemunhamos diretamente as disparidades entre 
os impactos nocivos da mineração nas pessoas e os benefícios promovidos pela indústria. 
É inegável que há interesse: por exemplo, mais de 1.100 pessoas de 96 países se 
registraram para participar do lançamento do RMI Report 2022. Ainda assim, evidências de 
mudanças nas operações em si ainda são escassas.  
 

Olhando para o trabalho e o foco da RMF, mencionamos alguns importantes destaques: 
 

Demos voz às expectativas da sociedade. As conquistas atingidas pela RMF desde 
2012 para promover a mineração responsável foram alcançadas com a ajuda inspiradora de 
uma vasta gama de pessoas afetadas pela mineração, especialistas e outras partes 
interessadas de todos os cantos do mundo. Estas expectativas da sociedade são 
capturadas no RMI Frameworki, que é a base dos RMI Reports de 2018, 2020 e 2022, e a 
organização manteve nestas expectativas seu foco, seja em nossas publicações, em 
nossas ferramentas ou em nossas atividades de engajamento de públicos interessados. O 
RMI Framework é um legado que a RMF deixa para o futuro; um recurso que pode ajudar 
partes interessados de todos os setores a trabalhar para a mineração sustentável. 
 

Enfatizamos a importância de se ter dados de nível de canteiro. A RMF sempre 
enfatizou a importância de um aspecto frequentemente negligenciado – ter dados 
desagregados para cada canteiro, pois é neles que se concentram os impactos nocivos – 
em nossas avaliações das políticas e práticas das empresas de mineração que analisamos 
– empresas que, juntas, representam entre 25% e 30% do valor da produção global com 
operações em mais de 50 países.É uma prática que se alinha fortemente com a 
recomendação dos objetivos de Mineração, Minerais e Desenvolvimento Sustentável 
(MMSD na sigla em inglêsii), que promove o maior acesso à informação como forma de 
gerar confiança, permitir a cooperação e apoiar a participação pública na tomada de 
decisões pelas partes interessadas afetadas.  
 

Incentivamos a melhoria contínua. Os relatórios RMI Report oferecem diversas 
ferramentas de aprendizado, incluindo uma biblioteca interativa com mais de 6.500 
documentos sobre políticas das empresas, normas de gestão, análises de desempenho 
etc., em linha com os Princípios de Dados Abertosiii. Eles também destacam uma série de 
práticas pioneiras, reconhecendo a inovação e as boas práticas. Esses recursos 
permanecerão disponíveis para permitir o aprendizado em todo o setor.  
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Apoiamos o engajamento entre comunidades e empresas. Atendendo à solicitação de 
um grande número de grupos de pessoas afetadas pela mineração, a RMF co-desenvolveu 
a Ferramenta de Avaliação de Canteiro de Mineração (MSAT na sigla em inglês)iv – um 
recurso fácil de usar para ajudar partes interessadas a interagir diretamente com qualquer 
canteiro dentre os dezenas de milhares espalhados pelo mundo. O MSAT fornece um ponto 
de entrada para engajar-se de forma construtiva, construir agendas e conscientizar as 
pessoas sobre os princípios básicos da mineração responsável. O relatório recente da RMF 
sobre exemplos de aplicações locais do MSATv traz mais aprendizados e estudos de caso 
que podem orientar outras pessoas que queiram usar a ferramenta em seus próprios 
ambientes.   
 

Em todo este trabalho detalhado, tivemos o magnífico apoio e suporte trazido pelo 
compromisso e pelas contribuições de uma maravilhosa constelação de partes 
interessadas, especialistas, colegas e pessoas afetadas pela mineração de todo o mundo. 
Agradecemos a cada uma destas pessoas, onde ou como quer que tenhamos nos 
encontrado ou conectado – nosso trabalho é o resultado do esforço de um sem-número de 
mentes e vozes corajosas, tanto em grandes cidades como em pequenas vilas nos locais 
mais remotos da mineração. Foi nosso privilégio poder ouvir e aprender com todos e todas 
vocês e tentar representar as expectativas normativas da sociedade em geral dentro dos 
limites de uma pesquisa justa, mensurável, avaliável e baseada em evidências. 
 

Ao mesmo tempo, queremos honrar a visão de nossos/as fundadores/as e a confiança e 
apoio de nossas financiadoras, que permitiram à RMF ter independência em sua voz, 
alcance sistêmico e amplitude de alcance para gerar apoio à mineração responsável. 
 

Há muito mais a ser feito até que a mineração responsável se torne uma realidade, e temos 
todos/as um papel a desempenhar. Como consumidores/as e cidadãos/ãs, nos 
beneficiamos dos produtos da mineração, e não estaria errado dizer, portanto, que “a 
mineração somos todos nós”. Cabe a cada um/a de nós continuar a promover este tema e 
garantir que o impulso para alcançar a normalização da mineração responsável não perca 
força. As pesquisas da RMF mostraram que isto é, sim, possívelvi. Portanto, embora 
reconheçamos os esforços sinceros de muitas pessoas da indústria de mineração, também 
buscamos lideranças formais e informais em todos os setores da sociedade para ajudar a 
conquistar uma mineração justa e responsável. 
 

É mais que chegada a hora desta mudança. 
 

Olhando para o futuro 
Vinte anos após a publicação histórica do relatório MMSD em 2002, que tantos eventos 
desencadeou, a RMF publicará uma última análise de lacunas sistêmicas do que resta a 
fazer coletivamente, tanto pelas empresas quanto pelos públicos que influenciam, caso 
queiramos alcançar progressos reais em direção à mineração responsável. 
 

Além disso, as pesquisas, publicações, ferramentas, conjuntos de dados, memórias de 
cálculo de pontuação e dados brutos que coletamos e produzimos – que sabemos ser de 
interesse para investidores ESG, indústria, sociedade civil, academia e outros – continuarão 
acessíveis em diversos idiomas nos sites da Fundação e dos vários Relatórios RMI por 
anos mais. 
 
 
Ver https://www.responsibleminingfoundation.org e https://2022.responsibleminingindex.org 
 
Caso queira nos contactar nas próximas semanas, estaremos no endereço 
contact@responsibleminingfoundation.org 

 

https://www.responsibleminingfoundation.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/
mailto:contact@responsibleminingfoundation.org
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Notas de Fim 

 
i https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI_Framework2022_EN_web.pdf 
ii https://www.iied.org/mmsd-final-report 
iii https://opendatacharter.net/principles/ 
iv https://www.responsibleminingfoundation.org/msat/ 
v https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF-MSAT_in_action-March2022_WEB_EN.pdf 
vi https://2020.responsibleminingindex.org/en/key-findings 
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