
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

Valores Relativos à Competição Organizacional: um estudo de caso olhando as 

interações entre empregados de organizações privadas e moradores do entorno 

 

 

 

 

Ernesto Hideaki Katsurayama 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

 



Ernesto Hideaki Katsurayama 

 

 

 

 

Valores Relativos à Competição Organizacional: um estudo de caso olhando as 

interações entre empregados de organizações privadas e moradores do entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

 

 

Dissertação apresentada  ao Programa  de  Pós-
Graduação em Administração  de Empresas  da 
Universidade   Presbiteriana   Mackenzie   para 
obtenção do título de Mestre em Administração 
de Empresas  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K19v  Katsurayama, Ernesto Hideaki 
               Valores relativos à competição organizacional : um estudo de   
           caso olhando as interações entre empregados de organizações   
           privadas e moradores do entorno  / Ernesto Hideaki   
           Katsurayama - 2014. 
               128f.: il., 30 cm  
 
               Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) –  

                       Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.     
               Orientação: Profª. Drª. Silvia Marcia Russi de Domenico 
               Bibliografia: f. 116-120 

            
1. Valores relativos à competição organizacional. 2. 

Stakeholders. 3. Interações. 4. Comunidade. I. Título. 
                                                                                 CDD 658.4012 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 
Decano de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professora Dra. Helena Bonito Couto Pereira 
 

Coordenador de Pós-Graduação 
Professora Dra. Angélica Tanus Benatti Alvim 

 
Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Professor Dr. Adilson Aderito da Silva 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 
de Empresas 

Professor Dr. Walter Bataglia 
 



 

 

 

Agradecimentos especiais 

 

À minha esposa Maria Aparecida, companheira de todas as horas, pelo apoio incondicional 

desde o início desta jornada e compreensão nos momentos mais difíceis. 

Aos meus filhos Paula e Pedro pelo constante incentivo e Fernando pela inestimável ajuda 

durante a pesquisa de campo. 

À minha professora-orientadora, Dra. Silvia Russi De Domenico pela dedicação, interesse e, 

sobretudo, paciência durante todo o processo de elaboração deste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimentos gerais 

 

À diretoria e aos funcionários da empresa-objeto do estudo que, mesmo tendo agendas 

atribuladas, se dispuseram a colaborar com esta pesquisa, em especial ao Walter, Janaine, 

Régis, Divair, Alaor, Marcelo, Sebastião, Sílvio, Soraya, Ademir, Borges e Liomar. 

Aos participantes dos grupos de foco de funcionários e de moradores da cidade e aos 

organizadores do fórum comunitário. 

Aos moradores da cidade que tão gentilmente me receberam e se dispuseram a conceder-me 

um pouco do seu tempo para as entrevistas que tanto ajudaram neste estudo. 

Às professoras Maria Luisa Mendes Teixeira e Maria do Carmo Fernandes Martins pelas 

observações e orientações no processo de qualificação e que me ajudaram na realização deste 

estudo. 

Aos professores do programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas que me 

deram a oportunidade de ver a realidade sob uma nova perspectiva, trazendo significados 

diferentes para o que eu tinha vivido dentro das organizações onde trabalhei.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

A busca pela competitividade das empresas mostra os seus stakeholders (clientes, 
fornecedores, gestores e empregados, acionistas, investidores, financiadores e comunidades) 
interagindo na busca dos recursos necessários à sua sobrevivência. Às interações entre 
stakeholders visando à obtenção de recursos num ambiente competitivo estão subjacentes os 
valores relativos à competição organizacional (VRCO) (DOMENICO, 2007). O objetivo 
desta pesquisa foi compreender como  são construídos os VRCO na interação entre gestores e 
demais empregados de empresas e moradores das comunidades onde se inserem. A pesquisa 
foi realizada com base no método qualitativo de pesquisa, sob o paradigma interpretativo, 
utilizando como estratégia de pesquisa o estudo de caso, em uma organização do segmento de 
mineração que extrai e processa minério numa planta metalúrgica localizada a 45 quilômetros 
de uma cidade no interior de Goiás. Esta pesquisa foi realizada com emprego de 23 
entrevistas individuais semi estruturadas, dois grupos de foco, observação não participante 
(em fórum comunitário e visitas a entidades sociais), conversas espontâneas e documentos. A 
análise do material discursivo levantado durante a pesquisa mostrou que os VRCO foram 
construídos à medida que os empregados e os moradores foram desenvolvendo, em conjunto, 
um novo vocabulário nas interações ocorridas entre eles ao longo de mais de 40 anos de 
relacionamento. As práticas desenvolvidas durante esse período tiveram os seguintes VRCO  
subjacentes: cumprimento de compromissos, respeito, valorização da mão de obra local, 
abertura ao entendimento, formalidade, transparência e compromisso com o resultado. Assim 
como nas pesquisas de Domenico (2007) e Leitão (2010), notou-se que os VRCO apreendidos 
nesta pesquisa parecem resultar da busca do equilíbrio dinâmico entre a visão de mundo do 
“fundador” (o mundo como deveria ser) combinada com a visão de mundo expressa nas 
políticas corporativas (o mundo como ele é) e a necessidade de adequação à realidade, ao 
mesmo tempo em que evidenciaram a reprodução dos aspectos culturais da sociedade da qual 
os stakeholders fazem parte. 

 

 

Palavras-chave: Valores relativos à competição organizacional. Stakeholders. Interações. 
Comunidade. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The quest for competitiveness of enterprises shows its stakeholders (customers, suppliers, 
managers and employees, shareholders, investors, lenders and communities) interacting in the 
search of resources necessary for their survival. Underlying interactions between stakeholders 
aiming to obtain resources in a competitive environment are values related to the 
organizational competition (VROC) (DOMENICO, 2007). The objective of this research was 
to understand how VROC are constructed in the interactions between managers and other 
employees of the businesses and residents of the communities where they operate. The 
research was based on qualitative research method, under the interpretive paradigm, using as 
research strategy the case study in an organization of the mining segment, which mines and 
processes ore at a metallurgical plant located 45 kilometers from a town in the Goiás State 
countryside. This research was performed with the use of 23 individual semi-structured 
interviews, two focus groups, non-participant observation (at the community forum and visits 
to social entities), naturally occurring talks and documents. The analysis of the discursive 
material collected during the survey showed that VROC were constructed as employees and 
residents were jointly developing a new vocabulary in the interactions between them 
throughout more than 40 years of relationship. Practices developed during this period had the 
following underlying VROC: fulfilling commitments, respect, appreciation of local labor, 
opening to understanding, formality, transparency and commitment to results. As in 
Domenico (2007) and Leitão (2010) it was noted that the VROC seized in this research seem 
to result from the dynamic balance between the worldview of the “founder” (the world as it 
should be) combined with the worldview expressed through the corporate policies (the world 
as it is) and the need to adapt to reality, while demonstrating the reproduction of the cultural 
aspects of the society of which the stakeholders take part. 

 

 

 

Key words: Values related to organizational competition. Stakeholders. Interactions. 
Community.   
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1  INTRODUÇÃO 

No famoso artigo publicado no The New York Times em 1970, cujo título era: “A 

responsabilidade social de um negócio é aumentar seus lucros”, o economista Milton 

Friedman, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1976, professor emérito de Economia 

da Universidade de Chicago, mostrava sua preocupação com empresários que, à época, 

argumentavam que os negócios não diziam respeito somente a lucros, mas também à  

responsabilidade em prover emprego, eliminar discriminação e evitar poluição. O famoso 

economista argumentava que essas pessoas estavam, na verdade, pregando um “puro e não 

adulterado socialismo” (FRIEDMAN, 1970, tradução livre). Mais ainda, eles seriam, agindo 

dessa forma, “bonecos involuntários das forças intelectuais que vinham minando as bases de 

uma sociedade livre nas décadas passadas” (MACKEY, 2005, p.1, tradução livre). 

O artigo de Milton Friedman tem sido tema de debates no meio acadêmico, principalmente na 

área de Ética nos Negócios, revigorada com a eclosão de uma sucessão de escândalos 

financeiros na esteira da falência de grandes empresas a partir dos anos 1990, reacendendo as 

críticas em torno do foco excessivo dos empresários no aumento do lucro das suas empresas e 

trazendo uma onda de descrédito público, que provocou grande preocupação nos meios 

empresariais americanos.  

A questão principal, levantada por alguns empresários como John Mackey, co-CEO da 

WholeFood Markets (rede de supermercados americana com faturamento anual de 11 bilhões 

de dólares e 36.000 empregados), é mostrar que: 

Enquanto (Milton) Friedman acredita que cuidar dos clientes, empregados e 
a filantropia nos negócios são meios para conseguir aumentar os lucros dos 
investidores, eu tomo exatamente a visão oposta: Produzir altos lucros é o 
meio para conseguir atingir a missão central dos negócios da WholeFoods. 
Nós queremos melhorar a saúde e o bem estar de todas as pessoas no planeta 
através de comida de alta qualidade e melhor nutrição e nós não 
conseguiremos atingir esta missão se não formos altamente rentáveis. Assim 
como as pessoas não conseguem viver sem comer, os negócios não 
conseguem viver sem lucros. Mas muitas pessoas não vivem para comer, e 
nem devem os negócios viver só para produzir lucros (MACKEY; 
SISODIA, 2012, p.xii, tradução livre). 

A inspiração de John Mackey veio de um episódio ocorrido em 1981, no início das atividades 

de seu supermercado, que tinha apenas oito meses de funcionamento, mas já tinha 

estabelecido a sua missão central de melhorar a saúde e o bem estar de todas as pessoas no 

planeta por meio de comida de alta qualidade e melhor nutrição. Uma inundação atingiu toda 
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a cidade de Austin, Texas, praticamente acabou com a sua loja, deixando-o sem nenhum 

estoque e com uma montanha de dívidas. A única solução parecia ser o pedido de falência e o 

fechamento do negócio. No entanto, algo extraordinário aconteceu: seus clientes pediram que 

ele não desistisse, pois era o único supermercado na cidade que funcionava com propósitos 

diferentes daqueles das grandes redes. Seguiram-se aos clientes o apoio dos empregados que 

aceitaram o adiamento temporário do pagamento dos salários, a maioria dos fornecedores que 

continuou entregando os produtos mesmo sem receber por um tempo e os bancos que 

estenderam os prazos dos financiamentos, além dos acionistas que concordaram em aumentar 

seus investimentos no negócio. Em 28 dias eles conseguiram reabrir o mercado. Segundo o 

autor, essa experiência serviu para demonstrar a ele que há um potencial para se criar um 

relacionamento estreito de cuidado e comprometimento intenso com todos os stakeholders. 

Esses acontecimentos fomentaram a idéia do Conscius Capitalism, cuja proposta é que os 

negócios sejam conduzidos à luz de propósitos elevados que servem e alinham os interesses 

dos seus principais stakeholders; negócios com líderes conscientes que existem para servir 

aos propósitos da companhia, das pessoas cujos sentimentos ela toca e do planeta; e negócios 

com cultura resiliente e cuidadora que faz com que trabalhar naquela empresa seja uma fonte 

de grande satisfação e realização (MACKEY; SISODIA, 2012). 

Propondo também um modelo capitalista alternativo em que o poder do mercado é submetido 

a fins sociais, Mulgan (2013), baseado no modo de agir das empresas ocidentais de capital 

aberto, defende que o capitalismo precisa e pode ser algo menos selvagem. Para ele é preciso 

aceitar que o valor monetário não é um fim em si mesmo, mas um meio para uma vida de 

cooperação, felicidade, amizade e amor. Ele acredita que “estamos testemunhando a 

emergência de uma economia assentada mais em relacionamentos do que em commodities; 

em fazer do que em ter; em preservar do que em produzir” (MULGAN, 2013). 

Numa outra abordagem, Mayer (2013) em seu livro intitulado Firm Commitment combate o 

“curto-prazismo” que se incorporou ao comportamento dos empresários, principalmente 

britânicos, graças às regras que permitem aos acionistas, sejam os de longo prazo ou os que 

ficam com os papéis por apenas três dias, terem os mesmos direitos. Isto, segundo o autor, é 

como “se estivéssemos dando o direito de voto a membros da população que pretendessem 

renunciar a sua cidadania no dia seguinte” (MAYER, 2013, p. x). Seu antídoto é a “firma 

confiável” que opera de acordo com três princípios. Primeiro, a empresa precisa tornar 

públicos seus valores e que estes sejam compartilhados por funcionários, clientes e acionistas. 
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Segundo, esses valores ficam sob a guarda de um conselho (trustees) que não administra a 

empresa, mas age em nome dos acionistas. Terceiro, os acionistas de longo prazo devem estar 

no controle e ter privilégios, por meio da alocação de ações com direito a voto, que seriam 

negadas aos investidores de curto prazo interessados apenas em lucros rápidos.  

Apesar de ter sido focado supra algumas iniciativas mais recentes, é importante notar que os 

empresários ocidentais vêm demonstrando sua preocupação com a ética nos negócios já há 

algum tempo por meio de iniciativas como a denominada Caux Round Table Principles for 

Business que é uma rede internacional de líderes empresariais fundada em 1986 que trabalha 

para promover uma moralmente e sustentável forma de fazer negócios. A Caux Round Table 

acredita que “A egoística procura do lucro, sem preocupação com os outros stakeholders, irá 

terminar por levar à quebra das empresas...”  (CRT [–Principles for Responsible Business], 

2009, p.1, tradução livre). 

Em 1984, R. Edward Freeman publicou seu famoso livro Strategic Management: A 

Stakeholder Approach, onde discute a primazia dada até então pelos administradores das 

organizações aos detentores das ações (stockholders) em prejuízo das demais partes 

interessadas (stakeholders). Segundo esse autor, o conceito de stakeholder foi originalmente 

definido como incluindo aqueles grupos os quais, sem o seu apoio, a organização deixaria de 

existir. A teoria dos stakeholders sugere fortemente que ao privilegiar o aumento da riqueza 

do stockholder em detrimento dos outros stakeholders, a administração da organização está 

sendo insensata e imprudente e/ou eticamente injustificada. 

Segundo Freeman et al. (2010), a idéia básica de criar valor para os stakeholders é 

relativamente simples. Os negócios são o resultado da forma como os diversos públicos de 

interesse (clientes, fornecedores, empregados, acionistas, investidores, financiadores e 

comunidades) interagem e criam valor. Entender como um negócio funciona é entender como 

esses relacionamentos funcionam.  Segundo os autores, o papel do executivo ou 

empreendedor é administrar e dar forma a esses relacionamentos: “Para criar valor para os 

stakeholders, os executivos devem entender que os negócios estão completamente situados no 

domínio da humanidade. Os negócios são instituições humanas povoados por seres humanos 

reais, vivos e complexos” (FREEMAN et al., 2010, p. 29, tradução livre). 

Conforme observado por Domenico (2007, p.38) ao citar a proposta de McVea e Freeman 

(2005): “Cada ser humano tem informações diferenciadas, interesses, bem como crenças e 

valores, mesmo sendo rotulado como cliente ou empregado, investidor, fornecedor ou 



15	  
	  

comunidade. As interações ocorrem entre seres humanos no cotidiano organizacional, não 

entre rótulos”. 

A autora, utilizando uma lente não positivista, visualizou as organizações como “redes 

interacionais, cujos agentes constroem significados por meio de linguagem. Significados esses 

que irão depender do contexto (tempo e espaço) no qual estão inseridos” (DOMENICO,  

2009, p.5). 

Domenico (2009) entende que as empresas atuam e se diferenciam no ambiente competitivo 

por meio da interação social entre pessoas que atuam como stakeholders, que detém os 

recursos necessários à sobrevivência da empresa. A diferença na forma como elas buscam 

esses recursos “em” e “por meio” de seus stakeholders se deve ao fato de que ao longo do 

tempo elas desenvolvem práticas, de natureza social, ou seja, atividades, ações e 

procedimentos típicos que demonstraram ser efetivos na busca desses recursos (DOMENICO, 

2009, p.12). Subjacentes a essas ações encontram-se valores relativos à competição 

organizacional (VRCO), definidos como: “crenças socialmente construídas, que possuem 

significado para um indivíduo ou grupo, que atuam como princípios-meta, orientando as 

ações sociais entre stakeholders, visando à obtenção de recursos em ambiente competitivo” 

(DOMENICO, 2009, p.1). 

Sua pesquisa visou compreender como os valores relativos à competição organizacional 

(VRCO) são construídos, reconstruídos e reproduzem-se nas interações entre os diversos 

stakeholders de organizações que atuam em economia de mercado.  

Por sua vez, as pesquisas sobre valores relativos à competição organizacional (VRCO) 

investigaram até o momento as interações entre gestores e empregados, gestores/empregados 

e clientes e gestores/empregados e fornecedores da organização (DOMENICO, 2007); 

gestores e empregados (FEITOSA, 2010); gestores e empregados e gestores/empregados e 

clientes (LEITÃO, 2010). Foi observado que a relação entre stakeholders internos e membros 

de comunidades em que as organizações estão inseridas não foi contemplada nesses trabalhos. 

Esta pesquisa procurou ampliar o campo de estudo dos VRCO focando as interações entre 

gestores e outros empregados das organizações e membros das comunidades1 onde estão 

localizadas, ao buscar responder ao seguinte problema de pesquisa: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Com base nos três fatores que permitem desenvolver definições de comunidades: geografia, 
interação e identidade, Dunham et al. (2006) delimitaram quatro categorias de comunidade: 
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Como são construídos os valores relativos à competição organizacional (VRCO) 

subjacentes às interações entre membros de organizações e moradores do entorno onde 

estão inseridas? 

Há uma tendência de crescimento na importância dada pelas empresas ao relacionamento com 

as comunidades onde mantém operações, tendo em vista a influência cada vez maior da 

atuação dos membros locais na defesa dos interesses comunitários. Essa atuação se dá por 

meio de reivindicações diretas às empresas por maiores cuidados com o meio ambiente, 

melhorias na infraestrutura das cidades, aumento do aproveitamento da mão de obra local e 

preferência a fornecedores regionais e também com utilização de meios modernos para 

sensibilização da opinião pública, como as mídias sociais para a divulgação de campanhas 

desfavoráveis às empresas quando em situações de conflito. 

Como consequência, essas empresas tem criado áreas de responsabilidade social com o fim 

específico de cuidar do relacionamento com os membros das comunidades, o que abre um 

interessante campo de investigação para o estudo dos VRCO subjacentes ao relacionamento 

com esses stakeholders. 

Dessa forma, foram estabelecidos, à luz de Domenico (2007), os seguintes objetivos 

específicos para esta pesquisa: 

• Levantar as histórias da empresa-objeto da pesquisa, do grupo organizacional a que 

essa empresa pertence e da cidade onde a empresa mantém suas operações. 

• Levantar as práticas estabelecidas no relacionamento entre membros da organização e 

moradores da comunidade ao longo do tempo. 

• Apreender os valores relativos à competição organizacional (VRCO) construídos e 

reconstruídos nessas interações em diferentes momentos da história organizacional. 

Foi empregado como estratégia de pesquisa o estudo de caso qualitativo que permite 

desenvolver uma descrição intensiva e analisar um fenômeno ou unidade social tais como um 

indivíduo, grupo, instituição ou comunidade (MERRIAM, 2002). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
comunidade de local, de interesse, de prática e como grupo de apoio virtual. Nesta pesquisa, foi 
utilizada a categoria de comunidade de local, que é  caracterizada, principalmente, pela proximidade 
em que habitam seus membros, isto é, eles  possuem contato pessoal e podem ou não desenvolver um 
senso de identidade. 
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O caso objeto do estudo é uma empresa mineradora e a unidade de análise são as interações 

entre stakeholders internos e pessoas da comunidade na qual está inserida. A escolha de uma 

empresa desse segmento ocorreu em função de algumas características a ela inerentes: 

• A indústria extrativa mineral tem, geralmente, operações estabelecidas em pequenas 

cidades de locais remotos no interior do país, que dependem economicamente quase 

que exclusivamente dessas empresas. Pela natureza de sua atividade que é, na maioria 

dos casos, agressiva com o meio-ambiente, as mineradoras (pelo menos as de médio e 

grande porte) têm, ao longo dos anos, desenvolvido programas de cuidados com o 

meio ambiente. Esse cuidado advém tanto da conscientização das empresas e de uma 

legislação ambiental mais rigorosa como também da pressão dos habitantes das 

cidades afetadas pelas operações (GRISOTTO, 2012).  

• A empresa-objeto de estudo faz parte de um grupo de mineração multinacional e opera 

uma mina que se situa a 45 quilômetros de uma pequena cidade no interior do estado 

de Goiás. Ela extrai e processa o minério numa planta metalúrgica nesse local há mais 

de 30 anos. Essas atividades são responsáveis pela geração de uma importante parcela 

da atividade econômica da cidade por meio da criação de empregos diretos e indiretos, 

compras no comércio e contratação de serviços de fornecedores locais, além da 

arrecadação dos impostos gerados por essas atividades. 

• O grupo empresarial multinacional a que essa empresa pertence mantém desde a sua 

origem a preocupação em ter um bom relacionamento com comunidades, haja vista a 

seguinte frase, atribuída ao seu fundador, que pode ser encontrada no site oficial do 

grupo na Internet: “A missão deste grupo é, e continuará sendo, prover lucro a nossos 

acionistas, mas fazendo-o de forma a trazer uma real e duradoura contribuição às 

comunidades nas quais operamos” (tradução livre). Essa tradição foi consolidada com 

o lançamento em 2002 de uma ferramenta para avaliação sócio-econômica das 

comunidades onde opera, denominada CFAS, que visa entender melhor as 

necessidades, preocupações e prioridades das comunidades, facilitando o diálogo e o 

estabelecimento de parcerias nesses locais. 

Nesta pesquisa foram utilizadas como fontes de evidência para a construção do material 

discursivo as entrevistas com funcionários da empresa e membros da comunidade local, 

grupos de foco com funcionários e moradores da cidade, conversas espontâneas, observação 
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não participante e documentos publicados na internet, na imprensa e material levantado junto 

à organização.  

Este estudo buscou contribuir para o desenvolvimento e continuidade da pesquisa em valores 

relativos à competição organizacional focando na interação entre membros da organização e 

membros da comunidade, relações ainda pouco exploradas nos estudos anteriores sobre o 

assunto.  

Este trabalho apresenta, além do resumo e desta introdução, o referencial teórico que discorre 

sobre os estudos de valores no âmbito das organizações, mais especificamente os valores 

relativos à competição organizacional. Seguem-se os procedimentos metodológicos, que 

incluem o método e estratégia de pesquisa, apresentação da empresa-objeto da pesquisa e o 

seu programa de relacionamento com a comunidade. Em seguida, são apresentadas, em 

detalhes, as fontes de evidência para a elaboração do material discursivo, finalizando com a 

apresentação, análise e discussão dos resultados e considerações finais. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Os estudos sobre valores no âmbito das organizações 

Tamayo e Porto (2005) destacam que os valores humanos tem sido objeto de pesquisa em 

diversas áreas do conhecimento humano como a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia e a 

Psicologia. Nesse campo eles identificam Rokeach como um dos precursores para o 

desenvolvimento dos estudos sobre o assunto e as contribuições de Allport, Hofstede e 

Triandis e, a partir da década de 1990, os estudos de Schwartz e colaboradores. 

Schwartz e Bilsky (1987) afirmam que um dos consensos entre os pesquisadores de valores 

humanos é que valores são crenças que dizem respeito a comportamentos ou estados finais 

desejáveis, ou como definido por Schwartz (2006, p.58):  

Metas que: 1) servem aos interesses de alguma entidade social; 2) podem 
motivar a ação – dando-lhe direção e intensidade emocional; 3) funcionam 
como critérios para julgar e justificar a ação; 4) são adquiridos tanto por 
meio da socialização dos valores do grupo dominante quanto mediante a 
experiência pessoal de aprendizagem.   

Essas metas motivacionais tendem a ser universais porque os valores representam respostas a 

três condições universais da existência humana: necessidades dos indivíduos como 

organismos biológicos, requisitos de coordenação na interação social e necessidades de 

sobrevivência e bem estar dos grupos. Schwartz (1992) propôs uma estrutura de valores 

baseada na motivação subjacente a cada um deles. Ele propôs dez tipos motivacionais que 

seriam suficientes para incluir todos os valores específicos, independentemente da sociedade 

em que esteja o indivíduo, posteriormente expandido para 19 tipos motivacionais 

(SCHWARTZ et al., 2012). Na estrutura construída por Schwartz (1992), os tipos 

motivacionais foram dispostos de acordo com a sua compatibilidade: os mais congruentes 

estão mais próximos e os opostos estão mais distantes. Essas relações definiram duas 

dimensões bipolares: autotranscendência (universalismo e a benevolência) que se opõe à 

autopromoção (realização e poder) e abertura à mudança (autodeterminação, estimulação e 

hedonismo) que se opõe à conservação (tradição, conformidade e segurança). 

A revisão dos estudos de valores ao longo do tempo mostra uma maior concentração de 

trabalhos no âmbito dos valores pessoais e culturais e só mais recentemente no âmbito das 

organizações, fato observado por Tamayo e Gondim (1996), ao sublinharem que apesar do 

importante papel dos valores numa organização, havia pouca pesquisa empírica sobre o 

assunto. A ênfase, mesmo nos trabalhos focando as organizações, era nos valores individuais, 
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por exemplo, com referências aos valores dos gerentes e ao seu impacto sobre o clima e a 

cultura organizacionais. Segundo os autores, era raro observar-se referência aos valores da 

empresa e à percepção que os seus membros têm desses valores. A falta de pesquisas 

empíricas sobre valores organizacionais era primordialmente devido à falta de instrumentos 

de medida adequados para avaliar a percepção dos valores organizacionais. 

Para suprir essa deficiência Tamayo, juntamente com seus colaboradores, construiu e validou 

ao longo de alguns anos três escalas - a Escala de Valores Organizacionais (TAMAYO; 

GONDIM, 1996), o Inventário de Valores Organizacionais (TAMAYO; MENDES; PAZ, 

2000) e o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) – 

considerando, para avaliação dos valores por meio de todas elas, a percepção dos 

trabalhadores.  

No discurso do dia-a-dia dos empregados é frequente notar-se análises diretas ou alusões aos 

valores da organização. Segundo o autor, os empregados têm uma visão relativamente clara 

dos valores que predominam na sua organização: “[é] como se o pesquisador estivesse 

utilizando observadores internos para identificar as prioridades axiológicas da organização” 

(TAMAYO; GONDIM, 1996, p.66). O comportamento dos empregados na organização, as 

explicações dadas por eles para a rotina organizacional e o seu comprometimento com a 

empresa é determinado pela percepção que os trabalhadores têm dos valores da empresa como 

um todo ou de um setor em particular. Nessa abordagem de tipo quantitativa, a avaliação dos 

valores é feita por meio de questionários objetivos cujas respostas são analisadas com o uso 

de técnicas da estatística (TAMAYO; GONDIM, 1996). 

No primeiro trabalho nesse sentido, Tamayo e Gondim (1996) construíram um instrumento 

que não teve por base nenhum modelo teórico específico, partindo da definição de valores 

como: “princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou 

a modelos de comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou mistos” (TAMAYO; GONDIM, 1996, p.63). Com 

respeito a essa definição os autores enfatizam sobre os valores organizacionais: a) o aspecto 

cognitivo: é um elemento básico uma vez que valores são crenças existentes sobre o que é 

desejável ou não para a empresa e expressam  respostas que foram sendo aprendidas e dadas a 

problemas organizacionais; b) o aspecto motivacional: a raiz dos valores organizacionais é 

motivacional; eles expressam interesses e desejos de alguém; os valores representam metas 

mais ou menos conscientes da empresa; c) a função de valores: orientar a vida da empresa, 
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guiar o comportamento dos seus membros; d) a hierarquização dos valores: os valores 

organizacionais implicam necessariamente preferência, distinção entre o importante e o 

secundário, entre o que tem valor e o que não tem; e) os tipos de valores: terminais e 

instrumentais (trazidos de Rokeach),  que os autores entendem poder ser aplicados aos valores 

organizacionais: os terminais expressam as metas relativas a tipos de estrutura e os 

instrumentais referem-se às metas relativas a modelos desejáveis de comportamento 

organizacional. 

Ao final dessa pesquisa, Tamayo e Gondim (1996), mediante análise fatorial chegaram a 38 

valores organizacionais distribuídos em cinco fatores compostos por valores relativos à 

eficiência e à qualidade do produto, às relações interpessoais na organização, ao estilo de 

gestão, ao desenvolvimento técnico e ao respeito ao empregado. Segundo os autores, essa 

escala fornece a oportunidade de avaliação dos valores compartilhados numa organização ou 

num setor, assim como a de comparação da estrutura axiológica de várias organizações ou de 

setores organizacionais de uma mesma empresa. Também pode ser utilizado para comparar os 

valores percebidos como realmente existentes numa organização e aqueles que os empregados 

gostariam que fossem adotados e enfatizados por ela.  

O segundo instrumento de medida, construído por Tamayo, Mendes e Paz (2000), foi o 

Inventário de Valores Organizacionais que associou as vantagens de uma estratégia empírica 

a uma teoria de valores. Os autores basearam-se na estrutura de valores culturais proposta por 

Schwartz e Ros (1995) e Schwartz (1999), utilizando as dimensões culturais no estudo dos 

valores organizacionais. Segundo eles, as organizações são grupos que enfrentam dilemas 

parecidos aos de qualquer sociedade, necessitando solucionar os seguintes problemas para 

sobreviver: 1. compatibilização dos interesses individuais e coletivos; 2. estabelecimento de 

estrutura que permita atingir os objetivos da organização; 3. relacionamento da organização 

com o meio ambiente físico e social. Assim três dimensões bipolares representam as 

alternativas de respostas das organizações a esses problemas: 1. Autonomia versus 

conservação; 2. Hierarquia versus estrutura igualitária e 3. Harmonia versus domínio. O 

modelo cultural, utilizado para construção do IVO, pautou-se nos seis tipos motivacionais 

definidos pelos pólos dessas três dimensões. Os seis tipos motivacionais do modelo avaliam 

valores compartilhados que expressam crenças fundamentais sobre o que é bom, correto e 

desejável numa organização. O IVO permite avaliar as prioridades axiológicas reais e 

desejadas da organização e também estabelecer índices de satisfação/insatisfação dos 
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empregados com as prioridades axiológicas da empresa em cada um dos seis tipos 

motivacionais identificados (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).  

O terceiro instrumento de medida, denominado Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (IPVO) foi construído, por Oliveira e Tamayo, em 2004, devido à 

constatação pelos autores da ausência de instrumentos adequados para analisar a relação dos 

valores organizacionais com os valores pessoais. Ele teve como base teórica os tipos 

motivacionais de valores propostos por Schwartz (1992) e a pesquisa teve como objetivo: 

“construir e validar um instrumento para avaliação dos valores organizacionais a partir da 

estrutura e do conteúdo motivacional dos valores pessoais. A hipótese de base foi que existe 

similaridade entre as metas dessas duas categorias de valores” (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, 

p.129). O paralelismo axiológico postulado para construção desse instrumento consiste na 

correspondência biunívoca dos tipos motivacionais de valores pessoais e dos valores 

organizacionais, o que implica na correspondência de metas entre o individuo e a organização. 

O resultado final do estudo confirmou que a estrutura dos valores organizacionais 

corresponde à estrutura dos valores pessoais, com os oito fatores encontrados representando 

teoricamente nove dos tipos motivacionais de valores pessoais distribuídos em quatro tipos 

motivacionais de segunda ordem, comprovado por EMD (Escalonamento Multidimensional), 

posteriormente, em Canova e Porto (2010). 

Outra abordagem para estudar valores organizacionais, além de investigar os valores 

compartilhados como fizeram Tamayo e colaboradores, é aquela que considera os valores 

esposados. Nela, os pesquisadores utilizam documentos internos, revistas especializadas, 

relatórios anuais para identificar os valores declarados pelas empresas. A análise de conteúdo 

permite identificar os valores mais enfatizados.  

Os valores esposados vêm sendo estudados por Kabanoff e colaboradores. Em um dos 

trabalhos, Kabanoff e Daly (2002) tentaram identificar se um número relativamente pequeno 

de padrões de valores esposados caracteriza a maior parte das organizações mediante a análise 

de conteúdo desses documentos.  

Os valores esposados, segundo Kabanoff e Daly (2002), refletem os valores que as empresas 

declaram por meio de seus gestores mais graduados, podendo em alguns casos estarem 

refletidos nas práticas organizacionais. Entende-se que, na maioria dos casos, os valores 

esposados indicam o que a alta cúpula gostaria que a organização fosse, ou o que eles querem 

que os seus principais stakeholders acreditem que ela seja. 
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Com base no que Schwartz (1992) definiu como estrutura de valores – “um padrão geral de 

relações entre um conjunto de valores, contendo elementos tanto de compatibilidade quanto 

de conflito entre eles”- Kabanoff e Daly (2002) descreveram e relacionaram quatro diferentes 

tipos de estruturas de valores esposados que as organizações podem ter. Esses quatro tipos 

teóricos se originam da maneira como as diferentes organizações resolvem as duas tensões 

chave de qualquer sistema social de alocação de recursos eficiente, no sentido econômico, 

para maximizar resultados, enquanto também alocam os recursos de forma equitativa o 

suficiente para manter a coesão social entre os membros do grupo. A interação entre os 

processos organizacionais (mais igualitários ou mais equitativos) e estruturas organizacionais 

(mais centralizados e menos centralizados) dá origem a quatro tipos teóricos de organização: 

Elite, Meritocrático, Liderança ou Colegiado, cada um deles com o respectivo conjunto de 

valores esposados. 

Kabanoff e Holt (1996) conduziram pesquisa sobre mudanças nos valores esposados das 

organizações australianas no período de 1986 a 1990 por meio da análise de conteúdo dos 

relatórios anuais, revistas internas e declarações de missões dessas organizações. Os 

pesquisadores concluíram que houve aumento expressivo na ênfase ao comprometimento dos 

empregados, que eles relacionam com a preocupação com a performance e também como 

uma forma de mitigar os efeitos dos programas de reestruturação e downsizing, comuns à 

época. Por outro lado, os autores também constataram que quase metade das empresas 

estudadas reteve a mesma estrutura de valores durante o período analisado, indicando uma 

relativa estabilidade dos valores declarados pelas organizações.  

Uma crítica que se faz a esse tipo de estudo é que os valores identificados podem estar 

presentes nos documentos, mas não efetivamente na prática organizacional e, 

consequentemente, na mente das pessoas (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). 

Bourne e Jenkins (2013), ao relatarem  estudo recente por eles realizado sobre valores 

organizacionais  apontam os valores esposados na forma definida por Kabanof e Daly (2002) 

como uma das abordagens adotadas pelos pesquisadores de valores no âmbito das 

organizações, ressaltando que esses valores são baseados no pressuposto de que os gestores 

das empresas teriam a habilidade de estabelecer valores de uma maneira que consiga 

incorporar os valores pessoais dos membros da organização. 

Esses autores apontam, além dos valores esposados, três outras abordagens que de certa forma 

se aproximam dos estudos de Tamayo e seus colaboradores, mas que trazem certas 
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divergências com relação às denominações empregadas pelos dois grupos de autores para 

entender os valores organizacionais. Na primeira abordagem, os denominados “valores 

compartilhados”, na acepção de Bourne e Jenkins (2013) são uma agregação dos valores dos 

membros da organização. Segundo eles, as pessoas são socializadas mediante a exposição a 

costumes, normas e práticas e assim as características das sociedades, organizações e grupos 

são manifestadas nos valores pessoais de seus membros. Os autores utilizam a definição de 

Wiener (1988, p.535) para estabelecer que “os valores compartilhados dos membros de uma 

organização constituem um sistema de valores organizacionais: sua amplitude é medida pela 

proporção de membros que compartilham os valores e sua intensidade pela importância pela 

qual um valor é sustentado em relação aos outros valores compartilhados”. Os próprios 

autores apontam várias limitações desse conceito tais como a assimetria de poder entre os 

membros da organização, pois reflete a maior influência dos valores pessoais dos membros 

mais graduados. Também apontam a dificuldade em se estabelecer esses valores em empresas 

de grande porte, com grande número de funcionários e possíveis diferenças culturais entre os 

membros de empresas multinacionais com filiais em países diferentes.  

Tamayo, Mendes e Paz (2000) já observavam que a utilização da média dos valores 

individuais dos membros da organização como estimativa dos valores organizacionais não é 

conveniente, pois muito raramente existe congruência entre os valores pessoais dos 

empregados e os valores organizacionais e, consequentemente o resultado que se obtém não 

reflete adequadamente os valores da organização.  

Bourne e Jenkins (2013) consideram também o que denominam valores atribuídos, que são 

aqueles geralmente referidos pelos membros da organização como representativos dessa 

organização. Os autores contrastam os valores atribuídos com os valores esposados na medida 

em que estes últimos são aqueles advogados pelo time de gerentes senior. Dessa forma, 

mesmo que os membros reconheçam esses valores como sendo característicos da organização 

e ainda que eles possam se identificar com a organização, não necessariamente eles 

compartilham esses valores. Entende-se que os valores atribuídos aproximam-se do que 

Tamayo e colaboradores denominaram de valores compartilhados. 

Bourne e Jenkins (2013) descrevem ainda uma abordagem denominada valores aspiracionais 

que são aqueles que os membros de uma organização acreditam que deveriam ser os valores 

da organização. Eles comentam que as tendências de mudança na vida social podem levar a 

mudanças nos valores pessoais que acabam refletidas nos valores aspiracionais dos membros 
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da organização. Os autores diferenciam os valores aspiracionais dos outros valores pelo fato 

de representarem ideias do que deveria ser a organização no futuro, sinalizando assim uma 

quebra dos padrões históricos. Mais importante, o locus dos valores aspiracionais está ao 

nível dos membros, isto é, diferentemente dos valores esposados, eles não necessariamente 

são endossados pela alta gerência e, ao contrário, podem emergir de qualquer lugar numa 

organização. Os valores aspiracionais também se diferenciam dos valores compartilhados na 

medida em que eles enfatizam a intenção: o que deveria ser em vez do que é. 

Bourne e Jenkins (2013) citam Cameron e Quinn (1999) como autores que fizeram uma 

aplicação prática desse conceito quando abordaram a necessidade de mudança na cultura 

organizacional ao avaliarem a lacuna entre valores atribuídos correntes e valores aspiracionais 

futuros. É interessante lembrar, por sua vez que, no Brasil, os inventários dos estudos de 

Tamayo e Gondim (1996) e Tamayo, Mendes e Paz (2000) também buscavam conhecer, além 

dos valores organizacionais percebidos como praticados, os valores que as pessoas gostariam 

que a organização compartilhasse. 

Trazendo a abordagem de Freeman (2010) sobre stakeholders e resgatando de certa forma o 

conceito de valores sociais de Thomas e Znaniecki (2006), Domenico (2007) propõe um olhar 

diferente tanto do ponto de vista conceitual, quanto metodológico no estudo de valores 

organizacionais, ao desenvolver o conceito de valores relativos à competição organizacional 

(VRCO), que será o adotado no estudo aqui proposto e apresentado a seguir. 

2.2 Valores relativos à competição organizacional 

Domenico (2009) traz para a discussão dos valores organizacionais a questão do contexto em 

que as interações entre os stakeholders ocorrem. No seu entender, tanto para Schwartz quanto 

para Thomas e Znaniecki, os indivíduos estão inseridos num contexto social, sendo membros 

de grupos sociais.  

Para Domenico (2009), os significados dos valores relativos à competição organizacional 

referem-se às crenças das pessoas que atuam enquanto stakeholders de como as interações, 

visando à obtenção de recursos, devem ocorrer e com quem, levando-se em conta a 

conjuntura sociopolítica, econômica e cultural.   

Domenico (2009) recorre também a  Rohan (2000, p.263) ao considerar valores como algo 

desejado e desejável: “as pessoas procuram conciliar o que desejam com aquilo que percebem 

como desejado pela sociedade, vivendo da melhor forma que lhes for possível”. Trazendo 
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para o âmbito organizacional, os stakeholders internos interagem entre si e com os 

stakeholders externos na busca por recursos para sobrevivência da organização, sendo que as 

crenças das quais se constituem os valores relativos à competição organizacional constroem-

se e reconstroem-se nessas interações e refletem a melhor forma de viver dos stakeholders 

que interagem dentro desse contexto, orientando suas relações. 

Domenico (2009, p.1) define, dessa forma, os VRCO como: “crenças socialmente 

construídas, com significado para um indivíduo ou grupo, que orientam as ações sociais entre 

stakeholders, visando à obtenção de recursos em ambiente competitivo”. 

Os VRCO, portanto, não são entendidos enquanto valores organizacionais universais 

atemporais e ahistóricos como os postulados por Tamayo e colaboradores, mas que se fazem 

presentes em um tempo e espaço (DOMENICO, 2009). 

A partir dessa concepção, a investigação dos valores relativos à competição organizacional 

que subjazem às interações entre os stakeholders é feita a partir do paradigma 

interpretativista, na perspectiva interacionista (DOMENICO, 2009). 

Uma forma adequada de estudar os VRCO é por meio das práticas organizacionais, definidas 

enquanto ações e procedimentos típicos adotados pelos stakeholders internos (empregados, 

diretores, gestores, sócios), explícitos e implícitos, com o objetivo de obtenção de recursos 

(DOMENICO, 2007). 

Para poder capturar os procedimentos que se tornaram típicos em uma organização Domenico 

(2009) propõe partir da história dessa organização e levar em conta o que Schwartz (1992) 

observou durante o desenvolvimento de sua teoria: os valores, de uma forma geral, são mais 

facilmente identificados em situações de conflito, diante de decisões que precisam ser 

tomadas. Assim, a história da organização pode ser descrita, usando como categorias de 

análise as crises testemunhadas pelos diversos stakeholders, assim como os interlúdios, que 

são os períodos de menor instabilidade onde são verificadas as práticas e valores que 

resistiram às crises. Segundo Domenico (2008), os valores relativos à competição 

organizacional que conduziram as ações dos stakeholders da organização ao longo do tempo 

podem ser apreendidos a partir das práticas, por meio de inferências. A sua recomendação é 

que, em termos metodológicos, seja utilizado o método qualitativo de pesquisa que torna 

possível focar “no que” e diretamente “onde” a prática social ocorre, observando-se como as 

interações sociais acontecem no dia-a-dia (DOMENICO, 2008).  
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A pesquisa de campo conduzida por Domenico (2007) para estudar os valores relativos à 

competição organizacional teve como objeto uma empresa de alocação e administração de 

mão-de-obra em serviços de manutenção coligada ao projeto da Economia de Comunhão na 

liberdade – EdC2, investigada por meio de entrevistas semi-estruturadas com encarregados 

dos diversos setores administrativos e da fábrica, empregados do nível operacional e 

estagiários, prestadores de serviços e clientes e, em profundidade, com os sócios-

proprietários, além de observação participante realizada em visitas regulares durante seis 

meses e esporádicas para complementação de informações e consulta a documentos. 

Os VRCO foram apreendidos no decorrer dos 17 anos de história da empresa, levantados, em 

grande parte, retrospectivamente. O levantamento histórico evidenciou os períodos de crise e 

interlúdios vivenciados pela empresa-objeto da pesquisa. Foram identificados dez intervalos 

temporais de análise, além do momento da fundação da empresa, compreendendo dessa forma 

seis períodos de interlúdio e cinco de crises, nos quais a pesquisadora, a partir das 

experiências do fundador e dos demais stakeholders identificou as práticas que prevaleceram 

em cada um deles e os valores subjacentes a essas práticas.  Assim, no período inicial foram 

apreendidos sete VRCO: ideal transcendente; enfrentamento de desafios; esforço pessoal; 

despojamento de si mesmo; flexibilidade; relacionamento baseado em confiança; sinceridade 

com fornecedores e clientes, relacionados aos valores pessoais do fundador. A partir daí, 

foram constatados período a período as mudanças ocorridas nas práticas organizacionais e, 

eventualmente nos VRCO, até o último período de interlúdio analisado, quando chegou a 20 

VRCO. Desses, três foram considerados como valores-chave que permitiram à empresa 

resistir às crises e crescer em termos de faturamento e número de clientes: oferta além do 

contratado, relacionamento baseado em confiança e cooperação. 

Domenico (2007) verificou que determinados VRCO referiam-se a stakeholders específicos, o 

que mostra que as crenças de como as interações devem ocorrer para obtenção dos recursos 

necessários à empresa não possuem o mesmo significado entre todos eles. Constatou que a 

empresa pesquisada possuía alguns VRCO apreendidos nas ações dos stakeholders em geral 

(cooperação, esforço pessoal), mas alguns outros, como no caso de “sinceridade”, foi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   A Economia de Comunhão na liberdade é parte do Movimento dos Focolares, ligado à Igreja 
Católica. A base da proposta é que empresas, ou seja, pessoas jurídicas coloquem em comunhão parte 
de seu lucro, na ajuda aos necessitados do próprio Movimento, em um primeiro momento, e depois, da 
sociedade, de forma a, em longo prazo, repetir humanitariamente, o que foi obtido na igreja primitiva, 
no tempo dos apóstolos, onde pela prática da comunhão não havia um só indigente (DOMENICO, 
2007, p.87) 
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percebido nas ações entre stakeholders internos (diretores, gestores, demais empregados) e 

entre esses e clientes e fornecedores, todavia não esteve subjacente a determinadas práticas 

entre diretores e empregados da fábrica. 

Domenico (2009) lembra a discussão levantada por Rokeach (1973) sobre a ‘versatilidade’ 

dos valores na ótica das pessoas: nem sempre os valores são desejáveis para todos. Para a 

autora, as declarações de valores divulgadas pelas empresas podem ficar desacreditadas, pois 

são apresentadas como válidas sem levar em conta a opinião dos seus stakeholders e por isso 

nem sempre condizem com a realidade. 

Além dos VRCO, a análise dos dados revelou visões de mundo do fundador da empresa, bem 

como necessidades, que Domenico (2007) considerou como antecedentes dos VRCO. Essas 

necessidades, entendidas pela autora como requisitos para que uma empresa privada continue 

existindo num mercado competitivo são: sobrevivência do negócio, adequação das ações dos 

stakeholders à realidade e conciliação de interesses individuais e coletivos. Com relação às 

visões de mundo3, foram detectadas duas visões do fundador da empresa pesquisada. A 

primeira, sobre o mundo como deveria ser, era fruto da sua história de vida, influenciada pelo 

Movimento dos Focolares, de origem cristã e católica, que colocava o ser humano tendo 

primazia sobre as demais coisas. Encontrava-se representada na organização mediante o 

conjunto de VRCO identificados como valores-chave: “oferta além do contratado”, 

“relacionamento baseado na confiança” e “cooperação” e que permaneceram na empresa ao 

longo de sua existência, reproduzidos nas práticas organizacionais envolvendo os diversos 

stakeholders. À medida que o fundador vivenciou a direção da empresa, enfrentando 

concorrência do mercado, delineou-se a segunda visão do mundo, “o mundo como ele é” e 

que evidenciou a necessidade de sobrevivência do negócio e da adequação à realidade que 

acabaram representados por VRCO tais como “conhecimento especializado”, mas também 

por outros como “não sinceridade com empregados” e “não cumprimento de compromissos 

com empregados e governo”. 

Domenico (2007) destaca que os VRCO parecem resultar da busca de um equilíbrio dinâmico 

entre as visões de mundo dos fundadores da empresa e as necessidades organizacionais. A 

procura desse equilíbrio, por sua vez, ocorre a partir do agir cotidiano de seus membros para 

obtenção de recursos, por meio de interações entre stakeholders. As empresas diferenciam-se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Rohan (2000) utiliza o termo visão de mundo para descrever as crenças conscientes das pessoas 
sobre o mundo como ele é e como deveria ser, resultantes das suas prioridades de valores. 
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no modo com que buscam esses recursos “em” e “por meio de” seus stakeholders 

(DOMENICO, 2009). 

A cultura da sociedade onde se localiza a empresa e seus membros surgiu como mais um dos 

possíveis antecedentes desses valores. Dessa forma, se o objetivo é entender as ações das 

empresas em ambientes competitivos, tendo como base os VRCO, devem-se resgatar as 

especificidades das culturas em que os VRCO foram forjados (DOMENICO, 2007). 

 No Quadro 1 é feita uma comparação das principais características dos valores 

organizacionais como preconizado por Tamayo e colaboradores e os valores relativos à 

competição organizacional (VRCO), conforme definido por Domenico (2007). 

Quadro 1 – Comparação entre Valores Organizacionais e VRCO 

 Valores Organizacionais 
(Tamayo e colaboradores, 1996, 
2000, 2004) 

Valores relativos à competição 
organizacional – VRCO 
(Domenico, 2008) 

Abordagem 
epistemológica 

Funcionalista/Universal.  
Os valores são os mesmos em todas 
as organizações e servem para a 
sobrevivência da empresa. A 
diferença está na priorização dada 
por cada uma delas 
 

Interpretativista. 
Os VRCO são específicos de cada 
organização (os valores dependem 
do contexto) e podem ser 
modificados ao longo do tempo 
 

Fundamento teórico 
predominante 

Schwartz (1992) 
Valores como metas motivacionais 
que tendem a ser universais 
 

Thomas e Znaniecki (2006) 
Valores sociais têm significados 
construídos por um grupo mediante 
interação social. 
 

Conceito de organização Antropomorfização: organização 
tratada como indivíduo. 
Organizações têm necessidades e 
valores 

Rede de pessoas que interagem nos 
papéis de stakeholders 
Stakeholders possuem os recursos 
necessários à organização, obtidos 
por meio de interações. 
 

Definição de valores Crenças existentes nas organizações 
e hierarquicamente organizadas, 
que orientam a vida da empresa e 
estão a serviço de interesses 
individuais, coletivos ou mistos 

Crenças socialmente construídas  
que possuem significado para um 
indivíduo ou grupo que orientam as 
suas ações sociais na busca de 
recursos em ambiente competitivo 
 

Como são pesquisados Métodos quantitativos, com 
aplicação de questionários 

Métodos qualitativos, com 
utilização de observações, 
entrevistas e documentos 

Fonte: elaborado pelo autor 

No campo dos valores relativos à competição organizacional, seguiu-se à pesquisa de 

Domenico (2007) um segundo estudo realizado em empresa brasileira dirigida por seus 
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fundadores, que empregou o conceito de VRCO para entender o desenvolvimento da 

organização desde a sua fundação (LEITÃO, 2010). Porém, os estudos de VRCO não se 

limitaram a empresas brasileiras de porte médio. Feitosa (2010) estudou uma empresa privada 

pertencente a um grupo multinacional americano para apreender os VRCO subjacentes às 

suas práticas organizacionais. Apesar de terem estudado empresas com perfis diferentes e em 

situações econômicas relativamente diversas, os resultados dos dois estudos chegaram a 

conclusões compatíveis com a pesquisa teórica de Domenico (2007). 

Nesses três estudos pouca atenção, no entanto, foi dada aos VRCO construídos nas interações 

com pessoas das comunidades onde se situam. 

O presente trabalho pretende preencher essa lacuna ao focar seu interesse nos VRCO 

subjacentes às interações entre os gestores e empregados de uma empresa e os moradores da 

comunidade onde ela está inserida. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste tópico são descritos os procedimentos metodológicos adotados na realização desta 

pesquisa e as informações mais relevantes da empresa que foi objeto deste estudo. 

3.1 Método e estratégia de pesquisa 

Merriam (2002) afirma que a chave para entender a pesquisa qualitativa reside na idéia de que 

o significado é construído socialmente pelos indivíduos na interação com o seu mundo onde 

há múltiplas construções e interpretações da realidade que flui e que muda ao longo do tempo. 

O pesquisador qualitativo está interessado em entender quais são essas interpretações num 

ponto particular do tempo e num contexto particular. 

Para essa autora, a pesquisa qualitativa tenta entender os fenômenos da perspectiva do 

participante e compreender como os indivíduos experimentam e interagem com o seu mundo 

social e o significado que isso tem para eles. Toda pesquisa qualitativa é caracterizada pela 

procura por significado e entendimento, tendo o pesquisador como instrumento primário de 

coleta de dados e análise, empregando uma estratégia investigativa indutiva e elaborando um 

produto final ricamente descritivo (MERRIAM, 2002). 

Em consonância com o que Merriam (2002) enumerou como características da pesquisa 

qualitativa, Godoy (1995) aponta como seus aspectos essenciais: o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, a palavra escrita 

desempenhando papel primordial, tanto na obtenção dos dados (os dados coletados aparecem 

sob a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo e vários tipos de documentos), 

quanto na disseminação dos resultados, a utilização do enfoque indutivo na análise dos dados, 

a preocupação que o pesquisador deve ter com o significado que as pessoas dão às coisas e às 

suas vidas, tentando compreender os fenômenos a partir da perspectiva dos participantes. Para 

a autora se o estudo é de caráter descritivo, buscando o entendimento do fenômeno como um 

todo na sua complexidade, a análise qualitativa é possivelmente a mais indicada.  

Tendo em vista que esta pesquisa visa compreender como os valores relativos à competição 

organizacional reproduzem-se nas interações sociais entre stakeholders de uma organização 

que atua em economia de mercado, especificamente nas relações entre empregados (gestores, 

técnicos, administrativos e operacionais da empresa) e os moradores do entorno onde atuam, 

entende-se que se enquadra como uma pesquisa qualitativa sob o paradigma interpretativo. 
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Yin (2013) afirma que não há uma fórmula para estabelecer se a estratégia de pesquisa a ser 

escolhida para determinada pesquisa deve ser o estudo de caso, mas se as questões da 

pesquisa procuram explicar algumas circunstâncias presentes (por exemplo, como e porque 

alguns fenômenos sociais funcionam), maior é a possibilidade de que o estudo de caso seja 

indicado.  

Stake (1995), por sua vez, destaca que estudamos um caso quando ele em si mesmo traz um 

interesse muito especial. Ele acrescenta que, tomamos um caso particular e procuramos 

conhecê-lo bem, não em que aspecto ele é diferente dos outros, mas o que ele é. A ênfase 

primordial é em entender o caso em si mesmo. 

Nesse mesmo sentido, para Merriam (2002), o estudo de caso qualitativo é uma descrição 

intensiva e análise de um fenômeno ou unidade social tais como um indivíduo, grupo, 

instituição ou comunidade. Como o estudo é concentrado em um fenômeno ou entidade 

únicos (o caso) a abordagem procura descrever o fenômeno em profundidade.  

Como na presente pesquisa pretende-se estudar como são construídos e reconstruídos os 

valores relativos à competição organizacional (VRCO) subjacentes às interações entre  

empregados  e moradores do entorno onde opera uma empresa de mineração, baseado no que 

é  preconizado pelos autores supra, entende-se o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

mais adequada para o presente estudo. Isso foi feito reconstruindo-se os relacionamentos ao 

longo dos mais de 40 anos de presença da empresa na comunidade, levantados 

retrospectivamente. 

De acordo com Godoy (1995), na pesquisa qualitativa todos os pontos de vista são 

importantes para o estudo e tendo em conta que a observação não é isenta da influência dos 

valores e crenças do pesquisador (GÜNTHER, 2006) é importante destacar que o autor do 

presente estudo foi empregado da M Mineração até junho de 2012, tendo exercido o cargo de 

Diretor Financeiro no escritório central da empresa em São Paulo, sem contato direto com os 

moradores da cidade onde a planta industrial se localiza e com contatos apenas esporádicos 

com funcionários da empresa que trabalhavam nessa planta à época da pesquisa. 

Conforme Jaime Jr. (2003), a pesquisa (etnográfica) é construída dentro da tensão entre 

familiaridade e estranhamento. O olhar distanciado é fundamental, cabendo ao etnógrafo 

conciliar a aproximação com o distanciamento.  
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No caso deste estudo, o fato do pesquisador ter trabalhado na empresa-objeto de estudo, mas 

em outra unidade, sem contato direto com os participantes da pesquisa, principalmente dos 

moradores da cidade onde ela está localizada e, portanto, longe da realidade em que vivem, 

colabora para o esforço pessoal do pesquisador de ter o estranhamento necessário para que os 

dados sejam aqueles a “falar”.  

No entanto, conforme lembrado por Jaime Jr. (2003), em se tratando de pesquisa em 

organizações, há o problema da existência de uma linguagem organizacional comum que 

torna menos evidente o estranhamento quando do contato com os empregados de uma mesma 

empresa. Por outro lado, a familiaridade com a linguagem comum da organização facilita a 

compreensão dos fatos narrados nas entrevistas. Dessa forma, foi preciso buscar, 

constantemente, o equilíbrio entre distanciamento e proximidade ao campo de pesquisa. 

3.2 A organização-objeto de estudo 

A empresa escolhida para ser pesquisada reúne as características que a tornam candidata 

apropriada para uma pesquisa envolvendo empregados e membros da comunidade, pois além 

de operar no ramo da mineração, divulga, por meio de seus canais de comunicação – 

publicações em revistas, jornais especializados e em seu site na Internet – uma série de 

iniciativas que visam promover efetiva colaboração com as comunidades onde atua. 

3.2.1 Histórico da empresa 

A M Mineração4 é uma produtora de metal não ferroso5, subsidiária de um dos maiores 

grupos de mineração do mundo. Este grupo empresarial opera nos cinco continentes e contava 

com cerca de 100.000 empregados em dezembro de 2013. 

No Brasil, esse grupo de mineração iniciou suas atividades na década de 1970, quando 

adquiriu uma mina de prata em Minas Gerais. Cresceu ao longo dos anos mediante a 

aquisição de ativos e associação com grupos empresariais locais. No caso específico da M 

Mineração, ela fazia parte de outro grupo de empresas, que será chamado neste estudo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  A denominação M Mineração foi mantida do início ao final deste trabalho, embora seu acionista 
controlador tenha mudado no decorrer de sua história, como será apontado ao longo da descrição.	  

5	  Metais não ferrosos são os metais que não possuem ferro ou possuem ferro em quantidade mínima 
em sua composição química, tais como cobre, alumínio, zinco, níquel, estanho, chumbo, titânio e 
outros.	  	  	  
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Grupo B, fundado no Rio de Janeiro, em 1937, e adquirido pelo Grupo M em 1984. O grupo 

M tinha no final de 2013, operações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás  e 

projetos em Minas Gerais, Goiás, Pará e Rio de Janeiro, focadas no ramo da mineração. Ele 

mantinha escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. O 

grupo contava, em dezembro de 2013,  com cerca de 4.000 empregados no Brasil, distribuídos 

em três empresas distintas, com administrações independentes. 

A M Mineração, que é uma dessas três empresas, extrai e processa um tipo específico de 

metal não ferroso – para efeito deste trabalho, o titânio6 - em uma unidade industrial na 

vizinhança de um município no estado de Goiás que neste estudo foi denominado 

Minerópolis7 (Figura 1), que tem aproximadamente 45.000 habitantes. Ela está estabelecida 

nesse local há mais de 40 anos e contava no final de 2013 com aproximadamente 500 

empregados que, em sua maioria, vivem na cidade que fica cerca de 45 km da planta 

industrial. 

Figura 1 – Localização da cidade de Minerópolis 

 
Fonte: IBGE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  A denominação de alguns metais não ferrosos foi modificada para manter o sigilo.	  

7	  Todos os nomes próprios utilizados nesta pesquisa são fictícios de forma a manter o sigilo.	  

Distâncias de Minerópolis 

Brasília – 305 km 

Goiânia – 410 km 

São Paulo – 1.340 km 
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Em Várzea (município que fica a 150 km de Minerópolis), a M Mineração inaugurou em 

2012 uma nova planta industrial para processar o mesmo tipo de metal não ferroso, mas com 

o triplo da capacidade de produção e para a qual foram transferidos muitos dos funcionários 

que trabalhavam na unidade de Minerópolis. Tendo em vista a dimensão dessa fábrica, essa 

nova unidade representou uma oportunidade de crescimento para os funcionários transferidos. 

Por outro lado, a inauguração dessa nova unidade causou preocupação para muitos moradores 

de Minerópolis, pois houve temor que ela pudesse causar o fechamento da unidade de 

Minerópolis, tendo em vista que, desde 2005 a usina de Minerópolis é alimentada com 

minério extraído da mina de Várzea e transportado pelos 150 km que separam as duas usinas. 

O custo do transporte é compensado pelo maior teor do minério de Várzea. Apesar da 

importância dessa nova unidade para a empresa, esta pesquisa está focada unicamente nas 

interações entre empregados da M Mineração e moradores da cidade de Minerópolis. 

Em 2007, o Conselho de Administração mundial do grupo a que a M Mineração pertence 

contratou uma nova Executiva Chefe (CEO) que, após lançar, em 2008, um ambicioso plano 

de aquisições e implantação de projetos de 40 bilhões de dólares, fez, em 2009, importantes 

alterações na diretoria e implementou mudanças na sua orientação estratégica, envolvendo os 

seguintes pontos, anunciados em comunicado aos seus acionistas e empregados, no site 

institucional do Grupo M na Internet e mediante publicação na imprensa: 

- Foco na produção e comercialização de apenas seis tipos de minerais (antes eram 

mais de 10 tipos de produtos, alguns deles não diretamente relacionados com 

mineração). 

- Eliminação de uma camada gerencial – as divisões – uma estrutura intermediária 

entre as empresas operacionais e a empresa holding: cada uma das divisões tinha 

sua própria estrutura administrativa e agrupava uma série de empresas 

operacionais que extraíam e produziam commodities reunidas nessas divisões por 

critério de afinidade. A partir da reestruturação as empresas operacionais passaram 

a reportar-se diretamente à empresa holding. 

- Consolidação das estruturas corporativas centrais implantadas a partir de 2008: 

Supply Chain, Centros Regionais de Serviços Compartilhados, Finanças e 

Tesouraria, Recursos Humanos, Comunicação, Segurança, Desenvolvimento 

Sustentável, Impostos, Seguros, Auditoria, Otimização de Ativos, Exploração 
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Mineral, Estratégia e Desenvolvimento de Novos Negócios e Tecnologia da 

Informação. 

Essa mudança foi implementada alguns meses depois que esse grupo empresarial havia 
comunicado a seus acionistas e empregados o lançamento, a nível mundial, do programa 
Single M que estabeleceu como ambição do grupo: “Ser a empresa líder global em 
mineração”. O suporte a essa ambição seria dado por três pilares interligados: 

- Ser a empresa de escolha do investidor (investment of choice) 

- Ser a empresa parceira de escolha dos clientes, fornecedores e comunidades (partner 
of choice) 

- Ser o empregador de escolha (employer of choice) 

Um dos principais itens do programa Single M foi o estabelecimento e divulgação de um 

conjunto único de valores que orientariam a forma de trabalhar de todos os funcionários da 

organização no mundo. Esses valores, entendidos à luz do referencial teórico como valores 

esposados ou declarados, encontram-se publicados com suas respectivas definições no site 

oficial da empresa na Internet, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Valores do Grupo M 

__________________________________________________________________________ 

Segurança  

• Colocamos a segurança em primeiro lugar em tudo que fazemos. 
• Fazemos da segurança uma forma de vida, dentro e fora de nosso local de trabalho. 
• Nos consideramos responsáveis e nos preocupamos de verdade com nossa segurança e a dos outros.  
• Acreditamos firmemente que todas as lesões são evitáveis. 
• Reavaliamos os riscos de maneira contínua e cumprimos as normas e procedimentos. 

Inovação 

• Questionamos "a forma como sempre foi feito" (status quo). 
• Estamos visivelmente abertos a aprender novos enfoques e a fomentar novas formas de pensar.  
• Encontramos novas formas de melhorar substancialmente o negócio e utilizar os recursos de maneira 
mais eficiente e eficaz.  
• Buscamos e aplicamos a aprendizagem de nossa própria experiência e a dos demais.  
• Desenvolvemos ativamente soluções orientadas para o futuro. 

Colaboração 

• Tomamos decisões baseadas no melhor para a Companhia e não em nosso próprio interesse. 
• Trabalhamos juntos para que os objetivos sejam atingidos por toda a organização. 
• Comunicamos expectativas e damos as informações necessárias para que as pessoas realizem seus 
trabalhos de maneira eficiente. 

continua	  

Continua	  
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• Reconhecemos o esforço e a contribuição dos demais. 
• Somos uma única companhia, atuando de maneira inclusiva entre grupos e estamos unidos contra a 
concorrência.                                                                                                    

Integridade 

• Somos honestos, justos, éticos e transparentes. 
• Estamos dispostos a fazer o que é correto, mesmo correndo o risco de não sermos populares. 
• Fazemos o que dizemos – nossas ações são coerentes com nossas palavras. 
• Tratamos as pessoas e os problemas de maneira direta e evitamos agendas ocultas. 
• Dizemos quando algo não está correto. 

Preocupação e respeito 

• Sempre tratamos as pessoas com respeito, dignidade, e cortesia, independentemente de suas origens, 
estilo de vida ou posição. 
• Somos justos, compassivos e empáticos com os outros e respeitamos a nós mesmos. 
• Construímos confiança através de uma comunicação aberta e de mão dupla e apreciamos pontos de 
vistas diferentes. 
• Consideramos o impacto de nossas ações sobre os demais. 
• Levamos em conta o que é melhor para todas as partes interessadas (stakeholders). 

Responsabilidade 

• Somos responsáveis por nossas decisões, ações e resultados, sem culpar os outros. 
• Cumprimos nossas promessas e nos responsabilizamos por nossos resultados – tanto os bons quanto 
os maus. 
• Assumimos uma atitude de poder fazer, expectativas de alto desempenho e tendência para a ação. 
• Reconhecemos abertamente nossos erros e aprendemos com eles. 
• Vamos além das responsabilidades de nossa função em benefício da Companhia (vamos além do 
“chamado do dever”). 
• Delegamos responsabilidades aos demais. 

__________________________________________________________________________________ 

Fonte: GRUPO M (2013a) 

Com relação à sua política de relacionamento com membros das comunidades onde atua (em 

mais de 30 países), em seu site na Internet, o Grupo M faz a seguinte declaração: 

As iniciativas de investimento social do Grupo visam ao empreendedorismo 
para o desenvolvimento de negócios locais, preservação dos direitos 
humanos, fortalecimento das organizações sociais locais e formalização de 
parcerias de responsabilidade compartilhada com a gestão pública. Para isso 
utilizamos nossa premiada8 Caixa de Ferramentas para Avaliação 
Socioeconômica – CFAS para orientar, em conjunto com todos os públicos 
envolvidos, as necessidades e prioridades locais para que as comunidades 
desenvolvam-se cada vez mais, junto com o Grupo (GRUPO M, 2013b) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  A CFAS recebeu o Prêmio de Iniciativa Corporativa de 2012 da IAIA (Associação Internacional para 
Avaliação de Impacto).	  
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3.3 Levantamento dos materiais discursivos 

Yin (2012) enumera seis fontes principais de evidência num estudo de caso: documentação, 

registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos, destacando pontos fortes e fracos em cada um deles. Para Merriam (2002), as fontes 

de dados são basicamente as mesmas indicadas por Yin com a diferença apenas do fato dessa 

autora ter englobado as seis fontes por ele citadas em três fontes principais: entrevistas, 

observações e documentos. 

Merriam (2002) destaca que, na pesquisa qualitativa, a análise dos dados é feita 

simultaneamente ao levantamento, o que permite ao pesquisador fazer ajustes durante o 

processo, chegando mesmo a redirecioná-lo.  

Na pesquisa realizada, foram utilizadas como fontes de material discursivo para a 

investigação: entrevistas com os stakeholders internos (gestores e outros empregados 

administrativos e de operação) e externos (moradores da cidade), grupos de foco, conversas 

espontâneas com funcionários e moradores da comunidade, observação não participante 

mediante acompanhamento de fórum comunitário e de visitas de funcionário da área de 

relações com a comunidade a entidades assistidas pela empresa, além de pesquisa em textos e 

documentos públicos sobre a empresa. 

Foi dada atenção especial ao estabelecimento de um canal de comunicação com as pessoas da 

comunidade local (líderes comunitários, responsáveis por entidades associativas e 

assistenciais locais, além de moradores e fornecedores), assim como com os empregados da 

área de responsabilidade social da empresa. Pois, conforme recomendado por Domenico 

(2008), é importante para apreender valores relativos à competição organizacional, conviver 

com os agentes sociais que são membros da organização objeto de pesquisa (stakeholders 

internos) e que com ela se relacionam de alguma forma (stakehoders externos), uma vez que 

os VRCO são estabelecidos nas relações entre eles. 

Para realizar as entrevistas foi levado em conta o que é preconizado por Godoi e Mattos 

(2007) em relação à pesquisa qualitativa que é não estabelecer a priori nem a quantidade de 

entrevistas, nem as pessoas a serem entrevistadas, mantendo assim a flexibilidade de, 

tomando por base o desenvolvimento do trabalho, voltar ao campo e ampliar o número ou 

aprofundar a conversação com os participantes (GODOI; MATTOS, 2007). O objetivo das 

entrevistas, tanto individuais quanto coletivas, foi resgatar as histórias ocorridas no 
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relacionamento entre pessoas da empresa e da comunidade durante esses mais de 40 anos que 

a empresa lá está instalada. Tentou-se explorar os eventos históricos mais relevantes vividos 

pela empresa e que eventualmente tiveram reflexo no relacionamento dos empregados com 

moradores da comunidade, principalmente na resolução de problemas advindos desses 

eventos, uma vez que, conforme Schwartz (1992), os valores são mais facilmente 

identificados em situações de conflito perante decisões que necessitam ser tomadas. 

O formulário Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) foi apresentado a 

cada um dos entrevistados que, após as explicações o assinaram em duas vias, ficando com 

uma cópia. 

A observação não participante foi feita durante a realização do fórum comunitário no dia 20 

de novembro de 2013, ao qual compareceram cerca de 150 pessoas. Também foi possível 

fazer esse tipo de observação durante duas visitas nas quais o pesquisador acompanhou a 

responsável pela área de relações da comunidade em seu trabalho de monitoramento de 

entidades da cidade assistidas pela empresa. Houve oportunidade de realização de 

observações quando da visita de fornecedores locais à empresa. 

As conversas espontâneas ocorreram durante as estadas do pesquisador na cidade, para 

realização das entrevistas, quando foi aproveitada a oportunidade para manter conversas 

informais com alguns funcionários sobre a experiência deles no convívio com moradores da 

cidade e também com comerciantes locais a respeito das suas interações com funcionários da 

empresa. 

No Quadro 3 são apresentados os detalhes das viagens a Minerópolis e Várzea e das 

atividades realizadas que incluem, além das entrevistas, os grupos de foco e as observações 

não participantes que serão detalhadas nos tópicos seguintes, bem como o detalhamento dos 

documentos considerados: 
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Quadro 3 – Detalhes das viagens, entrevistas, grupos de foco e observação não participante 

Período da viagem Locais visitados Principais atividades realizadas 

02/10/2013 Goiânia (GO) Entrevista com ex-gerente administrativo da 

M Mineração. 

14/10/2013 Várzea (GO) Entrevista com 4 funcionários da M 

Mineração que trabalharam na unidade de 

Minerópolis e moraram na cidade. 

15 e 16/10/2013 Minerópolis (GO) Entrevistas com 4 moradores. 

04 /11/2013 Várzea (GO) Entrevistas com 3 funcionários, da M 

Mineração que trabalharam na unidade de 

Minerópolis e moraram na cidade. 

05 e 06/11/2013 Minerópolis (GO) Entrevistas com 6 moradores e com ex-diretor 

industrial da M Mineração; observação não 

participante em visitas a entidades assistidas 

pela empresa. 

19 a 21/11/2013 Minerópolis (GO) Entrevistas com 3 moradores, observação não 

participante: grupo de foco com funcionários e 

fórum comunitário 

03 e 04/12/2013 Minerópolis (GO) Entrevista com funcionária responsável pelas 

relações com a comunidade e grupo de foco 

com moradores 

Fonte: elaborado pelo autor  

3.3.1 Entrevistas semi-estruturadas e seus participantes 

A primeira entrevista ocorreu com o ex-gerente administrativo da M Mineração que se 

aposentou no início de 2013 e havia se mudado para a capital do estado de Goiás. Ele 

trabalhou e morou na usina9 durante mais de 20 anos, tendo mantido intenso contato com as 

pessoas da comunidade local.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Os gerentes da usina residem em um pequeno conjunto de casas construído próximo à essa unidade 
industrial	  	  
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Além da entrevista concedida, a título de colaboração, o ex-gerente sugeriu alguns nomes que 

poderiam ajudar na pesquisa e também abriu o caminho para o pesquisador falar com o antigo 

diretor industrial da planta, hoje aposentado, que decidiu viver numa fazenda da região. Era 

importante conversar com essa pessoa tendo em vista o trabalho por ela desenvolvido com as 

pessoas de Minerópolis no período anterior à reorientação estratégica implementada em 2009 

e que poderia dar uma visão diferente do relacionamento das pessoas da empresa com 

membros da comunidade. 

A lista de moradores da cidade a serem entrevistados iniciou-se com alguns dos nomes 

sugeridos pelo ex-gerente, mas outras pessoas foram incluídas à medida que a pesquisa 

avançava, tendo como orientação o fato de terem mantido um relacionamento mais estreito 

com os funcionários da M Mineração ao longo de sua história, tais como comerciantes locais, 

educadores e líderes comunitários. O pesquisador também conversou com as pessoas da 

empresa, responsáveis pelas relações com a comunidade, que poderiam narrar suas atividades 

e também indicar outros potenciais participantes na cidade, além de facilitar o contato com 

elas. 

O pessoal de relações com a comunidade, por sua vez, não só forneceu ao pesquisador uma 

relação com sugestão de nomes de moradores de Minerópolis, mas também os respectivos 

telefones, o que facilitou em muito o acesso a essas pessoas. Além disso, sugeriram 

entrevistar alguns funcionários que têm ou tiveram papel importante no relacionamento com 

os moradores de Minerópolis, seja por terem nascido e crescido na cidade, seja por terem 

exercido ou exercerem atividades que exigem interação com membros da comunidade. 

Os empregados selecionados para participar das entrevistas foram aqueles que moram ou 

tinham morado em Minerópolis por mais de cinco anos e cujas atividades na empresa 

demandam interação com moradores da cidade. 

No total foram realizadas 23 entrevistas individuais, oito delas com empregados (6 homens e 

2 mulheres) e  duas com ex-empregados (homens), além de 13 com moradores de Minerópolis 

(6 mulheres e 7 homens). 

Cada entrevista durou entre 30 e 40 minutos, com exceção da primeira, realizada com o ex-

gerente administrativo e a última com a coordenadora de relações com a comunidade que 

tomaram mais de 60 minutos. A primeira por causa da lista de informações que o pesquisador 

teve que levantar com o entrevistado como orientação para as futuras entrevistas. A entrevista 
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com a coordenadora demandou um tempo maior devido ao esclarecimento de algumas 

dúvidas suscitadas durante as entrevistas anteriores à dela. 

As entrevistas com os empregados foram realizadas no local de trabalho, em sala privadas 

disponibilizadas pela administração da empresa, na medida da disponibilidade de tempo dos 

entrevistados durante as visitas do pesquisador às plantas industriais. 

No caso dos moradores, as entrevistas foram efetuadas nas suas residências ou locais de 

trabalho, após contato prévio estabelecido por telefone. Também se optou por entrevistar 

pessoas com um tempo mínimo de cinco anos de residência na cidade que tinham interação 

com os funcionários da empresa.  

Todas as entrevistas, com exceção da realizada com o ex-diretor industrial, foram gravadas 

em vídeo, no computador pessoal do pesquisador, assim como os dois grupos de foco (com 

equipamento de gravação específico). 

O roteiro das entrevistas semi-estruturadas seguia o roteiro básico adaptado de Domenico 

(2007), mas à medida que surgiam informações fornecidas pelo entrevistado, novas questões 

foram adicionadas a fim de dar fluência às narrativas, conforme preconizado por Godoi e 

Mattos (2007), visando a clarear afirmações e buscar exemplos de situações vivenciadas. O 

roteiro adaptado encontra-se no Apêndice B. 

No Quadro 4 é apresentado o perfil dos stakeholders entrevistados durante as visitas. 

Quadro 4 – Perfil dos stakeholders entrevistados durante as visitas 

Tipo de 
stakeholder 

Cargo/Ocupação Sexo Idade 

(anos) 

Tempo de 
casa 

(anos) 

Tempo de 
residência 

(anos)  

Empregado Ex-Gerente Administrativo Masculino 61 38  

 Supervisor de compras Masculino 50 35  

 Coordenador de Relações com a 
comunidade 

Masculino 47 31  

 Coordenadora Administrativa Feminino 40 20  

 Coordenador de Meio Ambiente Masculino 48 31  

 Gerente de Recursos Humanos, autor do 
livro sobre a história da empresa 

Masculino 41 25  

Continua	  
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 Coordenador Contábil Masculino 41 27  

 Gerente  Desenvolvimento Sustentável Masculino 52 23  

 Coordenadora de Relações com a 
comunidade 

Feminino 35 5  

 Ex-Diretor Industrial Masculino 60 32  

Morador Aposentado da empresa desde 1994 Masculino 66  47 

 Empresário (dono de supermercado) Masculino 70  50 

 Coordenadora do Projeto Social PAES 
(Paz, Amor e Educação Social) 

Feminino 45  45 

 Presidente do Sindicato Rural de 
Minerópolis/Funcionário do Grupo 
Nacional 

Masculino 60  40 

 Coordenadora do Projeto Sinfonia do 
Cerrado 

Feminino 50  30 

 Vice-prefeito de Minerópolis Masculino 49  49 

 Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Minerópolis 

Masculino 50  30 

 Diretora da Universidade Estadual de  
Goiás, Campus Minerópolis 

Feminino 60  60 

 Coordenadora da Casa de Recuperação 
Amor e Vida 

Feminino 47  20 

 Responsável pela APAE de Minerópolis Feminino 57  57 

 Empresário (Proprietário de Loja de 
Móveis) 

Masculino 46  46 

 Prestador de serviço Masculino 50  26 

 Presidente de Associação dos 

Deficientes de Minerópolis 

Feminino 43  27 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.3.2 Grupos de Foco 

O grupo de foco é uma forma de entrevista em profundidade realizada em grupo e cujo 

objetivo é a interação dentro desse grupo uma vez que os participantes influenciam uns aos 
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outros por meio das respostas às idéias e argumentações colocadas durante a discussão. Os 

participantes são estimulados pelas colocações ou questionamentos feitos pelo moderador da 

reunião, que pode ser o pesquisador ou outra pessoa. As características principais do grupo de 

foco são o envolvimento das pessoas, as reuniões em série, a homogeneidade dos 

participantes quanto aos aspectos de interesse da pesquisa, a geração de dados, a natureza 

qualitativa e a discussão centralizada em um assunto que é determinado pelo objetivo da 

pesquisa (OLIVEIRA; FREITAS, 1998).  

Dentre as vantagens apontadas por Oliveira e Freitas (1998) para o uso do grupo de foco estão 

a relativa facilidade em sua condução, a possibilidade em explorar tópicos e gerar hipóteses, a 

oportunidade de coletar dados a partir da interação do grupo, a alta validade dos dados 

coletados, o seu baixo custo, a rapidez no fornecimento dos resultados e a possibilidade de 

aumento no tamanho da amostra do estudo. Com relação às desvantagens, os autores 

enumeram: o menor controle sobre os dados gerados, a impossibilidade de saber se a 

interação em grupo reflete ou não o comportamento individual, a maior dificuldade na análise 

dos dados, a necessidade de maior preparo dos entrevistadores, a dificuldade de reunião dos 

grupos, a necessidade de um ambiente próprio e o fato de não ser baseado em ambiente 

natural. Nesta pesquisa foram conduzidos dois grupos de focos com empregados/moradores e 

moradores de Minerópolis. 

O primeiro grupo de foco foi realizado na sala de reuniões do escritório administrativo da 

planta industrial da M Mineração e contou com a participação de dez empregados, sendo 

cinco mulheres e cinco homens de diferentes níveis hierárquicos, todos moradores da cidade e 

que, propositadamente foram convidados 30 minutos antes da reunião, sem nenhum tipo de 

preparação prévia de modo a conseguir maior espontaneidade nas respostas.  

A reunião teve como facilitadora a orientadora deste trabalho e o papel do pesquisador foi o 

de observador. A reunião teve a duração de 1 hora e 33 minutos, com intenso envolvimento 

de todos participantes. Como tinham bastante tempo de casa e em situação de grupo, foram 

levantadas muitas lembranças do relacionamento das pessoas com a comunidade em 

diferentes momentos da história da empresa.  

No Quadro 5 é apresentado o perfil dos empregados participantes do primeiro grupo de foco. 

Quadro 5 – Perfil dos empregados participantes do grupo de foco realizado em 20/11/2013 
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Cargo Sexo Idade (anos) Tempo de casa (anos) 

Analista Contábil  Feminino 54 28 

Assistente Administrativa Feminino 59 24 

Analista de Recursos Humanos Feminino 53 30 

Analista de Benefícios Feminino 58 34 

Assistente de Qualidade Feminino 46 26 

Supervisor de Produção Masculino 34 9 

Técnico Químico Masculino 53 32 

Supervisor de Manutenção Masculino 59 26 

Gerente de Processos Masculino 59 34 

Comprador Senior Masculino 40 22 

Fonte: elaborado pelo autor 

O segundo grupo de foco foi realizada no dia 5 de dezembro de 2013 em um hotel em 

Minerópolis e dele participaram nove moradores da cidade (uma mulher  e oito homens), 

atendendo a convite (Apêndice C) feito pelo pesquisador durante o fórum comunitário 

realizado em 20 de novembro. 

O pesquisador exerceu duplo papel, de facilitador e observador da atividade, que teve a 

duração de 1 hora e 24 minutos, com participação mais ativa da representante feminina e dos 

três integrantes mais velhos do grupo. Os representantes mais jovens mostraram-se mais 

tímidos e com certo receio em externar seus pontos de vista, mesmo instigados pelo 

facilitador e pela participante feminina. 

Embora esclarecido desde o início que o facilitador, apesar de ter sido empregado da M 

Mineração, não tinha mais nenhuma relação com a empresa, houve uma tendência dos 

participantes de, sempre que possível, fazer reivindicações. 

No Quadro 6 é apresentado o perfil dos participantes do segundo grupo de foco com 

moradores de Minerópolis, não empregados da M Mineração. 
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Quadro 6 – Perfil dos moradores participantes do grupo de foco realizado em 5/12/2013: 

Ocupação Sexo Idade (anos) Tempo de residência em 

Minerópolis (anos) 

Coordenador do SEBRAE Masculino 54 54 

Estudante Masculino 18 18 

Professor de música Masculino 25 25 

Monitor Masculino 19 19 

Educadora Feminino 30 30 

Motorista Masculino 45 15 

Regente de coral Masculino 47 10 

Professor Masculino 25 7 

Monitor Masculino 20 20 

Fonte: elaborado pelo autor 

3.3.3 Observação não participante e conversas espontâneas 

A observação não participante ocorreu principalmente durante a realização do XIII Fórum 

comunitário de Minerópolis, realizado no dia 20 de novembro de 2013, no salão de eventos 

do Hotel Jatobá, único da cidade, quando foi feita uma prestação de contas dos projetos 

sociais patrocinados pela M Mineração, com apresentação da situação de cada projeto e os 

valores gastos. 

Participaram cerca de 150 pessoas: estudantes, professores, comerciantes, trabalhadores, 

vereadores, dirigentes de entidades sociais, religiosos e funcionários da M Mineração, 

incluindo o Diretor de Desenvolvimento Sustentável, o Gerente de Desenvolvimento 

Sustentável e a Coordenadora de Relacionamento com a Comunidade. Um momento 

importante do fórum foi a prestação de contas do PEC – Plano de Envolvimento com a 

Comunidade. Foi apresentada a situação  dos principais itens do plano elaborado para o 
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triênio 2012 – 2014, de acordo com os pontos levantados10 pelos moradores de Minerópolis 

consultados nas entrevistas realizadas pela consultoria contratada pelo Grupo M em 2012.  

Foi feita também uma apresentação pela ONG “Agenda Pública” do projeto para capacitação 

da administração municipal e formação de líderes comunitários, além do projeto da ONG 

“Reprolatina” visando à divulgação de medidas de combate às doenças sexualmente 

transmissíveis. Logo após as apresentações foi aberta a sessão para perguntas da audiência na 

qual foram esclarecidas uma série de dúvidas dos moradores com relação à atuação da 

empresa na cidade. 

Outras observações foram realizadas quando o pesquisador acompanhou algumas visitas da 

coordenadora de relações com a comunidade às entidades que recebem recursos da empresa, o 

que lhe permitiu verificar um pouco das práticas da empresa na área. Além disso, houve 

oportunidade de participar como ouvinte de reuniões de funcionários com fornecedores locais. 

As conversas espontâneas (ou naturally occuring talks, como definido por Silverman, 2000), 

ocorreram durante as visitas do pesquisador às plantas industriais em Minerópolis e Várzea. 

Houve oportunidade para o pesquisador fazer refeições com alguns funcionários na cantina 

das usinas e também conversar com proprietários e funcionários de lojas, lanchonetes e 

restaurantes na cidade de Minerópolis. A maior limitação dessas conversas ocorreu quando o 

pesquisador, no seu decorrer, tinha que mencionar sua condição de ex-funcionário da M 

Mineração, fato que, em algumas ocasiões, pareceu afetar a espontaneidade da fala da pessoa. 

O pesquisador sentiu, nessas ocasiões, preocupação dessas pessoas em não externar opiniões 

negativas a respeito da empresa. 

3.3.4 Documentos 

Foi possível levantar um grande número de documentos a respeito da empresa tendo em vista 

a quantidade de material disponível em seu site oficial na Internet, bem como os relatórios 

anuais e de sustentabilidade publicados anualmente. Além disso, foi coletado material 

publicado na imprensa sobre a empresa em jornais econômicos e revistas especializadas. 

Também foi consultada a revista comemorativa dos 40 anos do Grupo M no Brasil, 

completados no ano de 2013.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Os slides com a situação do PEC 2012/2014, apresentados no XIII Forum Comunitário de 
Minerópolis, encontram-se nos Apêndices E e F.	  
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O pesquisador usou como fontes adicionais um livro sobre a história da cidade e outro sobre a 

história da M Mineração, este último escrito por um funcionário da empresa e publicado em 

200311. 

3.4 Tratamento, análise e interpretação de materiais discursivos 

O material discursivo, obtido por meio das 23 entrevistas e dois grupos de foco, anotações de 

observações não participantes do fórum comunitário e visitas a entidades sociais de 

Minerópolis e de conversas espontâneas com funcionários e moradores, foi preparado sob 

forma textual (escrita) para, juntamente com os documentos levantados, serem submetidos ao 

processo de análise.  

Merriam (2002) ressalta que a análise de dados qualitativos é essencialmente uma estratégia 

indutiva, pois se começa com uma unidade de dados que é comparada com outra e assim por 

diante, procurando-se durante todo o processo por padrões comuns entre esses dados. Esses 

padrões recebem nomes (categorias) e são refinados e ajustados à medida que a análise 

prossegue.  

O processo de tratamento desses dados incluiu a seleção e condensação do material 

discursivo, por meio de sua leitura e releitura. 

Baseando-se nas categorias de análise utilizadas por Domenico (2007), e tendo em vista  o 

objetivo desta pesquisa de entender como, ao longo da trajetória da empresa, foram 

construídos e reconstruídos os valores relativos à competição organizacional (VRCO) 

subjacentes às interações entre os empregados e moradores da comunidade em que está 

inserida, num primeiro momento foram levantados os marcos históricos mais relevantes da 

empresa e da cidade (Apêndice D).  

Seguiu-se a essa levantamento, como em Domenico (2007), uma análise detalhada do 

material discursivo em busca de narrativas que evidenciassem, nos diversos momentos de 

crise e interlúdio que se sucederam ao longo dessa história, as práticas que se tornaram típicas 

nas interações entre gestores e demais funcionários com os moradores da comunidade para 

assim apreender os VRCO a elas subjacentes e  sua dinamicidade ao longo do período.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  A publicação do livro “A História da [M Mineração]” foi patrocinada pela própria empresa e teve fins 
institucionais. A sua tiragem foi de 2.000 exemplares distribuídos a clientes, fornecedores, autoridades federais, 
estaduais e municipais e funcionários da empresa.	  	  



49	  
	  

3.5 Resumo das opções metodológicas 

Item Descrição 

Questão de Pesquisa Como são construídos os valores relativos à 

competição organizacional (VRCO) subjacentes às 

interações entre membros de organizações e moradores 

do entorno onde estão inseridas? 

Objetivo Geral Compreender como são construídos os valores 

relativos à competição organizacional (VRCO) 

subjacentes às interações entre os empregados de uma 

mineradora e moradores do entorno onde está inserida. 

Objetivos Específicos • Levantar as histórias da empresa-objeto da 

pesquisa e da cidade onde está instalada 

• Levantar as práticas estabelecidas no 

relacionamento entre membros da organização e da 

comunidade durante a sua existência. 

• Apreender os valores relativos à competição 

organizacional (VRCO) construídos e 

reconstruídos nessas interações em diferentes 

momentos da história organizacional. 

Método de pesquisa Qualitativo 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso único 

Unidade de análise: interações entre empregados e 

moradores do entorno. 

Fontes de materiais discursivos Entrevistas semiestruturadas 

Grupos de foco 

Observação não participante  

Documentos 

Tratamento, análise e interpretação dos 

materiais discursivos 

Análise de dados qualitativa: Merriam (2002) e 

Domenico (2007) 

  Fonte: elaborado pelo autor 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados a partir dos materiais discursivos 

levantados na pesquisa de campo realizada em Minerópolis e na M Mineração, intercalados 

pela sua análise e interpretação. 

4.1 Grupo M, M Mineração e Minerópolis – histórias paralelas 

É relativamente comum que grandes grupos empresariais multinacionais tenham começado 

como pequenos empreendimentos individuais, que prosperaram por meio de crescimento 

orgânico e sucessivos processos de fusões e aquisições. 

Com isso a história desses grupos é contada pela combinação de várias histórias que se 

iniciaram em lugares e épocas diferentes, correram paralelas por um tempo, vindo a se 

encontrar em algum momento, por conta de algum processo de fusão ou aquisição. 

Da mesma forma, uma cidade em algum lugar do planeta foi fundada, cresceu e se 

desenvolveu. Ao longo de sua existência, alguma empresa pode lá ter se instalado e os 

habitantes dessa cidade podem ter tido suas vidas influenciadas negativa ou positivamente por 

alguma dessas empresas. Segundo Araújo (2011): “Estudos sugerem que membros de 

comunidades situadas geograficamente próximas a empresas frequentemente discordam das 

corporações no que se refere à conduta das mesmas frente às pessoas que vivem no entorno de 

suas instalações”. 

O encontro, primeiro daquela empresa do Grupo B (que depois viria a ser denominada M 

Mineração) com a comunidade de Minerópolis, onde descobriu e resolveu explorar uma 

jazida mineral, seguido pela aquisição do Grupo B pelo Grupo M, trouxe uma série de 

consequências para os funcionários da empresa e para o seu relacionamento com as pessoas 

que moram ou moravam na cidade e que acabaram por influenciar a trajetória de suas vidas. 

Na Figura 2 são mostradas as linhas do tempo do Grupo M, Grupo B, M Mineração e da 

cidade de Minerópolis. 
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Figura 2 – Linhas do Tempo – Grupo M, Grupo B, M Mineração e Minerópolis 

1735 1908 1917 1937 1943 1962 1966 1973 1979

Grupo&M Fundação3 Aquisição3da Aquisição335%
da3empresa3na 1a.3Empresa do3projeto3da
África3do3Sul no3Brasil M3Mineração

Grupo&B Fundação3 Início3pesquisa
da3empresa3no de3titânio3em
Rio3de3Janeiro Minerópolis

M&Mineração Fundação3da Início3construção
empresa usina3titânio

Minerópolis Fundação3da Descoberta31a. Mudança3do3
cidade jazida3de nome3da3cidade

S.J.3Araguaia titânio para3Minerópolis  

 

1981 1982 1983 1984 1986 1988 1994 1998 1999 2000

Grupo	  M Aquisição	  de Decisão	  de Listing	  ações
100%	  do fechamento	  da na	  Bolsa	  de
Grupo	  B MG	  Mineração Londres

Grupo	  B Venda	  100%	  	  
para	  o	  
Grupo	  M

M	  Mineração Início	  produção Inauguração Greve	  de Certificação Crise	  c/	  queda	   Venda	  casas	  
usina	  titânio do	  Conjunto 37	  dias ISO	  9002 preço	  titânio Cj.	  Habitacional

Habitacional no	  LME p/	  empregados

Minerópolis Início	  produção Criação	  do Inauguração	  
da	  usina	  do Sindicato	  dos Hidroelétrica

Grupo	  Nacional Trabalhadores Serra	  da	  Mesa

 

 

2002 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2013

Grupo	  M Lançamento Lançamento Contratação Lançamento Reestruturação Crise	  Grupo	  M,	  
Princípios	  de	   CFAS nova	  CEO Projeto	  One	  M	  e Grupo	  M novo	  presidente
Negócios valores	  esposados 	  e	  reestruturação

M	  Mineração Implementação Início	  novo Início	  produção
CFAS	  em projeto	  titânio usina	  titânio

Minerópolis em	  Várzea de	  Várzea

Minerópolis Construção
Sesi/Senai

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.1.1 Grupo M – uma história de início longínquo e distante 

O início do Grupo M foi na África do Sul, no início do século XX, quando o empresário sul-

africano Peter Kellog fundou uma empresa com o objetivo de explorar a mineração de prata 

naquele país. Conforme destacado na introdução deste trabalho, já naquela época o fundador 

do Grupo M tinha uma preocupação, aparentemente genuína, com o desenvolvimento da 

comunidade onde atuava, além da produção de resultados para os acionistas (GRUPO M, 

2013a). 

O crescimento do grupo foi impulsionado pela exploração inicialmente de prata e cobre e, 

depois, com uma bem sucedida incursão na exploração de esmeralda, que criou a maior 

empresa mundial desse mineral. Seguiram-se a exploração de carvão mineral e um período de 

diversificação com a entrada nas áreas de papel e celulose e siderurgia, além das áreas 

comercial, bancária, de agricultura e produção de alimentos. A partir da década de 1970, o 

grupo partiu para fora da África do Sul, com uma série de investimentos na América do Norte 

e Sul, Europa, Austrália e Extremo Oriente (MARTINS, 1994).  

O regime político vigente na África do Sul – apartheid12 – explicava a grande diversificação 

do grupo M naquela época, pois havia restrição do comércio mundial com aquele país durante 

a vigência daquele regime. No início da década de 1990, o grupo M acabou constituindo uma 

empresa com sede em Mônaco que controlava os investimentos do grupo no exterior 

(MARTINS, 1994). 

Após o fim do apartheid, em 1994, e sob novo regime político, o grupo M fundiu os dois 

grupos de empresas (um com sede na África do Sul e outro em Mônaco) e, em 1999, mudou  

sua sede para Londres, onde fez o lançamento e colocação de suas ações na Bolsa de Valores 

de Londres (LSE), inaugurando uma nova era no Grupo M, com reflexos em todas as 

empresas do grupo no mundo (M MINERAÇÃO, 2013). 

O Grupo M chegou ao Brasil, em 1973, ao adquirir uma mina de prata em Minas Gerais e, 

depois, se expandiu com novos investimentos em prata, associação com grupo financeiro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994, na África do Sul, no qual os direitos da 
grande maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. Esse 
regime trouxe violência e um significativo movimento de resistência interna, bem como um longo 
embargo comercial contra a África do Sul (www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/12/130328 
_mandela_obit_apartheid_lk.shtml, acesso em 30/4/2014).	  
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local e aquisição dos ativos do Grupo B (MARTINS, 1994), esta última detalhada na seção 

seguinte. 

4.1.2 Grupo B – criação da M Mineração e venda para o Grupo M 

Esse grupo foi constituído no Rio de Janeiro, em 1937, para a comercialização de metais não 

ferrosos e minérios. Na década de 1940, passou a fabricar fornos industriais e nas décadas 

seguintes cresceu em direção ao Nordeste, Minas Gerais e São Paulo, onde implantou projetos 

de mineração e processamento de metais não ferrosos. Na década de 1970, iniciou sua 

expansão para o estado de Goiás, onde começou a exploração de fosfato e cromo e também o 

projeto da M Mineração, no qual tinha 55% de participação (35% foram investidos pelo 

Grupo M e 10% pelo Banco Mundial). No início dos anos 1980, o Grupo B detinha 

participações em empresas no Rio Grande do Norte (mineração e processamento de 

tungstênio), Bahia (processamento de tungstênio), Minas Gerais (mineração e processamento 

de titânio), Goiás (mineração e processamento de titânio, cromo e fosfato) e São Paulo 

(processamento de fosfato e produtos químicos e fabricação de fornos industriais), além de 

outros investimentos na América do Sul, principalmente no Chile e Argentina. 

Seus principais acionistas eram imigrantes judeus vindos principalmente da Alemanha e 

imigrantes alemães que tinham emigrado para o Brasil, descontentes com os rumos que 

aquele país tomava àquela época, próxima da II Guerra Mundial.  

Em 1981, os controladores do grupo B decidiram vender 40% de todos os seus ativos para o 

Grupo M e, em 1984, os restantes 60% foram-lhe também vendidos, o que incluía a 

participação de 55% na M Mineração. Com isso, a M Mineração, juntamente com as outras 

empresas do Grupo B passou a fazer parte integralmente do Grupo M no Brasil. 

4.1.3 O Grupo M no Brasil – crescimento e consolidação na América do Sul 

Com a aquisição dos ativos do Grupo B no Brasil e outros países da América do Sul, o Grupo 

M criou uma empresa holding que passou a controlar todas as empresas do grupo na América 

do Sul, com sede em São Paulo. 

Nessa época, o Grupo M em termos mundiais mantinha uma estrutura descentralizada e era 

organizada em bases geográficas. As empresas tinham certa independência em termos 

regionais, isto é, não existiam políticas globais que se aplicassem a todas as empresas do 

grupo no mundo. Cada empresa, mesmo dentro das holdings regionais tinha certa 
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independência para estabelecer suas próprias políticas.  Havia exceções em termos de 

administração financeira e de recursos humanos que foram centralizadas em termos regionais. 

Isso acabou gerando consequências, como poderá ser visto mais adiante. 

A partir de 1999, com o registro e lançamento de suas ações na Bolsa de Londres, o grupo M 

teve que se adaptar às regras de governança da Comissão de Valores Mobiliários do Reino 

Unido, o que o obrigou a estabelecer certos padrões para todas as suas empresas no mundo a 

fim de facilitar a elaboração dos relatórios que tinha de apresentar àquela comissão, além do 

atendimento às regras fiscais de investimentos no exterior do departamento de Imposto de 

Renda do Reino Unido. 

4.1.4 M Mineração - uma história de distâncias a serem superadas 

As pesquisas para exploração de titânio na região de Minerópolis tinham sido realizadas desde 

o início do século XX por algumas empresas que, por variadas razões (falta de infraestrutura 

na região, baixo teor do minério encontrado, falta de financiamento) não deram continuidade 

às mesmas. No início dos anos 1960, lá chegou um geólogo peruano que trabalhava para uma 

das empresas do Grupo B: 

No fim de novembro de 1962, [Gimenez] (o geólogo peruano) preparou um 
relatório detalhado para a diretoria do Grupo B recomendando as ocorrências 
do [Morro Azul] como um prospecto de grandes perspectivas, que serviria 
de base para uma nova indústria metalúrgica. A Companhia achou viável e 
constituiu nova subsidiária, a [M Mineração], para realizar o propósito 
(SOUZA, 2003, p.59). 

Naquela época, segundo depoimentos colhidos por Souza (2003) para o livro sobre a história 

da M Mineração, ainda não havia estradas ligando a cidade de Minerópolis ao local onde se 

desenvolviam as pesquisas minerais e todo transporte era feito no lombo de burros. A 

primeira estrada fora construída por uma empresa de exploração mineral interessada na 

pesquisa de amianto na região. Para isso, essa empresa contratou mão de obra local, 

recrutando trabalhadores das fazendas da região. 

Em 1966, apesar da distância e das dificuldades, a M Mineração iniciou os serviços de 

prospecção mineral: 

Era 30 de junho de 1966 e a [M Mineração] começava suas pesquisas 
minerais no [Morro Azul], cavando o primeiro poço, no topo da [Serra 
Verde], sob a orientação do encarregado dos operários, [Joaquim Neves]. 
Essa data histórica marca o início das atividades operacionais da [M 
Mineração] em [Minerópolis], como empresa juridicamente constituída 
(SOUZA, 2003, p.66). 
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Apesar da M Mineração ter levado cerca de nove anos fazendo a prospecção mineral, mais 

quatro  anos aguardando aprovação do projeto e mais três anos construindo a planta industrial, 

para, finalmente iniciar a produção de titânio em 1982, pode-se considerar que o 

relacionamento de pessoas da empresa com a comunidade iniciou-se mesmo antes da data de 

início dos serviços de exploração mineral, pois conforme depoimento de um dos funcionários 

ao pesquisador: 

A empresa começou a extrair, a pesquisar lá o primeiro poço cavado, foi em 
30 de junho de 1966, um pouco antes, mas o momento, a parte de 
intensificação das pesquisas e aprovação do projeto de construção já foi na 
década de 70, no final da década de 70, e depois a construção de 70 até 80, 
assim por diante. Então eu nasci ali nesse sítio muito próximo e desde 
criança eu via interlocutores da [M Mineração], ir até o nosso sítio e 
conversavam muito com o meu avô, com meu pai né [...] 

Na Figura 3 pode ser visto o cronograma típico de desenvolvimento de uma jazida de minério 

de titânio, desde o início da prospecção até o término de construção da planta industrial. 

Figura 3 – Cronograma típico de desenvolvimento de jazida de minério 

 

Fonte: elaborado pelo autor (com base em informações fornecidas pela M Mineração) 

Nas seções seguintes são descritos com maiores detalhes os acontecimentos que marcaram o 

relacionamento dos funcionários da M Mineração com os moradores de Minerópolis. Antes, 

porém, é importante rever os principais pontos da história de Minerópolis. 

4.1.5 Minerópolis – do garimpo do ouro à indústria de titânio, quase 300 anos de história 

Embora existam diversas versões sobre a data de descobrimento de Minerópolis pelos 

bandeirantes e muito se tenha escrito sobre o assunto, a data considerada oficialmente é 19 de 

março de 1735. O primeiro nome da cidade foi São José de Araguaia e a data escolhida foi a 

da descoberta da primeira pepita de ouro num ribeirão local (BERTRAN, 1985). 
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O garimpo de ouro foi durante muitos anos a principal atividade na cidade e perdurou até o 

final do século XVIII, quando entrou em decadência no estado de Goiás (SOUZA, 2003).  

A cidade viveu um grande período de estagnação na transição do garimpo de ouro para a 

agricultura e a pecuária, pois essas atividades não propiciavam a mesma rentabilidade que o 

garimpo (SOUZA, 2003). 

Depois do ouro, junto com a atividade agropecuária, persistia na região de Minerópolis o 

garimpo de cristal de rocha e mica, o que mostrava a vocação das pessoas da área para a 

exploração mineral (SOUZA, 2003) 

No início do século XX, um metal não ferroso (o titânio) foi descoberto em terras próximas à 

cidade. Em 1943, a cidade teve seu nome original mudado para Minerópolis (BERTRAN, 

1985). 

Nas palavras de Souza (2003), a população da região tinha expectativas com relação à 

prosperidade futura que a exploração mineral poderia trazer: 

[Minerópolis] vivia da agricultura, da pecuária e dos garimpos de cristal de 
rocha e mica. Sua infraestrutura era muito limitada: energia elétrica precária, 
poucas estradas (mal conservadas) e falta de comunicação com outras 
cidades, situação comum em quase todo o estado de Goiás, principalmente 
na região Norte. O município já esperava, na exploração do [titânio], sua 
redenção econômica e melhoria de vida para seu povo (SOUZA, 2003, p.56 
a 57). 

Um estudo conduzido no início dos anos 1970 por alunas de Geografia da Faculdade de 

Filosofia Bernardo Sayão de Anápolis (GO), com partes reproduzidas no livro História da [M 

Mineração] (SOUZA, 2003, p. 80-82), retrata a situação da cidade no início de década de 

1970: 

Demografia: a população de [Minerópolis] atinge, segundo dados do Censo 
de 1970, 23.989 habitantes, com uma acentuada predominância rural sobre o 
sítio urbano, que contava no mesmo período com apenas 2.292 habitantes, 
absorvendo, assim, menos de 10% da população total. 

Saúde: um posto de saúde, mantido por convênio entre a Legião Brasileira 
de Assistência e a Organização de Saúde do Estado de Goiás, proporciona 
apenas assistência dentária, funcionando duas horas por dia, durante cinco 
dias por semana. A campanha de erradicação da malária é o único trabalho 
de medicina preventiva no município. 

Associativismo: a cidade não possui qualquer trabalho de participação 
popular. O povo não tem sequer consciência dos problemas comunitários. 
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Habitação: em 495 edificações residenciais apenas duas mereceriam 
classificação como nível médio. 103 caracterizam-se como habitação 
popular e as demais são de baixo padrão, melhor classificáveis como 
barracos e ranchos. 

Esgoto Sanitário: inexiste rede de esgoto sanitário na cidade. Toda a cidade 
utiliza o sistema de fossas. 

Energia Elétrica: a natureza da fonte de energia elétrica existente é 
hidráulica, cuja distribuição é feita em 220 v. A usina, inaugurada em 1948, 
funciona precariamente, de 3 a 4 meses por ano somente, devido a falta de 
água que se acentua em 3 quartas partes do ano. Durante todos os meses 
restantes, a cidade não é abastecida de energia elétrica. Quando tem, o 
fornecimento se faz das 18 às 6 horas da manhã. 

Industrialização: o Censo Industrial de 1960 cadastrou dois 
estabelecimentos, empregando em média mensal 4 operários. Segundo o 
gênero de indústria um era de vestuário, calçado e artefatos de tecidos e o 
outro de produtos alimentares. 

Importante destacar alguns dos comentários feitos pelas alunas no relatório, em que analisam 

a cidade e as expectativas de seus habitantes (SOUZA, 2003, p.80): 

[um] povo que se cansou de esperar o futuro grandioso que lhe foi acenado e 
se retraiu – isolado do mundo e sem consciência sequer de seus problemas 
numa inércia quase total, que nem permite a emergência de lideranças 
expressivas [...] 

Perdida em meio à esperança – sempre adiada – de que o [titânio] venha 
afinal a ser explorado, a população abateu-se e tornou-se inerte. As 
lideranças locais tornaram-se a tal ponto inexpressivas, que nem ao menos se 
podem apontar aspirações realmente formuladas em nível de comunidade. 

A partir do momento em que iniciem as grandes obras de construção civil, 
necessárias à extração e processamento dos minérios, [Minerópolis] deverá 
se transformar no centro econômico de uma vasta região e chegará mesmo a 
influir decisivamente no processo de desenvolvimento de todo o Estado de 
Goiás. 

Embora tenha sido iniciada na década de 1960, somente na década de 1970 a pesquisa mineral 

de titânio foi intensificada na região, por parte de algumas grandes empresas, entre as quais o 

Grupo B (conforme anteriormente descrito) e o Grupo Nacional (empresa brasileira familiar). 

Por coincidência, após vários anos de exploração, os dois grupos econômicos aprovaram e 

iniciaram importantes projetos para a construção de plantas industriais em locais próximos a 

Minerópolis. Os dois grupos empresariais inauguraram suas usinas (localizadas a 45 

quilômetros e 15 quilômetros de Minerópolis, respectivamente) quase ao mesmo tempo 

(meados de 1982 e 1981, respectivamente) produzindo, no entanto, produtos ligeiramente 

diferentes, sendo que o material da empresa do Grupo Nacional passava ainda por um 
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processo final de acabamento numa cidade perto de São Paulo, antes de ser entregue ao 

cliente final, geralmente produtoras de aços especiais (REIS, 2001). 

Desde então, nota-se a influência dessas duas empresas na economia de Minerópolis e região, 

tendo sido responsáveis pelo grande crescimento da cidade, tanto em termos de criação de 

vagas para a mão de obra local, quanto pelo desenvolvimento de novas empresas fornecedoras 

de bens e serviços e renascimento do comércio na cidade (ANTUNES, 2013). 

Em 2013, além das duas indústrias produtoras de titânio, Minerópolis contava com outras 

empresas industriais, prestadoras de serviços, lojas e agências bancárias, além de um campus 

avançado da Universidade do Estado de Goiás. Tinha uma população de 44.500 pessoas, 

sendo cerca de 30.000 na área urbana (ANTUNES, 2013), ou seja, cerca de 67% da população 

total, com um crescimento de 86% em relação à década de 1970. 

Para chegar nesse patamar, a cidade desenvolveu-se principalmente por causa da instalação da 

indústria de titânio na cidade, que promoveu oportunidades de emprego para a população 

local, mas trouxe também os problemas usuais causados pelo rápido crescimento, que ocorreu 

mais freneticamente, a partir dos anos 1980: favelas, aumento da criminalidade e da violência 

(ANTUNES, 2013). 

Esta pesquisa tenta resgatar parte dessa saga que será narrada pelo ponto de vista de alguns 

moradores da cidade e funcionários da M Mineração, focando no relacionamento e nos 

valores construídos nas interações entre eles durante esses mais de 40 anos de convivência. 

4.2 M Mineração e Minerópolis – mais de quatro décadas de relacionamento entre 

funcionários  e moradores 

A história do relacionamento dos funcionários da empresa com os moradores da comunidade 

é relativamente longa, pois, como dito anteriormente, se inicia quando lá chegaram os 

primeiros geólogos à procura de jazidas de titânio no início da década de 1960 e se estende, 

para fins deste trabalho, até o final de 2013, época de encerramento da pesquisa de campo. 

De acordo com Domenico (2007), as práticas adotadas pelos stakeholders internos 

reproduzem valores por eles construídos a fim de que os objetivos organizacionais sejam 

atingidos. 

No caso em estudo, o interesse está voltado, especificamente, para as práticas adotadas pelos 

gestores e demais empregados da M Mineração no relacionamento com os moradores da 
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cidade onde a empresa descobriu a jazida de titânio e decidiu desenvolvê-la, lá instalando uma 

usina para processamento do minério e produção de titânio. A pesquisa foi focada nas 

interações dos stakeholders internos com apenas um stakeholder específico que é a 

comunidade, ou melhor identificando,  com os moradores da comunidade, pois relembrando 

McVea e Freeman (2005), é necessário que os stakeholders sejam entendidos e tratados como 

indivíduos, pois as interações ocorrem entre seres humanos e não entre rótulos. 

Após o levantamento dos principais fatos históricos da empresa e da cidade (Apêndice D) e, 

baseado no material discursivo levantado na pesquisa de campo, foram identificados alguns 

períodos de tempo,  delimitados por acontecimentos vivenciados pelos gestores e demais 

empregados da M Mineração, que marcaram o seu relacionamento com os moradores de 

Minerópolis (Figura 4). 

Figura 4 - Períodos de tempo que marcaram o relacionamento entre funcionários da M 

Mineração e moradores de Minerópolis 

1962%a%1984%

• Período%1%

• Do%início%
das%
pesquisas%
minerais%do%
Grupo%B%até%
a%venda%
para%o%
Grupo%M%

1985%a%1987%

• Período%2%

• Sob%a%
administração%
de%um%novo%
acionista%
controlador:%
Grupo%M%

1988%

• Período%3%

• A%greve%dos%
trabalhadores%
(37%dias)%

1989%a%1997%

• Período%4%

• A%busca%da%
eficiência%para%
enfrentar%a%
compePção%
internacional%

1998%a%2011%

• Período%5%

• O"lis&ng"do%
Grupo%M%na%
Bolsa%de%
Londres%e%suas%
consequências%
para%a%M%
Mineração%

2012%a%2013%

• Período%6%

• Fracassos%e%nova%
reestruturação:%
aguardando%
ordens%

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nesses períodos de tempo foram identificadas nas fontes de materiais discursivos as práticas 

que se tornaram típicas dos gestores e empregados da M Mineração na interação com os 

moradores do entorno e os VRCO a elas subjacentes. 

4.2.1 Período 1 (1962 a 1984)13: Do início das pesquisas minerais no Grupo B até a venda 

para o Grupo M  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Período em que a M Mineração fez parte do Grupo B	  
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Como descrito na história da M Mineração, desde a descoberta da jazida de titânio em 1962 

(por um geólogo enviado a Minerópolis pelo engenheiro Dieter Lang em nome do Grupo B), 

passaram-se mais quatro anos até que fosse criada a M Mineração e fossem iniciados os 

trabalhos efetivos de pesquisa mineral na região do Morro Verde. 

Apesar de não ter havido a figura de um fundador que tenha idealizado e criado a empresa, os 

funcionários mais antigos em suas narrativas destacam o perfil do engenheiro alemão Dieter 

Lang, diretor técnico do Grupo B, responsável pelos trabalhos de pesquisa mineral e depois 

pela obra de construção da usina de titânio. A sua visão de mundo (o mundo como deveria 

ser), refletida principalmente no seu relacionamento com os subordinados, era objeto de 

admiração e acabou por inspirar as práticas dos funcionários da empresa, inclusive no trato 

com os moradores da cidade, desde o início das pesquisas minerais em 1962, tornando-se 

típicas da empresa, algumas delas resistindo às mudanças nela ocorridas durante sua história. 

Essas práticas foram mencionadas por um dos integrantes do grupo de foco realizado com 

funcionários da empresa na usina, que posteriormente as detalhou ao pesquisador descrevendo 

a forma como o “doutor Lang” agia: 

O doutor [Lang] tinha uma visão extraordinária de negócio, um fantástico 
poder de decisão, um carisma muito grande e acima de tudo um grande 
respeito e valorização pelo ser humano. 

Essa sua maneira de agir foi descrita com mais detalhes em uma conversa informal entre o 

pesquisador e um antigo funcionário que permanece na empresa até hoje, atuando em Várzea 

como prestador de serviço contratado pela empresa e que foi subordinado a esse engenheiro 

no início de sua carreira, quando trabalhou em Minerópolis no início das obras da usina: 

O doutor [Lang] não admitia que se quebrasse a palavra dada, nenhum tipo 
de atraso: pagamento de salário, pagamento de fornecedor, entrega de 
trabalho, nem que algum trabalhador fosse maltratado. Também exigia muito 
dos empregados, trabalho duro de verdade. Ele foi o chefe e mentor de muito 
dos diretores da [M Mineração]: o [José Antonio] (ex-presidente do Grupo 
M no Brasil) e o [Júlio] (presidente do Grupo M no Brasil até o final de 
2013). 

O engenheiro Dieter Lang foi assim descrito no livro “História da M Mineração”: 

(foi) gerente por quase 30 anos e ali deixou suas marcas, lembradas 
particularmente na austeridade de sua administração e no espírito de justiça 
no trato com os empregados (SOUZA, 2003, p. 124). 

A sua firmeza no cumprimento dos compromissos foi confirmado pelo testemunho do 

presidente da M Mineração no período de abril de 2006 a dezembro de 2013, que foi seu 
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assistente direto por três anos, período em que conviveu quase que diariamente com o doutor 

Lang, inclusive acompanhando-o em suas visitas aos diversos projetos que o Grupo B 

implantava no final da década de 1970 no estado de Goiás: 

O doutor [Lang] era extremamente exigente com todos, cobrava muito dos 
seus subordinados, mas se ele prometia algo para alguém, você podia confiar 
na sua palavra que ele cumpria rigorosamente aquilo que havia prometido. 

A maneira de ser do doutor Lang inspirava os jovens engenheiros que iniciavam a sua vida 

profissional na empresa e o viam como um mentor de suas carreiras  no Grupo B. Muitos 

progrediram dentro da empresa tornando-se executivos, o que disseminou, nas empresas do 

Grupo B, práticas como não atraso nos pagamentos, tratamento respeitoso aos empregados e 

trabalho sério e intenso. 

Após a descoberta das jazidas de minério, a empresa iniciou negociações com moradores da 

região para compra de terras onde tinham sido encontrados indícios de titânio e os 

representantes da empresa já adotavam uma postura de respeito e diálogo com os moradores, 

que segundo os moradores mais antigos de Minerópolis, era uma atitude diferente da adotada 

pelos detentores do poder econômico e/ou político na região que, por vezes, recorriam a 

meios não pacíficos para expulsar posseiros de terras por eles ocupados. As práticas dos 

representantes da empresa foram assim descritas por um advogado que participou das 

negociações:  

Quando a [M Mineração] comprou as terras e depois se instalou na região do 
[Morro Verde], houve receio de alguns agricultores. Preocupação natural 
para aquela época, pois a presença de uma empresa representava novidade e 
isto sempre traz incertezas: o medo do novo, do desconhecido. No entanto, a 
empresa (por meio de seus representantes)  procurou dialogar com os 
agricultores e resolver, de forma pacífica, os problemas, mesmo aqueles 
mais delicados. O diálogo foi importante para ambas as partes e o resultado, 
até hoje, é altamente positivo: passados 41 anos14 da chegada da empresa a 
[Minerópolis], são poucas as reclamações contra a [M Mineração] ou mesmo 
atos de invasões de terras (SOUZA, 2003, p.63). 

Verifica-se nessa narrativa que as práticas dos funcionários do Grupo B que negociaram a 

compra das terras foi de respeito aos seus direitos, procurando, através do diálogo, 

estabelecer um valor justo para as aquisições de terras. 

Isso é confirmado pelo depoimento de um funcionário que nasceu e morou perto do local 

onde a M Mineração fazia as pesquisas minerais e instalou a usina: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Desde 1962 (descoberta da jazida de titânio)  até 2003  (ano de publicação do livro).	  
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[uma] empresa, uma indústria ali era muita novidade, né, mas sempre que as 
pessoas (da empresa) iam lá [na região do Morro Verde], eles (os moradores) 
procuravam atender, procuravam conversar,  no sentido de atender o que a 
empresa procurava e também fazer alguma reivindicação, (o) que era 
natural, não é?, então (era) um jogo de um lado e de outro lado, eles também 
faziam suas petições, faziam suas moderações, nesses diálogos, nesses 
encontros, não é? 

Dessa forma, identifica-se aqui outra prática utilizada pelos funcionários da empresa na 

interação com os moradores do entorno que é o uso do diálogo e o VRCO subjacente a essa 

prática, a Abertura ao entendimento com os moradores. 

A expectativa da população de Minerópolis, como não poderia deixar de ser, era grande, pois 

a cidade, após o ciclo do ouro tinha passado por um longo período de estagnação e todas as 

esperanças estavam depositadas na descoberta e desenvolvimento das jazidas de titânio. No 

entanto, devido às dificuldades de infraestrutura do local, o ritmo dos trabalhos era bastante 

lento, conforme relatado por um ex-funcionário que lá trabalhou: 

[então] no [Morro Verde] onde a gente subia não tinha estrada, não tinha 
nada, a gente subia a pé. Tinha uns triero (trilhas) que a gente subia lá para 
cima da serra. Até na maneira de almoçar, a gente colocava um pano (para 
sinalizar) porque a gente não tinha relógio na época, então (o cozinheiro) 
colocava um pano quando o almoço tava pronto, colocava um pano em cima 
da caixa. Aí tinha vez que a gente esquecia de olhar lá para baixo. Aí quando 
chegava cá (para almoçar) já era 11h30, era almoçar e virava para trás 
(voltava) para fazer o quilo (digestão) lá em cima da serra. Então, furando 
poço, lá foi um serviço que foi complicado porque a gente carregava tudo 
nas costas, os sacos de amostra. É balde, corda, carretilha, tudo era carregado 
nas costas. E as amostras, a gente descia, fazia as amostras, tirava de metro 
em metro, porque de acordo com que você vai furando o poço aí você tira 
um metro...  

A estrada que ligava a mina à cidade de Minerópolis havia sido construída por outra empresa 

anterior ao Grupo B, que havia feito a exploração de outro tipo de minério, mas tinha 

desistido e foi melhorada pela M Mineração. As condições de tráfego ainda eram precárias, 

principalmente na passagem dos córregos, pois faltavam pontes. Por causa disso, até meados 

da década de 1970 ainda se ia de cavalo ou burro da cidade até o acampamento onde estava a 

área de pesquisa. O pessoal de pesquisa sabia que quando o geólogo chefe ia para Minerópolis 

e demorava a retornar, era quase certo que seu veículo estava atolado na estrada (SOUZA, 

2003). 

O acampamento, formado por ranchos cobertos de palha nos quais residiam os operários (e 

algumas instalações: laboratório, almoxarifado) localizava-se às margens do Córrego da 

Formiga (distante três quilômetros do escritório), ao norte do Morro Verde, local em que a 
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empresa de pesquisa anterior já havia acampado. No início das pesquisas, até mesmo o chefe 

do acampamento (o geólogo chefe) morou nesses ranchos até que fosse construída uma casa 

de alvenaria, próxima ao escritório, onde passou a residir (SOUZA, 2003). 

Nessa época iniciou-se a prática de contratação da mão de obra local, cuja maioria era 

originária da zona rural, mas somente para os trabalhos braçais, devido à falta de mão de obra 

especializada, o que obrigava a importação desse tipo de mão de obra de outros locais. 

Quando a [M Mineração] iniciou as pesquisas, vários trabalhadores da 
região do [Morro Verde] foram contratados, valorizando, assim, a mão-de-
obra local. Normalmente, eram jovens e solteiros, pois os mais velhos e 
casados tinham certo receio de trabalhar como empregado. Muitos preferiam 
cuidar de suas propriedades agrícolas, recusando a oferta de emprego. 
Trabalhar com carteira assinada, naquele tempo, em [Minerópolis], era ainda 
novidade. Os contratados da região executavam somente atividades braçais, 
devido ao baixo nível de qualificação. Mão de obra qualificada contratava-se 
em outros estados, principalmente Minas Gerais e São Paulo (SOUZA, 2003, 
p. 73) 

Isso foi confirmado pelo depoimento de um funcionário a respeito das práticas dos gestores 

no período de exploração: 

[seja] o diretor, seja o gerente administrativo, ou mesmo os outros gerentes, 
ou engenheiros, eles procuraram ao longo desse período ter uma boa relação 
com a comunidade. Um primeiro ponto essencial foi a questão de geração de 
emprego, as pessoas da região próxima15 à [M Mineração], praticamente 
todas em idade de trabalhar, em condições de trabalhar, ingressaram na [M 
Mineração]. 

Não foi possível obter-se depoimentos de moradores que fizessem algum tipo de comentário 

com relação à reação da população da cidade ao fato da empresa ter contratado mão de obra 

especializada de outros centros, nem ao fato da empresa não ter desenvolvido algum tipo de 

programa de formação de mão de obra. Aparentemente, apesar das expectativas, os moradores 

do entorno se satisfizeram com os empregos oferecidos e não houve registro de alguma tensão 

por causa da importação de mão de obra de outros estados, pelo menos, na época das 

pesquisas minerais. Ao contrário, no depoimento de um funcionário que iniciou a sua carreira 

naquela época, como trabalhador braçal e que era analfabeto, depreende-se que a prática dos 

gestores com esse tipo de empregado era de incentivo ao progresso na empresa por meio do 

apoio e treinamento na função, dentro das possibilidades oferecidas, demonstrando respeito e 

consideração: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  A região próxima a que o funcionário se refere era uma pequena vila, pertencente ao município de 
Minerópolis e que ficava próxima às jazidas de titânio.	  
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Então, viu que o esforço meu, já me classificou como auxiliar de topografia, 
aí eu já não carregava (material) [...] aí com um tempo eu fui pegando as 
classificações, tinha um topógrafo que quis ir embora, só que ele me ensinou 
muitas coisas, eu aprendi muita coisa com ele. Toda hora: “vou ensinar você 
a nivelar um aparelho”. E aí eu comecei a nivelar aparelho, comecei a ler uns 
ângulos, sabia ler as distâncias, entendeu? Ângulo vertical, ângulo horizontal 
e ele me ensinou a anotar na caderneta. Aí ele resolveu ir embora, falou com 
o engenheiro na época e o engenheiro falou: “Não, eu tenho que contratar 
um topógrafo”. Aí ele (o topógrafo) falou assim: “Não precisa não, o 
[Fulano] sabe”. Aí ele falou assim: “Então, se você tá falando que ele sabe, 
ele tem que passar por uns testes”.  

Esse empregado contou que após algumas provas com os aparelhos conseguiu a vaga de 

topógrafo, mesmo sendo praticamente analfabeto. Depois foi enviado à MG Mineração em 

Minas Gerais para fazer um treinamento em operações de mina: 

[...] Para poder saber como fazer a lavra, pra saber lavrar o minério, fazer os 
acessos também da mina. Aí eu fui. Fui muito bem recebido, era pra ficar 90 
dias lá. O doutor [Lang] subia (na mina): “Você está tendo alguma 
dificuldade? Não, está tudo bem. Se você tiver alguma dificuldade, você me 
fala”. Fui conversar com o [Pedro], o [Pedro] acompanhou tudinho, mostrou 
tudo. [Fulano], é assim, assim, assado[...]  A gente olha assim e pensa: “Não, 
eu sei qualquer tipo de amostra. Quando eu cheguei lá é que eu vim ver. Vixi 
Maria, eu não sabia nada de amostragem, lá que foi que eu aprendi. 

Ele contou também que outro gestor, encarregado do acampamento na época, tentou 

alfabetizá-lo, só não conseguindo o intento por sua própria culpa, mal influenciado que foi por 

colegas de trabalho:  

[...] [Antonio] foi uma pessoa que nossa senhora, ele comprou caderno pra 
mim, nós morava lá (na mina), não vinha cá [em Minerópolis]. Comprou 
caderno,, eu não sabia assinar o nome. Ele comprou caderno pra mim. E ele 
ia lá pra casa de Zico, ele, o Nogueira, chefe nosso. Ia para lá, e eu estava tão 
bem, eu estava aprendendo bem, quase fazendo as quatro operações de 
conta, aí a turma, os colegas: “Mas você é bobo demais [Fulano]. A gente, 
velho não aprende mais nada não, a gente chega numa certa idade, a maior 
bobeira, moço. Nós mora aqui na roça, aqui no mato. Prá que isso? É 
bobeira, vamos tomar nossas pinguinhas aqui é muito melhor.” Aí, pá eu 
vazei. Parei com as contas. Nossa, mas eu tenho um arrependimento...    

O relato mostra que, mesmo numa época de escassez de recursos, de uma maneira informal e 

espontânea, já que não havia nenhum tipo de política de treinamento, os gestores da empresa 

procuraram promover o desenvolvimento desse nativo da região. Subjacente a essas práticas 

pode-se identificar o VRCO  Valorização da mão de obra local.  

Apesar de todas as dificuldades no período de exploração, a M Mineração teve êxito nas 

pesquisas e pôde apresentar em julho de 1970,  seu primeiro plano de aproveitamento 

econômico da jazida ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),  que previa o 
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início da produção de titânio num prazo de quatro anos. Assim, os trabalhos de pesquisa 

mineral foram intensificados, passando-se a utilizar sondas para perfuração dos poços e 

contratação de empreiteiras. Em 1973, a empresa já contava com 53 empregados 

(principalmente braçais) em atividade no local, a maioria contratados na região, com várias 

máquinas trabalhando na construção de estradas para as minas [Serra Azul, Serra da Mata do 

Lobo e Serra da Rocha Amarela] (SOUZA, 2003). 

A transformação do minério para produção de titânio exige a utilização de uma alta carga de 

energia elétrica que, naquela época, não estava disponível naquela região do país. O 

investimento era muito alto e, portanto, o projeto de construção da usina não poderia ser 

iniciado sem que houvesse garantia de fornecimento de energia elétrica por parte do governo 

federal. Com isso, as atividades foram desaceleradas à espera da confirmação da construção 

da linha de transmissão e nesse ínterim, ao invés de dispensar os empregados a empresa 

decidiu realocá-los para exercer atividades na manutenção dos equipamentos móveis 

existentes e na fabricação de tijolos que serviriam para as obras civis previstas16 (SOUZA, 

2003). 

Essa prática de aproveitamento da mão de obra local em outras atividades com o objetivo de 

manter o emprego dos moradores locais tinha como VRCO subjacente o Cumprimento de 

compromissos, que foi construído na relação entre gestores e empregados/moradores naquela 

época e foi mantido por um longo tempo. 

Após a assinatura do contrato de fornecimento de energia elétrica em 1978, o projeto de 

construção da usina foi aprovado e a implantação da usina iniciou-se em janeiro de 1979, com 

previsão de começo de produção no prazo de três anos. Durante a fase de construção, 

chegaram a trabalhar ao mesmo tempo cerca de 4.000 operários no canteiro de obras. 

Conforme descrito em Souza (2003, p.94), os operários (vindos de diversos estados do Brasil, 

contratados pelas empreiteiras) foram alojados ao redor da obra, da forma que era possível: 

Nos diversos refeitórios do canteiro de obras, os operários consumiam, em 
média, 5 a 6 vacas, diariamente. Toda a área ao redor da usina estava cercada 
de ranchos ou alojamentos, construídos para abrigar os operários. 

A obra foi concluída em junho de 1982, com um pequeno atraso em relação à previsão 

original e, após testes, começou a produzir titânio em agosto de 1982 com uma das duas 

linhas de produção previstas no projeto. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Os empregados permaneceram exercendo essas atividades por mais de cinco anos.	  
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A implantação da usina de titânio em Minerópolis compreendeu, além da usina metalúrgica, a 

construção de um conjunto habitacional com 418 casas para os operários e um projeto de 

reflorestamento de 15.000 hectares de eucalipto para serem transformados em carvão 

vegetal17 para alimentação junto com o minério no forno calcinador, uma das etapas 

principais do processo produtivo. O empreendimento teve um custo total superior a 100 

milhões de dólares. (SOUZA, 2003) 

A usina para produção de titânio, que atingiu sua capacidade máxima em 1983, com a entrada 

em operação da segunda linha de produção, incluía todas as etapas do processo contempladas 

na Figura 5. O seu produto final, na forma de titânio granulado, era (e é) comercializado em 

sua maior parte para o mercado produtor brasileiro de aços especiais. 

Figura 5 – Processo de produção de titânio 

 

Fonte: M Mineração, 2008 

Para a plena operação da mina e da usina eram necessários cerca de 650 funcionários. Tendo 

em vista que o trabalho em uma usina de produção de titânio exige operários acostumados 

com o trabalho em processos metalúrgicos, havia necessidade de mão de obra especializada, 

não disponível na cidade e, além disso, poucos dos que trabalharam na construção da usina se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  O carvão vegetal foi, posteriormente, substituído pelo cavaco de madeira, material menos poluente e 
com maior eficiência energética (os dois materiais usam o eucalipto como matéria-prima).	  
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enquadravam nessas exigências. Essas circunstâncias levaram a empresa ao recrutamento de 

trabalhadores em outras cidades da região. O principal motivo para essa falta de mão de obra, 

mesmo não especializada, em Minerópolis, era que as poucas pessoas disponíveis 

trabalhavam ainda no campo, o que exigiria treinamento18 para trabalhar numa fábrica de alto 

risco (a temperatura nos fornos de calcinação atinge cerca de 700° C  e 1.500° C nos fornos 

de redução). O depoimento de um funcionário que trabalhou na área de recursos humanos 

naquela época (1982), mostra a forma como os operários foram contratados: 

Era comum sair em busca de operários nas cidades vizinhas. Iam de 
caminhão e, chegando nas cidades, anunciavam num alto falante sobre as 
vagas disponíveis. Os operários eram contratados ali mesmo e transportados 
até [Minerópolis], para trabalhar. 

A mão–de-obra técnica, porém, vinha de fora do estado, principalmente de Minas Gerais. 

Segundo informado pelo mesmo funcionário, a quase totalidade dos engenheiros, técnicos e 

operadores especializados de lá vieram, aproveitando a mão de obra formada numa usina 

similar do mesmo Grupo B (MG Mineração) que funcionava, desde 1962, numa cidade no 

interior do estado de Minas Gerais. Foi uma espécie de promoção a esses funcionários que 

foram trabalhar em uma fábrica maior e mais nova e com maiores perspectivas para o futuro. 

Na MG Mineração, por sua vez, eles foram substituídos por funcionários mais novos da 

região que estavam sendo treinados para essas funções. 

Como descrito anteriormente, durante a fase de construção os operários foram acomodados 

em instalações provisórias, precárias em sua maioria, já que não haviam trazido suas famílias 

por se tratar de atividade a ser exercida por tempo determinado. No caso dos operários da 

usina, no entanto, houve um problema de acomodação das famílias dos operários tendo em 

vista que a construção do conjunto habitacional sofreu um atraso de mais de 12 meses na sua 

conclusão. Dessa forma, essas famílias ficaram também acomodadas por um tempo em 

instalações provisórias enquanto não se inaugurava o conjunto habitacional. 

Os gerentes e supervisores moravam em um conjunto de 16 casas construídas nas 

proximidades da usina onde também residia o diretor industrial. O objetivo principal era ter os 

principais gestores residindo próximos à operação devido à distância da cidade (45 km) e as 

precárias condições da estrada que ligava a cidade à usina.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  O orçamento para construção da usina não previa verba para treinamento antecipado de operários 
para operação da usina, procedimento que passou a ser adotado somente nos projetos implantados a 
partir da  década de 1990.	  
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Com o término da construção do Conjunto Habitacional em Minerópolis, no início de 1983, a 

maioria dos operários foi morar em uma das 418 casas daquele conjunto que era cercado e 

tinha uma portaria que controlava a entrada dos visitantes, o que o transformava em um 

condomínio fechado. 

Sobre esses dois conjuntos de casas - vila dos gerentes/supervisores e conjunto habitacional – 

foram colhidos alguns relatos, nos depoimentos dos empregados, que mostram que a 

segregação dos funcionários nesses dois conjuntos de residências (que tinham escola e clube 

recreativo próprios) pode ter causado certo distanciamento dos moradores da cidade: 

(a) estrutura que a [M Mineraçã]o construiu para a gente poder ficar aqui, 
dava uma certa distância entre a gente e a sociedade. O CHC era um 
condomínio fechado. Então a gente notava ... aquela diferença toda que a 
empresa nos proporcionava, médico, dentista e escola. Apesar de serem 
casas populares, mas era um condomínio fechado. 

(quando) eu cheguei em 1980 (na vila dos supervisores/gerentes) a [M 
Mineração] era bastante segregada da cidade. Ela tinha seu próprio clube, 
tinha sua própria escola, ou seja, era uma comunidade mais ou menos 
isolada. 

A mesma falta de contato acontecia com os comerciantes da cidade devido à pouca oferta de 

mercadorias disponível, levando os empregados a viajar para a capital do estado de Goiás para 

fazer suas compras. Foi necessário que o gerente administrativo iniciasse um trabalho junto 

aos comerciantes locais para aproximá-los da empresa e dos funcionários: incentiva-los a 

legalizar o negócio para poder emitir notas fiscais, trazer mercadorias de maior qualidade para 

atrair os novos consumidores, mais exigentes, começando um processo de maior aproximação 

dos empregados com os moradores da cidade, embora ainda persistisse certo isolamento dos 

gerentes. 

É importante destacar que a procura de um contato mais próximo com os moradores e 

comerciantes da cidade foram iniciativas tomadas pelos gestores e funcionários da empresa já 

que naquela época não havia nenhuma política corporativa nesse sentido. O relacionamento 

com os moradores da comunidade era marcado pela espontaneidade, tendo como valor 

subjacente a Informalidade. 

Do lado dos moradores, essas iniciativas tiveram efeito, pelo menos naqueles que puderam 

participar em algumas delas, como narrado ao pesquisador por um deles: 

(a) [M Mineração] pra nós era naquela época uma esperança de um futuro 
muito... nos dava muita segurança. A gente achava até que aquilo nunca iria 
reduzir, aquele tamanho, a nossa empolgação, então eu acompanhei, Assim, 
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nós tínhamos supermercado ali (bem perto) da portaria do CHC (conjunto 
habitacional), a vila aqui próximo à cidade e a gente percebia o quanto se 
movimentava a economia em épocas de pagamento dessa empresa.[...] Mas 
não era só com relação ao comércio, tinha também todo aquele 
envolvimento (das pessoas da cidade) com os trabalhadores.  

Um funcionário que vivenciou o início do relacionamento com os moradores, contou como 

ele foi construído: 

As relações, aliás as relações mesmo nessa época que não tinha nada 
estruturado, não tinha o trabalho estruturado e tal, não sei, talvez em função 
dessa cultura que se formou lá dentro da empresa, desses valores que vieram 
se formando e a empresa ter feito o CHC (conjunto habitacional) ali, a vila 
na cidade, a relação era muito próxima. Então, você tinha uma relação quase 
de boa vizinhança. Então, os eventos da [M Mineração], o pessoal gostava 
de participar [...] Então, assim, eu acho que esse valor de você, como se diz, 
cultivar uma boa relação, eu acho que esse valor ele já vem sendo criado na 
empresa ao longo de vários anos. Isso não foi ninguém que mandou, 
ninguém fez, ninguém ditou, talvez a própria circunstância. 

Notam-se, portanto, iniciativas de boa vizinhança dos funcionários com membros da 

comunidade que, por sua vez, demonstram boa receptividade e satisfação com essas práticas,  

que reforçam o valor Abertura ao entendimento nas práticas entre empregados e moradores 

de Minerópolis, que já  vinha sendo construídos desde a  época dos primeiros contatos dos 

geólogos da empresa com os moradores da cidade no início das prospecções minerais no 

início dos anos 1960. 

O ex-gerente administrativo comentou que nesse período (década de 1980) ele também 

começou a se preocupar em desenvolver gestores nascidos na região: 

 A questão da mão de obra, também fizemos um trabalho de qualificação, de 
aproveitamento das pessoas da comunidade, de forma que quando lá cheguei 
(1980), pessoas de [Minerópolis] ocupavam no máximo funções de 
supervisão operacional. Na área administrativa propriamente dita não tinha 
ninguém de nível de supervisão de [Minerópolis]. Era só a nível operacional. 
Eu contratei alguns, treinamos e quando saí da [M Mineração] (final de 
2012) todos os coordenadores eram goianos e senão de Minerópolis, dos 
arredores de [Minerópolis]. 

Essa prática foi confirmada no depoimento de dois funcionários nascidos em Minerópolis que 

participaram desse programa: 

[comecei] na [M Mineração] (em 1986) como office boy, passei por diversas 
funções, trabalhei na área de recursos humanos, na área contábil. Foi quando 
percebi o primeiro valor que a [M Mineração] deu à comunidade, que foi 
acreditar nas pessoas da região. E eu fui uma das primeiras pessoas a ter um 
cargo de liderança na [M Mineração] [...] [Minerópolis] não tinha curso 
superior, eu fui estudar numa cidade próxima, a 90 km que é Uruaçu, ia todo 
dia e voltava [...] e aí foi a carreira, eu fui trabalhando, mostrando o meu 
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serviço, e fui acompanhando a evolução, também da cidade. A cidade na 
época era uma região pequena, as pessoas com baixo conhecimento, com 
baixa escolaridade, mas a [M Mineração], ela me deu essa condição, não só 
eu, mas várias pessoas tiveram oportunidade. 

[eu] já estava com 17 anos e ingressei na [M Mineração] (em 1988) como 
office boy, passei pela área de pessoal logo depois, fiquei uns 5, 6 anos e 
depois eu atuei em outras áreas de recursos humanos, parte de remuneração, 
a parte de recrutamento, também treinamento e virei coordenador de RH, e 
há dois anos e meio eu fui promovido a gerente. 

Eu acredito que por força de vontade, de querer crescer internamente [...] E 
onde que eu observei isso não só conosco lá, mas também com alguns outros 
amigos que são genuinamente de [Minerópolis], tipo o [Fulano], o [Sicrano], 
todos eles estavam, a gente estava no mesmo barco, correndo atrás para 
poder conseguir atingir algum patamar melhor dentro da empresa [...] Então 
todos começamos como office-boy e hoje cada um tem uma posição aí de 
coordenador, ou gerente dentro da empresa. Então acreditamos que teve 
assim, um certo valor, um certo ganho, uma certa transmissão de vontades 
do próprio corpo da empresa para nós. [...] A própria empresa, as pessoas 
direcionando a gente, mostrando o caminho e a gente observou isso, não só 
em nós, mas vários outros, várias outras pessoas que a gente conhece, no 
município de [Minerópolis] a gente viu ganhos na vida pessoal das pessoas 
por uma movimentação da empresa. 

A prática de contratação de jovens de Minerópolis e sua preparação para assumir cargos de 

gestão no futuro tiveram como VRCO subjacente a Valorização da mão de obra local. 

O Grupo B, grupo empresarial a que a M Mineração pertencia, depois de uma fase de 

crescimento acelerado no início dos anos 1980, em que implementou projetos importantes e 

efetivou aquisições relevantes de empresas, resolveu vender todos os seus ativos para o Grupo 

M, transação concluída no final de 1984. Pode-se considerar que esse fato encerrou um ciclo 

dentro da história da M Mineração, marcado pela relativa independência de sua atuação e 

informalidade no seu relacionamento com a comunidade, como será visto mais adiante, na 

análise dos períodos seguintes. 

Como em Domenico (2007) e Leitão (2010), os VRCO no seu período inicial confundem-se 

com os valores pessoais de um “fundador”, neste caso o “Doutor Lang”, engenheiro que 

comandava a empresa no início das prospecções minerais e da construção da usina. Nas 

narrativas dos funcionários que conviveram com ele, foram apreendidos os valores 

Cumprimento de compromisso, Respeito e Austeridade sendo que os dois primeiros 

estiveram subjacentes às práticas dos funcionários no relacionamento com os moradores da 

cidade neste primeiro período. O valor Austeridade, muito enfatizado na narrativa dos 

funcionários no seu relacionamento com o “Doutor Lang” não foi mencionado nos relatos das 

interações com moradores. Os valores Valorização da mão de obra local, Abertura ao 
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entendimento e Informalidade também estiveram presentes nas práticas desse período que 

se caracterizou pelo interesse no desenvolvimento de trabalhadores locais, espontaneidade e 

boa vontade recíproca no relacionamento entre funcionários e  membros da comunidade. 

Nesse primeiro período, apesar de se poder sentir a forte influência dos valores pessoais do 

“fundador” (Dr. Lang), principalmente no que se referia a honrar compromissos e respeitar as 

pessoas, também se puderam notar algumas práticas que denotavam o compromisso com o 

resultado na medida em que a empresa não empenhou recursos na preparação antecipada de 

pessoas da cidade para trabalhar nas operações da usina (em que pese a empresa ter alegado 

falta de recursos disponíveis no orçamento do projeto, que segundo participante da 

implantação do projeto não previa verba para esse fim) e também ter atrasado a construção do 

conjunto habitacional e não ter providenciado melhores condições de moradia para as famílias 

dos funcionários no início das operações, o que de certa forma contradiz as práticas de 

respeito e consideração. No entanto, provavelmente devido ao fato do projeto de implantação 

da usina de titânio corresponder aos anseios de tantos anos das pessoas na cidade, isso não 

trouxe conseqüências relevantes para a imagem da empresa junto aos moradores, pelo menos 

nos depoimentos colhidos para esta pesquisa. 

Quadro 7: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados - 

moradores – Até o Período 1 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Informalidade 

                    Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.2 Período 2 (1985 a 1987): Sob a administração de um novo acionista controlador: 

Grupo M 

O Grupo M tinha iniciado suas operações no Brasil, em 1973, ao adquirir uma mina de prata 

em Minas Gerais. Alguns anos mais tarde adquiriu outra mina de prata na Bahia, negociou 

com o Grupo B a compra de uma participação de 35% do projeto da M Mineração e associou-

se a um grupo financeiro brasileiro que, além de possuir um banco comercial, tinha 

investimentos na área imobiliária, agrícola e industrial. Assim, após completar a aquisição do 
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Grupo B, o Grupo M constituiu uma empresa holding que passou a controlar uma série de 

empresas no Brasil, Argentina e Chile (MARTINS, 1994).  

Como consequência, algumas atividades foram centralizadas, entre as quais a administração 

financeira e de recursos humanos. A ideia era que todas as empresas do grupo no Brasil 

seguissem uma política única que poderia proporcionar uma administração mais eficiente dos 

recursos disponíveis. Dessa forma, por exemplo, todos os recursos financeiros gerados nas 

empresas operacionais eram transferidos para um caixa único que fazia a sua alocação entre 

as diversas empresas levando em conta os interesses do grupo como um todo. Por exemplo, se 

uma empresa do conglomerado estivesse passando naquele momento por uma situação mais 

favorável, o seu excedente de caixa ia para o caixa único centralizado na holding que o 

emprestava (a juros de mercado) para uma outra empresa que estivesse necessitando de 

dinheiro e pagando juros mais altos para os bancos.  

Da mesma forma, a administração dos recursos humanos seguia uma política única, com 

diretrizes estabelecidas pela administração central da holding em São Paulo, incluindo as 

negociações dos acordos coletivos com os sindicatos, o que em teoria, poderia evitar que uma 

empresa do grupo fosse prejudicada nas suas negociações caso uma outra empresa do grupo 

concedesse mais benefícios aos seus empregados do que ela e isso chegasse ao conhecimento 

do sindicato. 

Essa mudança no controle acionário num primeiro momento, não trouxe alterações 

significativas para a M Mineração e menos ainda para o pessoal que trabalhava na unidade 

industrial em Minerópolis, que continuou usufruindo de relativa independência na sua 

administração. 

Esse aparente desinteresse do novo grupo em exercer maior controle sobre as empresas 

adquiridas pode ser explicado pela situação política vivida pela África do Sul, ainda sob o 

regime do apartheid . Conforme comentado anteriormente, naquela época o grupo era muito 

diversificado, atuando em praticamente todos os setores econômicos daquele país 

(MARTINS, 1994). Dessa forma, os investimentos fora da África do Sul eram apenas uma 

pequena parte do total dos interesses controlados pelo grupo no mundo. Pelo fato da sede da 

empresa ficar na África do Sul ela não possuía ações colocadas em bolsa de valores e, 

portanto, não tinha a necessidade da elaboração e divulgação de relatórios públicos sobre suas 

atividades. 
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No Brasil não era muito diferente, pois a atuação de um grupo empresarial multinacional era 

restringido pela legislação que regulava o setor de mineração antes da Constituição de 1988, 

segundo a qual era proibido que firmas com maioria de capital estrangeiro detivessem o 

controle de empresas desse setor. Dessa forma, as companhias estrangeiras que queriam atuar 

no país normalmente buscavam associar-se a grupos empresariais nacionais para esse fim. 

Decorrente dessas restrições, essas empresas geralmente procuravam manter um perfil mais 

discreto, com pouca ou nenhuma divulgação de sua atuação no país onde se instalavam (M 

Mineração, 2013). 

Como consequência, o nome Grupo M era totalmente desconhecido em Minerópolis e a 

empresa, conhecida como M Mineração, permaneceu assim até o advento do Programa Single 

M  que fez parte da reorientação estratégica detalhada mais à frente, no Período 5.  

A M Mineração, por ser uma empresa de capital fechado, não tinha obrigação de publicar os 

seus demonstrativos financeiros. Além disso, nessa época (meados da década de 1980) ainda 

não era usual a divulgação, pelas companhias em geral, de ações de mitigação de fatores 

causadores de danos ao meio ambiente, embora as empresas já fossem obrigadas a apresentar 

planos de recuperação de áreas degradadas por suas atividades às autoridades ambientais 

(C.F., art. 225, §2º). A principal atividade ligada ao meio ambiente e que era divulgada para a 

comunidade pela M Mineração eram cursos sobre proteção do meio ambiente que eram 

ministrados nas escolas de Minerópolis, além de campanhas contra o uso de queimadas na 

lavoura.  

Dessa forma, os moradores de Minerópolis só tomavam conhecimento daquelas informações 

relativas à operação que a empresa considerava de seu interesse divulgar e quando ela 

considerava mais adequado levar ao conhecimento da comunidade.  

No entanto, se for levado em consideração que os valores são construídos a partir dos 

significados que um determinado grupo atribui a algo (DOMENICO, 2009), pode-se inferir 

que, naquele contexto, para os moradores de Minerópolis, o fato da empresa usualmente 

divulgar pouca ou quase nenhuma informação a respeito de suas atividades não era percebido 

como falta de transparência para os moradores da cidade.  

Em agosto de 1985, assumiu o cargo de principal executivo da usina da M Mineração em 

Minerópolis, um engenheiro que foi transferido de uma usina do antigo Grupo B, no Nordeste 

do Brasil, que produzia tungstênio. 
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Nesse segundo período, também foi criado o sindicato de trabalhadores na indústria de 

extração de minerais de Minerópolis, conforme descrito por Souza (2003, p. 140): 

Até o início de 1986, não havia sindicato em [Minerópolis] para representar 
os empregados das empresas mineradoras do município. A Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Goiás era o único representante 
oficial. A partir de então alguns trabalhadores, liderados por [Antonio Silva] 
e [Pedro Oliveira], começaram a fazer reuniões para criar um Sindicato que 
representasse a categoria. Em 3 de abril de 1986, mediante edital de 
convocação publicado no jornal O Popular, de 27/3/86, realizou-se a 
primeira assembleia, na Câmara Municipal de [Minerópolis], para a criação 
da Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Extração de 
Minerais de [Minerópolis]. 

Em maio de 1986, a associação foi transformada em sindicato e em agosto de 1986 foi 

reconhecido pelo Ministério do Trabalho com o nome de Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos de Minerópolis. A criação do sindicato 

mudou a relação dos empregados com as empresas (M Mineração e Grupo Nacional), pois a 

partir daquele momento a categoria passou a ter um representante local nas negociações 

coletivas (SOUZA, 2003). 

Mesmo após a criação do sindicato dos trabalhadores, as negociações dos acordos coletivos 

anuais19 de 1986/87 e 1987/88 haviam transcorrido normalmente e imaginava-se que as 

tratativas para os períodos seguintes teriam o mesmo desfecho. 

Neste Período 2, a troca do acionista controlador e a chegada de um novo executivo para 

comandar as operações da usina não causaram mudanças significativas nas práticas dos 

funcionários no relacionamento com os moradores da cidade. Notou-se, nesse período, um 

incremento nas iniciativas para aumentar o contato dos funcionários com a comunidade 

reforçando o valor Abertura ao entendimento. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Os acordos de trabalho coletivo cobrem o período de novembro de um ano até outubro do ano 
seguinte.	  
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Quadro 8: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados - 

moradores – Até o Período 2 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Informalidade 

                  Fonte: elaborado pelo autor 

4.2.3 Período 3 (1988): A greve dos trabalhadores (37 dias) 

Na negociação do acordo coletivo do ano de 1988, o escritório corporativo central do Grupo 

M tinha resolvido colocar em prática a política de negociação unificada para todas as 

empresas do grupo, com a participação direta do gerente de relações industriais corporativo. 

A negociação desse acordo coletivo ocorreu sob um novo contexto que era a nova 

Constituição de 1988, que garantia uma série de vantagens para os trabalhadores, o que de 

certa forma influenciou o impasse. Além disso, a partir dessa negociação, que vinha sendo 

feita pelo pessoal local da empresa em Minerópolis com os diretores do relativamente novo 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Minerópolis, passou a ser feita sob 

orientação das diretrizes estabelecidas pela diretoria corporativa de relações industriais do 

Grupo M. Na mesa de negociações, do lado da empresa, sentou-se o gerente de relações 

industriais corporativo do Grupo M, vindo de Minas Gerais, para liderar as discussões que 

culminaram em impasse principalmente devido a divergências com relação ao percentual de 

reajuste salarial. A M Mineração ofereceu 22% e o sindicato pedia 62%. 

A participação do gerente de relações industriais corporativo também contribuiu à medida 

que, no afã de cumprir as instruções do escritório corporativo, tentou impor condições mais 

duras aos trabalhadores nas negociações, além de não se valer de um VRCO construído ao 

longo de muitos anos: o respeito, conforme depoimento do atual presidente do sindicato dos 

trabalhadores de Minerópolis ao comentar sobre a criação do informativo do sindicato que 

ganhou o nome de “O Bagageiro” : 

[o nome do informativo] foi uma resposta do sindicato a um supervisor 
(gerente) de relações industriais, que teria dito na época que bagageiro não 
tinha coragem de fazer greve. A palavra “bagageiro”, em [Minerópolis], 
significa pessoa simples, da roça, que mora perto do rio Bagagem. 
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Quando o negociador externo (enviado pelo escritório corporativo), num aparente sinal de 

menosprezo pelo pessoal local, utilizou a palavra “bagageiro” para referir-se aos 

trabalhadores, acabou por desrespeitá-los provocando uma reação indesejada por parte deles. 

No dia 10 de novembro de 1988, tendo em vista a falta de perspectivas para um acordo, o 

sindicato dos trabalhadores propôs e uma assembleia com cerca de 160 trabalhadores aprovou 

a paralisação dos trabalhadores de ambas as empresas por tempo indeterminado. Foram 

montados piquetes na saída do conjunto habitacional onde morava a maioria dos operários, 

além de bloqueios em estradas que davam acesso à usina. 

Tanto na M Mineração, quanto no Grupo Nacional, a produção permaneceu paralisada por 

cerca de 30 dias causando substanciais prejuízos em seus resultados. Em reação, as empresas 

suspenderam o pagamento dos salários aos empregados e, como consequência, o comércio da 

cidade sofreu grande impacto. 

Devido ao tempo de paralisação e ao número de pessoas envolvidas, a greve teve repercussão 

nacional20 e só foi encerrada após muita negociação, com o afastamento do negociador que 

tinha vindo do escritório corporativo e também com o envolvimento de pessoas que tinham 

credibilidade junto aos negociadores do movimento sindical, como descrito por Souza (2003, 

p. 152) no livro sobre a história da M Mineração: 

A negociação final, que pôs fim à greve dos trabalhadores da [M 
Mineração], realizou-se no escritório da empresa, na usina de [Minerópolis]. 
Os principais negociadores: Sindicato: [presidente] e [advogado do 
sindicato]; [M Mineração]: [diretor industrial] e [diretor técnico do Grupo 
M]. A participação do [diretor técnico do Grupo M] nas negociações foi 
decisiva para o fim do movimento grevista. Detentor de grande credibilidade 
junto ao Sindicato, ele negociou as últimas resistências. Por outro lado, lutou 
para amenizar as dificuldades que recairiam sobre os trabalhadores, além de 
atuar na conscientização dos chefes em relação à postura a ser adotada após 
a greve. 

Somente o afastamento do negociador vindo do escritório corporativo, substituído pelo diretor 

técnico do Grupo M (reconhecido como pessoa imbuída dos valores trazidos pelo “Dr. Lang” 

pois havia trabalhado vários anos com ele e que, portanto, tratava todas as pessoas com o 

devido respeito), trouxe o pessoal do sindicato de volta para a mesa de negociações. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	   A greve foi noticiada no jornal Gazeta Mercantil (publicada em São Paulo, mas de circulação 
nacional), na edição de 30 de novembro de 1988, na época o jornal econômico mais importante do 
Brasil.	  
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Antes de ser promovido a diretor técnico do Grupo M ele tinha sido diretor industrial da M 

Mineração, no início das operações da usina e conhecia muito bem todas as lideranças 

sindicais, pois as havia contratado para trabalhar na usina de Minerópolis.  

Nessa crise, pode-se verificar que a interferência de um elemento externo na negociação (o 

escritório corporativo), na tentativa de impor uma mudança nas práticas anteriormente 

construídas de uso do diálogo mostrou-se inoportuna e ineficiente, ao contribuir para a 

provocação da greve dos trabalhadores, causando prejuízos para todas as partes envolvidas.  

A greve deixou muitas sequelas, tanto para a empresa que teve prejuízos ao deixar de produzir 

por mais de 30 dias, quanto para os trabalhadores que acabaram por obter um aumento salarial 

menor que o originalmente oferecido pela empresa e tiveram que compensar os dias parados. 

Também para os moradores da cidade houve prejuízos, sentidos principalmente pela maioria 

dos comerciantes, que ficaram sem vender suas mercadorias por mais de um mês e os demais 

moradores que, indiretamente também dependiam da renda gerada pelas empresas, como 

segue. 

Os efeitos da greve foram descrito por Souza (2003, p.150), reproduzindo notícia do jornal “O 

Popular” de Goiânia de 15/12/1988: 

Esse é o retrato de [Minerópolis], um município cuja vida gira em torno de 
duas empresas que estão paradas há 35 dias em consequência da greve de 
trabalhadores no [Grupo Nacional] e [M Mineração]. Em cada esquina, nas 
portas dos estabelecimentos comerciais, bancos e bares, o assunto não é 
outro senão a greve dos mineiros e a possibilidade de retorno ao trabalho e à 
rotina da cidade [...] Os 1.380 operários do [Grupo Nacional] e 985 da [M 
Mineração] passam por um momento de insegurança, sofrendo da 
comunidade local e de suas próprias famílias uma pressão velada pela volta 
imediata ao trabalho, uma decisão que temem significar a perda da 
credibilidade na condução de um movimento por melhores salários, além da 
não garantia do pagamento dos dias parados e até dos próprios empregos que 
ocupam nas empresas. 

Questionados sobre esse acontecimento, diversos moradores colocaram seus pontos de vista 

nas entrevistas. O primeiro, comerciante na cidade há mais de 25 anos, viu a greve como uma 

oportunidade de firmar seu conceito como alguém confiável que continuou fornecendo 

mercadorias, mesmo sem receber e com isso ganhou a gratidão das pessoas: 

Nessa época ficou 60 dias (sic) de greve. Todos os mercados fecharam as 
portas . E eu abri. Aí eu liguei nas firmas (fornecedoras), ligava na firma do 
arroz Dom Quixote e na casa de óleo Anápolis. Eu liguei para eles e falei: Tá 
assim e assim, eu estou com pouca mercadoria e eu quero vender. No outro 
dia chegaram os caminhões cheinhos de trem (mercadorias) para mim. 
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Então, foi uma época que até hoje, como tá esta luz me lumiando, tem muita 
gente que me agradece. Muitos funcionários falam: [Fulano], naquela época, 
se não fosse você nós passaríamos fome. 

O segundo, representante sindical, afirma que a greve, apesar dos problemas que trouxe para 

os trabalhadores e para a cidade, serviu para melhorar o relacionamento das empresas com os 

empregados, situação que perdurava até a época da entrevista: 

[A] empresa, ou por sua vez, tanto a [M Mineração] como o [Grupo 
Nacional] na época passou a respeitar mais o trabalhador, passou a respeitar 
mais o sindicato, deu mais atenção à questão das negociações, hoje temos a 
data-base definida, as empresas cumprem direitinho as reuniões, atendem os 
trabalhadores, atendem o sindicato. Vendo as suas reivindicações, as 
condições das suas reivindicações é atendida, enfim, mudou muita coisa, 
melhorou muito.  

Outro morador, empregado do Grupo Nacional, fala sobre o período anterior à greve e do tipo 

de relacionamento que existia entre supervisor e empregado nessa empresa: 

Um exemplo, existiria naquela oportunidade, existiria muita advertência 
injusta, balão injusto [no Grupo Nacional]. Só para você ter uma ideia, eu 
cheguei a ver um colega meu da empresa apanhar de cabo de bateria do 
encarregado. Então essa relação, essa relação melhorou, melhorou muito 
essa relação. Agora, nos outros quesitos a gente dançou feio. Mas foi uma 
coisa que serviu de exemplo para trabalhadores e para as empresas porque 
daí para cá nunca mais nós tivemos uma paralisação. Então teve um exemplo 
(que serviu de lição para as duas partes: empresa e empregados). 

Esse fato foi confirmado no depoimento do ex-gerente administrativo da M Mineração que 

disse que, a partir dessa greve, as duas partes têm procurado antecipar as negociações e tem 

mostrado compreensão quando há limitações para alguma das partes na negociação, como por 

exemplo, quando o preço do titânio no mercado internacional está muito baixo, ou quando há 

alguma reivindicação específica por parte do sindicato, como por exemplo, a distribuição de 

cestas básicas ou o uso de banco de horas quando há paradas mais longas para manutenção ou  

há ociosidade em algum setor da fábrica. 

Na visão de um empregado da M Mineração, que nasceu e morava em Minerópolis na época 

da greve,  quando perguntado sobre esse evento e a reação da população em geral: 

Não, a comunidade em si não ficou, digamos contra a empresa, porque eles 
reconheciam até certo ponto que era uma greve mais com o intuito político 
do que para obter ganhos realmente. Porque era uma coisa que sempre o 
pessoal falava: “Ah, tantos anos que a empresa [M Mineração] está aqui e 
nunca atrasou um dia de pagamento. Sempre foi super pontual, e de repente 
acontecer aquilo.” Mas o pessoal entendeu, a comunidade em si, os 
comerciantes entendiam que não era (responsabilidade somente da empresa) 
A partir do momento também que acabou a greve, logo de imediato a 
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empresa já fez o pagamento devido às pessoas, não descontou todos os dias 
parados de uma vez, foi feito um acordo e foi descontado isso aí ao longo de 
alguns meses, então voltou a circular moeda na comunidade e a comunidade 
voltou a ficar tranquila. 

Nessa resposta pode ser notado que a prática da empresa de fazer pagamentos rigorosamente 

em dia já era bem consolidada e reconhecida pela população, o que confirmava o valor 

Cumprimento de compromissos.  

Além disso, no episódio da negociação do fim da greve, foram reafirmados os VRCO 

Cumprimento de compromissos subjacente à prática de manutenção do emprego e 

Abertura ao entendimento, subjacente à prática do uso do diálogo e, sobretudo, o valor 

Respeito nas interações com os empregados.  

Quadro 9: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados - 

moradores – Até o Período 3 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Informalidade 

                  Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.4 Período 4 (1989 a 1997): A busca da eficiência para enfrentar a competição 

internacional. 

Superada a greve, a M Mineração passou a viver um período de relativa estabilidade, em que 

o Grupo M consolidava as operações de suas empresas na América do Sul mas, de certa 

forma, não interferia diretamente nas operações. A estrutura de comando do grupo no mundo 

era dividida por regiões e, portanto, a consolidação dos resultados assim como o 

gerenciamento dava-se para a América do Sul, o que permitia ainda às operações 

estabelecerem suas próprias estratégias, moldadas pelas necessidades locais. Dessa forma, o 

relacionamento dos gestores e funcionários da M Mineração com os moradores de 

Minerópolis não sofria quase nenhum tipo de interferência por parte do Grupo M, mesmo 
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porque não havia nenhum tipo de política corporativa estabelecida a esse respeito, reforçando 

o VRCO informalidade. 

Conforme depoimentos colhidos nas entrevistas realizadas, o relacionamento com os 

moradores da comunidade foi sendo construído ao longo do tempo envolvendo os 

funcionários de todas as áreas e de todos os níveis hierárquicos. Dessa forma a política de boa 

vizinhança iniciada no início das operações da usina no começo da década de 1980, foi sendo 

reforçada com um trabalho de aproximação com os moradores por meio de uma série de 

atividades sociais tais como, realização de festas na vila de supervisores e no conjunto 

habitacional com participação de moradores convidados, partidas de futebol entre 

funcionários e moradores e participação ativa em feiras agropecuárias e outras festividades da 

cidade como as festas da Congada e do Divino Espírito Santo e romaria de Nossa Senhora do 

Muquém. Nas narrativas de funcionários e moradores pode-se perceber a importância que 

esses eventos tiveram na integração, como relatado no grupo de foco com empregados e 

moradores de Minerópolis: 

Existe uma festa, uma festa junina lá no CHC (conjunto habitacional), era 
aberta ao público geral e aquilo foi acostumando as pessoas. 

Festa mais esperada do ano, não é? 

A festa da fogueira grande. Arraiá da fogueira grande. 

Era uma festa do CHC (conjunto habitacional) que toda a comunidade ia pra 
ali. Movimentava a cidade inteira. 

No grupo de foco com moradores, um participante relatou como foi o processo de integração 

dos funcionários da empresa com os moradores da cidade: 

A [M Mineração] sempre teve mais facilidade de lidar até mesmo com a 
comunidade, de amizade. Como eu cheguei aqui na época da [M Mineração] 
também, já tinha uns quatro ou cinco anos de funcionamento, então era 
aquele pessoal novo, engenheiros, técnicos, tudo quase da mesma idade, 
então começamos a vida juntos. Hoje eu tenho grandes amigos dentro da 
empresa porque crescemos aqui juntos.[...] Então, no início ela teve até essa 
(separação), mas na parte social e tudo ela tinha até mais um trabalho do que 
hoje (2013), eu digo assim de relacionamentos interpessoais de funcionários. 
Porque também os filhos estudam no mesmo colégio do pessoal, virou uma 
comunidade realmente, não tem mais aquela separação da [M Mineração] de 
[Minerópolis], virou uma comunidade só. 

No seu depoimento, um comerciante da cidade, fala com saudade das festas e da participação 

dos moradores: 
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Na década de 1980 eu tive o prazer de iniciar um relacionamento com os 
colaboradores da [M Mineração] naquela época. Eu ainda muito jovem, 
participava de festas junto com a comunidade, percebia aquela influência 
que a empresa exercia no seio da comunidade, participava ali de torneios de 
futebol, encontrava um pessoal muito animado, muito envolvido e 
empolgado com tudo aquilo, que acabava empolgando toda a comunidade. 

Percebe-se que havia nos membros da empresa a preocupação de romper de vez o isolamento 

e consolidar a convivência com as pessoas na comunidade, conforme depoimento de um 

funcionário que vivenciou esse processo de aproximação com os moradores da cidade: 

Na época você tinha que construir vila em [Minerópolis], porque não tinha 
como, a cidade não suportava, só que o [Grupo Nacional] construiu tudo ao 
lado da fábrica lá no [Rosário]. A [M Mineração] não, ela criou uma vila de 
supervisores na empresa, que era a direção propriamente dita e o resto 
construiu tudo na cidade. Eu acho que isso contribuiu para o corpo de 
funcionários da empresa ter uma relação mais próxima com a cidade. Então, 
assim a gente [...], já fazia de uma maneira informal esse trabalho de relação 
com a comunidade, porque a gente vivia no meio da comunidade. 

Esse comentário vem de encontro a outros depoimentos de moradores de Minerópolis que 

comentaram sobre a maior integração dos funcionários da M Mineração com os moradores da 

cidade em comparação com os funcionários do Grupo Nacional que se isolaram no seu 

conjunto habitacional, construído ao lado da sua usina que fica a cerca de 8 km da cidade. 

Dentre as iniciativas de aproximação com os moradores da cidade pode ser destacado o que 

foi feito com relação ao Conjunto Habitacional que, antes mesmo do começo do processo de 

transferência das casas para os funcionários, já se havia iniciado um processo gradual de 

abertura desse conjunto residencial visando a sua integração à cidade de Minerópolis, 

começando pela permissão dada em setembro de 1994 para que parentes de empregados 

também morassem nas casas, seguido, em 1996, pela retirada da cerca que circundava o 

conjunto habitacional. Após essa retirada, vários acessos laterais foram construídos, 

permitindo a entrada no conjunto habitacional por vários locais, que antes era limitado à 

portaria (SOUZA, 2003). 

Como pode ser visto, o desenvolvimento de um bom relacionamento com os moradores da 

comunidade envolveu diversas iniciativas de aproximação com os moradores da cidade, tendo 

como VRCO subjacente a Abertura ao entendimento.  

Nesse período, atendendo a solicitação vinda dos responsáveis pelas entidades sociais e com o 

objetivo exclusivo de ajudar instituições necessitadas e visivelmente carente de recursos, a  

empresa passou a dar também apoio financeiro mais efetivo às iniciativas dessas entidades em 
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Minerópolis,21 por meio de contribuições em dinheiro ou ajuda na construção ou reforma de 

suas sedes já que elas dificilmente podiam contar com recursos dos órgãos governamentais. 

Normalmente, essas entidades enviavam um ofício à empresa fazendo o pedido que era, 

então, analisado pelo Diretor Industrial. Dependendo do valor e do mérito da solicitação, ele 

aprovava ou não o pedido. Dessa maneira, apesar de não haver política oficial do Grupo M 

para investimentos sociais, a M Mineração, passou a ajudar as entidades sociais da cidade de 

forma espontânea, sem divulgação pública, reforçando o VRCO Abertura ao entendimento. 

Indagado sobre essa prática, o ex-presidente da M Mineração (de 2006 a 2013) comentou que 

em todas as plantas onde o antigo Grupo B operava, o gerente industrial tinha autonomia para 

ajudar as entidades sociais locais, principalmente as mais carentes, da forma como era feito 

em Minerópolis. Não era uma regra escrita, mas uma prática usual desenvolvida dentro das 

empresas do Grupo B. 

Na entrevista com o antigo Diretor Industrial que trabalhou na usina de Minerópolis de1994 a 

2007, foi explicado ao pesquisador como era o processo de solicitação de ajuda das 

instituições e autoridades da cidade em meados da década de 1990: 

Depois de algum tempo, para dar uma organizada nos pedidos, começamos a 
pedir que as associações, prefeitura, hospitais, asilos, enviassem um ofício 
para a gerência administrativa com os pedidos para a gente poder analisar 
com mais calma. Para os valores menores, a gente mesmo decidia baseado 
no que a gente conhecia das instituições. Eu pedia para o gerente 
administrativo fazer uma visita de vez em quando para ver como ia o projeto 
e eu também ia lá visitar, falar com os responsáveis, eu achava importante, 
aliás, eu achava importante visitar a cidade, falar com as pessoas, os 
comerciantes, o prefeito, todo mundo.  

Esse depoimento confirma que os valores Abertura ao entendimento e Informalidade 

faziam parte das práticas do principal gestor da empresa em Minerópolis,  além do valor 

Pessoalidade também revelado no seu relacionamento com os moradores da cidade, uma 

iniciativa desse gestor que considerava importante manter o contato direto com a população, 

conforme narrado por Souza (2003, p. 211) ao descrever o perfil desse executivo: “Ao longo 

desses nove anos na direção da [M Mineração], aproximou a empresa da comunidade, além 

de dar apoio às ações sociais empreendidas pela área de recursos humanos”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Na década de 1990, as entidades sociais que existiam em Minerópolis eram basicamente o Asilo São 
Vicente de Paulo, Santa Casa de Misericórdia e Orfanatos.	  
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A forma como eram decididas as contribuições foi confirmado pelo depoimento de um 

funcionário que assim descreveu o processo: 

[era] aquela fase que era uma relação totalmente informal. Muito nas 
decisões da diretoria, principalmente do diretor industrial, às vezes um 
pouco delegada para a gerência administrativa, às vezes um pouco RH, que 
era o que se dava a relação com a comunidade. Uma coisa sem política, sem 
diretrizes, sem uma coisa organizada, era o feeling, o sentimento do diretor 
ali na hora. E não tinha nenhuma, eu não sei se por trás dele existia um 
direcionamento, alguma diretriz da chefia, alguma coisa, mas isso se 
existisse não era claro para a gente. Então, assim, vou dizer entre aspas o que 
toda empresa fazia. Mas eu acho que nesse ponto, de certa forma a [M 
Mineração], ela fazia isso de uma forma até mais avançada, mesmo que de 
uma forma toda informal e desestruturada, de uma forma bem mais avançada 
que o [Grupo Nacional], por exemplo, que era outra referência (não 
mantinham relacionamento com os moradores da cidade). 

Nota-se que, apesar da busca de interação com as pessoas da cidade, tudo era resolvido entre 

quatro paredes pelo Diretor Industrial em conversa com o Gerente Administrativo, sem regra 

escrita sobre o assunto nem procedimento a ser seguido, continuando a prevalecer a 

Informalidade nas relações entre pessoas da comunidade e gestores e empregados da M 

Mineração. 

Pode-se pensar que o reforço de práticas regidas pela informalidade também eram resultantes 

do contexto econômico até o final da década de 1980, para as empresas produtoras de 

produtos metalúrgicos como a M Mineração, que se encontravam em um mercado protegido 

da competição internacional. O governo e as autoridades econômicas controlavam a maioria 

dos preços dos produtos industriais por meio do CIP (Conselho Interministerial de Preços), 

mas de outra parte estabeleciam barreiras alfandegárias que protegiam o produtor nacional 

(RYDIEWSKI; MARTINO, 2005). Dessa forma, ao mesmo tempo em que não tinham 

condições de usufruir de eventuais altas no preço dos seus produtos no mercado internacional, 

as empresas brasileiras não precisavam se preocupar com o aumento dos seus custos já que a 

cada aumento de preço dos seus insumos apresentavam planilhas de custo para o CIP que 

autorizava o aumento do preço de seus produtos. Essa segurança do retorno garantido 

permitia uma pressão menor pelo controle de gastos. 

A partir do final dos anos 1980, a empresa tomou a iniciativa de implementar uma série de 

programas visando preparar-se para uma nova realidade trazida pela abertura do mercado 

brasileiro à competição internacional no governo Collor. O preço do seu produto não seria 

mais controlado pelo governo, seria a cotação do mercado, dada pela Bolsa de Metais de 

Londres. Assim, a empresa perdia o controle sobre o preço dos seus produtos e a única forma 



84	  
	  

de conseguir resultados seria por meio do controle dos seus custos. Para tanto, a M Mineração 

promoveu uma reestruturação organizacional que envolveu a criação de novas gerências, 

eliminação de algumas funções e, principalmente a terceirização de uma série de atividades 

com o objetivo de a empresa permanecer com funcionários próprios apenas nas atividades-fim 

(uma tendência observada em muitas organizações de diferentes segmentos da economia 

naquela época).  

Dessa forma, atividades como serviços gerais e limpeza, carregamento e transporte de 

minério, administração do centro educacional e produção de carvão vegetal foram 

terceirizadas. O número de empregados próprios passou de uma média anual de 968, em 

1989, para 551, em 1995 (SOUZA, 2003, p. 166). Não há registro da reação dos moradores a 

essas medidas, mesmo porque as atividades terceirizadas, em sua maioria, continuaram a ser 

executados pelos empregados dispensados pela M Mineração, a partir daí contratados pelas 

empresas prestadoras dos serviços, embora, com o tempo, eles acabassem sendo substituídos 

por outros trabalhadores contratados no mercado, com menor custo. No entanto, na entrevista 

com um comerciante da cidade, nota-se que a redução no número de funcionários daqueles 

programas refletia-se ainda na época da entrevista (novembro de 2013): 

[pois é], porque uma companhia que tinha 1.500 (sic) funcionários diretos 
[no começo da década de 1980] está com 500 agora, mais ou menos 500 a 
600 aí, não é? Uma queda muita grande não é? É uma queda muito grande. 

Como o Grupo Nacional também teve que fazer ajustes em seu quadro de funcionários para 

enfrentar a concorrência internacional, houve uma redução no número de pessoas empregadas 

nas duas grandes empresas da cidade, o que refletiu negativamente na economia de 

Minerópolis, principalmente entre os comerciantes e prestadores de serviços. 

Percebe-se, então, que a adequação à uma nova realidade econômica fez a empresa mudar a 

prática anteriormente estabelecida de aproveitamento da mão de obra local, quando teve que 

terceirizar funções para reduzir custos. Isso acabou expondo um VRCO que até então não 

tinha tido tanta  evidência que era o Compromisso com o Resultado. 

Nessa mesma época, e também em atendimento a requisitos vindos de clientes, a empresa 

iniciou a implantação de um programa de Qualidade Total e buscou a certificação da ISO 

9002. Para tanto, a empresa buscou a assistência de uma consultoria que preparou e ajudou a 

empresa nessa implementação em meados de 1994. A certificação da ISO 9002 foi obtida em 

dezembro de 1995. A consequência desse projeto foi um aumento significativo na 
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formalização dos processos administrativos e operacionais. Importante frisar que essa foi uma 

iniciativa da empresa no Brasil, sem nenhum tipo de interferência do escritório corporativo do 

Grupo M. De qualquer modo, representou o início de uma era de maior formalismo com a 

implantação dos famosos manuais de instruções operacionais com descrição da maioria das 

atividades realizadas nas operações (SOUZA, 2003). No entanto, esse não foi o caso do 

relacionamento dos funcionários com os moradores locais, pois pelo menos nessa etapa não 

houve o estabelecimento de nenhum tipo de manual de procedimento regulando esse 

relacionamento, permanecendo as práticas de relacionamento direto e informal com os 

moradores da cidade. 

No quarto período, foi reafirmada a prática de integração dos empregados com os moradores 

da cidade, reforçada pelo interesse dos gestores na busca pelo contato direto com os 

moradores, com os VRCO subjacentes Abertura ao entendimento e Pessoalidade, ao 

mesmo tempo em que a competição internacional obrigou a empresa à revisão da prática de 

manutenção do emprego sem, no entanto, descontinuar completamente o VRCO do 

Cumprimento de compromisso na relação com as pessoas da cidade, já que a empresa 

continuava pagando salários a empregados e faturas de fornecedores rigorosamente em dia, 

mas evidenciando, a partir desse novo contexto, o VRCO Compromisso com o Resultado 

que apareceu nas práticas com empregados/moradores da cidade. Nesse mesmo período foi 

consolidada a prática de apoio às ações sociais, tendo também a Abertura ao entendimento 

como VRCO subjacente. A implantação do programa de Qualidade Total ainda não tinha 

afetado a Informalidade no relacionamento com a comunidade. 

Quadro 10: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados - 

moradores – Até o Período 4 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Informalidade 

Compromisso com o Resultado 

Pessoalidade 

                   Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.5 Período 5 (1998 a 2011): O listing22 do Grupo M na Bolsa de Londres e as suas 

consequências para a M Mineração. 

O período de prosperidade e bons resultados que a empresa vinha obtendo com as medidas 

tomadas foi quebrado pela crise financeira internacional, em 199823, que causou uma grande 

queda nos preços das principais commodities, incluindo o titânio, que sofreu uma redução de 

33% na sua cotação na Bolsa de Metais de Londres na comparação com o ano anterior 

(METAL STUDIES UNITY, 2001).  

Como consequência, o Grupo M no Brasil lançou um programa de redução de custos em 

todas as suas operações, com reflexos inclusive nos gastos sociais que a empresa fazia na 

comunidade, o que incluiu a transferência gradual para os empregados da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas com a manutenção do Conjunto Habitacional e que culminou 

com a venda das casas para os funcionários, conforme descrito por Souza (2003, p. 251): 

A transferência de parte das responsabilidades de manutenção e conservação 
do (Conjunto Habitacional) para os empregados e o processo de integração 
com a comunidade de [Minerópolis] objetivavam reduzir custos para a [M 
Mineração] e vender, no futuro, as casas do conjunto para os empregados 
[...] Assim, em setembro de 2000, a empresa iniciou a venda das casas, com 
financiamento próprio, priorizando os empregados já residentes nos imóveis. 

Após a efetivação da venda das casas o Conjunto Habitacional integrou-se de vez à 

comunidade de Minerópolis e a M Mineração transferiu todas as responsabilidades pela 

manutenção do conjunto à prefeitura municipal (SOUZA, 2003).  

Outro fato conseqüente da crise que abalou os funcionários da M Mineração foi o fechamento 

em, 1998, da MG Mineração, outra empresa do Grupo M no Brasil, também produtora de 

titânio no interior de Minas Gerais, cujos funcionários tinham um estreito relacionamento 

com os da M Mineração pelo fato da maioria dos técnicos desta última terem vindo da 

primeira, quando ainda pertencente ao Grupo B. Alguns dos funcionários da MG Mineração 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  O listing representa o lançamento das ações de uma empresa em Bolsa de Valores, tornando-a uma 
empresa de capital aberto.	  

23	  A crise financeira de 1998 foi causada pela moratória da Rússia, que provocou redução expressiva 
no preço das principais commodities (petróleo, metais e produtos agrícolas). A crise refletiu no Brasil 
em 1999 quando o país foi obrigado a liberar a taxa de câmbio, provocando grave crise cambial que 
desestabilizou o Plano Real. 	  
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que foram dispensados quando do seu fechamento24 foram contratados pela M Mineração no 

período considerado, substituindo alguns empregados que estavam para se aposentar e 

preenchendo algumas vagas que se encontravam em aberto. 

A respeito dessa crise e suas consequências para as empresas produtoras de titânio, Souza 

(2003, p. 181) reproduz comunicado do diretor industrial da M Mineração aos funcionários, 

publicado no jornal interno da empresa de janeiro/fevereiro de 1998: 

Já há algum tempo, a Rússia vem inundando o mercado com significativas 
quantidades de sucatas de aço inoxidável, sucatas essas obtidas, por 
exemplo, de velhas indústrias petroquímicas e artefatos bélicos e espaciais 
desativados. Com tanta sucata de inox sobrando, as siderúrgicas passaram a 
derretê-las em grande quantidade, ao invés de usarem o [titânio]. A 
conclusão é óbvia: começou a sobrar [titânio] no mercado, empurrando seu 
preço precipício abaixo. Como consequência, as produtoras de [titânio], 
especialmente as pequenas, não estão suportando o tranco, como ocorreu 
com nossa querida irmã [MG Mineração]. E nós aqui? Temos duas saídas: 
aumentar a produção o que faz, indiretamente, o custo cair, ou, é lógico, 
reduzir nossas despesas [...] 

Com a implementação das medidas de redução de custo, a recuperação parcial dos preços do 

titânio, a partir do início de 1999, além da maxidesvalorização da taxa de câmbio25 que ajudou 

a reduzir o custo de produção em dólares do titânio, tornando o produto da M Mineração 

competitivo em relação aos concorrentes, a empresa conseguiu ultrapassar essa crise, mas 

uma nova era estava prestes a se iniciar com a transferência da sede do Grupo M e o 

lançamento das suas ações na Bolsa de Valores de Londres em 1999. 

A transferência da sede do Grupo M para Londres e a abertura do seu capital visou à captação 

de recursos para investimentos a um menor custo, pois uma empresa que se submete ao 

escrutínio do mercado financeiro é considerada de menor risco pelas agências classificadoras 

internacionais. Além disso, todas as outras grandes empresas globais de mineração também 

tinham transferido ou estavam transferindo suas sedes para Londres. 

Quando da sua mudança para Londres, o Grupo M decidiu alterar sua estrutura global de 

controle, eliminando as estruturas regionais e criando divisões globais que eram compostas de 

uma série de empresas reunidas por afinidade de produtos. Assim, independentemente de sua 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  O fechamento da MG Mineração causou a dispensa de mais de 300 empregados que trabalhavam 
naquela planta em Minas Gerais.	  

25	  Durante a crise a taxa de câmbio do dólar norte-americano chegou a subir de R$1,00 para R$2,17 
em menos de um mês (http://investidorderisco.blogspot.com.br/2012/06/grandes-crises-mundiais-
parte-iv.html)	  



88	  
	  

localização geográfica uma empresa passava a pertencer a uma determinada divisão devido ao 

tipo de produto que produzia.  

A M Mineração, por exemplo, deixou de fazer parte da Diretoria Regional da América do Sul 

e passou a integrar a Divisão de Metais Básicos que englobava empresas produtoras de cobre 

no Chile e Peru, zinco na África do Sul, Namíbia e Irlanda, titânio no Brasil e Zimbabwe e 

nióbio no Brasil. A sede dessa divisão foi estabelecida em Londres. O organograma com a 

nova estrutura organizacional do Grupo M pode ser visualizado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Organograma do Grupo M após restruturação 

 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em informações obtidas no site do Grupo M 

Os reflexos dessas mudanças começaram a ser sentidos nas unidades operacionais à medida 

que o Grupo M passou a necessitar de informações com mais detalhes a serem enviadas com 

maior rapidez para a sede em Londres a fim de alimentar um sistema de coleta de informações 

para produção dos relatórios a serem remetidos para os organismos de controle da Bolsa de 

Valores de Londres e para os acionistas.  

A relativa liberdade que o pessoal das unidades operacionais tinha para desenvolver suas 

práticas de relacionamento com os moradores do seu entorno começou a ser afetada, mesmo 

que indiretamente, devido à quantidade de informação que passou a ser solicitada pelos 

responsáveis por uma área recém criada na Divisão de Metais Básicos.  
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Essa área seria o embrião de uma área de desenvolvimento sustentável corporativo, cuja 

intenção, nesse estágio inicial, era coletar e consolidar as informações de todos os 

investimentos feitos pelas operações nas diferentes comunidades a fim de produzir um 

número que totalizasse os investimentos na área.  

Na medida em que a coleta desses dados exigiu a padronização dos itens reportados houve, 

além da necessidade de alocar pessoas na M Mineração para efetuar esse controle, a 

necessidade de prover o escritório corporativo de explicações sobre a natureza dos 

investimentos na comunidade e, mais adiante, sobre a razão desses investimentos. O que se 

iniciou como um simples formulário a ser preenchido para atendimento de necessidades 

burocráticas passava, aos poucos, a exigir controles e explicações que, de certa forma, 

representou uma forma de interferência externa (corporativa) no relacionamento com a 

comunidade. 

Nos anos 1999 e 2000, essa área divisional de Desenvolvimento Sustentável tornou-se 

responsável pela implementação dos programas globais nas empresas pertencentes à Divisão, 

o que incluía a M Mineração. Consequentemente, nesse período, foi criado um departamento 

de Desenvolvimento Sustentável na M Mineração que se subordinava hierarquicamente ao 

Diretor Industrial local e funcionalmente ao Diretor de Desenvolvimento Sustentável da 

Divisão de Metais Básicos, responsável pela coordenação de todas as atividades relativas à 

sustentabilidade nas empresas da Divisão no mundo (Figura 7). Esse departamento passou, 

então, a influenciar as atividades que concerniam ao relacionamento com os habitantes do 

entorno nas unidades operacionais e, consequentemente a interferir, mesmo que 

indiretamente, no relacionamento dos funcionários com os moradores de Minerópolis. 
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Figura 7 – Organograma da Divisão de Metais Básicos do Grupo M 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em informações obtidas no site do Grupo M 

Começava uma nova fase no relacionamento dos funcionários da empresa com os moradores 

da cidade, com maior controle das atividades e menos informalidade, além de, 

indiretamente, tornar mais difícil o contato direto dos moradores com os gestores. O 

Departamento de Desenvolvimento Sustentável de cada operação tinha que preparar, ao final 

de cada trimestre, um relatório padronizado com a lista de atividades realizadas no período 

que incluía, por exemplo, os investimentos sociais e respectivos valores dispendidos. 

Em 2002, o Grupo M fez o anúncio por meio de comunicado geral às empresas do grupo do 

lançamento mundial dos seus “Princípios de Negócios”, que pretendia estabelecer um novo 

marco nas relações do grupo com os seus stakeholders. Na seção dedicada à comunidade, a 

empresa fazia a seguinte declaração (GRUPO M, 2002): 

- Nós procuramos contribuir para o bem estar das comunidades onde 
operamos e estamos comprometidos com o princípio do desenvolvimento 
sustentável. 
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- Nós iremos cumprir com todas as leis aplicáveis e não iremos nos engajar 
em nenhuma forma de prática corrupta ou anti-competitiva. 

O maior problema com esse documento é que ele foi lançado mundialmente, mas não houve o 

devido cuidado para que a sua divulgação alcançasse todos os empregados e demais 

stakeholders internos e externos das unidades operacionais. Não houve um programa de 

eventos locais para o seu lançamento, tanto que nas entrevistas realizadas para esta pesquisa 

não foi notada nenhuma pessoa que o mencionasse ou, especificamente, os “Princípios de 

Negócio” do Grupo M (GRUPO M, 2002). 

No entanto, em termos do Grupo M, ele foi a base para o estabelecimento de uma política de 

relacionamento com as comunidades, com a publicação, em 2002, do Manual para 

Engajamento com a Comunidade e para o lançamento da Caixa de Ferramentas para 

Avaliação Socioeconômica – CFAS (GRUPO M, 2013b). 

A CFAS é um instrumento de avaliação projetado para facilitar a realização de benchmarks e 

melhorar a administração dos impactos sociais e econômicos dos locais onde o Grupo M 

mantém operações.  Dessa forma ele contribui para uma avaliação sistemática dos impactos 

produzidos pelas operações e também para uma melhor alocação dos recursos aplicados nas 

comunidades, conforme esclarecido no site institucional do Grupo M (GRUPO M, 2013b):  

A CFAS possibilita entender melhor as preocupações, necessidades e 
prioridades das comunidades ligadas às operações do Grupo e gerenciar seus 
impactos e questões sociais. Ela traça os passos concretos que podem ser 
tomados a fim de aprimorar o diálogo, estabelecer parcerias e promover um 
amplo desenvolvimento (GRUPO M, 2013b). 

A CFAS é dividida em sete passos, cada um apoiado em uma série de ferramentas (GRUPO 

M, 2013b). São eles: 

1. Caracterização da operação objeto da pesquisa 
2. Caracterização da comunidade e consulta às partes associadas à operação 
3. Identificação e avaliação dos impactos socioeconômicos 
4. Aprimoramento da gestão do relacionamento com partes interessadas e 

das questões e impactos socioeconômicos 
5. Iniciativas de apoio ao desenvolvimento comunitário 
6. Desenvolvimento de plano de gestão e monitoramento 
7. Elaboração do relatório CFAS e de retorno para as partes interessadas. 

A M Mineração, para implantar o CFAS em Minerópolis, em 2005, contou com a assessoria 

de uma consultoria internacional que, na prática, realizou a maior parte das atividades 

previstas na CFAS para essa primeira avaliação.  



92	  
	  

Uma das bases da CFAS são as consultas às partes interessadas, que ajudam a entender as 

preocupações, problemas e prioridades das comunidades, assim como as suas percepções e 

expectativas sobre a empresa , contribuindo para o planejamento das ações do Grupo naquele 

local. As consultas são realizadas a cada três anos e são ouvidos membros da comunidade26, 

que são escolhidos mediante critério estabelecido na metodologia da ferramenta CFAS que 

procuraria abranger o maior número possível de moradores da cidade (GRUPO M, 2013b). 

Todavia, ao ser questionada a respeito desses critérios a coordenadora de relações com a 

comunidade indicou uma metodologia mais prática: 

Esses representantes de entidades sempre acabam sendo entrevistados, às 
vezes fazem o tipo grupos focais, assim, pegam o pessoal da educação, 
professores, põem todos em uma sala e entrevistam, o pessoal da saúde, 
agentes da saúde, o pessoal que trabalha no hospital. Pegam algum grupo 
assim de jovens, pessoal da igreja. Então eles fazem muitos grupos e com 
quem mais a gente se relaciona. Porque eu tenho um controle que eu faço: 
controle de demandas. Aí por exemplo, se eu recebo alguma demanda ou 
algum pedido de visita, alguma doação, alguma coisa, eu coloco quem é. Aí 
eles pegam essa lista para ver com quem eu tive contato durante o ano. Aí, 
eles entrevistam essas pessoas. E fornecedores também, eles sempre 
falam com fornecedores. 

Para a parte relativa aos investimentos em projetos sociais,  a M Mineração passou a utilizar, 

a partir de 2005, o Manual para Apresentação de Projetos Sociais que estabelece prioridades 

de investimento e parcerias entre a empresa e as instituições da cidade (M MINERAÇÃO, 

2012). 

Dessa forma, a partir daquela data, qualquer entidade, associação ou cooperativa que 

necessitasse de algum tipo de recurso ou donativo da M Mineração tinha que apresentar um 

projeto por meio de um formulário próprio, descrevendo os seus objetivos e justificando a 

solicitação. Esse projeto era analisado por uma comissão de funcionários da empresa e 

dependendo do seu mérito e da verba disponível era aprovado, recebendo o valor solicitado. 

Isso dentro de um limite máximo estabelecido pela empresa. Valores que excediam esse 

limite teriam que ser submetidos à aprovação da diretoria em São Paulo, que controlava uma 

verba global estabelecida no orçamento anual aprovado pelo Grupo M (M MINERAÇÃO, 

2012). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Os membros da comunidade entrevistados pela consultoria na cidade são: representantes de órgãos e 
instituições públicas, conselhos municipais, fornecedores, empregados, grupo ou organização 
religiosa; instituições de ensino, mídia, organização da sociedade civil, sindicatos, Sistema S e 
vizinhos do horto florestal e jazidas minerais (GRUPO M, 2013b).	  
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Como forma de promover o diálogo entre a empresa e a comunidade, pelo menos uma vez por 

ano, são realizados os fóruns de intercâmbio comunitário. Os fóruns têm como objetivo ouvir 

as partes interessadas e apresentar uma prestação de contas dos planos de ação 

comprometidos junto à comunidade, assim como das iniciativas de investimento social 

comunitário realizadas e o status dos projetos da empresa na região. Com relação ao PEC 27 

(Plano de Envolvimento com a Comunidade), são apresentados os principais pontos dos 

planos de ação elaborado com base nos pontos levantados nas consultas feitas pela consultoria 

junto aos moradores da cidade e a situação de cada um deles em relação ao planejado. Um dos 

pontos mostrados no fórum foi a questão dos impactos ambientais, para o qual foi 

estabelecido como objetivo esclarecer e divulgar para a comunidade em geral os controles e 

medidas de gestão implementadas para gerenciar os impactos ambientais. Como ação 

realizada foram relatadas as palestras sobre controles ambientais realizadas e a entrega de 

Relatório de Sustentabilidade para a comunidade interna e externa. As consultas são 

realizadas a cada três anos e são ouvidos moradores da cidade que são escolhidos mediante 

critério estabelecido na metodologia da ferramenta CFAS que procura abranger o maior 

número possível de moradores da cidade (GRUPO M, 2013b).  

Aberto a qualquer morador da comunidade, o encontro em Minerópolis costuma reunir, desde 

2006, ao redor de 200 pessoas entre comerciantes, trabalhadores, religiosos, estudantes, 

políticos e representantes de entidades locais. Durante os fóruns, os membros da comunidade 

podem discutir e tirar dúvidas relacionadas às atividades da empresa, fazer críticas e sugerir 

pautas e formas de atuação (GRUPO M, 2013b). 

A implantação da CFAS, do manual para apresentação de projetos sociais e respectivos 

critérios de aprovação e a realização dos fóruns comunitários representou uma mudança nas 

práticas da empresa, que tornou pública sua política de relacionamento com a comunidade, 

além de criar canal de comunicação da comunidade com a empresa denominado “Fale 

Conosco”, onde qualquer pessoa pode ligar para um número de telefone ou enviar e-mail ou 

carta para a empresa com perguntas sobre qualquer assunto relacionado à empresa.  

Além disso, a partir de 2004, a empresa passou a publicar o relatório denominado 

Contribuição da M Mineração para o Desenvolvimento Sustentável – Relatório para a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	   A apresentação da situação do PEC 2012/2014, mostrada no XIII Fórum comunitário de 
Minerópolis, encontra-se nos Apêndices E e F.	  
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Sociedade (M MINERAÇÃO, 2004), no qual ela passava a informar: a) os valores de sua 

contribuição econômica: valor adicionado, faturamento, pagamentos a governos, salários e 

benefícios, clientes, fornecedores e investimentos efetuados; b) números relativos ao ambiente 

de trabalho e emprego: número de empregados, distribuição por faixa etária, concessão de 

bolsas de estudos, evolução dos programas de desenvolvimento da diversidade, preparação 

para a aposentadoria, saúde e segurança no trabalho; c) evolução dos programas envolvendo 

os stakeholders: contribuições para as comunidades, negociações para acesso às propriedades 

(para pesquisa mineral), direitos humanos; d) programas de proteção ao meio ambiente: 

qualidade do ar e emissões para a atmosfera, gases do efeito estufa, gestão do uso de água, 

biodiversidade, gestão de resíduos e recuperação de áreas degradadas. Também eram 

informados os objetivos e metas dessas áreas para o ano seguinte. Esse relatório é público e 

está disponível no site institucional da empresa e um resumo é distribuído para o público que 

comparece aos fóruns. 

Subjacente a essas novas práticas está o valor Transparência, mencionado com frequência 

nas narrativas dos entrevistados: 

[o]  relacionamento dela [M Mineração], e outra, a transparência dela que é 
muito importante, ela sempre faz os fóruns dela né, eu já cheguei a participar 
de até dois fóruns por ano, e sempre que eu mais a esposa fomos convidados 
nós participamos. Então ela coloca tudo o que ela fez nesses fóruns em 
relação a questão vizinhos e também dentro da cidade, isso é colocado no 
fórum abertamente. (presidente do Sindicato Rural) 

Eu acho que mudou muito, porque no passado a gente tinha aquele 
relacionamento, mas era mais, como eu posso te dizer, era uma forma mais 
reativa de se relacionar. Hoje, a [M Mineração] é mais proativa, [...] um bom 
exemplo disso são os fóruns comunitários que a [M Mineração] tem 
semestralmente em que convida as pessoas para participar, tanto a 
comunidade quanto os empregados e ela ouve [manifestações] a respeito das 
suas ações, e ela informa também. Eu acho que o relacionamento tem um 
antes e um depois muito perceptível. Os relatórios que a [M Mineração] 
criou também, relatório de sustentabilidade, que mostra as ações, os 
relatórios anuais que os empregados têm acesso e a comunidade também, 
então a gente percebe que o relacionamento mudou muito. (coordenador 
administrativo) 

Então, eu acho que essa modificação também foi bem melhor, eu acho que a 
empresa tem bem mais contato com a comunidade do que antigamente 
porque antigamente era mais restrito, agora já é mais aberto com a 
comunidade. Essa questão desses fóruns, desses encontros ajuda muito nesse 
relacionamento também, porque ali você, a comunidade pode expor também 
os pontos de vista.[...] Então, isso é muito importante, vai trabalhando em 
cima daquilo que a comunidade às vezes necessita e está precisando pedir 
para empresa. (coordenador do projeto sinfonia do cerrado) 
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[Que] o pessoal sabe que é uma empresa séria, tem muito essa visão, sabe? 
Porque a [M Mineração] sempre trabalhou realmente com seriedade, com os 
comerciantes, os funcionários, sabe. Então é uma opção mesmo de escolha 
assim da pessoa trabalhar, você vê muito falar assim: “Nossa meu filho 
começou a trabalhar lá [onde] era meu sonho entrar.” Se é sonho é porque é 
uma coisa boa. Então a empresa consegue passar muito essa visão assim de 
transparência, sabe, para as pessoas. (coordenador de relações com a 
comunidade) 

No passado eles achavam que era o gerente administrativo e o diretor 
unicamente [...]. Hoje a [M Mineração] já informou nos fóruns, trouxe 
empresa especializada para fazer treinamento, para as pessoas se 
capacitarem, por exemplo, para apresentar um projeto social, então hoje eles 
sabem as regras do jogo, e, hoje, pelo menos na minha percepção,[...] que 
não depende assim da [coordenadora de relações com a comunidade] 
aprovar. ( supervisor de compras) 

Percebe-se que todas aquelas informações que os gestores da empresa mantinham guardados e 

não divulgavam para os moradores da cidade, por força de uma decisão corporativa do Grupo 

M, passou a ser publicada, ficando à disposição de qualquer pessoa que tivesse interesse em 

conhecer. A reação dos moradores de Minerópolis, principalmente com relação à divulgação 

dos critérios para concessão das contribuições às entidades que se candidatam e 

principalmente às informações divulgadas durante os fóruns comunitários mostra que, neste 

caso, a mudança de prática passou a ter o mesmo significado para os funcionários da empresa 

e os moradores da cidade que é a Transparência.  

Essa mudança de prática já tinha começado com a mudança da legislação trabalhista em 2000 

criando a PLR (Participação nos Lucros e Resultados)28  que havia propiciado aos 

empregados o conhecimento de algumas informações relativas às operações que passaram a 

ser usados como indicadores de desempenho para cálculo do valor do PLR. Com a 

divulgação, a partir de 2004, das informações contidas no Relatório para a sociedade, somente 

certas informações como custo de produção e outros detalhes das demonstrações financeiras 

continuaram a não sendo divulgadas pelos gestores da empresa por uma questão de 

manutenção do sigilo frente aos competidores do mercado de titânio.  

No primeiro trimestre de 2007, o conselho de administração do Grupo M aprovou a 

contratação de uma nova presidente executiva (CEO), o que, na época, representou a quebra 

de um paradigma em se tratando de uma empresa multinacional de mineração: pela primeira 

vez na história uma mulher norte-americana assumia o cargo executivo mais importante de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  A Participação nos Lucros e Resultados é um valor negociado entre empresa e empregados, baseada 
em indicadores que levam em conta resultados da empresa e desempenho dos funcionários e é pago 
em múltiplos de salários ao final de cada ano.	  
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uma das cinco maiores empresas de mineração do mundo, reduto tradicional de executivos 

sul-africanos, britânicos ou australianos do sexo masculino (CANDY, 2013). 

Além de efetuar mudanças na orientação estratégica da empresa ao focar a sua atuação em 

seis tipos de minerais ao invés dos mais de dez tipos de produtos, inclusive alguns não 

relacionados com mineração, eliminar uma camada gerencial (a divisão) racionalizando os 

recursos humanos no escritório central e consolidar a estrutura corporativa central, a nova 

presidente introduziu uma forma diferente de abordagem para aumentar o valor das ações da 

empresa no mercado.  

Ao mesmo tempo em que investia agressivamente na aquisição e desenvolvimento de 

gigantescos projetos de mineração ao redor do planeta (Brasil, África do Sul, Estados 

Unidos/Alasca e Peru) (CANDY, 2013), a ambição de tornar-se a empresa líder global de 

mineração seria atingida também pela ênfase que a empresa daria à sua política de 

desenvolvimento sustentável29, começando com o estabelecimento de uma agressiva meta de 

redução dos indicadores de acidentes no trabalho, cujo objetivo final era atingir a meta de 

zero lesão, projetos inovadores e efetivos de redução dos danos ao meio ambiente e instituição 

de parcerias e projetos para desenvolvimento das comunidades vizinhas às operações, com 

uso intensivo de ferramentas de avaliação e mitigação dos impactos de sua atuação, com a 

manutenção da CFAS.  

O reforço adicional a essas iniciativas viria com o estabelecimento dos valores esposados pelo 

Grupo M (Quadro 2), cujo lançamento mundial, em 2008, juntamente com o programa 

“Single M” teve uma cuidadosa preparação antes de sua divulgação a todos os empregados do 

grupo no mundo. Diferentemente do que ocorreu com os “Princípios Empresariais”, todos os 

gestores foram treinados para fazer a multiplicação das instruções para seus subordinados. Da 

mesma forma os funcionários com interlocutores externos foram instruídos para a divulgação 

desses valores para o público externo (GRUPO M, 2013a).  

A partir de 2008, o Grupo M empenhou-se na divulgação dos seus valores empresariais, 

lançados em campanha mundial que pretendeu atingir todos os seus empregados no mundo, 

incluindo instituição de prêmio para empregados que se destacassem em ações afirmativas 

desses valores.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  No Grupo M a área de Desenvolvimento Sustentável compreendia Segurança no Trabalho, Meio 
Ambiente e Relacionamento com a Comunidade.	  
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Apesar da preparação antecipada e participação ativa dos gestores na sua divulgação, houve 

pouca menção a esses valores nas narrativas colhidas nas entrevistas para esta pesquisa e, 

quando questionados com questão específica sobre o tema, as respostas ao pesquisador 

variaram do desconhecimento total ao conhecimento relativo desses valores, e nesse caso, 

com a ressalva de que já eram praticados pelos funcionários muito antes de sua divulgação 

pela empresa, conforme depoimento de funcionário ao pesquisador: 

Quando a [M Mineração] divulgou os valores, muitas pessoas na 
comunidade falaram: “Na realidade está só expressando mais [enfatizando] 
porque a gente já sabe que os funcionários da [M Mineração] demonstram os 
valores. [...] a gente já sabe que os funcionários da [M Mineração] mostram 
os valores no dia a dia da comunidade”.  

Outro funcionário, no entanto, entendeu que a divulgação trouxe algum benefício de 

esclarecimento no relacionamento dos empregados com os membros da comunidade, embora 

também avaliasse que os membros da comunidade já percebiam os valores esposados 

divulgados na empresa: 

Eu acho que pode ter mudado um pouco assim a percepção dos empregados, 
que tem hoje muito clara as regras, com relação aos valores da [M 
Mineração], o que pode, o que não pode, mas a comunidade também, só que 
assim, eu não percebo, porque a minha percepção é que na comunidade já 
existia essa questão, por exemplo, do valor preocupação e respeito, no 
sentido de honestidade, no cumprimento de... sabe, o que fala [...] então eu 
acho que fica até mais fácil para a gente saber conduzir as nossas ações 
perante a própria comunidade 

Como o programa Single M visava colocar todas as empresas do grupo no mundo sob uma 

identidade única, todas as empresas tiveram que alterar sua denominação para Grupo M. 

Dessa forma, a partir de 2009, a M Mineração alterou seu nome para Grupo M do Brasil30, o 

que causou e ainda causa certa confusão nos moradores de Minerópolis (M MINERAÇÃO, 

2013). 

Uma das mudanças implementadas nessa restruturação, foi a adoção da estrutura matricial de 

administração, que trouxe consequências nas práticas organizacionais, refletindo-se no 

relacionamento com os fornecedores de Minerópolis. Nesse novo modelo de estrutura 

organizacional, a ideia era de racionalização das atividades de suporte, com a criação de um 

centro de serviços compartilhados que se encarregaria dessas atividades em um único local 

situado em determinadas regiões do mundo, sendo que na América do Sul esse centro ficou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  A fim de facilitar a identificação o nome M Mineração foi mantido ao longo de todo trabalho.	  
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localizado na cidade de São Paulo. Assim, todos os serviços de cobrança, pagamento, folha de 

pagamento, recrutamento e seleção de todas as empresas na América do Sul passaram a ser 

executados nessa central de serviços, o que em teoria, representaria uma redução nos custos 

devido à racionalização trazida pela mudança, pois trabalhos de grande volume e de baixa 

complexidade podiam ter suas rotinas padronizadas e executadas por um número menor de 

pessoas, com menor grau de especialização e com menor remuneração.  

Como essa central de serviços se subordinava ao centro corporativo em Londres, na prática 

passou a funcionar quase como um terceiro prestando serviços às empresas operacionais. 

Dessa forma, quando ocorria algum problema de pagamento de um fornecedor de 

Minerópolis, ele passou a ter que entrar em contato com algum funcionário da central de 

serviços em São Paulo para tentar resolver a questão. Apesar das promessas de manutenção 

do nível de serviço, a partir dessa mudança começaram a ocorrer atrasos no pagamento para 

alguns desses fornecedores, o que comprometia a prática de não atraso nos pagamentos e 

punha à prova o valor Cumprimento de compromissos.  

O sucesso, em nível mundial, na implantação das medidas de reorientação estratégica, aliado 

a outros ganhos obtidos em programas de economias de custo como consequência de 

inovações operacionais e renegociação de contratos com fornecedores importantes, além do 

aumento de preços dos metais devido à explosão de consumo do mercado siderúrgico chinês, 

resultaram num aumento significativo nos resultados da empresa: o lucro líquido por ação 

aumentou 36% no período de 2006 a 2011. Nesse mesmo período, os indicadores de acidentes 

com afastamento do trabalho foram reduzidos em 45% e de fatalidades tiveram uma redução 

de mais de 60%. Os programas desenvolvidos nas comunidades receberam vários prêmios 

internacionais e a M Mineração recebeu prêmios por seu desempenho na área de 

desenvolvimento sustentável no Brasil. 

Na M Mineração o período foi também marcado pelo início da construção da nova usina em 

Várzea em 200731, que trouxe grande preocupação para os moradores de Minerópolis devido 

a boatos sobre o fechamento da usina da cidade após a inauguração da nova planta. Além 

disso, ocorreu a aposentadoria do diretor industrial, que estava lá desde 1994, substituído por 

uma pessoa que veio de uma usina do grupo na Venezuela. Embora a empresa tivesse 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  O projeto de titânio de Várzea, cujo custo previsto superava US$ 1 bilhão era um dos projetos 
gigantes a serem implementados na gestão da nova presidente. Representava a possibilidade de 
crescimento da área de titânio dentro do Grupo M no mundo. Havia necessidade de aumentar a escala 
de produção de titânio a fim de diluir os seus custos fixos.	  
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esclarecido a população a respeito do não fechamento da usina esse receio ainda existia, como 

pode ser notado no depoimento de alguns dos moradores: 

[então] a gente fica com medo, a hora que instala mesmo essa firma lá [em 
Várzea], que está trazendo minério de lá para cá. Agora você vê a despesa da 
companhia que fica desse minério, o tanto que aumenta trazendo cento e 
tantos quilômetros, quase 200 km, para ser beneficiado na outra empresa [em 
Minerópolis], então eu tenho muito medo. 

O depoimento de um funcionário ao pesquisador confirma essa preocupação dos moradores 

de Minerópolis: 

[mas] o que mais tumultuou foi quando iniciou a operação em [Várzea] 
mesmo. As pessoas achavam que, por trazer o minério de lá que a operação 
aqui ia ser suspensa. É o que mais incomodou nos últimos anos foi isso. 

Analisando-se os depoimentos de outros moradores pode-se inferir que esse temor se originou 

na busca pela segurança que é dada pela presença de um “ente protetor”, no caso a M 

Mineração que provê os empregos, as compras dos comerciantes na cidade, as contribuições e 

doações para as entidades sociais e o patrocínio das festas populares. No passado, 

ocasionalmente, funcionava até como substituto das entidades governamentais, quando estas 

não davam a assistência necessária à população como, por exemplo, no empréstimo de 

ambulância nos casos de emergência, ou quando faltavam recursos para a manutenção de 

pontes e estradas. Os moradores acabam por associar a empresa à figura de uma grande mãe 

protetora que os acolhe e dá proteção: 

Eu, quando se trata, quando alguém fala em montar um projeto, em buscar 
qualquer tipo de ajuda, ninguém fala em outra entidade, em outra empresa, 
procura a [M Mineração], porque eles fazem um trabalho social muito 
preciso (necessário, útil), eu acho que eles veem a [M Mineração] como uma 
mãe  da comunidade de [Minerópolis], entendeu? E eu vejo isso e sinto isso 
também (presidente da Associação dos Deficientes de [Minerópolis]) 

[todo mundo], como se diz, você sabe disso, tem muito amor aqui, a mãe [M 
Mineração] que a gente fala mãe, não é? (assistente administrativa) 

Essa postura dos moradores da cidade é analisada de uma forma mais realista por um gestor 

da empresa que se relaciona com os moradores há mais de 30 anos: 

[...] mas ainda tem uma cultura de dependência muito forte, seja das 
empresas, seja da prefeitura. E isso que é o difícil da gente quebrar isso. 
Porque a gente tem expectativa de curto prazo e não pode ser, tem que ser a 
longo prazo. Essa cultura de dependência, de paternalismo de não sei o quê, 
isso vem sendo construído ao longo dos anos. Eu acho que as próprias 
empresas contribuíram para isso. E agora elas enxergaram que não era bem 
assim. [...] mas se você olha o que se investiu ali [Minerópolis] em imposto e 
tal, era para ser muito melhor. Então a gente viu que aquela forma que as 
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empresas trabalhavam, se ajudou por um lado, gerando renda, gerando 
emprego, gerando impostos e tal, por outro não foi muito eficiente o dinheiro 
que ela deixou na cidade. Ele não distribuiu, ele não reverteu para benefício 
social. 

A substituição do diretor industrial da M Mineração, em 2007, também foi sentida pelos 

moradores da cidade, devido à forma de agir do novo executivo que tomou o seu lugar, que, 

em contraste com as práticas de seu antecessor que achava importante dialogar com as 

pessoas da cidade procurando conversar com as pessoas na cidade, deixou de fazer esses 

contatos, preferindo que isso fosse feito por meio dos canais oficiais criados pela nova 

estrutura colocada em prática pelo grupo M, ou seja, os funcionários do Departamento de 

Relações com a Comunidade. Essa mudança na prática de relacionamento com a comunidade 

foi bastante sentida por alguns dos moradores conforme depoimentos colhidos na pesquisa: 

O acesso era mais fácil, era muito mais fácil, a gente tratava direto. Hoje 
você tem que fazer projeto, e manda projeto, e tem data para colocar esse 
projeto. Então é o seguinte, é mais interessante para a empresa? É, só que 
para nós exclui uma camada, a maioria, exclui a maioria da comunidade de 
ter acesso a esses benefícios. Não é qualquer pessoa que faz um projeto 
(empresário, proprietário de casa de móveis). 

[então] que houve esse distanciamento da diretoria, da gerência, da 
comunidade sim. Aí o que fazem? Contrata-se uma pessoa para fazer o 
relacionamento com a comunidade e acha que isso está tudo resolvido.  
Entendeu? Aí você tem ali um evento de muita importância, que é o caso da 
minha região ali na zona rural, a [M Mineração] bancou lá um projeto de 
panificação [...] e a [M Mineração] foi decisiva nesse projeto. Aí quem vai 
na inauguração? Não temos nada contra a pessoa do relacionamento com a 
comunidade, mas a pessoa nesse momento importante [...] A diretoria tinha 
que estar presente, entendeu? Então eu vejo isso como uma falta de 
interesse, de estarem interagindo com a comunidade achando que o papel 
que estão fazendo já é o suficiente: “Olha, nós temos uma pessoa que trata 
do relacionamento com a comunidade, você trata com ele, pronto e acabou. 
O que ele resolver lá, resolveu” (coordenador do SEBRAE). 

Essa opinião não é compartilhada pela funcionária encarregada do relacionamento com a 

comunidade que analisa a situação de outra forma: 

Antes o pessoal não tinha muito contato com a empresa, sabe. Parece que às 
vezes não davam muita abertura. Hoje parece que eles já enxergam assim, eu 
acho que até para a criação dessa área de relações com a comunidade 
melhorou muito, porque às vezes recebe um telefonema com demanda que 
não é da minha área, mas vem até mim, aí eu já encaminho, entendeu? [...] 
visitas praticamente não tinha na empresa antes, agora a gente leva uma vez 
por mês, ou às vezes até duas. Visitantes de escola, sabe, ou às vezes o 
pessoal assim de alguma secretaria, da prefeitura quer ir lá, às vezes, bater 
um papo, alguma conversa, eu falo: “Não, vem aqui, eu te recebo aqui.” 
Então para eles é bom, sabe, porque eu acho que nem isso eles tinham. Eu 
acho que é mais essa questão de abertura mesmo, sabe. 
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Outro morador, apesar de reclamar da falta de contato mais direto com os gestores, acha que a 

mudança de prática foi benéfica tanto para a comunidade como para a empresa: 

[isso] o contato era mais direto, é claro que hoje foram criados os cargos né, 
ela tem os gerentes de relacionamento. Então esses projetos via gerentes de 
relacionamento da empresa, que leva até a diretoria os projetos para serem 
aprovados ou não. E, antigamente não tinha necessidade desses projetos, mas 
no meu ponto de vista essa atitude hoje é melhor porque tem uma análise 
melhor.[...] E agora, com essas análises, a gente acredita que serão mais 
sustentáveis, que esses recursos serão melhor aplicados e deverão trazer 
melhores resultados para as comunidades que receberem esses recursos. 

No entanto, esse mesmo morador comenta sobre o afastamento dos gestores do convívio com 

a comunidade: 

Com certeza, hoje nós percebemos o afastamento da diretoria com a 
comunidade. O motivo eu não sei, não sei se é falta de tempo ou se 
realmente a empresa mudou a política nesse relacionamento [...] a 
comunidade sabia quem era a (fazia parte da) diretoria, sabia que o diretor da 
[M Mineração] é o fulano de tal, mudava, a gente ficava sabendo, e a 
presença deles nos eventos da sociedade também era maior. Hoje nós não 
vimos mais essa presença, quer dizer, a comunidade sente esse afastamento. 
Então, mas eu não estou culpando aqui a pessoa, eu acho que é em virtude 
até da demanda profissional que tem e talvez maior do que tinha antes. 

Os fornecedores de Minerópolis também sentiram a mudança nas práticas ocorridas após as 

mudanças, conforme comentado por um funcionário/morador da cidade: 

O contato era mais direto, ou seja, o contato era diretamente, tinha mais 
acesso na empresa. Hoje há uma reclamação que eles só podem reclamar no 
fórum. Então o contato hoje é durante o fórum que tem correlação com a 
comunidade e a reclamação que eles tem é que não tem aquele contato direto 
com o comprador, o que compra serviço. Às vezes quem está comprando o 
serviço é uma pessoa fora da região, da [M Mineração], mas de outras 
localidades (central de compras centralizada em São Paulo). Então ele sente 
falta desse relacionamento direto. Então o que eles entendem é que isso 
talvez seja o grande fator que a conta (das compras) da [M Mineração} 
reduziu na região [de Minerópolis]  

Esses depoimentos mostram que o VRCO Pessoalidade, que havia sido construído 

principalmente pelo empenho e interesse pessoal do Diretor Industrial anterior que fazia 

questão de manter contato direto com os moradores foi aos poucos sendo abandonado, 

primeiro pela sistemática implementada na nova política para investimentos na comunidade e 

da CFAS e mais adiante pelo modo de agir do novo Diretor Industrial, mais voltado ao 

gerenciamento das operações da planta. Adicionalmente, a implementação da estrutura 

matricial no Grupo M também contribuiu para o afastamento dos gestores, principalmente da 

área de compras, dos fornecedores locais. 
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O valor Informalidade tinha sido posto à prova quando da implementação dos programas de 

Qualidade Total e ISSO 9002 e ao longo do Período 5 foi sendo transformado em  

Formalidade, tendo ficado mais evidente a partir da criação do Departamento de relações 

com a comunidade e o afastamento gradativo dos gestores da empresa do convívio mais direto 

com os moradores da cidade.  

Essa questão está relacionada com a maneira pela qual os moradores começam a perceber o 

seu relacionamento com a empresa, isto é, eles consideram que estão tratando com uma 

pessoa ou com um representante da empresa? Deve ser reconhecido que é uma questão difícil 

de ser respondida tendo em vista o posicionamento da própria pessoa encarregada da função 

de coordenadora de relações com a comunidade que se vê como representante da empresa, 

enquanto muitas pessoas da cidade a veem como [Fulana], filha do dono da farmácia e que 

por conhecer a cidade e seus problemas é a pessoa mais adequada para essa função, como 

comentou a responsável por uma das entidades que recebem contribuições da empresa:  

[...] vem a [coordenadora de relações com a comunidade], sempre vem. Ela 
sempre nos visita. Agora já tem um tempinho mas é que ela está grávida 
novamente, mas é ela que é o contato, a [coordenadora]. E assim lá tá 
sempre aberto também prá gente ligar, conversar. Não foi sempre assim, 
depois que a [coordenadora] tá aí sempre foi assim. Antes dela a  gente não 
tinha nenhum contato não. [...] Aí depois que colocou a [coordenadora] 
melhorou muito. Eu tenho um apoio, tenho um canal. 

No entanto, na medida em que as novas diretrizes do Grupo M levam a haver menos 

Pessoalidade e mais Formalidade nas relações, a pergunta que se faz é como as pessoas na 

comunidade irão reagir frente a uma eventual mudança na pessoa encarregada das relações 

com a comunidade, se este não for mais um(a) morador(a) de Minerópolis. 

De forma geral, o Período 5 foi marcado pela mudança na forma de relacionamento dos 

gestores e funcionários da empresa com os moradores, pois se passou de uma gestão marcada 

pela informalidade e contato face a face para uma gestão mais distante, direcionada para o 

contato por meio de canais oficiais e comunicação por meio do preenchimento de formulários, 

tornando o relacionamento menos pessoal. Subjacente a essas mudanças de práticas está a 

descontinuação do valor Pessoalidade e a construção do valor Formalidade em 

contraposição ao valor Informalidade que vigorava até esse período.  

A criação da área de Relações com a Comunidade e contratação de uma pessoa responsável 

especificamente para fazer o contato com as pessoas na comunidade sinalizou a mudança de 

prática nessa área, que conforme mencionado anteriormente vinha sofrendo transformações 
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desde a reestruturação ocorrida no Grupo M em 1999 quando do estabelecimento da Divisão 

de Metais Básicos e subseqüente criação do departamento de Desenvolvimento Sustentável na 

Divisão e na M Mineração, com crescente interferência do pessoal da área corporativa nas 

práticas de relacionamento dos funcionários da M Mineração com os moradores de 

Minerópolis.   

A atenção do gerente industrial deveria estar voltada à garantia do melhor retorno possível 

dos ativos por ele administrado e isso incluía dedicar a maior parte do seu tempo na 

administração da produção, limitando, consequentemente, ao mínimo os seus contatos com 

membros da comunidade, já que havia um setor criado especificamente para esse fim. Pode-se 

concluir que essa mudança de prática tem como VRCO subjacente o Compromisso com o 

Resultado. 

Com relação aos outros VRCO, embora a prática de não atraso nos pagamentos estivesse 

sendo ameaçada pela falta de atenção dos funcionários da central de pagamentos, ainda não se 

percebia nas entrevistas com os funcionários e moradores da cidade alguma percepção de 

mudança no valor Cumprimento de Compromissos: 

A [M Mineração] é uma firma que, se vendeu para ela, você pode dizer que 
está com o dinheiro no bolso [...] Graças a Deus são pessoas muito 
responsáveis, é uma firma que não tem direito de ninguém falar dela 
(empresário, proprietário de supermercado). 

É uma empresa que eu vejo aí que paga todos os seus fornecedores em dia, o 
que poderia trazer alguma coisa, é se a empresa não pagasse. Ela tanto paga 
os seus fornecedores, quanto exige que os fornecedores [dela] paguem o 
comércio local. Então isso aí é uma exigência dela. Eu sou proprietário da 
Serra Flora, então se eu não pagar o comércio [...] eu vou ser chamado lá e 
vão perguntar: Por que é que não pagou se nós estamos pagando em dia? 
(prestador de serviços). 

Então a [M Mineração] é mais confiável, principalmente assim, se você é 
funcionário da [M Mineração], você compra a prazo em qualquer local. E 
eles confiam muito, por exemplo, os comerciantes ficam ansiosos para 
negociar com a [M Mineração], para vender para ela, eles sabem que a [M 
Mineração] tem um processo de pagamento muito bom, né, e sempre paga 
em dia, como diz, assume seus negócios, os seus compromissos, então isso é 
muito bem visto, é natural no comércio. Isso reflete até no funcionário, 
porque o funcionário da [M Mineração] consegue negociar qualquer coisa na 
cidade, na comunidade, porque por trás tem a imagem da empresa, né 
(coordenador de meio ambiente). 

Eu que sou de [Minerópolis], é muito fácil a gente conversar com vizinhos e 
você percebe, assim, em relação a outra companhia [Grupo Nacional], as 
pessoas querem vestir a camisa da [M Mineração] porque a [M Mineração] 
paga direito, paga em dia, a [M Mineração] cuida dos seus empregados 
(coordenadora administrativa). 
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Dessa forma durante o período 5, apesar de posto a prova, foram reafirmados nas interações 

com moradores da comunidade os VRCO Cumprimento de compromissos e Compromisso 

com o resultado, construído o valor Transparência, tendo o valor Informalidade  sido 

transformado em Formalidade e descontinuado o valor Pessoalidade.  

Quadro 11: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados – 

moradores  – Até o Período 5 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Compromisso com o Resultado 

Transparência 

Formalidade 

                  Fonte: elaborado pelo autor                

4.2.6 Período 6 (2012 e 2013): Fracassos e nova reestruturação: aguardando ordens 

A partir do início de 2012, diversos fatores levaram a uma rápida deterioração dos resultados 

do Grupo M, a começar pelos grandes projetos: o maior deles, em implantação no Brasil 

enfrentou diversas ações de organismos ambientais e de prefeituras que causaram um grande 

atraso na sua implementação e, consequentemente,  um aumento significativo no seu custo de 

implantação, da ordem de mais de 3 bilhões de dólares (ALONSO, 2013). O projeto no Peru 

não pode sequer ser iniciado devido à reação da comunidade local, preocupada pela potencial 

falta de água que poderia ser provocada pela implantação da planta de processamento de 

minério. As pesquisas minerais no Alasca conseguiram atingir certo avanço, mas sempre 

ameaçadas pela reação de parte da comunidade local que não aceitava atividade de mineração 

em local próximo a um santuário de criação de salmão. Aliado a isso, novamente os preços 

dos metais sofreram grandes quedas devido à redução no percentual de crescimento 

econômico da China. Como consequência, os resultados de 2012 causaram uma significativa 

redução no valor das ações da empresa (CANDY, 2013).  

Apesar disso, os indicadores relativos à segurança continuaram a mostrar resultados positivos 

e a política de investimentos na comunidade resultava em diversos exemplos de programas 
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bem sucedidos de empreendimentos envolvendo moradores do entorno de várias operações ao 

redor do planeta (GRUPO M, 2012). 

Isso, no entanto, não foi suficiente. A pressão dos acionistas em função dos maus resultados, 

principalmente devido ao atraso no projeto do Brasil e consequente necessidade de aumento 

no valor do investimento foi muito grande e, no início de 2013, a presidente executiva teve 

que renunciar a seu posto. Após alguns meses de procura, foi  contratado para o seu lugar um 

executivo que trabalhava em uma grande mineradora multinacional e que era o protótipo do 

executivo de mineração: profissional do sexo masculino, australiano, com perfil conservador e 

totalmente direcionado para resultados. Suas primeiras declarações não deixaram dúvidas com 

relação às suas prioridades: 

Assegurar que o portfólio (de projetos do [Grupo M]) seja o portfólio 
correto. [...]no fim, se não criarmos valor para todos os nossos principais 
acionistas não teremos futuro. A minha função é justamente por essa ideia 
em prática (THOMAS; ENGLAND, 2013). 

A declaração do novo presidente do Grupo M é esclarecedora no sentido de explicitar a 

imposição da visão do mundo como ele é. É de se supor que para atingir os objetivos a que ele 

se propõe novas diretrizes para as empresas pertencentes ao grupo surgirão, implicando em 

mudanças nas práticas vigentes. 

De fato, como esperado pelos analistas de mercado, uma nova reestruturação foi divulgada 

com anúncios de desistência de projetos importantes como aqueles nos Estados Unidos e no 

Peru. Além disso, ficou definido que no Brasil, duas das três empresas do Grupo M seriam 

fundidas, com aposentadoria antecipada do presidente da M Mineração (o presidente da outra 

empresa iria acumular o cargo), redução de pessoal administrativo e transferência do 

escritório central de São Paulo para Belo Horizonte, objetivando a redução de custos.  No 

final de 2013, época da finalização da pesquisa de campo, ainda não havia definição com 

relação aos funcionários da M Mineração e às atividades da área de Desenvolvimento 

Sustentável, apenas boatos que traziam insegurança aos empregados, conforme relato da 

funcionária do departamento: 

Por enquanto não há nenhuma definição com relação à nossa área, mas já 
ouvi dizer que estão pensando em unificar as estruturas de [Várzea e 
Minerópolis] para reduzir os custos. Também ouvi dizer que a área de 
relações com a comunidade vai sair da Diretoria de Desenvolvimento 
Sustentável e vai se subordinar à área de Recursos Humanos. 
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Essa mudança, caso confirmada, viria a demonstrar uma redução na importância dada pelo 

Grupo M nos assuntos relativos a Desenvolvimento Sustentável já que a área deixaria de ter 

uma diretoria específica tratando do assunto, passando a ser apenas mais uma área sob a 

responsabilidade do Diretor de Recursos Humanos, cujo escopo de trabalho já é por si só 

bastante amplo. 

Com relação aos moradores de Minerópolis, até a última visita do pesquisador à cidade, em 

dezembro de 2013, a reestruturação e substituição do presidente não havia chegado ao 

conhecimento das pessoas na cidade, embora já não houvesse muito contato com os gestores 

da empresa devido à prática implantada de direcionamento do relacionamento dos moradores 

por meio do departamento de relações com a comunidade. 

Nesse período, pelo menos até o final de 2013, não se notava alteração significativa nas 

práticas e, consequentemente, nos VRCO subjacentes a essas práticas. 

Quadro 12: Valores Relativos à Competição Organizacional na relação empregados - 

moradores – Até o Período 6 

 

Cumprimento de compromissos 

Respeito 

Valorização da mão de obra local 

Abertura ao entendimento 

Compromisso com o Resultado 

Transparência 

Formalidade 

                  Fonte: elaborado pelo autor               

4.3 Algumas reflexões sobre o relacionamento dos funcionários da M Mineração com os 

moradores de Minerópolis: um resumo geral 

Ao percorrer a história da M Mineração e Minerópolis em suas diferentes fases, do começo 

das pesquisas minerais no início da década de 1960 até a reestruturação organizacional 

vivenciada pela empresa no final do ano de 2013, da mesma forma que em Domenico (2007), 

esta pesquisa pretendeu compreender como os valores relativos à competição organizacional 

subjacentes às práticas organizacionais nas relações entre gestores e empregados da M 
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Mineração e moradores de Minerópolis foram construídos e reconstruídos ao longo do 

período analisado. 

Dos oito VRCO que foram apreendidos ao longo do período analisado, dois se originaram na 

visão de mundo (o mundo como deveria ser) do “fundador”, engenheiro Dieter Lang de uma 

vida austera, movida pelo trabalho sério, de rígido cumprimento dos compromissos assumidos 

e respeito aos  seus semelhantes, que inspiraram os funcionários que trabalharam com ele a 

construir práticas com os valores Cumprimento de compromissos e Respeito subjacentes ao 

seu relacionamento com os moradores de Minerópolis.  

Os valores Abertura ao entendimento e Valorização da mão de obra local foram 

construídos nas práticas de aproximação e preocupação com o outro desenvolvidas  de forma 

espontânea pelos gestores e funcionários da empresa no convívio com os moradores locais. 

 As práticas que tinham o Compromisso com o Resultado como VRCO subjacente, em 

realidade, sempre estiveram presentes no relacionamento dos empregados com a comunidade, 

tendo se evidenciado à medida que a empresa se adequava à nova realidade do mercado de 

titânio, que se abriu à competição internacional.  

A importância do VRCO Informalidade que estava subjacente às práticas dos funcionários 

no seu relacionamento com os moradores do entorno praticamente desde o início das 

operações da empresa, foi se transformando à medida que a necessidade de adequação à 

realidade se fazia presente e a empresa implantava programas de Qualidade Total e se 

enquadrava nas normas da ISO 9002, além de mais tarde passar a atender às exigências das 

normas estabelecidas pelo escritório central corporativo do Grupo M no que tange a 

Responsabilidade Social Corporativa. Ao longo desse processo passaram a prevalecer novas 

práticas que tinham a Formalidade como VRCO subjacente. 

Da mesma forma o VRCO Pessoalidade esteve presente nas interações entre empregados e 

moradores do entorno desde o início desse relacionamento, mas se tornou mais evidente com 

a chegada de um novo diretor industrial em 1994 que fazia questão de manter contato direto 

com os moradores da cidade. A introdução gradativa de procedimentos ditados pelo escritório 

corporativo acabou por limitar, de certa forma, a prática das conversas face a face com os 

membros da comunidade. A criação da área de relacionamento com a comunidade foi apenas 

o desfecho de um processo de mudança que ocorreu ao longo de alguns anos, pois mesmo 

com as novas normas o antigo diretor industrial mantinha o diálogo com os moradores, o que 
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foi descontinuado somente após a sua aposentadoria  em 2007 e a chegada do novo executivo 

vindo de uma empresa do Grupo M na Venezuela. 

Finalmente, dentre os VRCO apreendidos, merece maior atenção o valor Transparência, 

tendo em vista que, na época em que a M Mineração não sofria a interferência do escritório 

corporativo no relacionamento de seus gestores e demais empregados com os moradores de 

Minerópolis, havia uma maior aproximação, com relações marcadas pela informalidade, mas 

com pouca transparência com relação a informações sobre a empresa e suas políticas, o que 

de certa forma não parecia incomodar a maioria dos moradores da cidade que tinham 

relacionamento com os funcionários da empresa, isto é, essa prática não tinha o mesmo 

significado para funcionários e moradores, à exceção dos moradores/dirigentes do sindicato 

de trabalhadores. 

A partir do momento em que o escritório corporativo passou a influenciar nesse 

relacionamento por meio do estabelecimento de uma série de procedimentos, aquele 

relacionamento passou por uma transformação, perdendo muito da espontaneidade e 

informalidade, tornando-se formal e, até certo ponto, burocrático. No entanto, aparentemente 

ele teve ganhos em termos de transparência com a publicação dos critérios para concessão de 

verbas para projetos sociais e ampla divulgação de dados econômicos e sociais da empresa 

por meio do Relatório à Sociedade e o reconhecimento dessa transparência pelos moradores 

da cidade que se relacionavam com a empresa por meio dos projetos sociais. 

A pergunta que pode ser feita é: por que a empresa, de repente, resolveu ser tão transparente? 

Pelas informações colhidas no site institucional da empresa, a divulgação de todas essas 

informações ao público faz parte da política global de Desenvolvimento Sustentável do Grupo 

M, que segue as melhores práticas das empresas com ações colocadas nas Bolsas de Valores 

globais, como a de Londres. De qualquer maneira, intencionalmente ou não, a partir da 

implementação dessa política, pode-se afirmar que ao longo do tempo, num processo que 

começou com a maior interação dos funcionários com os moradores, passou pela vontade 

pessoal de um diretor industrial que considerava importante comunicar-se com os moradores, 

pela necessidade de tornar públicas certas informações para as discussões do PLR e culminou 

com a divulgação do Relatório para a sociedade, a M Mineração passou de uma situação de 

não transparência para a Transparência. 

Os VRCO subjacentes às práticas entre empregados da M Mineração e moradores de 

Minerópolis e respectivos significados são apresentados no Quadro 13: 
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Quadro 13: VRCO no relacionamento empregados - moradores       

Valores Relativos à 

Competição Organizacional - 

VRCO 

Sentido construído intersubjetivamente 

Cumprimento de compromissos Cumprir rigorosamente o que foi acordado 

Respeito Respeitar o seu semelhante  

Valorização da mão de obra 

local 

Acreditar nas pessoas da região e incentivar o seu  

desenvolvimento para assumir cargos de gestão 

Abertura ao entendimento Estar aberto ao diálogo e ao entendimento com as pessoas 

de sua vizinhança e contribuir para a melhoria das 

condições sociais da população menos favorecida 

Compromisso com o Resultado Buscar a eficiência e eficácia no seu trabalho objetivando 

atingir as metas estabelecidas. 

Transparência Ser claro e transparente no relacionamento e nas 

negociações com partes interessadas, divulgando os planos 

que os envolvam e o acompanhamento dos seus resultados 

Formalidade Agir de acordo com as regras estabelecidas e registrar 

todas as ações realizadas 

Pessoalidade (descontinuado) Manter contato direto com os interlocutores na 

comunidade 

Fonte: elaborado pelo autor 

Na Figura 8, pode-se visualizar a construção dos VRCO ao longo dos períodos identificados: 

 

 

 

 



110	  
	  

Figura 8 – Construção dos VRCO na relação empregados – moradores 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Domenico (2007), as organizações diferenciam-se uma das outras na forma 

como buscam recursos necessários à sua sobrevivência “em” e “por meio de seus 

stakeholders, que neste caso específico é a comunidade ou, como melhor definido por McVea 

e Freeman (2005), os membros da comunidade. Ainda segundo a autora essa diferença ocorre 

porque ao longo do tempo as empresas desenvolvem práticas, de natureza social, ou 

procedimentos típicos que demonstraram ser efetivos na obtenção dos recursos que elas 

necessitam. Subjacentes a essas práticas estão os VRCO. 

Este estudo visou compreender como são construídos os valores relativos à competição 

organizacional (VRCO) subjacentes às interações entre membros de organizações e 

moradores do entorno onde estão inseridas. Para tanto, buscaram-se três objetivos específicos 

que foram atingidos: a) levantaram-se os principais fatos históricos da M Mineração, do grupo 

empresarial a que ela pertence e da cidade de Minerópolis, desde a fundação das organizações 

e da cidade até a realização da pesquisa de campo, que se encerrou no final de 2013. Foram 

identificadas as principais práticas estabelecidas durante esse período no relacionamento entre 

empregados da companhia e moradores da cidade, bem como foram apreendidos os valores 

relativos à competição organizacional (VRCO) subjacentes a essas práticas 

Isso permitiu que o problema de pesquisa fosse respondido. Assim como em Domenico 

(2007) e Leitão (2010), notou-se que os valores apreendidos nesta pesquisa parecem resultar 

da busca do equilíbrio dinâmico entre as visões de mundo e as necessidades organizacionais. 

Nesta pesquisa, no entanto, foi observado que as visões de mundo não tem uma única origem, 

pois a visão do “mundo como deveria ser” provém de quem fez o papel de “fundador” da 

empresa no seu início, enquanto a visão do “mundo como ele é” emana das políticas 

corporativas do grupo empresarial que controla a empresa-objeto da pesquisa. 

Os VRCO foram construídos e reconstruídos por meio das interações mediadas pela 

linguagem. À medida que os empregados iniciaram os seus contatos com os moradores do 

entorno da mina, se instalaram, contrataram moradores para ajudar nas pesquisas minerais e 

depois na construção da planta e na operação da mina e usina, expandindo os relacionamentos 

com membros da comunidade, um novo vocabulário foi sendo construído em conjunto. Pois 

como destacado por Barret, Thomas e Hocevar (1995), o significado não é centrado na mente 

de um único indivíduo, ele deve ser enxergado como ocorrendo nos nossos relacionamentos 
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com os outros, isto é, o significado subjacente a um VRCO deve ser o mesmo para 

empregados e moradores. 

Dessa forma, as práticas no relacionamento empregados - moradores foram construídas no seu 

período inicial, com inspiração na visão do “mundo como deveria ser” do diretor técnico do 

grupo empresarial que fez o papel de fundador. Ao longo do tempo, outras práticas foram 

sendo construídas e/ou modificadas por influência de políticas corporativas (“o mundo como 

ele é”), além da adaptação da empresa à realidade em função das alterações no contexto 

(crises econômicas, abertura do mercado brasileiro à competição internacional). 

A análise das interações entre empregados e moradores ao longo de mais de 40 anos de 

relacionamento também revelou que os VRCO reproduzem aspectos culturais da sociedade da 

qual fazem parte, como destacado por Domenico (2007).  

Isso pode ser constatado no caso de Minerópolis que é uma cidade que foi “descoberta” pelos 

bandeirantes paulistas durante o ciclo do ouro, na primeira metade do século XVIII, cuja 

cultura foi forjada em meio às lutas com os índios e a exploração do trabalho escravo no 

garimpo desse minério. Segundo Bertran (1985, p.24): 

A sociedade do período de mineração se organizava de maneira muito 
segregada: brancos, mulatos e negros. Os brancos, senhores de escravos, 
vieram para as minas, em sua maior parte solteiros, na condição de 
aventureiros, emigrados de Portugal, de São Paulo, da Bahia e do 
Pernambuco, por razões econômicas.  

Pode-se inferir para essa sociedade o mesmo tipo de relação marcada pela diferença de poder 

e de hierarquia entre os dominantes e os dominados de que trata Darcy Ribeiro (1995) em seu 

livro, O Povo Brasileiro. Os garimpeiros que sobreviveram ao fim do ciclo do ouro 

transformaram-se em pequenos agricultores ou trabalhadores rurais, quase sempre explorados 

pelos grandes proprietários rurais da região. As características da sociedade na região, naquela 

época são descritas por Souza (2003, p. 28): 

A sociedade apresentava pouca mobilidade social; a família da região do 
[Morro], como na maior parte do Brasil, tinha caráter patriarcal e os seus 
valores predominantes centravam-se nos preceitos éticos, morais e religiosos 
ensinados pela Igreja Católica. A taxa de natalidade superava cinco filhos 
por casal e a educação era muito precária e desprovida de incentivo, tanto 
que as pessoas mais cultas sabiam, quando muito, escrever o nome e ler 
algumas palavras. Instalada no início da década de [19]60, na Fazenda 
[Silva], a primeira escola ensinava apenas o primário. Dizia-se que não era 
necessário estudar para trabalhar na roça. 
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Esses antecedentes podem ajudar a compreender a aparente passividade dos pequenos 

agricultores encontrada pelos primeiros geólogos que chegaram à região,  relatada por Souza 

(2003, p. 29) e que, aparentemente facilitou a fixação da empresa no local. 

Outro aspecto revelado nesta pesquisa é que, à medida que o escritório corporativo passou a 

aumentar a sua interferência no relacionamento entre empregados e moradores, os últimos 

passaram a entender que estão tratando com um representante da empresa, mesmo sendo ele 

uma pessoa conhecida na cidade. Pode ser notada a influência da estrutura (a empresa e suas 

políticas corporativas) no significado e nas interações (FINE, 2005), que é a questão da 

agência e estrutura tratada por Domenico em seu estudo de 2007. Dessa forma, apesar desta 

pesquisa ter colocado o seu foco nas interações entre indivíduos (empregados e moradores), 

isto é, no nível micro, os dados levantados revelam a influência da estrutura social (a 

corporação) nessas interações, pois como notado por Fine (2005), os dois níveis são 

entrelaçados e indivisíveis, com a microanálise implicada pela macro e vice-versa. Portanto, o 

estudo com valores relativos à competição organizacional permite colocar luz sobre as 

relações entre pessoas e delas com a estrutura. 

É interessante notar a dificuldade que alguns moradores estavam enfrentando para aceitar a 

mudança na prática anteriormente estabelecida de um contato mais pessoal com gestores e 

funcionários, em que as decisões eram percebidas como partindo desses gestores. Percebe-se, 

nas suas narrativas, que era importante para essas pessoas mostrar para os demais moradores 

da cidade que elas tinham acesso aos gestores, que aparentemente detinham o poder de decidir 

sobre esses pedidos. Ao serem implantados novos procedimentos determinados pelo escritório 

corporativo, os gestores perderam essa autonomia, a partir daí apenas “seguindo ordens”, 

reduzindo o contato direto com moradores, pois haveria uma pessoa encarregada 

especificamente das relações com os membros da comunidade. Os gestores passaram a ficar 

concentrados na sua atividade foco: produzir titânio ao menor custo possível.   

Como limitações desta pesquisa, se pode apontar, inicialmente, a dificuldade em se selecionar 

as pessoas mais apropriadas para serem entrevistadas, pois, de acordo com Godoy (1995), a 

pesquisa qualitativa não busca a composição de uma amostra, mas sim, pessoas que 

vivenciem o fenômeno que se quer estudar. Havia necessidade de se obter narrativas tanto de 

empregados quanto de moradores. Com relação aos empregados, foram selecionados aqueles 

que tinham um maior contato com os moradores, o que foi conseguido sem maiores 

obstáculos. No tocante aos moradores, a dificuldade foi maior tendo em vista que era preciso 
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identificar pessoas que tinham relacionamento com os empregados da M Mineração, o que de 

certa forma limitou o público que pudesse ter uma visão mais crítica da empresa, já que a 

relação que alguns deles têm com empregados da M Mineração se dava em consequência do 

trabalho social desenvolvido pela empresa, o que em última análise poderia ter criado um viés 

positivo nas suas opiniões a respeito da empresa, embora tenham surgido questionamentos 

com relação à responsabilidade da empresa após o encerramento de suas operações na cidade.  

Houve também limitações devido à dificuldade dos entrevistados para narrarem 

acontecimentos do passado mais distante, já que são mais de 40 anos de relacionamento entre 

empregados e moradores. Existiu uma tendência dos entrevistados focarem no passado mais 

recente, mesmo tendo sido estimulados pelo pesquisador a contarem histórias mais antigas, o 

que acabou restringindo as narrativas que envolviam fatos ocorridos há mais tempo. Segundo 

Tsoukas (2005), quando os indivíduos contextualizam o que eles ouvem, normalmente eles o 

modificam, ou em outras palavras, significados passados são interpretados e modificados por 

meio dos diálogos presentes, que é o que parece ter ocorrido em algumas das narrativas. 

Outra limitação desta pesquisa foi o fato dela ter abrangido o relacionamento dos funcionários 

de uma única empresa com os moradores do seu entorno. Os resultados poderiam ter sido 

enriquecidos caso este estudo pudesse ter investigado as interações dos moradores de 

Minerópolis com os funcionários da outra grande empresa instalada na cidade, o Grupo 

Nacional. 

Dessa forma a primeira recomendação que se pode fazer para futuras pesquisas seria estender 

o estudo no sentido de alcançar o relacionamento dos moradores de Minerópolis com os 

funcionários do Grupo Nacional a fim de apreender as práticas e os VRCO subjacentes a essas 

práticas e, assim como na M Mineração, compreender como eles foram construídos, 

comparando com os VRCO apreendidos na M Mineração. Com isso poderia ser verificado um 

dos pontos levantados na tese de Domenico (2007) a respeito do que diferencia as empresas 

no ambiente competitivo que é “como e “com quem” as pessoas enquanto stakeholders 

interagem, o que é determinado pelas práticas desenvolvidas por cada uma das empresas. 

A segunda recomendação seria retomar a pesquisa depois de completada a nova 

reestruturação na M Mineração e consolidadas as novas práticas que, pelas declarações do 

novo executivo-chefe do Grupo M, que tomou posse no final de 2013, devem privilegiar a 

busca pelos resultados. A partir disso, observar se haverá a implantação de novas práticas, se 
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serão abandonados certos VRCO aqui apreendidos, enquanto outros serão reforçados e/ou 

serão construídos a partir das interações entre pessoas. 

Este estudo possibilitou colocar luz sobre o processo pelo qual, talvez, muitas empresas 

multinacionais passam. No caso deste estudo, mesmo sendo uma empresa pertencente a um 

grupo de grande porte, a visão de mundo do “fundador” (o mundo como deveria ser) perdurou 

e tem perdurado por quase quatro décadas nas práticas entre empregados e moradores, mas 

aos poucos vem perdendo terreno para a visão de mundo da estrutura corporativa (o mundo 

como ele é). Isso se explica a partir da saída gradativa dos empregados mais antigos que 

carregam com eles os valores do fundador, substituídos por empregados mais alinhados às 

novas práticas introduzidas pela corporação e que privilegiam a busca do resultado como 

objetivo principal da empresa, como bem mostra o discurso do novo presidente do Grupo M 

em recente declaração aos meios de comunicação internacionais (Bloomberg), explicando 

porque vem promovendo uma nova reestruturação que prevê a venda de empresas do Grupo 

M consideradas não rentáveis: “Uma companhia como a nossa deveria estar entregando um 

retorno de 20% durante o ciclo (de preços de metais)”.  Claramente o seu foco está na busca 

de resultados financeiros para os acionistas, não externando nenhuma preocupação com os 

demais stakeholders, aí incluídos os empregados e os membros das comunidades. Isso remete 

ao artigo de Milton Friedman de 1970, mencionado na introdução deste trabalho: “A 

responsabilidade social de um negócio é aumentar seus lucros”. No entanto, como também 

comentado nessa mesma introdução, essa visão já foi diagnosticada há algum tempo como 

perigosa e imprudente, podendo, como alertado pelo Caux Round Table Principles for 

Business: “terminar por levar à quebra das empresas”, o que tem provocado a reação de 

empresários, como os participantes do movimento do Capitalismo Consciente, que propõem 

uma linha alternativa em que os negócios sejam conduzidos à luz de propósitos elevados e 

alinhando os interesses de todos os stakeholders, ao invés de privilegiar apenas os acionistas. 

Mesmo com as limitações anteriormente apontadas, esta pesquisa, ao abordar especificamente 

o relacionamento com membros da comunidade, explorou aspectos pouco estudados nas 

pesquisas anteriores sobre o assunto, ao mesmo tempo em que confirmou Domenico (2007) e 

pesquisas posteriores ao constatar que os VRCO parecem resultar da busca do equilíbrio 

dinâmico entre as visões de mundo do fundador (o mundo como deveria ser) combinada com 

a do grupo empresarial controlador (o mundo como ele é) e as necessidades organizacionais 

de adaptação às condições de mercado, assim como reproduzem os aspectos culturais da 

sociedade da qual fazem parte os stakeholders, neste caso os empregados e os moradores. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
SUJEITO DE PESQUISA 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa, Valores relativos à competição 

organizacional: um estudo de caso olhando as interações entre empregados de organizações 
privadas e moradores de comunidades do entorno onde estão inseridas, que se propõe a 
Compreender como são construídos os valores relativos à competição organizacional (VRCO) 
subjacentes às práticas nas interações entre empregados de organização e moradores do entorno 
onde estão inseridas. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de entrevista 
semiestruturada individual ou coletiva (grupo de foco). A entrevista será conduzida pelo Pesquisador 
Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 
mínimos aos participantes. 
 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 
de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 
sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a 
de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá 
acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 
 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 
Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, 
sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
Nome do Sujeito de Pesquisa:  
 
Assinatura Sujeito de Pesquisa:____________________________________________________ 
 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 
prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
 
 

São Paulo, 01 de outubro de 2013 
 
 
 
Ernesto Hideaki Katsurayama                  Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 
Pesquisador Responsável                                                                    Orientadora 
                                                                                                      Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 
                                                                                                      Centro de Ciências Sociais e Aplicadas – CCSA 

MackGVAL - Núcleo de Estudos sobre Gestão Baseada em Valores  
                                                                                                           Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 –  
                                                                                                                        Consolação - São Paulo – SP 
                                                                                                                            Tel: (11) 2114-8000.  
                                                                                                                       E-mail: silviarussi@mackenzie.br 
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APÊNDICE B  

 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

 

• Pontos a serem abordados nas entrevistas com moradores do entorno da planta 
industrial 

– Tempo de residência na cidade  

–  Atividade exercida na cidade  

– Relacionamento com a empresa e tempo de relacionamento  

– Narrativas sobre experiências vividas ou relatadas no relacionamento com as 
pessoas da empresa (situações problemáticas). 

– Participação nos fóruns comunitários e avaliação da utilidade dos fóruns  

 

 

 

• Pontos a serem abordados nas entrevistas com gestores e empregados da 
empresa-objeto da pesquisa  

– Tempo na organização e na área onde trabalha  

– Como chegou à organização  

–  Áreas em que atua e atuou durante o tempo que está na empresa  

– Tempo que reside na cidade  

– Narrativas sobre experiências vividas ou conhecidas no relacionamento com 
pessoas do entorno da planta industrial (situações problemáticas). 

– Significado do programa Single M no relacionamento com pessoas do entorno 

da planta industrial 
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APÊNDICE C 

         CONVITE 

 

Meu nome é Ernesto Hideaki Katsurayama. 

Sou aluno do curso de Mestrado em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. 

Meu trabalho trata da relação entre empresas e comunidades locais. Como se sabe, empresas mineradoras costumam trazer 
impactos às comunidades em que se inserem e, portanto, são adequadas para estudar o tema. 

Assim, vou pesquisar as relações entre os funcionários da M Mineração e os moradores da cidade de Minerópolis durante o 
tempo em que a empresa está operando nesta cidade. 

Gostaria muito de contar com sua colaboração para meu estudo, convidando-o(a) para participar de um encontro comigo e 
outras pessoas de Minerópolis que também aceitarem o convite. 

O objetivo desse encontro é conversar sobre experiências em que tenha se relacionado com pessoas da empresa. Você irá me 
contar suas histórias com a M Mineração. 

Essa discussão irá servir somente para eu colher mais informações para meu trabalho acadêmico. Não tem qualquer relação 
com projetos da M Mineração. 

Os dados serão analisados somente por mim, em conjunto com a professora que me orienta na execução da pesquisa, Dra 
Silvia M R De Domenico. 

Caso você tenha interesse e possibilidade de ajudar-me, solicito preencher os dados abaixo, bem como indicar a melhor 
opção de data para sua participação. 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

Telefone para contato: ___________________________________________________________________________ 

Ocupação _____________________________________________________________________________________ 

Tempo que reside em Minerópolis __________________________________________________________________ 

Opções de data: 

(    ) 4 de dezembro de à tarde (15 as 17 horas) 

(    ) 4 de dezembro à noite (19 as 21 horas) 

(    ) 5 de dezembro de manhã (10 as 12 horas) 

(    ) 5 de dezembro à tarde (15 as 17 horas) 

 

Muito obrigado 

 

Ernesto Katsurayama 

ekatsurayama@me.com 

Fone: 11 982739875 
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APÊNDICE D  

Principais fatos históricos do Grupo M, Grupo B, M Mineração e Minerópolis 

      GRUPO M 

Ano Histórico 

1917 Fundação na África do Sul 

1973 Aquisição da primeira empresa no Brasil 

1979 Aquisição de 35% do projeto da M Mineração 

1984 Aquisição de 100% do Grupo B (holding que controlava a M Mineração e outras empresas de 
mineração no Brasil) 

1998 Decisão do fechamento da MG Mineração (1 a. produtora de titânio no Brasil que iniciou suas 
operações em 1962) devido baixos preços do titânio 

1999 Fusão do grupo de empresas da África do Sul e de Luxemburgo 

Transferência da sede para Londres e lançamento de ações na Bolsa de Londres (LSE) 

2002 Lançamento mundial dos “Princípios de Negócios” 

2004 Lançamento mundial da Caixa de Ferramentas para Avaliação Sócio-Econômica 

2007 Contratação da nova Presidente Global (1 a. mulher na história da empresa) 

2008 Lançamento do programa “One M” e Valores Esposados 

2009 Reestruturação do Grupo M – extinção das divisões e centralização dos serviços corporativos 

2013 Crise no Grupo M e demissão da presidente 

Contratação de novo presidente e nova reestruturação 

  

  

 GRUPO B 

Ano Histórico 

1937 Fundação no Rio de Janeiro 

1962 Início de operações da MG Mineração no Sul de Minas Gerais 

1976 Início de operações da GO Mineração no Sul de Goiás 

1980 Aquisição da CP Mineração com operações no Sul de Goiás e Baixada Santista 

1984 Aquisição e incorporação pelo Grupo M, tornando-se parte do Grupo M no Brasil 

  

  

  



125	  
	  

 M MINERAÇÃO 

Ano Histórico 

1962 Início da pesquisa de titânio em Minerópolis pelo Grupo B 

1966 Fundação da M Mineração pelo Grupo B 

1979 Início do projeto da usina (55% Grupo B, 35% Grupo M, 10% Banco Mundial) 

1982 Término da construção e início da produção titânio 

1983 Inauguração do Centro Habitacional na Vila Atlântica com 418 casas para operários 

1985 Início novo Gerente Industrial vindo de empresa produtora de scheelita do Grupo B em Currais 
Novos – RN 

1988 Greve dos funcionários com duração de 37 dias 

1994 Implementação da Gestão da Qualidade Total e asfaltamento da Estrada Minerópolis – Usina 

Início novo Gerente Industrial vindo de empresa produtora de nióbio do Grupo M do Sul de Goiás 

1995 Certificação IS0 9002 

1996 Assalto ao posto bancário instalado na usina 

1998 Crise mundial e queda no preço do titânio (dispensa de empregados, banco de horas) 

2000 Queima do transformador do forno com queda na produção 

Venda das casas do conjunto habitacional para funcionários da empresa 

2001 Certificação ISO 14001 e racionamento de energia elétrica – redução compulsória de 25% na 
produção de metal não ferroso 

2005 Implantação da CFAS (Caixa de Ferramentas para Avaliação Sócio-Econômica 

Início do projeto M2 – transporte e processamento de minério da mina de Várzea 

2007 Início das obras do Projeto V de titânio em Várzea (usina 3 vezes maior que a da M Mineração) 

Início novo Gerente Industrial vindo de empresa do Grupo M na Venezuela 

2008 1ª. Revisão do CFAS 

2011 Início da produção em Várzea, com transferência de empregados da M Mineração para a nova 
fábrica 

2012 2ª. Revisão do CFAS 
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 CIDADE DE MINERÓPOLIS 

Ano Histórico 

1735 Fundação da cidade São José de Araguaia (garimpo de ouro e mica) 

1908 Descoberta da 1ª. jazida de titânio 

1933 Primeira produção de titânio (experimental) 

1943 Mudança do nome da cidade para Minerópolis 

1970 Estudo das alunas da Faculdade de Filosofia de Anápolis sobre a cidade de Minerópolis 

1981 Início de produção da usina titânio do Grupo Nacional 

1982 Início de produção da usina de titânio da M Mineração 

1986 Criação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Minerais de Minerópolis 

1988 Greve dos funcionários da M Mineração e Grupo Nacional – 37 dias 

1998 Inauguração da Hidroelétrica e Lago Serra da Mesa 

2005 Construção das instalações do Sesi/Senai 

Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE E – SITUAÇÃO DO PEC 2012/2014 

 

PEC- PLANO DE ENVOLVIMENTO COM A 
COMUNIDADE 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Questões/Impactos!! Obje2vo! Ações!realizadas!

1! Impactos!ambientais.!

Esclarecer! e! divulgar! para! a! comunidade! em!
geral! os! controles! e! medidas! de! gestão!
implementadas! para! gerenciar! os! impactos!
ambientais!da!Unidade![Minerópolis]!

Palestras! sobre! os! controles! ambientais!
nos! programas! de! visitas! e! entrega! de!
Relatório! de! Sustentabilidade! para! a!
comunidade!interna!e!externa.!

2!

Preocupação!com!o!
encerramento!das!
a2vidades!de!
mineração.!

Esclarecer! e! divulgar! para! a! comunidade! em!
geral! a! vida! ú2l! da! operação! e! os! principais!
aspectos!do!Plano!de!Fechamento!da!Unidade.!

Informações! repassadas! para! a!
comunidade! através! dos! Fóruns,!
campanhas,! visitas! à!unidade! industrial,!
etc;!

3!
Ocorrência!de!doenças!
ocupacionais.!

Esclarecer! e! divulgar! para! a! comunidade! em!
geral! os! controles! em! saúde! do! trabalho! da!
Unidade.!

Pendente.!

4!
Impactos!na!
infraestrutura!de!saúde!
municipal.!

Medir!a!qualidade!do!plano!de!saúde!(Unimed)!
e!subsidiar!a!tomada!de!ações,!se!necessário.! Pendente.!

5!
Impacto!no!
fornecimento!de!
energia!elétrica.!

Mobilizar! a! CELG! quanto! a! re2rada! do!
transformador! da! subestação! de! dentro! da!
Unidade!e!assim!diminuir!o!risco!de!paralização!
das! operações! da! [M! Mineração]e! diminuir! o!
risco! de! impacto! (corte! de! energia)! à!
comunidade!de![Minerópolis].!

Ações! junto! ao! Ministério! Público! para!
re2rada!do!transformador.!
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APÊNDICE F – SITUAÇÃO DO PEC 2012/2014 

 

Questões/Impactos	   Objetivo Ações	  realizadas

6
Dependência	  da	  comunidade	  em	  
relação	  as	  atividades	  de	  mineração.

Gerar alternativas de renda, além damineração, para a
população [Minerópolis].

Implantação de projetos de
empreendedorismo. Exemplo: Sabores da
Fazenda

7

Diminuição	  das	  compras	  locais;	  Baixa	  
exigência	  de	  capacitação	  técnica	  dos	  
fornecedores;	  

Desenvolver/qualificar fornecedores e comerciantes
locais e melhoraro nível de atendimento.

Programa de qualificação para fornecedores
locais em convenio com a FIEG/IEL . Em fase de
Diagnóstico.

8

Percepção	  sobre	  aceiros	  feitos	  em	  
nascentes;	  Queimadas	  nas	  áreas	  da	  
[M	  Mineração];	  Incômodo	  com	  poeira	  
de	  caminhões	  nas	  áreas	  vizinhas	  aos	  
Hortos;	  Invasão	  de	  garimpeiros	  e
Invasão	  de	  	  gado	  nas	  áreas	  da	  [M	  
Mineração].

Fortalecer o relacionamento com a vizinhos dos
hortos.

Realização de Campanha contra queimadas;
Melhoria da poeira através de redutores de
velocidade; Instalação de mata-‐burros para
evitar entrada de gado nas área da [M
Mineração]; Boletim de Ocorrência para
resolverproblemas comgarimpeiros.

9
Dependências	  financeira	  de	  
organizações	  que	  realizam	  ISCs. Diminuira dependência financeirada [MMineração].

Realizado Workshop sobre Incentivo Fiscal,
Captação de Recursos e Relacionamento com
Patrocinadores no dia 08/05/2013 no
Auditório SESI/SENAI de [Minerópolis]

10

Falta	  de	  conhecimento	  da	  
comunidade	  interna,	  das	  diretrizes	  
para	  o	  desenvolvimento	  sustentável.

Aumentar o conhecimento sobre as políticas e
diretrizes da [M Mineração]que contribuem para o
desenvolvimento sustentável para os colaboradores de
formaque possamseraplicadas.

Pendente.

 

 

 

Concluído)
10%)

Pendente)
30%)

Parcialmente)concluído)
60%)

 


