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LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR (LSO)

Permissão informal para que os empreendimentos operem, produzam

ou ampliem suas atividades em determinado território.

Não 
prevista 
em lei

Não está 
escrita em 
nenhum 

documento 
formal

Não 
prevê 

penalidades 
legais

Então, por que é tão importante?



LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR (LSO)

Investimentos 

em unidade 
industrial

Investimentos

em Pesquisa e

Desenvolvimento

Investimentos 

em novas 
tecnologias

Investimentos 

em Logística
Custos com 

licenciamento 
ambiental

Custos para 
atender exigências 
de financiamentos

Comunidades

não foram
consultadas / 
informadas / 

engajadas



Qual o custo de 
um dia com 
operações 
paradas?

Qual o impacto 
na reputação da 

empresa?

Quanto tempo 
leva para reverter 

a situação?

Qual o impacto 
no sentimento 

dos funcionários?

Auto defesa ao 
invés de 

construção 
conjunta

Comunidades 

não foram 
consultadas / 
informadas / 

engajadas

LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR (LSO)



LSO

FSC

Cerflor

AA1000

ISO 
26000

PADRÕES E NORMAS



PRINCIPAIS CERTIFICAÇÕES DO SETOR E CRITÉRIOS SOCIAIS

P3: Direitos 

de Povos 

Indígenas

P4: Relações 
Comunitárias e 
direitos dos 
trabalhadores

(avaliação de impactos 
socioeconômicos, 
programa de consultas, 
canais de diálogo, 
medidas de mitigação de 
impactos, etc.

FSC
P.5: 
Desenvolvimento 
Ambiental, 
Econômico e 
Social das regiões 
em que se insere a 
atividade florestal

Incentivar programas de 
interesse comunitário, a 
fim de melhorar as 
condições de vida das 
comunidades, implantar 
programa de 
comunicação com partes 
interessadas.

Cerflor



R$ 482 milhões 

investidos em 

projetos sociais

1,5 milhão de 

pessoas 

beneficiadas pelos 

projetos sociais

INVESTIMENTOS NO SETOR



Projetos sociais apoiados pelo setor • Temas prioritários

Educação

Desenvolvimento comunitário

Geração de renda

Desenvolvimento territorial

Voluntariado



DESAFIOS DO SETOR DE REFLORESTAMENTO, PAPEL E CELULOSE

• Atividades operacionais espalhadas por diversos municípios;

• Relevante interferência no território;

• Grande diversidade de comunidades

• Vulnerabilidade Social x expectativas / demandas

• Critérios das certificações cada vez mais específicos

• Aliar demandas do negócio com demandas das comunidades (Criação
de Valor Compartilhado)

• Abordagens de relacionamento e engajamento devem refletir as
necessidades e dificuldades de cada público

• Buscar fazer além das obrigações legais sem assumir papel do governo

• Definir prioridades e ter critérios claros em relação aos projetos
executados x impactos causados

• Mensurar os impactos dos projetos sociais na vida das comunidades

• Calcular ROI



DEFININDO PÚBLICO E AÇÕES PRIORITÁRIAS

• Diagnóstico socioeconômico;

• Identificação de potenciais impactos;

• Avaliação de riscos;

• Definição da abordagem de atuação social;

• Canal de diálogo com as comunidades;

• Registro e tratamento de demandas e queixas;

• Mapeamento e engajamento de stakeholders;

• Pilares de atuação da empresa de acordo com perfil do seu

público e estratégias do negócio.

• Tomada de decisão compartilhada

“A compreensão de como os indivíduos ou grupos são ou podem ser afetados pelas decisões e atividades 
de uma organização irá possibilitar a identificação dos interesses que estabelecem uma relação com a 

organização. Portanto, a determinação pela organização dos impactos de suas decisões e atividades irá 
facilitar a identificação de suas partes interessadas mais importantes” 

(ABNT ISO 26000, 2010, p.27)



ABORDAGENS DE ATUAÇÃO SOCIAL

Contribuição com o 
ambiente de 

negócios

• Apoio ao sucesso 
das operações

• Comunicação 
transparente

• Diálogo com 
stakeholders locais

• Gestão de impacto 
social

• Mitigação de riscos

Consolidação do 
legado

• Ser importante 
indutor no 
desenvolvimento 
econômico e social 
da região

• Investimentos 
privados de natureza 
voluntária

• Projetos sociais

• Programa de 
voluntariado 
corporativo

Compartilhamento 
de valor

• Oportunidades de 
geração de valor 
econômico advindos 
das atividades da 
empresa que 
promovam 
diretamente inclusão 
social e enfrentem as 
necessidades e 
desafios da 
sociedade.

• Oportunidades de 
relação ganha-ganha, 
prioritariamente na 
cadeia de valor da 
empresa.



O QUE VOCÊ QUER COLHER?

Capital 

Social

Boa imagem 

e Reputação

Confiança

Desenvolvimento

territorial

Relacionamento
duradouro



O B R I G A D A !

Sabrina de Branco I Bracell

sdbranco@bracell.com
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