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Introdução 

Visão 
The Lightsmith Group (“Lightsmith”) é uma sociedade de participação privada (private 
equity) que busca investimentos que gerem retornos superiores alinhados aos princípios 
sustentáveis.  A Lightsmith implementa essa visão desenvolvendo e executando estratégias 
de investimento com foco em oportunidades de negócios que atendam às necessidades e/ou 
proporcionem benefícios à sociedade. Embora as atividades das Empresas do Portfólio 
devam, portanto, proporcionar benefícios para a sociedade (que a Lightsmith mensura por 
meio de seu Sistema de Medição de Impacto, ou IMS), é igualmente importante identificar e 
gerenciar riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) significativos em seus 
investimentos.  

Abordagem 
Este documento descreve o Sistema de Gestão Ambiental e Social (“ESMS”) da Lightsmith, 
que é o conjunto de políticas e procedimentos da sociedade para identificação, gestão e 
mitigação dos riscos e impactos ambientais e sociais (E&S) associados aos seus 
investimentos. Por meio do ESMS, a Lightsmith garante que seus investimentos: 
 

 São ambiental e socialmente sustentáveis 
 São compatíveis com o desenvolvimento econômico de baixo carbono 
 Respeita os Direitos Humanos em todas as formas, evitando o preconceito e 

a discriminação  
 Evita impactos ambientais e sociais adversos e, se tais impactos forem 

inevitáveis, trabalha para mitigá-los  
 

O ESMS da Lightsmith é implementado em paralelo com o seu IMS, já mencionado acima, 
que é o conjunto de processos da sociedade utilizado para gerenciar e acompanhar o 
desempenho das Empresas do Portfólio em relação aos objetivos sociais e ambientais 
desejados (consulte IMS; consulte também o Apêndice E: Resumo das Fases de 
Investimento). 
 
Os Diretores Administrativos da Lightsmith têm a responsabilidade final de garantir a 
eficácia da política do ESMS e sua implementação. Os Diretores Administrativos são 
apoiados pelo Diretor de ESG e Impacto, pelo Diretor Jurídico e pelos profissionais de 
investimento da Lightsmith. 

Política Ambiental e Social  
 
O objetivo deste documento é delinear as políticas e procedimentos de ESMS da Lightsmith 
para identificação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais em seus investimentos.  
 
A política de ESMS da Lightsmith adota, como padrão para seu processo de análise 
ambiental e social, as Normas de Atuação da International Finance Corporation (IFC) sobre 
Sustentabilidade Social e Ambiental e as Diretrizes do Setor Industrial da IFC, conforme 
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revisadas. 1 A política de ESMS da Lightsmith também se alinha com as normas 
fundamentais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho2 e os princípios e 
conceitos básicos incorporados no Pacto Global da ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, nos Princípios do Equador e nos Princípios das Nações Unidas para o 
Investimento Responsável.  
 
Quando as normas ambientais, de saúde, segurança e sociais do país anfitrião diferirem das 
Normas de Atuação da IFC, das Diretrizes do Setor Industrial ou Direitos Trabalhistas 
internacionais, o Grupo Lightsmith aplicará o padrão mais rigoroso. 

Requerimentos Gerais 
Os investimentos da Lightsmith devem atender aos seguintes requisitos gerais:  
 

 Devem cumprir todas as leis, regulamentos e autorizações do país anfitrião, 
inclusive as leis que implementam as obrigações do país anfitrião de acordo com o 
direito internacional. 
 

 Devem desenvolver ou manter um Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS da 
Empresa), adequado à dimensão e natureza dos riscos das atividades da Empresa do 
Portfólio. As principais áreas de um ESMS são gestão de recursos humanos, gestão 
ambiental, gestão de saúde e segurança ocupacional bem como impactos e relações 
com a comunidade. O ESMS identificará as pessoas responsáveis por sua 
implementação e a maneira como a política será comunicada internamente. 

 
 O ESMS da Empresa incluirá um Política Ambiental e Social, que é uma breve 

declaração do compromisso de uma empresa com o desenvolvimento sustentável e 
a gestão de questões ambientais e sociais compartilhada internamente e 
frequentemente divulgada publicamente.  

 
 Diretrizes relevantes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) do Grupo Banco 

Mundial, conforme aplicáveis. 
 

Esses requisitos serão mencionados em nossos contratos de investimento. Eventualmente, 
um Plano de Ação Ambiental e Social (“ESAP”) também poderá ser necessário.  

                                                        
1 Esta política faz referência à versão 2012 das Normas de Atuação da IFC. No entanto, dado que as 
normas são alteradas e atualizadas periodicamente e de forma contínua, esta política se referirá à 
política mais recente da IFC no momento da celebração do Contrato de Investimento.  
2 As normas fundamentais do trabalho incluem a liberdade de associação e o direito à negociação 
coletiva (Convenções 87 e 98), a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório 
(Convenções 29 e 105), a abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções 138 e 182) e a eliminação 
da discriminação em relação ao emprego e ao trabalho (Convenções 100 e 111). 
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Normas de Atuação da IFC  
As políticas, diretrizes e ferramentas de ESG da IFC, que foram revisadas pela última vez em 
2012, são amplamente adotadas como padrões de mercado para as empresas gerenciarem 
riscos ambientais e sociais.  
 

NORMAS DE ATUAÇÃO DA IFC SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL 

Norma de Atuação 1: 

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS 

AMBIENTAIS E SOCIAIS 

Destaca a importância de identificar os riscos e impactos 

ambientais e sociais e gerenciar o desempenho ambiental e 
social ao longo da vida de um projeto. 

Norma de Atuação 5: 

AQUISIÇÃO DE TERRAS E REASSENTAMENTO 

INVOLUNTÁRIO 

Aplica-se ao deslocamento físico ou econômico resultante de 

operações com terras, tais como desapropriação ou 
assentamentos negociados. 

Norma de Atuação 2: 

MÃO DE OBRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Reconhece que a busca do crescimento econômico por meio da 
criação de empregos e da geração de renda deve ser equilibrada 

com a proteção dos direitos básicos dos trabalhadores. 

Norma de Atuação 6: 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E GESTÃO 

SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS VIVOS 

Promove a proteção da biodiversidade e a gestão e uso 

sustentável dos recursos naturais. 

Norma de Atuação 3: 

EFICIÊNCIA DE RECURSOS E PREVENÇÃO DE 

POLUIÇÃO 

Reconhece que o aumento da atividade industrial e da 
urbanização frequentemente geram níveis mais elevados de 

poluição do ar, da água e do solo e que existem oportunidades 

de eficiência. 

Norma de Atuação 7: 

POVOS INDÍGENAS 

Tem como objetivo garantir que o processo de 

desenvolvimento promova o pleno respeito aos Povos 
Indígenas. 

Norma de Atuação 4: 

SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA 

COMUNIDADE 

Reconhece que os projetos podem trazer benefícios para as 
comunidades, mas também podem aumentar a exposição 

potencial a riscos e impactos provenientes de incidentes, falhas 

estruturais e materiais perigosos. 

Norma de Atuação 8: 

HERANÇA CULTURAL 

Tem como objetivo proteger o patrimônio cultural contra os 

impactos adversos das atividades do projeto e apoiar a sua 
preservação. 

. 

Gênero 
A Lightsmith reconhece que as mulheres são muitas vezes desproporcionalmente 
desfavorecidas e vulneráveis e têm menos acesso a oportunidades e recursos econômicos. A 
Lightsmith se compromete a incorporar salvaguardas de gênero em todas as fases do 
processo de investimento para proteção contra o agravamento das disparidades de gênero 
por meio de suas atividades de investimento. Isso inclui o seguinte: 
 

 Fazer uma avaliação para identificar as pessoas e os grupos que podem ser direta, 
diferenciada ou desproporcionalmente afetados pela atividade empresarial devido 
ao seu status de desfavorecido ou vulnerável, incluindo mulheres. 

 Quando houver impactos sobre terras e recursos naturais sujeitos à propriedade 
tradicional ou sob uso consuetudinário, a avaliação incluirá o gênero e considerará 
especificamente o papel das mulheres na gestão e uso desses recursos. 

 As Empresas do Portfólio não tomarão decisões de emprego com base em 
características pessoais, como gênero, não relacionadas aos requisitos inerentes ao 
trabalho. A relação trabalhista será baseada no princípio de oportunidades iguais e 
tratamento justo, e não discriminará em relação a quaisquer aspectos da relação 
trabalhista, tais como recrutamento e contratação, remuneração (incluindo salários 
e benefícios), condições de trabalho e termos de emprego, acesso a treinamento, 
atribuição de trabalho, promoção, rescisão do contrato de trabalho ou 
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aposentadoria, além de práticas disciplinares. As Empresas do Portfólio tomarão 
medidas para prevenir e lidar com o assédio, intimidação e/ou exploração, 
especialmente em relação às mulheres. 

 
Com relação às suas próprias atividades, a Lightsmith desenvolveu uma Política de 
Integração de Gênero para garantir que tanto homens quanto mulheres recebam acesso 
justo aos benefícios sociais e econômicos, não sofram efeitos prejudiciais e sejam 
totalmente respeitados em sua dignidade e direitos humanos. Medidas específicas visam a 
participação equitativa de mulheres e homens nos seguintes aspectos: i) Recrutamento e 
Compras; ii) Reuniões e Eventos; iii) Governança de Projetos; iv) Estratégias e Planos; e v) 
Monitoramento e Avaliação. 

Biodiversidade 
A Lightsmith reconhece que proteger e conservar a diversidade biológica, mantendo os 
serviços do ecossistema3 e a gestão sustentável dos recursos naturais vivos são 
fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Ao considerar investimentos: (i) 
localizados em habitats modificados, naturais e críticos; (ii) que potencialmente afetem ou 
sejam dependentes de serviços ecossistêmicos sobre os quais a empresa do portfólio tenha 
controle de gestão direto ou influência significativa; ou (iii) que incluam a produção de 
recursos naturais vivos, a Lightsmith irá: 
 

 Incorporar uma compensação de biodiversidade projetada e implementada para 
alcançar resultados de conservação mensuráveis que se possa razoavelmente 
esperar que não resultem em qualquer perda líquida e, preferencialmente, em um 
ganho líquido de biodiversidade, com exceção dos habitats naturais e dos habitats 
naturais críticos que não possam ser degradados nem convertidos com a 
compensação da perda em outro local; 
 

 Garantir que a Empresa do Portfólio implemente medidas de mitigação e gestão que 
respondam às mudanças nas condições e sejam monitoradas durante todo o ciclo de 
vida do investimento. 

Identificação de Riscos e Impactos  

Seleção e Categorização 
O mais cedo possível no processo de investimento, a Lightsmith examina empresas do 
portfólio em potencial para identificação de possíveis impactos ambientais e sociais 
adversos de suas atividades comerciais. Isso inclui atividades de seleção contra a Lista de 

                                                        
3Serviços do ecossistema são os benefícios que as pessoas, inclusive empresas, obtêm dos 
ecossistemas, incluindo: (i) serviços de abastecimento, que são os produtos que as pessoas obtêm 
dos ecossistemas; (ii) serviços reguladores, que são os benefícios que as pessoas obtêm da regulação 
dos processos ecossistêmicos; (iii) serviços culturais, que são os benefícios imateriais que as pessoas 
obtêm dos ecossistemas; e (iv) serviços de apoio, que são os processos naturais que mantêm os 
demais serviços. 
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Exclusão4 da Lightsmith (Consulte o Apêndice B: Lista de Exclusão) para determinação da 
elegibilidade ao investimento. A categorização ajuda a garantir que a extensão da análise 
seja proporcional aos riscos apresentados por um potencial investimento. 
 
A Lightsmith categoriza os investimentos em potencial com base em uma avaliação dos 
riscos e impactos ambientais e sociais potenciais dentro da área de influência de um projeto 
e na capacidade da Empresa do Portfólio de gerenciar riscos e impactos com eficácia, 
inclusive a capacidade de implementar qualquer mitigação necessária. 5  
 

 Categoria A: (“Risco Alto”) Atividades de negócios com potenciais riscos/impactos 
ambientais e sociais significativos adversos que sejam diversos, irreversíveis ou sem 
precedentes na ausência de medidas de mitigação. Por exemplo, atividades que 
envolvem a descarga de altos níveis de contaminantes no meio ambiente na 
ausência de controles de poluição adequados, projetos de grande escala com 
potencial para afetar grandes áreas geográficas ou um grande número de pessoas 
que vivem em comunidades próximas, a diminuição da serviços ecossistêmicos 
prioritários, ou atividades em locais, indústrias, setores com problemas históricos, 
oposição local demonstrada, ambientes de segurança frágil, legado de discriminação 
de gênero ou étnica ou contexto de país no qual as leis nacionais sobre direitos 
humanos estejam abaixo dos padrões internacionais. Este Fundo não investirá em 
projetos classificados como Categoria A se avaliados contra as Normas de 
Atuação da IFC. 

 
 Categoria B: (“Risco Médio”) Atividades de negócios que provavelmente terão 

impactos ambientais e/ou sociais adversos limitados, em número reduzido, 
geralmente específicos do local, amplamente reversíveis e que possam ser 
prontamente resolvidos por meio de medidas de mitigação. Por essas razões, o 
escopo da avaliação ambiental e social para projetos da Categoria B é mais restrito 
do que o exigido para os projetos da Categoria A.   

 
 Categoria C: (“Risco Baixo”) Atividades de negócios com mínimo ou nenhum 

risco/impacto ambiental e social adverso. 

Avaliação 
A fase de avaliação deve ser compatível com o nível de risco das atividades de negócios e 
considerar se as atividades podem ser implementadas de acordo com esta Política de ESMS. 
A avaliação identifica oportunidades para evitar impactos adversos. No entanto, se for 
determinado que os impactos são inevitáveis, a avaliação identificará medidas de mitigação 
para minimizar, mitigar e compensar os impactos adversos, identificando as ações 

                                                        
4 Incorpora as atividades excluídas constantes da OPIC, IFC e das listas de exclusão harmonizadas das 
instituições financeiras de desenvolvimento europeias 
5 Ao categorizar os projetos, o Grupo Lightsmith considera os impactos ambientais e sociais diretos, 
indiretos, relacionados à cadeia de suprimentos, regionais, internacionais e acumulados. Os riscos 
são avaliados nas principais fases do ciclo de vida do projeto, incluindo pré-construção, construção, 
operações, desativação e encerramento.  
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complementares necessárias para atender as Normas de Atuação. A avaliação também 
identifica oportunidades de agregar valor à Empresa do Portfólio através da melhoria do 
desempenho ambiental e social. 
 
As seguintes questões são examinadas durante o processo de avaliação, conforme 
aplicáveis: 
 

 Problemas Ambientais - inclusive a descrição do local, uso da terra existente, 
descrição do processo de fabricação ou comercial, materiais usados e armazenados 
no local, impactos do uso da terra, recursos aquáticos ou terrestres, diversidade 
biológica, incluindo taxa e plantas e animais ameaçados de extinção e seu habitat, 
emissões atmosféricas, eficiência energética, uso de água, efluentes líquidos e 
resíduos sólidos, controle de poluição, segurança ocupacional e proteção à saúde, 
impacto na fonte de matérias-primas se derivadas de áreas ecologicamente 
sensíveis 
 

 Problemas Sociais - inclusive populações afetadas, habitação, renda, emprego e 
condições de trabalho, uso da terra, impactos visuais, impactos de ruído e 
iluminação, bem como impactos culturais, étnicos, religiosos e de direitos humanos. 
Nos locais em que existirem condições para discriminação ou conflito na 
comunidade, detalhes devem ser fornecidos, bem como planos de manejo para 
mitigação dos impactos do projeto em tais conflitos. Os impactos sociais 
relacionados ao projeto devem ser quantificados na medida do possível.  

 
 
Quando for o caso, um Consultor Ambiental e Social Independente poderá ser contratado 
para realizar uma análise independente.  Uma Auditoria de Linha de Base também poderá 
ser necessária para identificar as preocupações passadas e presentes, o status atual de 
conformidade regulatória, os sistemas de gestão e as responsabilidades em potencial. 
 
A seleção, categorização e principais resultados da avaliação estão incluídos na seção 
Resumo da Análise Ambiental e Social do Memorando do Comitê de Investimentos e são 
incorporados à decisão de investimento mais ampla.  

Condições de Investimento 

Condições do Contrato 
Os contratos de investimento conterão os requisitos juridicamente vinculativos 
relacionados aos padrões, regulamentos, requisitos e planos de ação ambientais e sociais 
(conforme o caso).  Um plano de remediação e/ou período de cura pode ser necessário em 
caso de não conformidade.  

Plano de Ação Ambiental e Social  
Os Planos de Ação Ambiental e Social (“ESAPs”) poderão ser exigidos quando a avaliação 
das atividades de negócios das Empresas do Portfólio indicar que há riscos ambientais e 
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sociais substanciais que devem ser tratados e/ou mitigados. Os ESAPs definem os 
resultados e as ações desejados para abordagem das questões levantadas no processo de 
identificação de riscos e impactos com resultados e prazos mensuráveis. Os planos de ação 
priorizarão e descreverão ações e resultados específicos exigidos pela empresa do portfólio 
para mitigação dos riscos ambientais e sociais em potencial a um nível aceitável, em 
consonância com os padrões e as melhores práticas internacionais. Se aplicável, o Plano de 
Ação deve ser divulgado às pessoas afetadas pelo projeto e às partes interessadas. 
 
Com base no setor e na natureza das atividades de negócios, podem ser necessários planos e 
procedimentos operacionais específicos, como os seguintes, conforme aplicável: 

 Políticas e Procedimentos de Saúde e Segurança Ocupacional 
 Planos e Procedimentos de Preparação e Resposta a Emergências 
 Planos de Vida e Segurança contra Incêndio 
 Políticas e Procedimentos de Gestão de Resíduos 
 Políticas e Procedimentos de Gestão de Materiais Perigosos 
 Políticas e Procedimentos de Gestão de Produtos Químicos 
 Políticas e Procedimentos de Gestão da Água 
 Sistema Integrado de Controle de Pragas 
 Política de Recursos Humanos 
 Mecanismo de Reclamações 
 Plano de Ação de Biodiversidade 
 Plano de Ação de Reassentamento 
 Plano dos Povos Indígenas 
 Plano de Engajamento de Partes Interessadas 
 Estrutura do Processo para Restrição de Acesso aos Recursos Naturais 

 
Os ESAPs serão juridicamente vinculativos e incluídos como parte do contrato de 
investimento e podem ser vinculados como uma condição para o desembolso.  As empresas 
do portfólio fornecerão ao Fundo relatórios regulares sobre o seu progresso e cumprimento 
do ESAP. 

Monitoramento e Relatórios 
Todas as empresas do portfólio são monitoradas e avaliadas para garantir a conformidade 
contínua com os requisitos ambientais e sociais. Isso inclui quaisquer medidas de mitigação, 
planos de ação e ações corretivas. As informações são obtidas por meio de uma série de 
canais internos e externos, como estruturas formais de governança na empresa do portfólio, 
relatórios financeiros da empresa do portfólio para o Fundo, monitoramento contínuo com 
base em mesa que utiliza relatórios de notícias disponíveis publicamente, percepções da 
indústria, etc. para rastreamento das mudanças nas operações e no contexto local que 
possam afetar o meio ambiente e o perfil social da empresa. 
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Monitoramento 
Além disso, a Lightsmith mantém a capacidade de conduzir visitas periódicas ao local de 
forma aleatória, diretamente ou por meio de um consultor terceirizado para observação e 
verificação das informações relatadas pela empresa. O escopo, o momento e a periodicidade 
das visitas são proporcionais à importância e gravidade dos riscos. 
 
O Fundo exigirá que as Empresas do Portfólio relatem imediatamente qualquer evento 
ambiental, de saúde e segurança ocupacional, saúde e segurança pública ou social, incidente 
ou acidente que ocorra no local e que possa ter um efeito prejudicial, atrair atenção externa 
negativa ou dar origem a potencial responsabilização. As informações referentes ao 
relatório de incidentes são consideradas informações comerciais confidenciais e serão 
mantidas em sigilo. Os relatórios devem incluir informações sobre a natureza, o impacto e 
os efeitos do incidente, as ações tomadas e os planos a serem executados para remediação e 
prevenção de eventos futuros. Consulte o Apêndice F:  Modelo de Notificação de Incidente 
para orientação. As Empresas do Portfólio devem manter o Fundo informado sobre o 
andamento de qualquer ação corretiva.  
 
 
 

Relatórios 
Além de rastrear as métricas de impacto, que são tratadas separadamente no Sistema de 
Medição de Impacto, o Relatório Anual de ESG e Impacto é uma das várias ferramentas 
utilizadas para rastrear a conformidade da empresa do portfólio com os requisitos 
ambientais e sociais do Fundo incluídos no contrato de investimento.  
 
Os relatórios das Empresas do Portfólio relacionados à conformidade serão consolidados 
em relatórios anuais de conformidade, que serão compartilhados com os Parceiros 
Limitados (“LPs”) da Lightsmith de acordo com o seguinte formato:  
 

Empresa 
do 
Portfólio 

Categoria de 
Risco  

Problemas 
ambientais e sociais 
identificados na 
avaliação 

Atualização 
sobre o Plano 
de Ação 
Ambiental e 
Social 

Preocupações 
contínuas a serem 
tratadas  

     
     
     
     

 
O relatório anual para LPs incluirá:  
 

1. Número de agências governamentais, organizações da sociedade civil, setor privado, 
povos indígenas e outros grupos de partes interessadas que estiveram envolvidos 
na fase de implementação do projeto, anualmente; 
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2. Número de pessoas (discriminado por sexo) que estiveram envolvidas nas 
atividades de negócios (anualmente); e 

 
3. Número de engajamentos (por exemplo, reuniões, workshops, consultas) com as 

partes interessadas (anualmente). 

Recursos e Responsabilidade 
Os Diretores Administrativos da Lightsmith têm a responsabilidade final de garantir a 
eficácia da política do ESMS e sua implementação. O Diretor de ESG e Impacto é responsável 
pela implementação diária do ESMS e por garantir que as atividades da Lightsmith, inclusive 
atividades relacionadas aos seus investimentos, estejam em conformidade com esta política. 
O Diretor de ESG e Impacto fornecerá treinamento sobre esta política a todos os 
profissionais de investimento que ingressarem na sociedade e a todos os funcionários 
anualmente. 
 
A Lightsmith se compromete a estabelecer, manter e fortalecer, conforme necessário, uma 
estrutura organizacional que defina funções, responsabilidades e autoridade para 
implementação do ESMS e garantia de recursos humanos e financeiros suficientes para 
alcançar um desempenho ambiental e social eficaz, tanto em suas próprias atividades 
quanto em seu portfólio de investimentos.  

Mecanismo de Reclamações 
A Lightsmith estabeleceu um Mecanismo de Reclamações que pode ser acessado por vários 
canais, inclusive por partes independentes fora da Lightsmith. As partes interessadas 
podem fazer uma reclamação a qualquer momento sobre as atividades da Lightsmith, 
inclusive a aplicação deste ESMS e questões relacionadas às atividades de negócios das 
Empresas do Portfólio. Embora a Lightsmith sirva como o primeiro ponto de contato no 
Mecanismo de Reclamações, as partes interessadas também podem entrar em contato com 
o Diretor de Conformidade da Conservation International. A Conservation International é 
uma organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, cujo trabalho de 
conservação e defesa se concentra na ciência, política e parceria com empresas e 
comunidades. Ela é responsável por responder às partes interessadas afetadas pelo projeto 
sobre as disposições de reclamação descritas na seção Políticas e Processos de Salvaguarda 
da CI-ESMF. 
 
A Lightsmith informará as partes interessadas sobre o Mecanismo de Reclamações por meio 
de seu site público, durante os workshops de início de projeto e durante as reuniões 
relevantes relacionadas ao projeto.  
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Engajamento de Partes Interessadas 
A Lightsmith busca garantir a participação efetiva dos principais grupos de interessados, 
inclusive investidores de mercados emergentes e atores financeiros, empresas de 
engenharia e de dados e outros que representam os pontos de vista do setor privado e ONGs 
em mercados emergentes.   
 
A Lightsmith divulga informações e busca contribuições por meio de vários fóruns públicos 
e da indústria, como reuniões do Global Adaptation & Resilience Investment Working Group 
(“GARI”), workshops sobre clima e reuniões regionais em mercados emergentes. A 
divulgação pública sobre as atividades de investimento é relatada em uma base consolidada 
por meio da estrutura de PRI da ONU. 
 
A Lightsmith estende o envolvimento das partes interessadas às suas empresas do portfólio 
e mantém canais para as equipes de gerenciamento de suas empresas do portfólio, 
funcionários das empresas do portfólio e pessoas que vivem em comunidades nas quais as 
empresas do portfólio operam para comunicação com as empresas do portfólio ou 
diretamente com a Lightsmith.   
 
A Lightsmith também mantém vários canais de comunicação com seus LPs, como visitas de 
rotina ao local e participação em reuniões com investidores. Além disso, um relatório anual 
será fornecido a todos os LPs sobre a implementação do ESMS e o desempenho Ambiental e 
Social das Empresas do Portfólio. 

Revisão Contínua do ESMS 
A Lightsmith reconhece que nossas políticas e processos de ESG são contínuos e dinâmicos 
por natureza e a sociedade busca a melhoria contínua no desempenho de ESG tanto em suas 
próprias operações quanto nas Empresas do Portfólio. A Lightsmith usará as informações 
obtidas por meio dos relatórios da Empresa do Portfólio e do monitoramento de 
conformidade para informar as decisões estratégicas e operacionais bem como as 
atividades de investimento em andamento.  
 
Anualmente, os Diretores Administrativos trabalharão com o Diretor de ESG e Impacto e os 
profissionais de investimento na revisão do ESMS, incorporando o envolvimento das partes 
interessadas e as informações recebidas pelos canais de reclamação.  
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Apêndice A: Lista Ilustrativa de Atividades de Investimento da 
Categoria A 
 
Embora as decisões sobre a categorização sejam tomadas caso a caso, a lista a seguir é um 
indicativo de atividades selecionadas como Categoria A e, portanto, não são elegíveis para 
investimento. 
 

 Propriedades ou plantas industriais de larga escala 
 Projetos de grande porte emissores de Gases de Efeito Estufa, com Emissões Diretas 

de Gases de Efeito Estufa de mais de 100.000 toneladas (curtas) (91.000 toneladas 
métricas) de CO2eq por ano. 

 Projetos que fabricam, armazenam, transportam ou descartam materiais perigosos 
ou tóxicos. 

 Todos os projetos que apresentem riscos ocupacionais ou de saúde potencialmente 
graves 

 Construção de rodovias, vias expressas, linhas para tráfego ferroviário de longa 
distância e aeroportos com extensão básica de pista de 2.100 metros ou mais. 
Construção de novas estradas com quatro ou mais faixas de rolamento ou 
realinhamento e/ou alargamento de estrada já existente de modo a fornecer quatro 
ou mais faixas sendo que a nova estrada, ou seção realinhada e/ou alargada da 
estrada teria um comprimento contínuo de 10 km ou mais. 

 Portos marítimos de grande escala e também vias navegáveis interiores e portos 
para o tráfego fluvial; portos comerciais, cais de carga e descarga conectados a 
portos terrestres e externos (excluindo cais de balsas). 

 Instalações de tratamento e eliminação de resíduos para incineração, tratamento 
químico ou aterro de resíduos perigosos, tóxicos ou perigosos. 

 Construção ou expansão significativa de barragens e reservatórios não proibida de 
outro modo. 

 Atividades de captação de águas subterrâneas ou esquemas de recarga artificial de 
águas subterrâneas nos casos em que o volume anual de água a ser captado ou 
recarregado totalize 10 milhões de metros cúbicos ou mais. 

 Exploração madeireira em grande escala. 
 Transmissão de energia elétrica em grande escala. 
 Estações de tratamento de águas residuais municipais que atendam a mais de 

150.000 pessoas. 
 Instalações municipais de tratamento e descarte de resíduos sólidos. 
 Recuperação de terras em grande escala. 
 Agricultura/plantações primárias em grande escala que envolvam a intensificação 

ou conversão de terras anteriormente não perturbadas. 
 Todos os projetos com impactos potencialmente importantes sobre as pessoas ou 

que representem um risco socioeconômico grave, inclusive deslocamento físico e 
econômico, impactos sobre os povos indígenas e impactos adversos sobre o 
patrimônio cultural. 
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 Projetos, não categoricamente proibidos, mas localizados ou suficientemente perto 
de locais sensíveis de importância nacional ou regional que possam ter impactos 
ambientais aparentes em: 

o Zonas úmidas; 
o Áreas de importância arqueológica; 
o Áreas sujeitas a erosão e/ou desertificação; 
o Áreas de importância para grupos étnicos e/ou povos indígenas; 
o Florestas primárias temperadas/boreais; 
o Recifes de coral; 
o Pântanos de mangue; 
o Áreas costeiras designadas nacionalmente; e 
o Áreas protegidas de recursos gerenciados, paisagem 

terrestre/paisagem marítima protegida6  

  

                                                        
6 Categorias V e VI da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), conforme definido 
pelas Diretrizes da IUCN para Categorias de Manejo de Áreas Protegidas. Além disso, esses projetos 
devem atender aos objetivos de gestão da IUCN e seguir o espírito das definições da IUCN. 
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Apêndice B: Lista de Exclusão 
 
O Grupo Lightsmith não investe nas seguintes atividades: 
 

 Quaisquer atividades classificadas como atividades da Categoria A de acordo com as 
Normas de Atuação da IFC. 

 Atividades que podem estar associadas à destruição ou comprometimento 
significativo de áreas particularmente dignas de proteção (sem compensação 
adequada de acordo com as normas internacionais) 

 Conversão ou degradação7 de Áreas Florestais Críticas, Habitats Naturais Críticos 
Relacionados à Floresta ou Áreas de Alto Valor de Conservação8. 

 Extração de madeira, a menos que uma avaliação de impacto ambiental e social 
indique que; (a) todas as operações de extração de madeira envolvidas serão 
conduzidas de maneira ambientalmente correta que minimize a destruição da 
floresta; e (b) as operações de extração de madeira produzirão benefícios 
econômicos positivos e sistemas de manejo florestal sustentáveis.  

 Construção de barragens que de forma significativa e irreversível: (a) perturbe os 
ecossistemas naturais a montante ou a jusante da barragem; ou (b) altere a 
hidrologia natural; ou (c) inunde grandes áreas de terra; ou (d) prejudique a 
biodiversidade; ou (e) desloque um grande número de habitantes (5.000 pessoas ou 
mais); ou (f) afete a capacidade dos habitantes locais de obter seu sustento.  

 Reassentamento de 5.000 pessoas ou mais9.  
 Qualquer impacto sobre o Patrimônio Mundial natural, a menos que possa ser 

demonstrado por meio de uma avaliação ambiental que o projeto (i) não resultará 
na degradação da área protegida e (ii) produzirá benefícios ambientais e sociais 
positivos.  

 Qualquer impacto nas áreas da Lista das Nações Unidas de Parques Nacionais e 
Áreas Protegidas, a menos que possa ser demonstrado por meio de uma avaliação 
ambiental que o projeto (a) não resultará na degradação da área protegida e (b) 
produzirá benefícios ambientais e sociais positivos.  

 Extração ou infraestrutura em ou que afetem: áreas protegidas das Categorias I, II, 
III e IV (Reserva Natural Estrita / Áreas Selvagens e Parques Nacionais, 
Monumentos Naturais e Áreas de Manejo de Habitats/Espécies), conforme definido 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Projetos nas 
categorias V da IUCN (paisagem terrestre/paisagem marinha protegida) e VI (área 

                                                        
7 Degradação significa (1) a eliminação ou diminuição grave da integridade de uma área causada por 
uma grande mudança de longo prazo no uso da terra ou da água ou (2) a modificação de um habitat 
de tal forma que a capacidade da área de manter seu papel seja perdida. 
8 Áreas de alto valor de conservação são definidas como habitats naturais em que esses valores são 
considerados de significância excepcional ou importância crítica. Consulte 
https://www.hcvnetwork.org/ 
9 Sempre que possível, o reassentamento involuntário deverá ser evitado e onde não for viável evitar 
o reassentamento, todos os esforços serão feitos para minimizar o reassentamento involuntário e 
todas as alternativas viáveis serão exploradas.  
 

http://www.unepwcmc.org/protected_areas/world_heritage/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/UN_list/index.htm
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protegida de recursos gerenciados) devem ser consistentes com os Objetivos de 
Gestão da IUCN, a menos que possa ser demonstrado por meio de uma avaliação 
ambiental que (a) não há degradação da área protegida e (b) há benefícios 
ambientais e sociais positivos. 

 Produção ou comércio de qualquer produto ou atividade considerada ilegal de 
acordo com as leis ou regulamentos do país anfitrião ou convenções e acordos 
internacionais, ou sujeita a proibições internacionais, como produtos 
farmacêuticos10, pesticidas/herbicidas11, substâncias que destroem a camada de 
ozônio12, bifenilos policlorados13e outras substâncias tóxicas ou perigosas, 14 vida 
selvagem ou produtos da vida selvagem regulamentados pela Convenção sobre 
Comércio Internacional e Especificidades da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de 
Extinção15 e comércio internacional de resíduos ou produtos residuais.16 

 Produção ou atividades que envolvem formas prejudiciais ou exploradoras de 
trabalho forçado17/ trabalho infantil prejudicial18 

 Operações comerciais de exploração de madeira para uso em floresta tropical úmida 
primária. 

 Produção ou comércio de madeira ou outros produtos florestais que não sejam de 
florestas geridas de forma sustentável. 

 Produção ou comércio de armas e munições ou seus componentes críticos (armas 
nucleares e munições radioativas, armas biológicas e químicas de destruição em 
massa, bombas coletivas, minas antipessoal, urânio enriquecido). 

 Produção ou comércio de bebidas alcoólicas (exceto cerveja e vinho) ou tabaco19 
 Pornografia e/ou prostituição 
 Meios de comunicação racistas, antidemocráticos e/ou neonazistas. 
 Jogos de azar, cassinos e entidades semelhantes.20 

                                                        
10 Uma lista dos produtos farmacêuticos sujeitos a eliminação faseada ou proibição está disponível em 
http://who.int 
11 Uma lista dos pesticidas e herbicidas sujeitos a eliminação faseada ou proibição está disponível em 
http://pic.int  
12 Uma lista dos compostos químicos que reagem com e empobrecem o ozônio estratosférico, junto com a 
meta de redução e as datas de eliminação faseada, está disponível em: http://unep.org/ozone/montreal 
13 Os bifenilos policlorados são provavelmente encontrados em transformadores elétricos preenchidos 
com óleo, capacitores e painéis de distribuição de 1950 a 1985. 
14 Uma lista dos produtos químicos perigosos está disponível em http://www.pic.int 
15 Uma lista das espécies CITES está disponível em http://cites.org 
16 Conforme definido pela Convenção de Basileia; consulte http://www.basel.int 
17 Trabalho forçado significa todo trabalho ou serviço não realizado voluntariamente, que seja extraído de 
um indivíduo sob ameaça de força ou penalidade. 
18 Trabalho infantil prejudicial significa o emprego de crianças com o objetivo de exploração econômica, 
ou que pode ser perigoso ou interferir na educação da criança, ou ser prejudicial à saúde da criança, ou ao 
seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 
19 Isso não se aplica aos patrocinadores do projeto que não estejam substancialmente envolvidos nessas 
atividades. “Não substancialmente envolvido” significa que a atividade em questão é acessória às 
operações principais do patrocinador do projeto. 
20 Isso não se aplica aos patrocinadores do projeto que não estejam substancialmente envolvidos 
nessas atividades. “Não substancialmente envolvido” significa que a atividade em questão é acessória 
às operações principais do patrocinador do projeto. 

http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/eng/index.htm
http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/eng/index.htm
http://who.int/
http://pic.int/
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 Produção ou comércio de materiais radioativos21 ou fibras de amianto não ligadas.22 
 Métodos de pesca destrutivos ou pesca com redes de deriva no ambiente marinho 

utilizando redes com mais de 2,5 km de comprimento. 
 Investimentos em larga escala na busca, extração, produção, distribuição, 

processamento e promoção de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural e 
turfa).  

 Usinas nucleares (além de medidas que reduzam os riscos ambientais dos ativos 
existentes) e minas com urânio como fonte essencial de extração. 

 Prospecção, exploração e mineração de carvão; meios de transporte terrestres e 
infraestruturas associadas essencialmente utilizados para carvão; usinas de energia, 
estações de aquecimento e instalações de cogeração essencialmente movidas a 
carvão, bem como linhas ramificadas correlatas23 

 Prospecção, exploração e extração não convencional de óleo de xisto betuminoso, 
areias betuminosas ou areias oleosas. 

 Atividades que aumentam o uso de combustíveis fósseis e/ou prolongam a vida 
técnica ou econômica da produção de calor e energia com o uso de combustíveis 
fósseis, exceto para back-up em usinas de geração de energia, para fins domésticos 
de cozinha e para processos onde não existirem alternativas viáveis.  

 Projetos de biocombustíveis, se forem: a) com base em matéria-prima cultivada em 
terras com alto teor de carbono ou valor de biodiversidade, como florestas tropicais, 
pântanos, turfeiras e pastagens, em reservas ou em terras protegidas, ou em terras 
com alto valor de conservação; b) projetos de grande escala com foco apenas na 
exportação de matéria-prima ou biocombustíveis. Em qualquer caso, esses projetos 
devem ser comercialmente viáveis sem financiamento de concessão; c) usar uma 
matéria-prima para a produção de biocombustíveis líquidos, onde o clima geral e os 
benefícios de desenvolvimento seriam maiores com o uso da mesma matéria-prima 
não processada para, por exemplo, combustão direta em uma usina de cogeração. 
 

Um teste de razoabilidade será aplicado quando as atividades da empresa do projeto tiverem 
um impacto significativo no desenvolvimento, mas as circunstâncias do país exigirem um 
ajuste da Lista de Exclusão. 

  
                                                        
21 Isso não se aplica à compra de equipamento médico, equipamento de controle de qualidade 
(medição) e qualquer equipamento em que a fonte radioativa seja trivial e/ou esteja adequadamente 
blindada. 
22 Isso não se aplica à compra e uso de folhas de cimento de amianto ligadas, nas quais o teor de 
amianto seja inferior a 20%. 
23 Os investimentos em redes de transmissão de energia com alimentação significativa de energia à 
base de carvão só serão realizados em países e regiões com uma política ou estratégia nacional 
ambiciosa de proteção do clima (NDC), ou nos quais os investimentos tenham como meta a redução 
da participação da energia à base de carvão na rede pertinente. Nos países em desenvolvimento, 
estações de aquecimento e instalações de cogeração (CHP) movidas essencialmente a carvão podem 
ser cofinanciadas em casos individuais com base em uma avaliação criteriosa, se houver uma 
contribuição de sustentabilidade particularmente alta, se os principais riscos ambientais forem 
reduzidos, e se não houver uma alternativa comprovadamente mais sustentável. 
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Apêndice C: Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do 
Banco Mundial 
 

Diretrizes Gerais de EHS 

Diretrizes do Setor Industrial 

Silvicultura 
Produtos à base de placas e partículas 
Serraria e produtos à base de madeira 
Operações de colheita florestal 
Fábricas de papel e celulose 

Agronegócio / Produção de Alimentos 
Produção de gado mamífero 
Produção de aves 
Produção de safras perenes 
Produção de safra anual  
Aquicultura 
Fabricação de açúcar 
Processamento de óleo vegetal 
Processamento de laticínios 
Processamento de pescados 
Processamento de carne 
Processamento de aves 
Cervejarias 
Processamento de alimentos e bebidas 

Manufatura Geral 
Fabricação de cimento e cal 
Fabricação de ladrilhos cerâmicos e louças sanitárias 
Fabricação de vidro 
Extração de materiais de construção 
Fabricação de têxteis 
Curtimento e acabamento de couro 
Produção de semicondutores e eletrônicos 
Impressão 
Fundições 
Siderúrgicas integradas 
Fundição e refino de metal base 
Fabricação de produtos de metal, plástico e borracha 

Infraestrutura 
Desenvolvimento de turismo e hospitalidade 
Ferrovias 
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Portos, ancoradouros e terminais 
Aeroportos 
Companhias aéreas 
Transporte 
Sistemas de distribuição de gás 
Rodovias com pedágio 
Telecomunicações 
Terminais de petróleo bruto e produtos de petróleo 
Redes de varejo de petróleo 
Estabelecimentos de saúde 
Instalações de gerenciamento de resíduos 
Água e saneamento 

Produtos Químicos 
Fabricação de produtos farmacêuticos e de biotecnologia 
Processamento de carvão 
Processamento de gás natural 
Fabricação de oleoquímicos 
Fabricação de fertilizantes nitrogenados 
Fabricação de fertilizantes fosfatados 
Formulação, fabricação e embalagem de pesticidas 
Fabricação de polímeros à base de petróleo 
Refinamento de petróleo 
Fabricação de produtos químicos orgânicos à base de petróleo em grande volume 
Fabricação de compostos inorgânicos em grande volume e destilação de alcatrão de carvão 

Energia 
Energia eólica 
Geração de energia geotérmica 
Transmissão e distribuição de energia elétrica 
Energia térmica 
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Apêndice D: Glossário  
 
Área de Influência – Áreas potencialmente afetadas por atividades de negócios, incluindo 
(i) os locais dos projetos principais e instalações relacionadas que a Empresa do Portfólio 
desenvolve ou controla, tais como corredores de transmissão de energia, dutos, canais, 
túneis, estradas de acesso, áreas de empréstimo e descarte e acampamentos de construção; 
(ii) recursos correlatos que não são financiados como parte do investimento (o 
financiamento pode ser fornecido separadamente pela Empresa do Portfólio ou por 
terceiros, inclusive pelo governo), e cuja viabilidade e existência dependem exclusivamente 
do projeto e cujos bens e serviços são essenciais para o sucesso da operação do projeto; (iii) 
áreas e comunidades potencialmente afetadas por impactos acumulados resultantes do 
impacto incremental em áreas ou recursos usados ou diretamente afetados pelo projeto, e 
de quaisquer empreendimentos existentes, planejados ou razoavelmente definidos no 
momento da realização do processo de identificação de riscos e impactos; e (iv) áreas e 
comunidades potencialmente afetadas pelos impactos de empreendimentos não planejados, 
mas previsíveis, causados pelo projeto que podem ocorrer posteriormente ou em um local 
diferente. A Área de Influência não inclui eventuais impactos que podem ocorrer sem o 
projeto ou independentemente do projeto. Qualquer expansão identificável da cadeia de 
suprimentos de materiais ou desenvolvimento de recursos que seja inerente ao sucesso de 
um projeto deve ser incluída na área de influência do projeto. 
 
Auditoria de Linha de Base – Uma avaliação dos impactos ambientais e sociais das 
atividades pré-existentes ou em andamento, necessária para projetos de alto risco que 
envolvam a aquisição de instalações pré-existentes ou novas construções em um local onde 
atividades industriais já tenham ocorrido. 
 
Áreas Florestais Críticas – Um tipo de Floresta Natural que se qualifica como Habitat 
Natural Crítico. As Áreas Florestais Críticas incluem Florestas primárias e Florestas antigas 
que podem servir como sumidouros de carbono críticos. 
 
Habitats Naturais Críticos – (i) Áreas protegidas existentes reconhecidas 
internacionalmente, áreas inicialmente reconhecidas como protegidas por comunidades 
locais tradicionais (por exemplo, bosques sagrados) e locais que mantêm condições vitais 
para a viabilidade de áreas protegidas (conforme determinado pelo procedimento de 
avaliação ambiental); e (ii) Locais identificados em listas complementares de fontes oficiais. 
Esses locais podem incluir áreas reconhecidas por comunidades locais tradicionais (por 
exemplo, bosques sagrados), áreas com alta adequação conhecida para a conservação da 
biodiversidade e locais críticos para espécies vulneráveis, migratórias ou ameaçadas de 
extinção. As listagens se baseiam em avaliações sistemáticas de fatores como riqueza de 
espécies, grau de endemismo, raridade e vulnerabilidade das espécies componentes, 
representatividade e integridade dos processos do ecossistema. 
 
Patrimônio Cultural – Bens ou sítios ou locais tangíveis com valor arqueológico (pré-
histórico), paleontológico, histórico, cultural, artístico e religioso e também com 
características ambientais únicas que incorporam valores culturais, como bosques sagrados. 
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O Patrimônio Cultural também inclui formas intangíveis de cultura, como conhecimento 
cultural, inovações e práticas de comunidades que incorporam estilos de vida tradicionais. 
 
Deslocamento Econômico – Perda de ativos ou acesso a ativos que leva à perda de fontes 
de renda ou meios de subsistência. 
 
Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP) – Um programa sistemático projetado para 
prevenir, mitigar e monitorar os impactos ambientais e sociais previstos de atividades 
futuras e em andamento. O ESAP fornece um cronograma de implementação das medidas 
que devem ser realizadas como parte do projeto, mostrando as fases e a coordenação com 
os planos gerais de implementação e as estimativas de custos de capital e recorrentes bem 
como as fontes de financiamento para a implementação do ESAP. 
 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) – Um corpo abrangente de trabalho 
analítico projetado para avaliar os impactos ambientais e sociais de grandes projetos com o 
potencial de ter impactos significativos, diversos e irreversíveis sobre o meio ambiente 
natural e sobre os seres humanos que dependem desse meio ambiente.  
 
Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) – Parte do sistema de gerenciamento geral 
de um projeto que inclui a estrutura organizacional, as responsabilidades, as práticas e os 
recursos necessários para implementação do programa de gerenciamento específico do 
projeto, desenvolvido por meio da avaliação ambiental e social do projeto. 
 
Floresta – Uma área de terra não inferior a 1,0 hectare com uma cobertura de copas de 
árvores (ou nível de lotação equivalente) de mais de 10 por cento que possui árvores com 
potencial para atingir uma altura mínima de 2 metros na maturidade, in situ. Uma Floresta 
pode consistir em formações florestais fechadas, onde árvores de vários andares e 
vegetação rasteira cobrem uma grande proporção do solo, ou Floresta aberta. Novos 
povoamentos naturais e todas as plantações que ainda não atingiram uma densidade de 
copa de 10 por cento ou altura de árvore de 2 metros estão incluídos na definição de 
Floresta, assim como as áreas que normalmente fazem parte da área de floresta que estão 
temporariamente sem estoque como resultado de intervenção humana, como colheita ou 
causas naturais, mas que se espera reverter em Floresta. A definição inclui Florestas 
dedicadas à produção, proteção, usos múltiplos ou conservação florestal, sejam 
formalmente reconhecidas ou não. A definição exclui áreas nas quais predominam outros 
usos da terra não dependentes da cobertura de árvores, como agricultura, pastagem ou 
assentamentos. Em países com baixa cobertura florestal, a definição pode ser expandida 
para incluir áreas cobertas por árvores abaixo do limite de 10 por cento para a densidade 
do dossel, mas que são consideradas Floresta de acordo com as condições locais.  
 
Gases de Efeito Estufa – Incluem os seis gases ou classes de gases a seguir: dióxido de 
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), hidrofluorocarbonetos (HFCs), 
fluorocarbonetos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). 
 
Direitos Humanos – São os direitos expressos na Carta Internacional de Direitos Humanos 
e os princípios relativos aos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da 
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Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho. 
 
Diretrizes do Setor Industrial – Documentos de referência técnica emitidos pela 
International Finance Corporation com níveis e medidas de desempenho gerais e 
específicos da indústria.  
 
International Finance Corporation (IFC) – Uma afiliada do grupo Banco Mundial que 
concede empréstimos e investimentos em projetos do setor privado em países em 
desenvolvimento e mercados emergentes. 
 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) – A agência tripartida das Nações Unidas 
que reúne governos, empregadores e de seus estados membros em uma ação comum para 
promoção do trabalho decente em todo o mundo. 
 
Direitos Trabalhistas – Direitos dos Trabalhadores, conforme descritos nas Convenções 
Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, que incluem: (i) o direito de 
associação; (ii) o direito de organização e negociação coletiva; (iii) proibição de trabalho 
forçado e das piores formas de trabalho infantil; (iv) uma idade mínima para o emprego de 
crianças; (v) condições aceitáveis de trabalho no que se refere a salários mínimos, horas de 
trabalho e saúde e segurança ocupacional; (vi) proteção contra a discriminação no que diz 
respeito ao emprego e ao trabalho com base em características pessoais que não estejam 
relacionadas aos requisitos inerentes ao trabalho. 
 
Consulta Significativa – É um processo (i) que tem início na fase de preparação do projeto 
e é executado de forma contínua ao longo do ciclo de vida do projeto; (ii) faz divulgação 
oportuna de informações relevantes e adequadas que sejam compreensíveis e prontamente 
acessíveis às Pessoas Afetadas pelo Projeto; (iii) realizado em uma atmosfera livre de 
intimidação ou coerção; (iv) inclusivo em termos de gênero e responsivo, e adaptado às 
necessidades dos grupos desfavorecidos e vulneráveis; e (v) que permite a incorporação de 
todas as visões relevantes das pessoas afetadas e de outras partes interessadas na tomada 
de decisões, tais como a concepção do projeto, as medidas de mitigação, o 
compartilhamento de benefícios e oportunidades de desenvolvimento, bem como questões 
de implementação. 
 
Florestas Naturais – Terras florestais e cursos d'água associados onde as comunidades 
biológicas do ecossistema são formadas em grande parte por espécies vegetais e animais 
nativas e onde a atividade humana não modificou essencialmente as funções ecológicas 
primárias da área. 
 
Normas de Atuação – Documentos de referência técnica emitidos pela International 
Finance Corporation com critérios de desempenho para a gestão dos impactos ambientais e 
sociais. 
 
Pessoas Afetadas pelo Projeto – Pessoas, trabalhadores, grupos ou comunidades locais, 
inclusive dentro da cadeia de abastecimento, que sejam ou possam ser afetados pela Área 
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de Influência do projeto, direta ou indiretamente, inclusive em decorrência de impactos 
acumulados. Ênfase deve ser dada às pessoas direta e adversamente afetadas, 
desfavorecidas ou vulneráveis. 
 
Parte Interessada - Partes interessadas são pessoas ou grupos direta ou indiretamente 
afetados por um projeto, bem como aqueles que podem ter interesses em um projeto e/ou a 
capacidade de influenciar seu resultado, positiva ou negativamente. Partes interessadas 
podem incluir as pessoas afetadas pelo projeto e seus representantes formais e informais, 
autoridades governamentais nacionais ou locais, políticos, líderes religiosos, organizações 
da sociedade civil bem como grupos com interesses especiais, a comunidade acadêmica ou 
outras entidades. 
 
Trabalhadores – Pessoas empregadas diretamente pelo projeto ou sob um contrato de 
projeto e que realizam trabalho no local por um período substancial de tempo em um 
projeto ou que sejam relevantes para as operações primárias de um projeto. Os 
trabalhadores podem ser temporários ou permanentes. 
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Apêndice E:  Resumo das Fases de Investimento 
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Apêndice F:  Modelo de Notificação de Incidente 
 

 
NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE 

-Confidencial- 
1. DETALHES DO INCIDENTE 
Projeto 
Empresa 

 Data do 
incidente 

 

Hora do 
incidente 

 

Local do 
incidente 

 Tipo de 
incidente 

Ambiental ☐ 
Lesão 
 

Trabalhadores ☐ 

Comunidade 
pública/local 

☐ 

Incidente 
social (ex: 
distúrbios 
trabalhistas 
violentos) 

☐ 

 
2. O QUE ACONTECEU 
Breve descrição do incidente 
 

 
3. TRABALHADORES LESIONADOS 
Funcionário / 
Contratado Sexo Idade Cargo / 

Descrição 
Tempo na 
empresa Causa Tipo de lesão 

(Grave/Fatal) 
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4. MEMBROS DO PÚBLICO LESIONADOS 

Nome Sexo Idade Comunidade Residência Causa 

Tipo de 
lesão 
(Grave / 
Fatal) 

       
       
       
       
       

 
5. INCIDENTE AMBIENTAL 
Tipo 
(Derramamento / Liberação 
de Gás) 

Perda Total 
(Litros / kg) Causa Dano 

    
    
    
    
    

 
6. TESTEMUNHAS DO INCIDENTE 
Nome Sexo Residência Descrição do incidente 
    
    
    
    
    

 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
As autoridades 
foram 
informadas? 

Sim ☐ Não ☐ 
O que foi feito sobre o incidente? 

Forneça mais informações aqui  

Atenção da 
mídia? 

Sim ☐ Não ☐ 

Forneça mais informações aqui 
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Algum efeito 
fora do local? 

Sim ☐ Não ☐ 

Forneça mais informações aqui 
 
 
Fotografias 
tiradas? 
(Inclua-as neste 
relatório) 

Sim ☐ Não ☐ 

Nome da 
pessoa que 
preenche o 
formulário 

 

Cargo  
Informações de 
contato 

Telefone  E-mail  

 
 
 
 
 
 
 

 


