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Comentários, sugestões ou eventuais esclarecimentos sobre
este documento devem ser encaminhados para o e-mail 
faleconosco@angloamerican.com.br ou ao endereço Avenida 
Paulista, 2.300, 10º andar, CEP 01310-300, São Paulo-SP  
(A/c Departamento de Desenvolvimento Sustentável). [3.4]

Para aprimorar ainda mais o processo de relato, a edição  
de 2010 aprofundou o estudo de materialidade, que inclui 
consulta aos públicos interessados, e manteve a opção por 
publicar uma versão impressa com foco nos temas conside-
rados materiais. A versão online, disponível no site da em-
presa (relatoriosociedade.angloamerican.com.br/2010), traz 
o documento na íntegra. Como principal inovação, neste ano 
a Anglo American convidou um Comitê de Especialistas para 
analisar o processo e contribuir com um relato ainda mais 
equilibrado e transparente (leia mais nas páginas 26 e 27). 
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INTRODUÇÃO

o Relatório à Sociedade anglo american Brasil 2010, relativo ao período 
de 1° de janeiro a 31 de dezembro, é a sétima edição de um trabalho con-
tínuo de prestação de contas, que começou em 2004. com periodicidade 
anual, a publicação tem como objetivo apresentar aos diferentes públicos 
de interesse as principais ações e impactos da empresa. como parâmetro 
de relato, utiliza a metodologia da Global Reporting initiative (GRi) desde 
2006, que estabelece indicadores de desempenho econômico, social e am-
biental para relatar, de forma sistemática, a gestão dos temas de susten-
tabilidade e seus resultados. [3.1, 3.3 e 3.7]

esta é a primeira edição do relatório da anglo american Brasil como 
Unidade de Negócio Níquel, após a reestruturação do Grupo anglo ame-
rican. até 2009, a empresa representava a divisão de Metais Básicos, que 
incluía as operações de nióbio e de fosfato. a mudança também envolveu 
maior integração com a planta de loma de Níquel, na Venezuela; contudo, 
assim como na edição de 2009, os indicadores de desempenho se referem 
às operações brasileiras, de codemin, de Barro alto e da divisão de explo-
ração (Go) (veja mapa nas páginas 4 e 5). em fase conceitual, os depósitos 
de Jacaré (Pa) e de Morro sem Boné (Mt) também são mencionados no 
documento e contemplados somente nos indicadores considerados apli-
cáveis. [2.9, 3.2, 3.6, 3.8, 3.10 e 3.11]

assim como nos últimos dois relatórios, a empresa responde os 79 indica-
dores de desempenho e os 11 do setor de mineração e realiza a auditoria 
das respostas, atingindo o nível a+ de aplicação GRi (veja o Índice remissi-
vo GRi, na página 63). a coleta dos indicadores seguiu as mesmas técnicas 
das edições anteriores, baseadas em informações originadas pelo sistema 
de gestão utilizado na empresa. [3.9]

ApRESENTAÇÃO



3
M

eio am
biente

Ética e  
transparência 

C
ontexto

N
ossa  

abordagem
 

D
esem

penho integrado  
de sustentabilidade 

N
ossa gente

C
om

unidade
Fornecedores

Índice rem
issivo 

G
R

I e verificação
Anglo American Brasil – Relatório à Sociedade 2010

04  Sobre a Anglo American 
06  Prêmios e reconhecimentos
08  Objetivos e metas

10  Mensagem do presidente 
13  Governança alinhada à estratégia

40    Desenvolvimento socioeconômico 
para a vizinhança

45  Integração em Barro Alto
47   Parceria consolidada em Niquelândia 

14  Foco em níquel
17   Desenvolvimento sustentável  

como diferencial competitivo 

18   Estratégia pautada em inovação  
e tecnologia

19  Gestão integrada 
19   Políticas para “Uma só Anglo American”

Contexto

Nossa abordagem 

Comunidade

Desempenho integrado  
de sustentabilidade 

28  Investir em pessoas para crescer
33    Desenvolvimento contínuo  

e mensurado
35  Desafios em saúde e segurança

Nossa gente

20 Inclusão da sociedade
22 Visão, princípios e valores 
23  Sistematização das relações  

com o governo
25 Definição de temas relevantes
26 Parecer do Comitê Externo

Ética e transparência 

48   Intervenção responsável no  
meio ambiente

52    Mudanças climáticas – energia e 
emissões de CO2 

56  Gestão da biodiversidade
59  Circuito fechado de água 

Meio ambiente

60    Do grande ao pequeno, do global  
ao local

Fornecedores

62  Carta da auditoria
63  Índice remissivo GRI
68  Expediente

Índice remissivo GRI e verificação

SUMÁRIO

o RelatóRio à Sociedade 
aNGlo aMeRicaN BRaSil teM 
coMo oBJetiVo aPReSeNtaR 
aoS difeReNteS PúBlicoS  
de iNteReSSe aS PRiNciPaiS 
açõeS e iMPactoS da eMPReSa



 Anglo American Brasil – Relatório à Sociedade 20104

CONTEXTO

SOBRE A 
ANGLO AMERICAN
Uma das maiores e mais tradicionais 
companhias de mineração do mercado 
mundial, o Grupo anglo american definiu 
o Brasil e a américa do Sul como um dos 
principais focos de investimentos.

Com sede em Londres, na Inglaterra, e 
capital aberto nas bolsas de Londres 
(Inglaterra) e de Johanesburgo (Áfri-
ca do Sul), a Anglo American é uma 
companhia de origem sul-africana e 
atua no setor de mineração há 94 anos. 
Atualmente está presente em todos 
os continentes e lidera globalmente as 
produções de platina e diamante. No 
Brasil, onde planeja grande crescimento 
nos próximos anos, possui negócios de 
níquel e de minério de ferro. 

Na América do Sul, também explora co-
bre, com operações e projetos no Chile 
e dois novos projetos no Peru, e carvão 
térmico, na Colômbia. Outros produtos 
que compõem a carteira estratégica 
global da Anglo American são carvão 
metalúrgico e manganês [2.4, 2.5]. O car-
vão ainda é uma commodity importante 
na África do Sul, pois abastece 95% da 
matriz energética. Contudo, por causa 
dos altos índices de emissão de gases 
de efeito estufa do minério, a compa-

nhia investe no chamado “carvão verde”, 
uma tecnologia mais limpa.

 O negócio níquel conta com uma sede 
administrativa em São Paulo e três 
plantas, duas delas brasileiras e uma 
venezuelana. Codemin, em Niquelân-
dia (GO), é a planta mais antiga, em 
atividade desde 1982. A mina de Barro 
Alto, que abastece o processamento da 
Codemin desde 2004, também passará 
a processar ferroníquel em 2011, com 
capacidade produtiva três vezes maior. 
Na Venezuela, a planta de Loma de 
Níquel opera desde 1997. Estas duas 
últimas operações são voltadas, priori-
tariamente, ao mercado externo, de si-
derurgias e indústria pesada, enquanto 
a Codemin atende às demandas desses 
setores por níquel no Brasil. [2.3, 2.7]

Em médio prazo, duas outras operações 
de níquel podem entrar em atividade 
no Brasil. O planejamento estratégico 
da unidade prevê, até 2015, o início da 

exploração da reserva de Jacaré, no 
Pará, e conta com outra mina, Morro 
Sem Boné já mapeada, no estado do 
Mato Grosso. Essas reservas, somadas 
às já existentes, têm o potencial de fa-
zer o níquel ascender na escala de valor 
da companhia. Atualmente, a unidade 
é a menor entre as sete estratégicas 
do Grupo e possui estrutura e organo-
grama basicamente independentes da 
Unidade de Negócio de Minério de Fer-
ro da companhia no País. Contudo, as 
duas empresas têm buscado atuar em 
sinergia e contam com alguns serviços 
globais compartilhados, tais como jurídi-
co, administração de folha e tecnologia 
da informação.

A reestruturação traçada pela Anglo 
American em outubro de 2009 fez do 
minério de ferro o maior investimento do 
Grupo no mundo anunciado nos últimos 
dois anos: US$ 3,6 bilhões. Trata-se de 
um projeto integrado de mina, planta de 
beneficiamento, mineroduto e porto de-

PlatiNa

diaMaNte

coBRe

NÍqUel

feRRo e MaNGaNêS

caRVão MetalúRGico

caRVão téRMico

oUtRaS MiNeRadoRaS e iNdúStRiaS

OpERAÇõES NO MUNDO
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nominado “Minas-Rio”. Com a obtenção 
da licença ambiental estratégica para o 
desenvolvimento da mina em dezembro 
de 2010, as obras serão iniciadas em 
2011. A construção do mineroduto e do 
porto foi iniciada em 2009. 

No Brasil, a Anglo American mantém, 
ainda, atividades de exploração, para 
descoberta de novas reservas de inte-
resse. São profissionais de Geologia, 
Geofísica, Geoquímica e Avaliação de 
Depósitos, que estudam descobertas 
e formas de exploração também em 
propriedades onde os direitos minerais 
não pertencem à companhia, mas que 
mantêm contratos de joint ventures. 
Em 2010, foi concluído o processo de 
transferência das operações de fosfato 
(Copebrás) e nióbio (Mineração Catalão 
de Goiás) para a unidade Outros Ne-
gócios de Mineração e Indústria (Other 
Mining and Industrial Business), criada 
com o objetivo de separar os negócios 
e rever suas estratégias. [2.9] 

Nome da empresa: Anglo American Brasil LtDA. (negócio níquel no Brasil) [2.1]

produto: ferroníquel [2.2]

receita bruta: R$ 694.675.000 [2.8]

patrimôNio líquido: R$ 1.070.300 [2.8]

dívida total (empréstimos): R$ 1.131.063
lucro líquido: R$ 90.097.000
empregados diretos, coNtratados, estagiários: 5.602 [2.8]

locais de atividade: Niquelândia (GO), Barro Alto (GO), Alta Gracia de La Mon-
taña (Venezuela) [2.3]

escritórios No brasil: São Paulo (sede administrativa), Belo Horizonte  
(escritório de projetos – parceria com a Miner Consult), Goiânia (sede das  
atividades de exploração) [2.3, 2.4] 
FuNdação No brasil: 1973
Natureza Jurídica: Sociedade limitada [2.6]

OpeRAções e pROJeTOs 
NO BRAsIl
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CONTEXTO

Como mineradora, a Anglo American 
identifica e prioriza seus impactos rela-
cionados à economia, à sociedade e ao 
meio ambiente, para poder gerenciá-los 
de maneira adequada em cada fase dos 
empreendimentos. A Codemin é uma 
operação madura, tem seus impactos 
ambientais controlados. Em 2010, 
recebeu um prêmio estadual de melhor 
gestão ambiental, e seus projetos so-
ciais ligados à fomento de associações 
do agronegócio e de pequenos negó-
cios, com foco em geração de renda, 
são reconhecidos pela comunidade. Os 
desafios são a inovação tecnológica e 
a renovação de equipamentos, com a 
permanente preocupação com a segu-
rança das pessoas e dos processos, e 
o investimento em metodologia eficaz 
para a recuperação de áreas mineradas, 
aproveitando as lições do seu mapea-
mento da biodiversidade no entorno. 

Já em Barro Alto, além dos constantes 
treinamentos e vigilância pela segurança 
do grande contingente de pessoas, hou-
ve a preocupação de trazer equipamen-
tos de última geração, buscar redução 
no consumo de energia, aumentar o 
emprego da população local pelo inves-
timento em capacitação básica e técnica 
e monitorar de perto o risco da urbaniza-
ção desordenada pela migração durante 
a obra, com possível violação de direitos 
humanos, por meio da gestão rigorosa 
dos contratados. O aporte de recursos 
financeiros, em projetos feitos em parce-
ria com diversas ONGs, visa fomentar o 
desenvolvimento socioeconômico em to-
dos os segmentos e habilitar o município 
aos programas federais e estaduais de 
saúde, saneamento e habitação.

O produto comercializado, a liga ferroní-
quel, atende majoritariamente o setor de 

aços inoxidáveis e suas diversas aplica-
ções na construção civil e industrial, no 
setor automobilístico e no de bens de 
consumo como cutelaria e mobiliários. É 
um desafio, na área da responsabilidade 
pelo produto, indicar o uso seguro ao 
longo do ciclo de vida e demonstrar que 
riscos às vezes associados ao metal, 
como sensibilização pelo contato ou do-
enças pela inalação de micropartículas, 
não estão presentes na liga – conforme 
apontam estudos avançados na área. 

pRINCIpAIS IMpACTOS 

pRÊMIOS E RECONHECIMENTOS [2.10]

Com diferentes operações, a 
empresa monitora os impactos 
e cria soluções diferenciadas 
para cada um deles.  

•  eleita empresa do ano do Setor Mineral, na categoria 
Mineração de Grande Porte, pela revista Brasil Mineral.

•  Reconhecida como uma das 20 empresas Modelo em 
Sustentabilidade, pelo terceiro ano consecutivo, pelo 
Guia exame de Sustentabilidade.

•  a mina de Barro alto foi eleita a Mina Mais Segura do 
País pela revista Minérios & Minerales, que considera  
o total de horas-homem trabalhada sem acidentes  
com afastamento.

•  também pela revista Minérios & Minerales, a mina de 
Barro alto foi contemplada como uma das 200 Maiores 
Minas Brasileiras. 

•  a anglo american foi homenageada com o Prêmio top 
engenharias da Universidade federal de Minas Gerais 
(UfMG), pela atuação no ramo das engenharias e a 
trajetória inovadora de desenvolvimento sustentável.
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A ANGlo AMeRICAN ACoMpANhA CADA etApA Do pRoCesso pRoDutIvo e BusCA FoRMAs 
De toRNá-lAs MAIs eFICIeNtes e De ReDuzIR os IMpACtos. 

MINA pIlhA de hoMogeNeIzAção  
do MINérIo

hoMogeNeIzAção e  
estocAgeM do MINérIo

sIlo

brItAgeM prIMárIA

brItAgeM tercIárIA

cAlcINAção

forNo secAdor

estoque de cAvAco 
de MAdeIrA

pIcAdor  
de MAdeIrA

estocAgeM de
torAs de MAdeIrA

expedIção

ferroNíquel 
grANulAdo

escórIA

forNo de 
refINo

vAzAMeNto do MetAl

forNo elétrIco 
de redução

grANulAção 
dA escórIA

plANtA de 
AMostrAgeM

tAMbor MIsturAdor 
de MINérIo e pó

peNeIrAs  
vIbrAtórIAs

peNeIrAs vIbrAtórIAs

brItAgeM 
secuNdárIA

•  A Anglo American Brasil recebeu três 
reconhecimentos no programa Smart 
Ideas, do Grupo Anglo American.

•  O projeto Monitoração e Controle 
Sem Fio Prêmio foi homenageado no 
Programa de Excelência de Gestão, 
em evento realizado no Chile.

ReCoNheCIMeNtos INteRNos

•  No Programa Aplauso, também uma 
iniciativa global, Silvia Almeida (mem-
bro da equipe de Desenvolvimento 
Sustentável) foi reconhecida na ca-
tegoria Sustentabilidade, e o Projeto 
Barro Alto recebeu menção honrosa 
pelo desempenho em segurança.

BARRo Alto

NIquelâNDIA

pó
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CONTEXTO

OBJETIvOS E METAS

Foco 2010 e objetivos futuros Desempenho 
em 2010

Comentários 2011 e objetivos futuros

Econômico-financeiras

Investimentos em 
estudos de viabilida-
de de projetos

Realizar estudos conceituais e 
aprovação de estudos de viabili-
dade para as reservas.  

OK

Todos os investimentos foram 
feitos, em tecnologia e estudos, 
mas aprovação será decidida em 
2011.

Fase conceitual Jacaré 
aprovada pela área global; 
rota de processo definida.

Investimentos nas 
localidades em que 
a Anglo American 
Brasil opera

Prosseguir e aprimorar capaci-
tação.

OK

Foi ampliada capacitação de pe-
quenos negócios, de conselhos 
e serviços públicos e de jovens e 
mulheres em prevenção.

Segurança

Fatalidades Zero OK Zero

Acidente com afasta-
mento (LTI)

Zero
Codemin - 1 LTI ; 
Projeto Barro Alto - 2 LTI

Zero

Cultura de segurança 
– Liderança Visível 
e Percebida (Visible 
Felt Leadership - 
VFL)

Consolidar as iniciativas do SIP 
2009 e desenvolver a sinergia 
com as demais disciplinas no 
gerenciamento de riscos.

Parcial

A integração de meio ambiente e 
responsabilidade social na ges-
tão de riscos ainda não é total, 
movimento é global.

Retomar Comitê Seguran-
ça Corporativo; ampliar e 
melhorar VFLs e reportar 
indicadores global. 

Fatal Risks Standar-
ds e gestão de riscos 
de segurança

Elaborar plano de curto, médio e 
longo prazos para implementar 
melhores práticas de segurança 
de maneira alinhada em todo o 
grupo.

OK
Apesar da redução da estrutura 
corporativa, plano foi estabele-
cido.

Compartilhar boas prá-
ticas de Barro Alto com 
Loma e outras divisões; 
conduzir ativamente 
participação no Programa 
MinerAção, do Ibram. 

Saúde

Diretrizes Anglo 
American para saúde 
ocupacional

Detalhar e iniciar implantação das 
ações do plano de atendimento 
aos padrões em linha com as 
atuais diretrizes do grupo. 

OK  

Aprofundar mapa de saú-
de ocupacional, implantar 
registro de incidentes de 
saúde.

Promoção da saúde

Repetir estratégia de vacinação 
contra o vírus da gripe comum e 
H1N1 e estabelecer programa de 
promoção da saúde até junho de 
2010.

OK
Vacinação e campanhas para 
empregados feitas; para comuni-
dades, parceria com ONG. 

Clima organizacional

Desenvolvimento Aplicar avaliações 360º.  
Meta revista; lançado globalmen-
te Programa Desenvolvimento e 
Desempenho. 

Implantar o Padrão para 
Desenvolver Pessoas, 
nova gestão de desempe-
nho dos empregados.

Comunicação

Apresentar a revisão dos prin-
cípios empresariais e implantar 
a nova Política de Integridade 
Empresarial.

OK
Planejamento e treinamento 
inicial da Política de Integridade.

Ampliar treinamento na 
Política de Integridade, 
inclusive online.
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Foco 2010 e objetivos futuros Desempenho 
em 2010

Comentários 2011 e objetivos futuros

Boa Cidadania: princípios Empresariais

Partes interessadas / 
Comunidades

Acompanhar andamento das 
ações do Plano de Engajamento 
com a Comunidade (PEC) em 
cada Fórum.

OK

Ações compartilhadas com as 
comunidades e PECs entregues 
em todos os Fóruns Comunitá-
rios "Intercâmbio" de novembro 
de 2009.

Nova campanha SEAT 
em Niquelândia e Barro 
Alto; iniciar o processo em 
Jacaré.

Realizar relatório Nível A+ no 
primeiro semestre de 2010.

OK
Relatório Nível A+ disponível em 
junho, impresso e online.

Realizar relatório Nível A+ 
até maio 2011.

Meio ambiente

Uso de recursos 
naturais

Atender em 70% padrões para 
Gestão Ambiental e avaliar, com a 
matriz, a melhor plataforma para 
monitorar iniciativas de redução 
de consumo.

OK
Foram atingidos 80% na Code-
min e 75% em Barro Alto.

Superar 85% dos padrões 
específicos. 

Fomentar / manter participação 
ativa em Comitês de Bacia.  

OK Manter meta.

Mudanças climáticas Manter participação e inventário. OK

 Participação ativa no Programa 
GHG, elaboração e publica-
ção do inventário e MDL não 
reativado.

Manter participação  
e inventário.

Gerenciamento de 
resíduos

Atingir 70% dos padrões específi-
cos para resíduos. 

OK
Foram atingidos 80% na Code-
min e 75% em Barro Alto

Superar 85% dos padrões 
específicos.

Biodiversidade

Atingir 90% do Plano de Ação 
para Biodiversidade (PAB) na 
auditoria prevista para 2011.

OK

Auditoria em 2010 da Flora and 
Fauna International (FFI) só ini-
cial em Jacaré; Codemin e Barro 
Alto avançaram nas ações.

Atingir 90% do PAB na 
auditoria prevista para 
2011 (operações Goiás).

Manter estrutura de Peer Review 
e equipe treinada;  ampliar parce-
ria com ONGs. 

OK
Parte da equipe treinada partici-
pou do Peer Review em Jacaré, 
ampliando escopo.

Ampliar parceria com 
ONGs.

Uso do solo
Integrar ao padrões para Gestão 
Ambiental.

OK

Sistemas de gestão e normas internacionais

Segurança, saúde, 
meio ambiente - ISO 
9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 

Manter certificação e ampliar 
integração com os Padrões para 
Gestão (Anglo American Ways). 

OK

Auditoria externa manteve o cer-
tificado nas normas ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 
Pleno alinhamento aos padrões 
implantados.

Manter certificação e 
ampliar implantação dos 
padrões. 

NBR 16001
Atingir mínimo de 70% do siste-
ma e alinhar com o padrão para 
Gestão Social.

Parcial
OK para requisitos da NBR, mas 
o padrão para Gestão Social 
atingiu 60% em autoavaliação. 

Buscar certificação na 
NBR 16001 e elevar con-
formidade com o padrão 
para Gestão Social a 80%

ISO 17025
Obter certificação do laboratório 
em Barro Alto.

 
Laboratório para Barro Alto foi 
preparado, mas será objeto de 
auditoria após início de operação.

Obter certificação em 
Barro Alto.
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NOSSA ABORDAGEM

MENSAGEM DO  
pRESIDENTE  [1.1] [1.2]

“durante o ano, trabalhamos para concretizar 
uma mudança de patamar. Nosso maior objetivo 
foi construir a planta da unidade de Barro alto 
e cumprir a meta de obter o primeiro metal no 
primeiro trimestre de 2011.”
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o ano de 2010 ficará marcado pela consolidação da 
estratégia da anglo american Brasil de focar o negó-
cio níquel. desvinculamo-nos da gestão dos ativos de 
fosfato e nióbio, continuamos a integrar a operação 
loma de Níquel, na Venezuela, e a fazer importantes 
investimentos, como a construção da planta de Barro 
alto, em Goiás, e alcançamos bons resultados com a 
recuperação da economia global e do preço do níquel, 
após a crise financeira de 2009.

Impulsionado pela atividade econômica 
da China, o preço da tonelada de níquel 
cotada na London Metal Exchange 
(LME) atingiu US$ 24 mil no final de 
2010, o que representa um aumento 
de mais de 40% sobre a cotação de 
dezembro do ano anterior. Essa recu-
peração, somada a nossos ganhos em 
melhorias de processo e redução de 
custos, fez com que nosso resultado 
fosse significativamente superior. Ao 
desempenho econômico, somam-se a 
evolução no relacionamento com as co-
munidades, nas pesquisas em redução 
de impactos ambientais e na integra-
ção, cada vez maior, das questões de 
segurança e de sustentabilidade na 
gestão do negócio. 

Durante o ano, trabalhamos para 
concretizar uma mudança de patamar. 
Nosso maior objetivo foi construir a 
planta da unidade de Barro Alto e cum-
prir a meta de obter o primeiro metal no 
primeiro trimestre de 2011.  

A partir de então, o desafio será iniciar 
a fase de operação para que alcance 
sua plena capacidade, em média de 36 
mil toneladas de níquel por ano ao lon-
go da vida. Vamos mais que quadrupli-
car a produção anual no Brasil e, assim, 
alcançaremos uma posição financeira 
mais expressiva dentro do Grupo Anglo 
American.

Ao olharmos para o futuro, as perspec-
tivas são positivas. Em 2010, o Governo 
Federal anunciou o lançamento do 
Plano Nacional de Mineração, projetado 
para impulsionar o crescimento do setor 
nas próximas duas décadas, até 2030, 
e que prevê investimentos – público 
e privado – da ordem de US$ 350 
bilhões. O programa é prova da relevân-
cia de nosso setor para o crescimento 
das regiões onde atuamos e para o 
desenvolvimento do País como um todo. 
Sabemos, portanto, de nosso papel, em 
atuar de maneira correta, com sustenta-
bilidade e responsabilidade.

Comitê Gestor do Negócio Níquel: o 
CEO Walter de Simoni (p.10), Marco 
Leandro Arantes (topo), Gregório da 
Mata (esquerda), Eduardo Morales 
(direita), Régis de Pádua, Andrew 
Nelson (fundo). Ao lado, Ernesto 
Katsurayama e Osnir Montim.
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Cada vez mais o mercado reconhece o 
valor da sustentabilidade, e cresce signi-
ficativamente o nível de conscientização 
das pessoas. Na Anglo American, está 
muito claro que nossas operações de-
vem ter um balanço de impactos econô-
micos, sociais e ambientais sempre mais 
positivo. A planta Codemin possui uma 
das matrizes energéticas mais verdes do 
mundo para a produção de níquel, pois é 
60% proveniente de fontes renováveis. 
Como empresa do setor de minera-
ção, devemos fazer a nossa parte para 
reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e contribuir para a contenção das 
mudanças climáticas.

Para a Anglo American, sustentabilida-
de também é a capacidade de agregar 
valor aos acionistas, o que possibilita 
novos investimentos, mais geração de 
emprego, de renda e, consequentemen-
te, desenvolvimento para o País. Uma 
de nossas estratégias para gerar valor 
é aprimorar a segurança das opera-
ções e a eficiência no uso dos recursos 
naturais, que somente se alcança com 
pesquisa e inovação. 

É assim que pretendemos ser líderes 
em mineração no Brasil e no mundo: 
como modelo de desenvolvimento 
sustentável. A cada ano, recebemos 
importantes reconhecimentos, como 
nossa eleição, pela terceira vez conse-
cutiva, entre as 20 empresas modelo do 
Guia Exame de Sustentabilidade 2010. 
O êxito de nossa estratégia também 
consiste na inclusão dos stakeholders, 
que reforça nossa visão de “ser o 
investimento de escolha, o empregador 
de escolha e o parceiro de escolha”. 
Sabemos que, por meio de exemplos 
e de ações de engajamento, podemos 
influenciar empregados, comunidade, 
clientes, fornecedores, governo e todo o 
setor, ao mesmo tempo que nos torna-
mos referência no mercado.

Vale destacar que um dos principais fo-
cos de toda empresa que quer ser líder 
está nas pessoas, o principal ativo que 
temos. Não há como crescer e se sus-
tentar sem atrair e reter talentos e sem 
valorizar os bons profissionais há mais 
tempo na empresa, que compartilham  
a experiência transmitem a cultura da 

Anglo American. O setor de mineração 
vive um momento de competição in-
tensa, e o grande desafio no tema para 
2011 é implantar o novo modelo de 
competências, capacitar gestores e apri-
morar o desenvolvimento de pessoas.

Por meio do engajamento de nossas 
equipes e com a participação de nossos 
demais stakeholders, poderemos atuar 
em um mercado cada vez mais acirra-
do e concretizar os planos ambiciosos 
que a Anglo American tem no Brasil: 
queremos aproveitar melhor os recursos 
já existentes e preparar as bases de 
nossos projetos futuros. 

O vAlOR DA SuStENtABiliDADE

A implantação da unidade de Barro Alto 
foi uma oportunidade para aplicarmos 
nosso conhecimento, adquirido ao lon-
go dos anos, e inserirmos os conceitos 
de desenvolvimento sustentável desde 
o início do projeto. Trabalhamos em di-
ferentes frentes para que o balanço dos 
impactos da operação seja positivo e 
procuramos engajar toda a comunidade 
para identificar riscos e oportunidades, 
inerentes à chegada de uma indústria 
a um local afastado de grandes cen-
tros. Nos últimos cinco anos, é visível o 
desenvolvimento provocado na região. 
Vale destacar que Barro Alto foi um dos 
munícipios que mais cresceu no Estado 
de Goiás, e, por meio de projetos 
sociais e planejamento de longo prazo, 
investimos em infraestrutura, educação, 
cultura, geração de renda e apoio ao 
poder público, além de buscar mão de 
obra local, desenvolver fornecedores e 
impulsionar a economia local. 

Para os próximos anos, também serão 
contabilizados ganhos em saúde, com 
a construção da nova sede do hospital 
público de Barro Alto, em que aporta-

iMplANtAçãO DE BARRO AltO

mos R$ 2,5 milhões. O novo hospital 
tem inauguração prevista para o segun-
do semestre de 2011 e disponibilizará 
atendimento de média complexidade 
à população local, que, atualmente, 
precisa se deslocar a outras cidades. 
Nossa visão, no entanto, vai muito além. 
Pretendemos contribuir para a constru-
ção de uma economia sustentável para 
que, quando a planta deixar de operar 
daqui a mais de 30 anos, o município 
tenha condições de prosseguir com seu 
desenvolvimento. Por isso, mantemos 
as parcerias com, por exemplo, a ONG 
Care Brasil, para estimular o espírito 
empreendedor na comunidade, com a 
ONG Agenda Pública, para dar suporte 
à gestão pública, e com a Reprolatina, 
que educa em prevenção em saúde.

Em meio ambiente, por causa do grande 
porte da planta industrial de Barro Alto, 
nosso maior desafio é aumentar o uso 
de fontes renováveis de energia e con-
tinuar perseguindo as metas de ecoefi-
cência, reduzindo o consumo de insumos 
sem perder produtividade. Tema sensível 
no setor de mineração, o impacto na 

biodiversidade também é gerenciado, por 
meio de mapeamentos das espécies e 
recuperação das áreas degradadas. As 
pesquisas sobre fauna e flora locais tam-
bém já foram iniciadas no projeto Jacaré, 
outro projeto de níquel no Pará, ainda 
em fase de estudo conceitual, visando o 
gerenciamento adequado. 

Do ponto de vista operacional, temos a 
confiança de que adotamos, há muito 
tempo, os mais elevados padrões de 
saúde, segurança e gestão ambiental, 
assimilando, em todas as nossas opera-
ções, a cultura de busca permanente de 
inovação e de redução do impacto. 

Walter De Simoni
PReSidente da anglo ameRican BRaSil
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GOvERNANÇA ALINHADA  
à ESTRATÉGIA [4.1] 

Para colocar em prática a mudança no foco dos 
negócios e intensificar a sinergia entre as unidades, 
a empresa reestruturou a governança e criou novas 
políticas de atuação.

A decisão da Anglo American de focar 
o negócio de níquel e deixar o mercado 
de fosfato e nióbio, planejada em 2009, 
foi efetivada em 2010, com uma série 
de metas e desafios. Na governança 
corporativa, a empresa havia acabado 
de consolidar uma estrutura única para 
as operações de níquel e de nióbio, 
porém a desvinculação foi bem articula-
da e não causou impactos significativos 
nas atividades cotidianas. Paralela-
mente, a planta de Loma de Níquel, na 
Venezuela, foi integrada à gestão, para 
formar a Unidade de Negócio Níquel do 
Grupo Anglo American. [4.1]

A divisão total dos ativos foi concluída 
no final do primeiro semestre, com a 
separação estrutural da unidade de 
nióbio da Anglo American Brasil, à qual 

pertencia, e a desvinculação total da 
Copebrás, produtora de fosfatos. Am-
bas foram alojadas na unidade Outros 
Negócios de Mineração e Indústria 
(Other Mining Industry Business). 

O presidente Walter De Simoni passou 
a responder por todas as operações de 
níquel no mundo e a se reportar direta-
mente à CEO global, Cynthia Carrol. 

O órgão de governança na Unidade 
de Negócio Níquel é o Comitê Gestor 
(Management Committee - ManCom), 
presidido por Simoni, que se reúne 
mensalmente para discutir estratégias e 
acompanhar os indicadores de desem-
penho da gestão econômica, social e 
ambiental. [4.9]

AUDITORIAS ESpECÍFICAS EM SEGURANÇA 
E DESENvOLvIMENTO SUSTENTÁvEL 

No final de 2009, foi criada a área 
global de Risco e Auditoria de Segu-
rança e Desenvolvimento Sustentável, 
com sede em Londres e as regionais 
África do Sul, América do Sul e outras 
regiões. Os programas de auditorias 
são planejados anualmente, com base 
na identificação de riscos, em questões 
emergentes e em eventuais incidentes 
na indústria. Neste primeiro ano, os 
temas focados foram poeira e ruído, 
gestão de contratados, isolamento de 
energia e queda de rochas/estabilidade 
de talude, e as operações auditadas 
foram definidas de acordo com o nível 
de criticidade em cada tema. 

As auditorias foram realizadas por 
amostragem e gerarão relatórios para 

a própria operação, para a unidade de 
negócio e para o Grupo. A partir dos 
resultados, a operação deverá criar pla-
nos de ação, monitorados por auditorias 
de acompanhamento. Dessa maneira, a 
área de Risco e Auditoria tem como ob-
jetivo apresentar, para a alta diretoria do 
Grupo, análises independentes sobre 
os riscos de Segurança e Desenvolvi-
mento Sustentável a que a companhia 
esteja exposta e sobre a qualidade dos 
controles implantados. As informações 
levantadas servem, também, como 
subsídios para o desenvolvimento de 
medidas estratégicas globais de melho-
rias, com o estabelecimento de padrões 
de desempenho.

Comitê Gestor: Euler Piantino 
(pág. 12), Vicente Galliez e Arlete 
Schinazi (topo), Ricardo Godinho 
(meio) e Juliana Rehfeld.
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FOCO EM  
NÍqUEL

com as obras da planta de Barro alto seguindo  
o cronograma sem atrasos, a empresa estima  
comercializar novos volumes de produto em 2011.
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com cenário econômico favorável e uma 
gestão eficiente do negócio, o primeiro ano 
da empresa como Unidade de Negócios 
Níquel do Grupo anglo american foi mar-
cado pelo bom desempenho econômico.

Anunciada no segundo semestre de 
2009, a reestruturação dos negócios da 
Anglo American no mundo entrou em 
curso no momento em que o mercado 
global começava a se recuperar da crise 
financeira, que impactou nos preços das 
commodities e, por consequência, nas 
receitas das companhias. A decisão de 
focar seus produtos de maior vantagem 
competitiva, considerados estratégicos, 
contribuiu para tornar a gestão de cada 
unidade mais ágil e fortalecer o Grupo 
como um todo. 

No início de 2010, a Anglo American 
Brasil consolidou-se como a Unidade 
de Negócio Níquel da organização, 
responsável pelas operações nacionais 
e internacionais da commodity, e as 
operações de nióbio e de fosfatos foram 
totalmente desvinculadas. Importantes 
investimentos em infraestrutura volta-
ram ao ritmo anterior, como as obras de 
Barro Alto e as reformas da Codemin, 
sempre com foco em produção em larga 
escala com baixos custos e alta com-
petitividade. Paralelamente, o reaque-
cimento da economia e o aumento das 
demandas por níquel no globo, puxado 
principalmente pela China, fizeram o 
preço da commodity subir para US$ 
24 mil por tonelada até o final do ano, 
enquanto o previsto era de US$ 16 mil 
por tonelada. 

A produção de Codemin, voltada para 
o mercado brasileiro, e a de Loma de 
Níquel, destinada às exportações para 
a Europa, foram 100% absorvidas, atin-
gindo todas as metas de vendas.

Com as obras da planta de Barro Alto 
seguindo o cronograma sem atrasos, 
a empresa estima comercializar novos 

volumes de produto em 2011 e chegar 
à capacidade máxima de produção, de 
36 mil toneladas, em 2012, atingindo 
o total de 62 mil toneladas em toda a 
unidade. 

O níquel de Barro Alto vai atender priori-
tariamente o mercado externo, mudando 
a distribuição de 80% de vendas locais 
e 20% de exportações, em 2010, para 
30% de vendas locais e 70% de expor-
tações. Atualmente, a participação da 
empresa no mercado brasileiro de níquel 
é de 60% e deve subir para 70% em 
2012, e, no mundo, a participação é de 
3%, com expectativas de atingir 5%. 

Novos mapeamentos de reservas e 
estudos de viabilidade estão sendo re-
alizados pela Anglo American no Brasil 
e em outros países, como Finlândia, 
Austrália e Canadá.

30%
de VeNdaS locaiS

MetaS PaRa 2012

70%
de exPoRtação
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UNIDADES à vENDA

Seguindo a estratégia escolhida pelo Grupo de focar sete minérios, em 2010, a Anglo American Brasil Ltda. restringiu seus 
negócios somente a níquel e desvinculou de sua carteira as unidades Mineração Catalão, de nióbio, e Copebrás-Cubatão e 
Copebrás Catalão/Ouvidor, de fosfatados. Essas operações seguem integradas à unidade Outros Negócios de Mineração e 
Indústria da companhia, com gestão e metas independentes. Com bom desempenho em 2010, os ativos seguem valoriza-
dos. A Anglo American continua com a intenção de vender a Copebrás, que por ser uma empresa de produtos fosfatados, 
não se enquadra no portfólio estratégico de mineração e não complementa nenhum outro negócio do Grupo. Em função de 
estudos realizados para os recursos de nióbio, o Grupo Anglo American decidiu não vender a Mineração Catalão e conduzirá 
um estudo de viabilidade para investigar o potencial futuro da rocha fresca. A Mineração Catalão continuará fazendo parte 
da divisão OMI (Outros Negócios de Mineração e Indústrias) do Grupo.

Com a cisão parcial dos ativos e a des-
vinculação dos ativos entre as operações 
de nióbio e de níquel, em 30 de julho, o 
pagamento de tributos foi maior em 2010 
do que nos anos anteriores. Contudo o 
desempenho financeiro foi melhor por 
causa da recuperação econômica do 
mercado, após a crise e os cortes orça-
mentários de 2009, o que resultou em 
um aumento parcial dos salários dos em-
pregados e na quitação de um importante 
empréstimo para capital de giro realizado 
com a matriz, que reduziu significativa-
mente os custos com juros pagos no ano. 
O lucro líquido em 2010 foi em torno de 
R$ 90,097 milhões. [ec1]

O Grupo Anglo American é signatário da 
iniciativa Extractive Industries Transpa-
rency Initiative (EITI) e atua em todas as 
suas operações de forma a atender seus 
critérios de transparência. [ec1]  
Durante o ano, a empresa sofreu sanções 
por não cumprimento da cota de defi-
cientes físicos e por excesso de horas 
de trabalho, resultando em duas multas 
no valor total de R$ 29.662,54, similar 
ao ano anterior. Contudo, as dificuldades 
de preencher as vagas permanecem e 
já haviam sido reportadas ao Ministério 
Público do Trabalho em 2009, quando 
a Anglo American assinou um Termo de 
Ajustamento de Conduta, ainda vigente. 
Para compensar o não cumprimento da 
cota, a empresa direciona o valor das 
multas a instituições que capacitam defi-
cientes para o mercado de trabalho.

A área tributária recebeu sanções em 
função do desencontro de informações 
pela Fazenda Pública do Estado de 
Goiás relacionadas ao pagamento de 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria 
e Prestação de Serviços (ICMS), por 

uma compra realizada com a empresa 
no estado. Houve uma multa de R$ 
154.999,38 e, ainda, um processo 
relacionado à compensação do Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica, que gerou 
o pagamento de R$ 5.024.107,39. A 
empresa não recebeu nenhuma sanção 
não monetária no período. [So8]

RESULTADOS FINANCEIROS

Nas reservas de Jacaré (PA) e de 
Morro sem Boné (MT), a primeira fase 
de avaliação dos projetos foi concluída 
em 2009, e as jazidas já tiveram seu 
mapeamento concluído. As análises 
apontam Jacaré como a maior des-
coberta recente de níquel na América 
do Sul. Estudos avaliaram potencial de 
500 milhões de toneladas na reserva 
e projetam 49 anos de vida útil das 
operações. Mais modesta, mas estrate-
gicamente importante para a empresa, a 
jazida de Morro sem Boné, com tempo 
estimado 21 anos de produção, dispõe 
de 47 milhões de toneladas de minério, 
segundo estudos preliminares.

Em 2010, ambos os projetos passaram 
a ser gerenciados segundo as diretri-
zes do Padrão para Gerenciar Projetos 
(Anglo Project Way). Desde então, a 
empresa iniciou os estudos de impacto 
ambiental e social, visando construir os 
documentos que vão orientar o pro-
cesso de obtenção de licença prévia 
dos empreendimentos às autoridades 
minerais e ambientais. O Padrão para 
Gerenciar Projetos, que teve a sua pri-
meira versão finalizada em 2010, é um 
padrão a ser adotado em todos os pro-
jetos da companhia, que integra, ainda 
na fase que antecede a construção de 
um empreendimento, uma abrangente 
avaliação para gestão de riscos socio-
ambientais, de infraestrutura e políticas, 
nas regiões a serem exploradas. Para o 
Projeto Jacaré, por exemplo, há um es-
tudo para compreender a comunidade 
indígena local, localizada a pouco mais 
de 100 quilômetros; a empresa nunca 
operou em locais onde houvesse povos 
indígenas. [HR9]

NOvOS pROJETOS 

VALOR ECONÔMICO GERADO 
E DISTRIBUÍDO 
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DESENvOLvIMENTO  
SUSTENTÁvEL COMO  
DIFERENCIAL COMpETITIvO 

O expressivo aumento na oferta de 
níquel pela companhia em 2011, com a 
produção de Barro Alto, e a competiti-
vidade crescente no mercado de níquel 
apontaram a necessidade de a Anglo 
American Brasil ampliar e reestruturar 
sua área de Marketing & Vendas. Na 
nova estratégia, o objetivo é atuar de 
forma mais agressiva, apresentando 
melhor a empresa e buscando mais 
clientes diretos, sem passar por inter-
mediários. Para isso, um dos principais 
diferenciais competitivos é a preocupa-
ção com segurança e desenvolvimento 
sustentável, temas cada vez mais obser-
vados por clientes e investidores, e nos 
quais a empresa mantém ações efetivas. 
O níquel representa 60% do custo da 
indústria de aço inox, e seu preço é 
determinado pelo mercado, portanto, 
uma cadeia produtiva responsável tende 
a ser um importante critério de compra.

Com uma gestão baseada em proje-
ções de cinco anos, a reestruturação de 
Marketing & Vendas foi planejada no 
segundo semestre de 2010 e será efe-
tivada ao longo de 2011. Os desafios 
são prospectar novos clientes inter-
nacionais e manter os clientes atuais, 
por meio de um relacionamento mais 
próximo e personalizado. 

CONTROLE DE RISCOS  
DO pRODUTO

Em 2010, as áreas de Marketing 
& Vendas e de Desenvolvimento 
Sustentável trabalharam juntas 
para a obtenção de um registro 
exigido pela União Européia para 
entrada de produtos, que permite 
a continuidade das vendas para a 
região. O REACH, acrônimo inglês 
para “Registro, Avaliação e Autori-
zação de Substâncias Químicas”, foi 
lançado em 2007 e é gerenciado 
pela Agência Europeia de Subs-
tâncias Químicas (ECHA), com o 
objetivo de identificar e controlar as 
substâncias químicas produzidas ou 
comercializadas nos países mem-
bros da União Europeia, de acordo 
com seus impactos à saúde humana 
e ao meio ambiente. Parte das cate-
gorias de produtos será analisada a 
partir de 2010, e, a partir de 2011, 
setores como a mineração, cujas 
exportações são superiores a mil 
toneladas por ano, somente pode-
rão vender para estes países se 
obtiverem autorização.

PaRa SaBeR maiS SoBRe o ReacH, 
aceSSe: HttP://ecHa.euRoPa.eu/
ReacH_en.aSP
PaRa conHeceR a ficHa de Segu-
Rança do PRoduto feRRoníquel 
PRoduzido Pela anglo ameRican, 
aceSSe HttP://RelatóRioSociedade.
angloameRican.com.BR/2010.

NOvA LOGOMARCA

Como complemento da nova estra-
tégia de comunicação do Grupo, a 
identidade visual da empresa passou 
por uma mudança suave, que reforça 
a ideia de “Uma Só Anglo American”. 
O nome Anglo American agora é 
escrito sem espaços e o elo central 
da pedra ganhou o tom vermelho, 
referência ao fato de que, no centro 
da empresa, estão as pessoas. 

Paralelamente à nova estratégia da 
empresa de se comunicar mais e melhor 
com os clientes, o Grupo Anglo Ameri-
can lançou uma campanha global, que 
busca expor a marca ao mercado e tor-
nar a companhia conhecida por todos os 
públicos de relacionamento. A iniciativa 
faz parte da mudança de cultura voltada 
para uma só Anglo American, com o 
objetivo de integrar mais as unidades de 
negócio para intensificar o espírito de 
colaboração, fortalecer o Grupo como 
um todo e torná-lo mais competitivo.

CAMpANHA GLOBAL 
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DESEMpENHO INTEGRADO DE SUSTENTABILIDADE

ESTRATÉGIA pAUTADA  
EM INOvAÇÃO  
E TECNOLOGIA 

pLANTA-pILOTO  
pARA EXpERIMENTOS  
EM INOvAÇÃO

Entre os principais investimentos, 
está a construção de uma planta-
-piloto para a Unidade de Negócio 
Níquel pela Anglo Research, o labo-
ratório de pesquisas do Grupo An-
glo American – localizado na África 
do Sul. Até o final de 2010, foram 
aplicados cerca de US$ 8 milhões 
na planta, voltada para pesquisas 
no tratamento hidrometalúrgico dos 
minérios, visando a explorações 
atuais e futuras do produto, em 
reservas que ainda estão em fase 
de estudo. A pesquisa é feita por 
profissionais do negócio Níquel e da 
divisão técnica do Grupo, e o traba-
lho conta com uma estrutura própria 
de governança, com representantes 
globais e da própria Unidade.

Em fase de estudo, a briquetagem é 
outro importante projeto de inovação do 
negócio de níquel no mundo. Trata-se 
de um processo de aglomeração do 
níquel em pó ou em partículas muito pe-
quenas. Com tamanho inadequado para 
alimentar o forno calcinador, atualmente, 
o minério é transformado em pedaços 
maiores por meio de um procedimen-
to que envolve altas temperaturas e, 
portanto, alto consumo de energia. Já a 
briquetagem é um processo mecânico 
de compressão que, por reduzir o uso de 
energia, é mais eficiente.

Desenvolvida em uma planta demons-
trativa de Codemin, em escala semi-in-
dustrial, a tecnologia deve ser aplicada 
em todas as operações da Unidade 
de Negócio Níquel e integrar projetos 
iniciais de futuras plantas, poupando 
custos com estrutura. A estimativa é 
que a briquetagem seja implantada em 
Codemin em 2011 e, no primeiro ano 
de execução, gere uma economia de 
US$ 4 milhões. 

BRIqUETAGEM

Construída em 1982, Codemin, em Ni-
quelândia (GO), passa por constantes re-
novações tecnológicas para manter seu 
desempenho operacional. Em 2010, um 
dos principais investimentos em inova-
ção e Otimização de Ativos foi o projeto 
Codemin III, um conjunto de ações vol-
tadas para aumentar a produção, reduzir 
custos e reduzir impactos ambientais. 

Até 2010, a planta processava 32 
toneladas de minério seco por hora/
forno, e, com a revitalização, a estimativa 
é que a produção aumente para 34,4 
toneladas secas por horas e em 2011 e, 
em 2012, para 36 toneladas secas por 
hora. O investimento total do projeto foi 
estimado em US$ 9 milhões, resultando 

CODEMIN III 

Na Anglo American, inovação é um 
valor e faz parte da cultura da empresa, 
permeando todas as áreas e motivando 
os empregados a pensarem, no dia a 
dia, em formas mais eficientes de reali-
zar o trabalho. Em 2010, ano em que os 
investimentos se normalizaram após a 
crise, foram destinados US$ 8 milhões 
à área. Para 2011, a previsão é de que 
sejam US$ 24 milhões. 

O valor também reflete o trabalho em 
Otimização de Ativos, uma evolução da 
antiga área de Melhoria Contínua e que 
tem como objetivo fomentar as iniciativas 
e divulgá-las de forma sistemática, visan-
do à evolução constante do desempenho 
operacional e à troca de conhecimento. 

Os ganhos efetivos contabilizados na 
unidade são transformados em rela-
tórios trimestrais e enviados à matriz, 
que estipulou como meta a economia 
de US$ 1 bilhão no triênio de 2009 a 
2011, em todo o Grupo, por meio das 
ações de Otimização de Ativos. Até me-
ados de 2010, a economia acumulada 
já era de US$ 700 milhões.

em 2011, em uma economia de  
US$ 14 milhões. Para 2012, a expec-
tativa é que o volume poupado seja 
superior a US$ 20 milhões. 

US$ 8
MilhõeS
iNVeStidoS Na áRea de tecNoloGia

eM 2010

US$ 24
MilhõeS

PReViSão PaRa 2011
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GESTÃO INTEGRADA 

pOLÍTICAS pARA  
“UMA SÓ ANGLO AMERICAN” 

A Anglo American Brasil estrutura o 
Sistema de Gestão Integrada certificado 
nas normas ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001. Para 2011, a meta é 
treinar os empregados das operações 
em Barro Alto, na Codemin e no escritó-
rio corporativo na ferramenta de gestão 
Enablon, com ênfase na utilização siste-
mática do módulo “Gestão de Inciden-
tes”, que abrange o registro de inciden-

tes, queixas e reclamações. A área de 
segurança e saúde acompanha, ainda, 
horas trabalhadas, horas perdidas, entre 
outros indicadores. Em responsabilidade 
social, já são monitorados, mensalmente, 
os investimentos sociais e, em meio am-
biente, indicadores como uso da água, 
uso de combustíveis fósseis e renová-
veis, emissões de gases de efeito estufa, 
uso da terra e incidentes ambientais. 

A revisão das estratégias de atuação 
do Grupo Anglo American, que resultou 
na estruturação de sete unidades de 
negócio no mundo, incluiu a diretriz de 
integrar e unificar mais o Grupo Anglo 
American. O objetivo é verticalizar a 
gestão das unidades e acompanhá-las 
de forma mais próxima, para, então, 
criar planos de atuação integrados e 
potencializar os negócios, fortalecendo 
o Grupo como um todo. 

No Brasil, a introdução das políticas e das 
normas é feita por meio de campanhas 
promovidas pelo time corporativo em 
parceria com as equipes nas operações, 
planejadas para promover uma assimi-
lação rápida e a integração às práticas 
diárias. Quando necessário, são realizados 
treinamentos específicos. Algumas ações 
ainda estão em fase de planejamento, 
por causa do grande volume de padrões 
lançados nos últimos dois anos.

•  Padrão para Gestão de Segurança 
(The Anglo Safety Way) 

•  Regras de Ouro de Segurança da 
Anglo (The Anglo Safety Golden 
Rules)

•  Padrão para Gestão de Saúde Ocu-
pacional  (The Anglo Occupational 
Health Way)

•  Padrão para Gestão Ambiental (The 
Anglo Environment Way) 

•  Padrão para Gestão Social (Anglo 
Social Way) 

•  Política para HIV/AIDS 

•  Padrão Global de Cadeia de Supri-
mentos (Supply Chain)

•  Padrão para Desenvolver Pessoas – Mais alinhado aos valores da compa-
nhia, a política estabelece o Modelo de Desenvolvimento de Pessoas da Anglo 
American e a nova estrutura global de competências. As diretrizes incluem a 
implementação de processos de gestão de desempenho, com avaliação contí-
nua e feedback frequente dos gestores à equipe. (Leia mais na página 33.)

•  Padrão para Gerenciar Projetos – Novo padrão de gerenciamento de 
projetos, o documento sistematiza a inserção de princípios de sustentabilidade 
desde a fase de planejamento. Ela orienta cuidados prévios, como a realização 
de pesquisas sobre impactos sociais e ambientais futuros e mapeamento de 
riscos em segurança, e coloca todos esses estudos no centro do projeto, junto 
às questões operacionais e financeiras. (Leia mais na página 16.) 

pOLÍTICAS LANÇADAS EM 2010

Na Anglo American, 100% das opera-
ções possuem planos de fechamento, 
que abrangem aspectos sociais (incluindo 
a transição da mão-de-obra), ambientais 
e econômicos. Os planos são revistos 
e verificados externamente a cada três 
anos ou caso haja uma alteração signifi-
cativa no empreendimento, como amplia-
ção ou alteração de processo, e a última 
revisão foi feita em 2010. Os custos para 
fechamento são calculados com o nível 
de detalhe adequado à expectativa de 
vida da mina, atualizados anualmente, pro-
visionados contabilmente e considerados 
nas demonstrações financeiras globais.  

pLANOS DE FECHAMENTO [mm10]

maiS infoRmaçõeS SoBRe aS PolíticaS 
e aBoRdagenS da anglo ameRican, 
liStadaS a SeguiR, eStão diSPoníveiS 
no Site da emPReSa, no endeReço ele-
tRônico HttP://www.angloameRican.
com.BR/SuStainaBle-develoPment/
aBoRdagenS-e-PoliticaS.aSPx. 
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INCLUSÃO  
DA SOCIEDADE

os empregados, público diretamente influenciado, 
e as comunidades do entorno, que garantem  
a licença social das operações, são alguns dos 
principais stakeholders.
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Na anglo american, a inclusão dos públi-
cos estratégicos começa na visão e nos 
valores da empresa, e as políticas e pa-
drões globais visam garantir a ética em 
todas as práticas e tomadas de decisões.

Com a visão de ser “parceiro de esco-
lha” e com valores como “responsa-
bilidade” e “colaboração”, a empresa 
evidencia uma abordagem guiada por 
relacionamentos, como modelo de de-
senvolvimento sustentável. A identifica-
ção dos públicos estratégicos, chama-
dos stakeholders, é feita de acordo com 
os impactos, riscos e oportunidades que 
cada um representa para a continuidade 
dos negócios. Para cada um, são tra-
çadas políticas e padrões de relaciona-
mentos internacionais, com flexibilidade 
para se desenvolverem novas ações, de 
acordo com as particularidades locais.

Os empregados, público diretamente 
influenciado, e as comunidades do 
entorno, que garantem a licença social 
das operações, são alguns dos prin-
cipais stakeholders, assim como os 
fornecedores, os diferentes níveis de 
governo, os clientes e os acionistas 
que participam das ações negociadas 
em bolsas da Inglaterra e África do Sul. 
Reconhecendo seu próprio potencial 
de impacto no setor de mineração e, 
como fornecedora de matérias-primas, 
em toda sociedade, a empresa também 
trabalha com uma ampla perspectiva de 
atuação, que conta com o Relatório à 
Sociedade como uma prestação anual 
de contas. [4.14 e 4.15]

Em 2010, a Anglo American lançou 
a revisão da política “Boa Cidadania: 
Princípios Empresariais”, que estabelece 
diretrizes para a gestão do relaciona-
mento com o públicos de interesse 
da empresa – fornecedores, clientes, 
governo, empregados e comunidade. 
O documento determina, por exemplo, 
respeito aos direitos humanos, desen-
volvimento de fornecedores locais, reco-
nhecimento da importância das famílias 
dos empregados, questões de anticor-
rupção e diretrizes para as relações com 
todos os níveis de governo. A principal 
inovação do trabalho foi a inclusão dos 
públicos, por meio de consultas sobre o 
que deveria ser mudado ou acrescenta-
do no documento, e os padrões já fazem 
parte da documentação do Sistema de 
Gestão Integrada (SGI).

Na sequência do trabalho, a empresa 
lançou a Política de Integridade Empre-
sarial, um documento complementar 
que detalha a maneira como a empresa 
combate a corrupção e exerce a trans-
parência. Com o objetivo de dar suporte 
aos empregados em diversas situações, 
como doações, patrocínios, recebi-
mento de brindes ou relações com o 
poder público, ela estabelece padrões 
de comportamento a serem seguidos. 
Embora a política já tenha sido traduzi-
da para o português com um manual e 
uma oficina com as lideranças, outros 
treinamentos presenciais e via internet, 
serão realizados na Unidade de Negócio 
Níquel em 2011.

pRINCÍpIOS EMpRESARIAIS  
E pOLÍTICA DE INTEGRIDADE 
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A Anglo American oferece canais para 
que os empregados, prestadores de 
serviço, fornecedores, parceiros comer-
ciais e acionistas internacionais possam 
manifestar insatisfações e denunciar 
condutas em não conformidade com a 
“Boa Cidadania: Princípios Empresariais” 
e a Política de Integridade Empresarial. 
Chamado Speak Up, o canal é aberto 
e gratuito, pode ser acessado ou por 
telefone ou em um portal independente 
dos institucionais da empresa, e garante 
confidencialidade ao usuário.

A mensagem é encaminhada e analisa-
da pela área global de auditoria interna 
(ABAS), que acompanha todo o processo 
e busca um retorno adequado e igual-
mente sigiloso às partes interessadas. 
Como política global, o Grupo não divulga 
números relativos ao canal. [HR4].

Para outras formas de contato, que 
incluem denúncias, críticas, sugestões e 
dúvidas, a empresa também mantém o 
Fale Conosco, um canal de comunicação 
online disponível a todos os públicos. 
Utilizado, principalmente, por emprega-

CANAL ABERTO A TODOS OS púBLICOS [4.4]

dos, por fornecedores e pela comunida-
de local, o Fale Conosco é gerenciado 
pela área de Comunicação e monitorado 
mensalmente, e todas as respostas são 
registradas e respondidas rapidamente. 
Pode ser acessado pelo site da empresa 

ou diretamente pelo e-mail faleconos-
co@angloamerican.com.br. Em 2010, as 
maiores demandas ocorreram nas áreas 
de Recursos Humanos, com procura por 
vagas de emprego, e de Supply Chain, de-
vido ao interesse de novos fornecedores.

98
56 Comunicação

Total por área - Níquel

Total por ano

TEMAS ABORDADOS NO FALE CONOSCO EM 2010

Desenvolvimento sustentável

Exploração
Diretoria

Finanças
Fundambras
IM
Júridico

Marketing
Recurso Humanos

Reflorestamento
Segurança

Supply Chain

Tributário

1
7
2
2

2

0

3
37

362

512

1

4
1

600100 200 300 400 500

vISÃO
“Ser o investimento de escolha, o empregador de escolha e o parceiro de escolha.”
 
pRINCÍpIOS
Mentalidade zero – aplicar de forma consistente a hierarquia de mitigação para evitar e minimizar 
impactos ambientais resultantes de nossas atividades, produtos e serviços.
Sem repetição – tomar todas as medidas necessárias para tirar lições de impactos ambientais, 
incidentes, resultados de auditorias e outras não conformidades, a fim de evitar a sua repetição.
padrões e Regras Não Negociáveis – aplicar padrões e procedimentos compartilhados, não 
negociáveis, de desempenho ambiental e de segurança em todas as unidades do Grupo como 
requisito mínimo.
 
vALORES 

vISÃO, pRINCÍpIOS E vALORES 
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SISTEMATIzAÇÃO  
DAS RELAÇõES  
COM O GOvERNO 

Entre os padrões estabelecidos pe-
los novos Boa Cidadania: Princípios 
Empresariais e a Política de Integridade 
Empresarial (leia mais na página 21), 
estão as diretrizes de relacionamento 
com o poder público em todos os níveis, 
inaugurando uma política global. 

O documento também determina um 
padrão para o relacionamento sistemá-
tico com governos locais, regionais e 
nacionais, que será implementado em 
2011, com a estruturação da Diretoria 
de Relações Governamentais. 

Com uma estrutura consolidada e a 
formalização do relacionamento, a 
empresa amplia suas oportunidades de 
diálogo com diferentes níveis do poder 
público na defesa dos interesses do 
negócio níquel, que tem perspectiva 
de crescimento significativo no país. 
Pautado em uma visão clara de desen-

volvimento sustentável, busca, ainda, in-
fluenciar políticas públicas que possam 
impactar positivamente na qualidade 
de vida das comunidades com que se 
relaciona. [4.16 e 4.17]

POSICIONAMENTO SOBRE AS QUESTÕES PÚBLICAS [SO5]

Responsabilidade 
social corporativa

Objetivos do Milênio (ONU)

Mudanças Climáticas

Questões significativas que 
são foco da participação da 
Anglo American no desen-
volvimento de políticas 
públicas e ações afirmativas.

Forma de participação no desenvolvimento 
de políticas públicas e ações afirmativas.

Posições essenciais assumidas 
em cada uma das questões.

Participação ativa de plataforma EPC – 
documento-síntese: "Propostas Empresariais de 
políticas públicas para uma economia de baixo 
carbono no Brasil".

Participação do grupo de discussão e 
promoção da implantação, nas empresas, 
do sistema de gestão social com base no 
modelo ISO 26000, promovido pela 
Fundação Getúlio Vargas.

Suporte a ONGs na capacitação do poder 
público e órgãos de gestão participativa no 
município de Barro Alto - políticas publicas 
e promoção da cidadania.

Participação no documento de promoção 
da norma.

Empresas e poder público devem prestar 
contas à população.

Empresas devem publicar o inventário e 
reportar as metas. É preciso que haja colabora-
ção entre os diversos setores industriais e de 
serviços na discussão de fatores de emissão e 
melhoria de tecnologias; governo federal e 
estaduais devem propor incentivos para que as 
empresas possam produzir cada vez mais à 
base de energia renovável.

A empresa estabeleceu padrões para 
o relacionamento sistemático com 

governos locais, regionais e nacionais, 
que será implementado em 2011, 

com a estruturação da Diretoria de 
Relações Governamentais.
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SOLICITAÇÃO DE MELHORIA NOS TRANSpORTES DO pAÍS 

A logística é um dos gargalos para o crescimento dos negócios da Anglo Ame-
rican no Brasil, assim como das demais mineradoras e de grandes empresas de 
outros setores. Para dar vazão aos produtos e poder aumentar as exportações, 
gerando riquezas e trazendo investimentos para o Brasil, é necessário ampliar 
significativamente a infraestrutura da malha rodoviária e dos portos e garantir a 
eficiência das operações. A matriz rodoviária, que domina o setor, ainda é insufi-
ciente e inadequado para o transporte de grandes volumes de carga.

Para pleitear melhorias, o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), do qual 
a empresa é associada [4.13], realizou um amplo estudo do cenário e possíveis 
ações de infraestrutura nos locais onde atuam, apresentado à equipe respon-
sável pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no governo federal. 
Segundo o estudo, o volume total de investimentos necessário é de R$ 70 
bilhões. A Anglo American no Brasil, representada pela Unidade de Negócio 
Níquel e pela Unidade de Negócio Minério de Ferro, participaram ativamente 
do trabalho.

Para amenizar os problemas, a Unidade de Negócio Níquel executa algumas 
obras locais e tem dialogado com outras operações de logística no mundo, 
trocando experiências e buscando novos canais de distribuição.

O apoio da Anglo American à Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI), 
instituição formada por empresas que 
atuam na atividade extrativista, é um 
compromisso público com a transparên-
cia. Anualmente, a companhia apresenta 
à organização um relatório sobre impos-
tos e royalties pagos nos países em que 
opera. No setor, a empresa também é 
signatária dos princípios de Sustenta-
bilidade do Conselho Internacional de 
Metais e Mineração (ICMM).

Na revisão dos seus princípios empresa-
riais, o Grupo reafirmou a valorização a 
esta iniciativa e, também, seu compromis-
so com os dez princípios do Pacto Global 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que se estende desde 2004. A 
atitude reforça a intolerância da empre-
sa a qualquer ato de desrespeito aos 
direitos humanos, de discriminação, de 
trabalho forçado ou infantil, de corrupção, 
e incentiva uma abordagem pró-ativa em 
relação ao meio ambiente. [4.12]

COMpROMISSOS  
INTERNACIONAIS 

maiS infoRmaçõeS SoBRe oS comPRomiS-
SoS da anglo ameRican eStão diSPoní-
veiS no Site da emPReSa, no endeReço 
HttP://www.angloameRican.com.BR/
SuStainaBle-develoPment/aBoRdagenS-
-e-PoliticaS/PaRceRiaS-inteRnacionaiS.
aSPx. 

Para pleitear melhorias na infraestru-
tura de transportes, o IBRAM, do 

qual a Anglo American é associada, 
realizou um amplo estudo do cenário 

e apresentou-o ao governo federal.
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DEFINIÇÃO DE  
TEMAS RELEvANTES 

Assim como a Anglo American cria ferra-
mentas e padrões para garantir ética nos 
negócios, desde 2007, também conduz 
estudos de materialidade para direcio-
nar o relato anual de seu desempenho 
de forma transparente, com a inclusão 
dos públicos estratégicos. O objetivo é 
identificar os temas mais relevantes a 
serem tratados, segundo os princípios de 
desenvolvimento sustentável. 

Para identificar esses temas, o estudo 
cruza fatores externos – pesquisas 
setoriais, iniciativas internacionais e 
consulta a fornecedores, comunidade e 
clientes – com fatores internos – visão 
das lideranças, políticas da empresa e 
consulta a empregados. No processo, 
destaca-se a inclusão da comunidade, 
público estratégico com quem a Anglo 
American mantém uma relação próxima, 
com canais de comunicação abertos e 
realização de fóruns semestrais. Para 
representá-la melhor, o estudo atribuiu 
peso 1,5 à comunidade, aos forne-
cedores e aos clientes (os públicos 
externos) e 0,75 às pesquisas setoriais 
e às iniciativas internacionais. No eixo 
interno, cada um dos três fatores rece-
beu peso um. 

No caso dos fornecedores e clientes, 
a consulta foi feita pela primeira vez 
em 2010, e por meio de questionários 
padronizados. Dos 85 fornecedores 
consultados, nove responderam, mas 
nenhum dos cinco clientes respondeu. 
Já os empregados sempre participam 
de oficinas, na Codemin, em Barro Alto 
e em São Paulo, em que são estimu-
lados a levantar o que julgam ser os 
principais destaques no ano. 

A análise gerou uma matriz dividida em 
quatro quadrantes, em que todos os 
temas são alocados de acordo com sua 
recorrência e com a importância atribu-
ída por cada stakeholder. Dessa forma, 
os que se localizam no quarto quadrante 
são considerados mais relevantes. Nes-
ta edição, foram apontados 10 temas 
materiais, que também correspondem 
aos assuntos levantados pelo Fale 
Conosco – importante ferramenta de 
comunicação da empresa, disponível a 
todos os públicos (leia mais na pág. 22). 

Como opção editorial, a Anglo American 
decidiu abordar os 10 temas no relatório 
e editar a versão impressa com base ne-
les. A estrutura do documento, contudo, 
segue a mesma orientação utilizada no 
relato do Grupo Anglo American. Para 
o próximo ano, o objetivo é aprimorar o 
método de construção da materialidade, 
com ênfase na inclusão dos stakehol-
ders, para reduzir o número de temas 
relevantes e focar, cada vez mais, seus 
principais impactos econômicos, sociais 
e ambientais. [3.5]
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ÉTICA E TRANSpARÊNCIA

pARECER DO 
COMITÊ EXTERNO

Aceitamos o convite da Anglo American 
Brasil, Unidade de Negócio Níquel, para 
compor o primeiro Comitê Externo de 
análise do relatório de sustentabilidade 
produzido pela Companhia, o Relatório 
à Sociedade 2010. Nossa participa-
ção, não remunerada, foi pautada pela 
independência de opinião e pela busca 
conjunta de construir uma prática iné-
dita de inclusão do olhar das terceiras 
partes na prestação de contas das em-
presas brasileiras, sem nos atermos à 
análise de desempenho da companhia.

Sem qualquer relacionamento anterior 
com a companhia, os três integrantes 
deste Comitê possuem expertises e 
áreas de atuação distintas e comple-
mentares:

Clarissa Lins – economista especia-
lizada em gestão da sustentabilidade e 
Diretora Executiva da Fundação Brasi-
leira para o Desenvolvimento Sustentá-
vel (FBDS).

Márcio Simeone Henriques – pro-
fessor da Universidade Federal de 
Minas Gerais com especialização em 
relações públicas entre organizações 
e comunidades, comunicação públi-
ca, estratégias de comunicação para 
mobilização social. Participou do Comitê 
como consultor independente. 

Ricardo Gomes Luiz – relações 
públicas, especializado em meio am-
biente e integrante da organização não 
governamental Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação Ambien-
tal (SPVS).

Considerada uma prática de referência 
em asseguração de informações socio-
ambientais, a instalação deste Comitê 
Externo foi inspirada na experiência do 
relatório global da empresa de petróleo 
Shell, que publica parecer de especia-
listas independentes desde a edição 
de 2005.

A análise do Relatório à Sociedade 
2010 da Anglo American Brasil, Unida-
de de Negócio Níquel, foi realizada em 
três momentos, marcados por encon-
tros presenciais dos integrantes do Co-
mitê Externo com a equipe de produção 
do relato, incluindo os gestores deste 
processo:

•  Preparação – definição do modelo 
de trabalho do Comitê, apresentação 
do processo de produção do relatório 
e primeiras impressões e orientações 
gerais.

•  Discussão do conteúdo – análise 
do conteúdo já em estado avançado 
de redação sob a ótica dos princípios 
de relato da Global Reporting Initiative 
(GRI), sobretudo, a adesão à materia-
lidade.

•  Conclusão – avaliação do texto final, 
consolidação da análise e fechamento 
deste parecer do Comitê Externo.

COMO TRABALHAMOS

Destacamos a disposição da Unidade 
de Negócio Níquel da Anglo American 
Brasil em produzir um relato transpa-
rente e equilibrado de suas atividades à 
sociedade, especialmente evidente na 
apresentação dos principais impactos 
do negócio, na evolução das metas 
assumidas para 2010, resultados alcan-
çados e revisão dos compromissos para 
2011. Vale destacar que se trata de 
um raro e bom exemplo de empresa de 
capital fechado, subsidiária de multina-
cional, que tem a disciplina de manter 
um relato aberto à sociedade local.

O processo de produção de relatório de-
monstrou a consecução dos objetivos a 
que se propôs. Com o intuito de enrique-
cer novas edições, listamos alguns apon-
tamentos que podem contribuir para o 
estabelecimento de um padrão ainda 
mais elevado do Relatório à Sociedade.

Observamos que o alinhamento com 
a estrutura de conteúdo do relatório 
global da Anglo American limita a pos-

NOSSAS CONCLUSõES
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A formulação e a aplicação da matriz 
de materialidade demonstraram uma 
preocupação em levar em conta as 
distintas percepções sobre o desempe-
nho da empresa por parte dos diferentes 
públicos, combinando-as com as visões 
inscritas em protocolos externos, que 
definem princípios para as práticas cor-
porativas (gerais e setoriais). Trata-se de 
um esforço importante, dotado de certa 
complexidade, pois busca conciliar os 
parâmetros de racionalidade econômica 
à fluidez das percepções públicas de sua 
atuação, muitas vezes conflitantes. Por 
isso, durante a construção da matriz, ob-
servou-se a necessidade de dar um peso 
maior, no eixo sociedade, à consulta aos 
stakeholders, em relação aos estudos 
setoriais e às iniciativas internacionais.  
A mudança resultou na identificação de 
um décimo tema: investimento social.

Avaliamos que há espaço para evolução 
especialmente na explicitação dos temas 
considerados críticos para a sustentabili-
dade da empresa no estudo de materia-
lidade. Alguns indicadores-chave relacio-
nados aos temas materiais, por exemplo, 
não foram suficientemente realçados, tais 
como gerenciamento de resíduos, desco-
missionamento de minas e biodiversidade. 

Nota-se que o tema “comunicação e en-
gajamento” surge em posição destacada 
na matriz. Entretanto, o relato desse item 
dilui-se nos demais, ou seja, comparece 
transversalmente em todos os aspectos 
materiais abordados, reforçando, acima 
de tudo, a importância do alinhamento 
da empresa com seus stakeholders.

EvOLUÇÃO DA MATERIALIDADEenglobam uma ampla gama de impac-
tos. Assim, será possível alcançar maior 
precisão e profundidade nos aspectos 
críticos para a perenidade do negócio. 
Nesse sentido, as consultas também 
podem evoluir ao incluir outros públicos 
mais especializados, que poderão enri-
quecer a análise da materialidade com 
uma visão prospectiva qualificada.

Cabe destacar que o relacionamento com 
as comunidades é um elemento essencial 
no processo de alinhamento da gestão 
aos interesses da sociedade. Ressalte-se 
como muito positiva a disponibilidade da 
empresa em realizar uma devolutiva aos 
públicos, não apenas por meio do uso 
do próprio relatório, mas pelo processo 
de relato, que inclui as consultas aos 
stakeholders. Tal procedimento pode ser 
fundamental até mesmo para o alcance 
de uma participação mais efetiva de 
colaboradores e de stakeholders nos pró-
ximos relatórios. Esse rico processo não 
deve se limitar à orientação da comunica-
ção, mas ser apropriada por toda a gestão 
nos seus diversos relacionamentos.

Por fim, cumprimentamos a empresa 
pelos resultados positivos do processo 
de elaboração deste Relatório e es-
timulamos a Anglo American Brasil a 
prosseguir nesse exercício contínuo de 
evolução de suas práticas de prestação 
de contas, transparência e de relaciona-
mento com os stakeholders. O relatório 
de sustentabilidade deve continuar a ser 
consequência de um processo estrutu-
rado de alinhamento da gestão aos inte-
resses da sociedade e seu êxito estará 
na clara apresentação dessa conexão na 
condução dos negócios.

Com o objetivo de tornar a gestão, e 
consequentemente o relato, sempre 
mais alinhada às expectativas dos 
stakeholders, sugerimos que os próxi-
mos ciclos de materialidade procurem 
detalhar mais as questões relevantes, 
pois nesta edição foram destacados 
temas bastante abrangentes, que 

NOSSAS RECOMENDAÇõES

sibilidade de dar destaque aos aspectos 
identificados pela análise local da ma-
terialidade. Da mesma forma, identifica-
mos a necessidade de um melhor de-
talhamento da inserção e repercussão 
nas operações no Brasil das práticas e 
políticas globais, tais como Padrões para 
Desenvolvimento de Pessoas e Padrões 
para Gestão de Projetos.

A produção de indicadores revela a 
consistência da gestão dos aspectos 
sociais e ambientais. Percebemos que 
ainda há oportunidades de melhoria na 
análise, contextualização e correlação 
dos resultados e desafios existentes. No 
intuito de tornar o relato mais claro para 
audiências em diferentes estágios de 
envolvimento com o setor ou a empresa, 
cabe reforçar a qualificação dos nú-
meros – se são positivos ou negativos 
comparados às médias ou benchmarks 
do mercado. Ainda nesta linha, há espa-
ço para ir além do benefício econômico 
das práticas adotadas ou ainda eviden-
ciar qual o efeito de um dado sobre 
outros objetivos – por exemplo: como 
compatibilizar o aumento do volume de 
transporte com a necessária redução de 
emissões de Gases de Efeito Estufa.

Os especialistas Márcio Simeone, 
Ricardo Gomes (pág. 26) e  
Clarissa Lins (lado).

máRcio Simeone

RicaRdo gomeS

claRiSSa linS
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INvESTIR  
EM pESSOAS 
pARA CRESCER

a visão da anglo american de ser o “empregador 
de escolha” em um mercado competitivo impulsio-
na ainda mais os cuidados com o público interno.



Anglo American Brasil – Relatório à Sociedade 201029

Índice rem
issivo 

G
R

I e verificação
Fornecedores

M
eio am

biente
C

om
unidade

Ética e  
transparência 

D
esem

penho integrado 
de sustentabilidade 

N
ossa  

abordagem
 

C
ontexto

N
ossa gente

contratações em larga escala,  
desenvolvimento e retenção de talentos  
e implementação de nova metodologia em 
segurança foram os principais desafios no 
cuidado com os empregados em 2010.

Um relacionamento amparado no cui-
dado e no respeito é o ponto de partida 
da Anglo American no âmbito de seus 
empregados, contratados e com as 
comunidades em que está inserida. Por 
isso, mesmo com todas as demandas 
operacionais geradas pela pré-operação 
de Barro Alto, que incluíram o desafio de 
recrutar toda a equipe da nova planta, a 
empresa também focou a reformulação 
das políticas voltadas ao desenvolvimen-
to dos empregados.

A visão da Anglo American de ser 
o “empregador de escolha” em um 
mercado competitivo impulsiona ainda 
mais os cuidados com o público interno, 
como retenção de talentos. Em 2010, 
houve 166 dispensas ou aposentadorias, 
representando 11,03% do total de em-
pregados [la2]. Todos os empregados – 
exceto terceirizados e os contratados em 
regime de meio-período – recebem um 
pacote de benefícios, o mesmo desde 
2008 [la3], e são abrangidos por acor-
dos de negociação coletiva [la5], e todas 
as operações possuem representação 
em sindicatos e liberdade de associação 
[HR5]. Aos estagiários, são oferecidos 
assistência médica e auxílio refeição. 

Já para o desenvolvimento profissional, 
em 2010 a empresa realizou, com os 
gestores de todas as áreas, o treina-
mento para a implementação do novo 
modelo de Gestão de Desempenho  
e do novo modelo de desempenho, 
aplicado globalmente desde o início  
do ano. [4.16 e 4.17] 

O total de empregados subiu de 1.077, 
em dezembro de 2009, para 1.505, em 
dezembro de 2010. Com a inauguração 
de um programa consistente de estágio, 
o número de estagiários aumentou de 
21 para 34. Diversas áreas são con-
templadas, e os estudantes iniciam seu 
processo de profissionalização no setor 
de mineração e dentro da cultura  
Anglo American. 
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Região TotalEmpregados 
(Diretos)

TOTAL DE TRABALHADORES, POR TIPO DE EMPREGO, CONTRATO DE TRABALHO E REGIÃO

Contratados 
(Prestadores de Serviços 
Terceirizados ou em 
Projetos Específicos) (4)

Estagiários 
(Participantes de Programas 
de Estágio e Treinamento) 

São Paulo 166 175 150 14 16 23 6 10 17 186 201 190 

Codemin 597 507 478 78 122 72 0 9 6 675 638 556

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Barro Alto 242 243 715 27 0 0 0 0 1 269 243 716

Projeto Barro Alto (1) (2)  - 41 27 2.913 5.585 3.869 0 0 2 2.913 5.626 3.898

Exploração (3)   129 111 135 85 37 99 1 2 8 215 150 242

Total 1.134 1.077 1.505 3.117 5.760 4.063 7 21 34 4.258 6.858 5.602

(1) Compreende trabalhadores que desenvolvem o Projeto Barro Alto no escritório em Belo Horizonte e também nas obras em Barro Alto, GO.
(2) Reportado junto com a Exploração em 2008       
(3) Compreende trabalhadores das atividades de Pesquisa Mineral para o Negócio Níquel no escritório de Goiânia (GO) e que desenvolvem trabalhos em campo. 
(4) Exceto os contratados do Projeto Barro Alto e Exploração, os contratados são considerados terceiros fixos com contratos de longo prazo.

EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL(1)

Codemin 597 8 94 495

Barro Alto 242 12 84 146

São Paulo 166 39 106 21

Exploração 129 2 43 84

Projeto Barro Alto (BH)                    Contabilizado em Exploração

Total 1.134 61 327 746  

Codemin 507 7 64 436

Barro Alto 243 6 41 196

Exploração 111 2 28 81

Projeto Barro Alto (BH) 41 9 19 13

Total 1.077 63 273 741

Codemin 478 16 399 63

Barro Alto 715 27 596 92

São Paulo 150 72 71 7 1.328 177
 
 
 
 

Exploração 135 13 54 68

Projeto Barro Alto (BH) 27 13 11 3

Total 1.505 141 1.131 233

(1) Os contratos de trabalho dos empregados são todos de tempo integral e por tempo indeterminado.

Região
Centro-Oeste Sudeste

OperacionaisNº Empregados Diretoria / 
Gerência

Técnico / 
Administrativo

2008

2009

2010

São Paulo 175 39 121 15 861 216

Pela integração dos 
números de Exploração 
e PBA-BH não é possível 
dividir por região.

EMpREGADOS DA ANGLO AMERICAN [la1] e [la13]
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TAXA DE ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS, POR FAIXA ETÁRIA, GÊNERO E REGIÃO (%) 

Codemin 11 7 4 6 3 2

Barro Alto 7 6 0,5 3 4 0,1

São Paulo 19 10 9 6 7 5

Exploração (GO) 19 18,5 1 9 9 1,5

Projeto Barro Alto (BH) 41 26 15 11 26 4

Total 11 8 3 5 5 1

Codemin 12 11 0,4 3 6 3

Barro Alto 11,5 11 0,4 8 2 2

Exploração (GO) 34 30 4,5 18 14 2

Projeto Barro Alto (BH) 19,5 19,5 0 7 10 2

Total 14 12 2 6 6 2

Codemin 5 5 0,2 1 2,5 1

Barro Alto 4 3 1 1 2 0,4

São Paulo 7 5 2 1 5 0,6

Exploração 36 28 8 8 22 6

Projeto Barro Alto (BH)  Contabilizado com Exploração

Total 8,5 7 1 2 5 1,5

 IdadeGeral Gênero

2010

2009

2008

São Paulo 10 4 6 4 4 2

Homens - Mulheres
Taxa dispensados 
e aposentados

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

ROTATIVIDADE - REGIÃO

 127 10 39 222010

 126 15 26 122009

Pela integração dos números 
de Exploração e PBA-BH não 
é possível dividir por região

2008

Ano Centro-Oeste
Total Taxa (%)Total Taxa (%)

Sudeste

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 
AOS EMpREGADOS [la3]

- Assistência Médica

- Assistência Odontológica

- Auxilio Creche

- Seguro de Vida

- Auxilio Refeição

-  Assistência Médica Central  
Nacional Unimed - CB

-  Fundambras (Previdência Privada 
Anglo American) [ec3]

- Cesta para Recém Nascido

-  Brinquedos para Filhos de  
empregados até 12 anos

-  Homenagem por Tempo de  
Serviço

NÚMERO DE DISPENSAS E APOSENTADORIAS

Codemin 52 60 30

Barro Alto 49 28 9

São Paulo 28 18 11

Exploração (GO) 26 38 47

Projeto Barro Alto (BH) 11 8 Contabilizado com Exploração

Total 166 152 97

Desligamentos 2010 2009 2008
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INCLUSÃO E ENGAJAMENTO 

Como em 2009, empregados foram convidados a participar de oficinas de 
materialidade, em que são consultados sobre o que consideram que tenha sido 
destaque no ano e que deveria constar no Relatório à Sociedade. Todos os 
empregados foram convidados por carta para opinar e contribuir para o relató-
rio. Em 2010, os temas mais relevantes foram o relançamento da marca Anglo 
American, a “megaparada” para reforma do forno elétrico, o projeto Codemin III, 
o reconhecimento “As 100 minas mais seguras do Brasil”, renegociação sindical 
e a pré-operação de Barro Alto, que incluiu uma série de desafios, alta carga de 
treinamentos, transferência de conhecimento e impactos locais na comunidade.

A cultura da Anglo American de valo-
rizar os empregados e estimular seu 
desenvolvimento e participação ativa na 
empresa é evidenciada pelos progra-
mas de reconhecimento globais que a 
companhia realiza. Em 2010, a Unidade 
de Negócio Níquel se destacou em 
duas delas, o programa Aplausos e o 
Smart Ideas. 

O Aplausos é um programa de reco-
nhecimento iniciado em 2010, com 
a finalidade de reforçar os valores da 
empresa ao transformá-los em catego-
rias de destaques. 

A assistente de Responsabilidade 
Social, Silvia Almeida, única empregada 
da companhia no mundo finalista em 
duas categorias, Sustentabilidade e 
Colaboração, foi vencedora na primeira 
categoria, reconhecida pela sua contri-
buição à construção de um melhor en-
tendimento da sustentabilidade dentro 
e de fora da empresa. 

Estratégica para o contínuo crescimen-
to da empresa, inovação é o tema do 
Smart Ideas Conference, outro evento 
realizado pela Anglo American para 
todas as suas unidades. O tema da edi-
ção de 2010 foi “Otimização: Inovação 
hoje, impactos amanhã”. 

A Unidade de Negócio Níquel esteve na 
conferência, no Chile, representada por 
dois projetos, que foram apresentados 
entre os 21 finalistas do ano. Thiago 
Moreira Pinto, engenheiro de Processos 
em Barro Alto, conquistou o primeiro 
lugar na categoria Segurança e Desen-
volvimento Sustentável com o projeto 
“Substituição de óleo combustível por fi-
nos de cavacos de madeira no processo 
Forno Rotativo / Forno Elétrico” (leia 
mais na página 54). 

O engenheiro ambiental Otávio Henrique 
Custódio Lopes, também de Barro Alto, 
foi reconhecido pelo projeto “Recupe-
ração de áreas mineradas e desconta-
minação de solos com o uso de plantas 
nativas” (leia mais na página 57). 

vALORIzAÇÃO DOS EMpREGADOS 

A cultura da Anglo American de 
valorizar os empregados e estimular 
seu desenvolvimento e participação 

ativa na empresa é evidenciada 
pelos  programas de reconhecimento 

globais que a companhia realiza.
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DESENvOLvIMENTO  
CONTÍNUO E MENSURADO 

Para desenvolver seus talentos de 
forma mais eficiente e incentivar uma 
cultura de acompanhamento contínuo 
do desempenho dos empregados, a 
Anglo American decidiu por um novo 
modelo global, implementado por meio 
do Padrão para Desenvolver Pessoas. 
A política definiu um novo modelo de 
competências e processo de gestão 
de desempenho, baseado nos valores 
e nas novas estratégias da companhia. 
Tendo como um dos focos o aprimora-
mento de gestores, também foi criado 
um guia de comportamento, com orien-
tações nos temas: Determinar estraté-
gias, Motivar as pessoas e Entregar re-
sultados. Outra novidade foi a descrição 
dos atributos que o profissional deve ter 
em cada nível hierárquico, que esclare-
ce critérios para promoções e um plano 
de sucessão na empresa.

Operacionalmente, a gestão do monito-
ramento de performance ganhou uma 
nova ferramenta, chamada contrato de 
desempenho. O processo começa com 
a determinação de metas no início do 
ano, estabelecidas de acordo com a 
estratégia anual definida pela matriz 
para cada unidade de negócio, que se 
desdobram em metas para todas as 
áreas, frentes de trabalho e, por fim, 
pessoas. As metas individuais devem 
se relacionar aos valores da empresa 
e são colocadas no contrato, fechado 
entre o empregado e seu gestor. Atu-
almente, as metas de sustentabilidade 
restringem-se à gerência diretamente 
responsável pelo tema, e o objetivo é 
incorporá-las nas outras áreas da em-
presa em 2012. 

Com revisões semestrais ou anuais, o 
processo de monitoramento da perfor-
mance tornou-se mais sistemático e 
eficiente, o que facilita o mapeamento 
de talentos e de potenciais lideranças, 
assim como o reconhecimento imediato 
mais justo, por meio de bônus. O cálculo 
de bonificações também ganhou mais 
transparência, e o empregado é comu-

nicado, no fechamento do contrato, de 
que forma seus resultados influenciam 
o cálculo. Na Unidade de Negócio 
Níquel, um dos desafios de Recursos 
Humanos é avançar na implantação 
do novo modelo. Até o final do ano, os 
treinamentos de gestores foram con-
cluídos, e o contrato de desempenho 
começará a ser aplicado em 2011. 

EMPREGADOS QUE RECEBEM ANÁLISE DE DESEMPENHO

Codemin 478 64 13,4

Barro Alto 715 103 14,4

São Paulo 150 123 82

Exploração 135 25 18,5

Projeto Barro Alto (BH) 27 24 88,9

Total 1.505 339 22,5

EmpregadosAno Operações % de empregados Nº de empregados 

2010

Obs.: Nos anos 2008 e 2009, considerou-se que todos os empregados receberam análise e acompan-
hamento de desempenho. Em 2010, houve diferença de metodologia para o cálculo, e os empregados 
considerados avaliados em seu desempenho são os que compõem o "Talent Pool" ou possuem 
Contrato de Gestão de desempenho.

Jan/Fev - Planejamento de Desempenho:
O empregado estabelece os seus objetivos 
individuais de acordo com o cenário 
proposto pela sua unidade de negócio e 
pelas metas traçadas pelo gestor imediato. 
Este é o responsável por avaliar, antes do 
preenchimento do Contrato de Desempenho 
junto ao empregado, como ele contemplou 
os valores da Anglo American nos seus 
objetivos e, caso julgue pertinente, indica 
aperfeiçoamentos nos objetivos.

Jun/Jul - Revisão
Se necessário, o empregado adequa, com a 
supervisão do seu gestor, objetivos às 
mudanças no contexto do negócio.

Out/Nov - Fechamento
Em reunião formal, o gestor avalia o 
desempenho do empregado levando em 
consideração os objetivos estabelecidos e a 
aplicação dos valores da companhia pelo 
mesmo ao longo do ano. O gestor realiza 
uma avaliação preliminar.

Nov/Dez - Calibragem
Os gestores discutem, entre si, aperfeiçoa-
mentos e padronizações no processo. A 
discussão ocorre em diferentes níveis 
dentro do Grupo: primeiro nas operações, 
depois nas unidades de negócio e, por 
último, no nível global.

Jan/Fev - Avaliação Final e Bônus
O gestor imediato se reporta ao empregado 
para informar a avaliação final. O bônus é 
calculado levando em conta e o desempenho 
individual, desempenho da operação, unidade 
de negócio ou do Grupo como um todo.

P
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mpenho        Revisão de m
eio de ano                    Fechamento de final de an

o 

Coaching
e feedback

O programa de capacitação dos empre-
gados da Anglo American oferece cur-
sos internos e apoio financeiro para for-
mação externa a todos os empregados. 
Em 2010, houve mais rigor no registro 
dos treinamentos internos, de acordo 
com o novo modelo de competências e 
a implementação de uma plataforma de 
gestão das informações pelo RH, o que 
aumentou o número total em relação ao 
ano anterior. Os dados são auditados, 
interna, por um grupo de empregados, e 
externamente, para verificar o cumpri-
mento do Sistema de Gestão Integrada 
(ISO9001, 14001 e OHSAS 18001). 

Por causa da meta de conclusão das 
obras de Barro Alto no início de 2011, 
a operação concentrou um grande 
volume de horas, para a equipe técnica, 
e o escritório de Belo Horizonte teve o 
menor índice. Os números tendem  

a melhorar conforme o aprimoramento 
do registro das iniciativas, no sistema 
de Recursos Humanos implantado em 
2010, e a implantação do novo modelo 
de Desenvolvimento de Pessoas. 

Os principais temas trabalhados foram 
relativos ao novo modelo de competên-
cias da empresa e ao novo modelo do 
contrato de desempenho, à Política de 
Integridade Empresarial, ao Manual de 
Administração de Crises, à Boa Cidada-
nia: Princípios Empresariais. A empresa 
também possui uma Política de Bolsa 
de Estudos e Bolsa de Idiomas, com 
subsídios de 90% e 70%, respectiva-
mente, aos empregados que possuem 
necessidade e interesse de aprimorar 
seus conhecimentos técnicos sobre 
a área ou seu nível de proficiência no 
idioma inglês ou espanhol.

pROGRAMA DE CApACITAÇÃO [la11]
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Os empregados que estão prestes a se 
aposentar podem contar com o Progra-
ma Gente Madura (GeMa), o qual forne-
ce apoio à transição mediante ajuda de 
psicólogos. Temas como planejamento 
de pré-aposentadoria, incentivos para 
recapacitação, serviços de colocação no 
mercado de trabalho* (em caso de redu-
ção de quadro), assistência na transição 
para uma vida sem trabalho, entre ou-
tros, fazem parte do programa. Também 
é oferecida indenização para casos de 
redução de quadro, indenização prati-
cada pelo acordo coletivo em casos de 
aposentaria ou de pacote de demissões 
que consideram tempo de casa, além de 
fundo de pensão (Fundambras).

*Recurso utilizado em alguns casos de dispensa. 
Em 2010, não foi utilizado este recurso.

2008
Horas Nº médio de horasCategoria funcional
2009 2010 2008 2009 2010

TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL [LA10]

Diretoria            11,7

Gerência      28,6

Técnico/administrativo 602 50 13.606 1,8 0,2 10,1

Operacional 1.951 18 209.904 2,6 0,0 751,1

Total** 2.588 72 237.331 2,7 0,1 157,7

 35 4 5.438 0,5 0,0

** Em 2009 as horas de treinamento de Niquelândia não foram consideradas por não estarem 
separadas por categoria funcional. Em 2010 as horas da Exploração foram consideradas somente no 
total por não estarem separadas por categoria funcional.

Fundo de Pensão (Fundambras); flexibilização de 
horários e acompanhamento psicológico.

PROGRAMAS PARA GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E APRENDIZAGEM CONTÍNUA 

Cursos internos

Outros benefícios

Indenização por demissão 

Unidades Abrangidas Detalhamento do programa e resultadosProgramas oferecidos

Escritório Corporativo em 
São Paulo, Escritório de 
Projetos em Belo Horizonte, 
Unidade de Exploração em 
Goiânia, Unidade de 
Niquelândia e Unidade de 
Barro Alto

Escritório Corporativo em 
São Paulo, Escritório de 
Projetos em Belo Horizonte, 
Unidade de Exploração em 
Goiânia, Unidade de 
Niquelândia e Unidade de 
Barro Alto

Apoio financeiro para capacitação 
ou formação externa

Os principais treinamentos trataram do novo modelo 
de competências da empresa e novo modelo do 
contrato de desempenho, Integridade Empresarial, 
Manual de Administração de Crises e Boa Cidadania: 
Princípios Empresariais.

A empresa tem uma política de Bolsa de Estudos e Bolsa 
de Idiomas, com subsídios respectivos de 90% e 70%. 

No planejamento da aposentadoria, também são 
incluídos incentivos para recapacitação. 

No Programa GeMa,  a empresa oferece uma  
assistência na transação para uma vida sem trabalho.

A empresa garante  indenização para casos de 
redução de quadro.

Detalhamento da indenização Existe uma indenização praticada pelo acordo coletivo 
para casos de aposentaria e pacote de demissões que 
consideram tempo de casa.

Para casos de redução de quadro, de nível de 
coordenação e acima.

Programa GeMa, porém, no ano de 2010, não houve 
realização de atividades. A meta é  retomar o 
andamento do Programa em 2011.

Serviços de colocação no mercado 
de trabalho

Recapacitação para aqueles que 
pretendem continuar trabalhando

Planejamento de pré-aposentadoria 
para quem pretende se aposentar

Assistência (ex.: treinamento, aconselhamento) 
na transição para uma vida sem trabalho
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DESAFIOS EM SAúDE  
E SEGURANÇA 

Ambiente de trabalho seguro e saudável, 
com empregados treinados para desen-
volverem as melhores práticas de produ-
ção segura dentro da visão Zero Lesão. 
Este é um compromisso prioritário e 
contínuo da Anglo American, que segue 
as diretrizes do Padrão para Gestão 
de Segurança, do Padrão para Gestão 
de Saúde Ocupacional, das Regras de 
Ouro de Segurança e dos Protocolos 
de Riscos Fatais, associadas a padrões 
técnicos de cumprimento obrigatório 
em todas as operações. Dessa forma, 
promove gestão de riscos e melhoria 
contínua das práticas de saúde e segu-
rança. No programa SHERMP (Safety, 
Health & Environment Risk Management 
Process), de educação continuada, os 
empregados se aprimoram quanto à 
identificação de condições perigosas e 
de possíveis eventos associados à ener-
gia em todos os processos. 

Em 2010, 100% dos empregados esta-
vam representados nos comitês formais 
de segurança e saúde [LA6]. Considera-
da tão importante quanto o desempenho 
econômico para a sustentabilidade do 
negócio, a área de Saúde e Segurança 
conta com uma gerência exclusiva, que 
participa do Comitê Administrativo e do 
planejamento estratégico da empresa.

A Unidade de Negócio Níquel iniciou o 
ano de 2010 comemorando o recorde 
de “dias sem acidente com afastamen-
to” na Codemin. Foram 1.176 dias, sem 
acidentes, que somam mais de três anos. 
Contudo, esta sequência foi interrompida 
por acidentes ocorridos no projeto Code-
min III, que requereu intensa manuten-
ção e atividades mais complexas. Não 
houve acidente fatal ou danos irrever-
síveis à saúde dos empregados. Na 
Exploração, também houve ocorrências, 
porém todos de baixa gravidade e sem 
afastamento. Já em Barro Alto, o número 
de acidentes durante as obras foi menor 
do que em 2009 e alcançou um recorde 
de 13.153.209 de horas homens sem 
acidentes com afastamento entre No-
vembro 2009 e Setembro 2010.  

Os principais reportados foram batidas e 
arranhões, casos de tratamento médico, 
casos de primeiros socorros, casos de 
trabalho com restrições e lesões com 
afastamento. [la7]

Com a orientação de trabalhar para 
que os acidentes não se repitam, a 
Anglo American aplicou seu processo 
de investigação de acidentes, revisa-
do em 2010, que busca identificar os 
fatores causais que contribuíram para o 
incidente, mapeá-los, analisar se houve 
falha nos controles estabelecidos e se 
há necessidade de controles adicionais 
para redução do risco. Independente-
mente da gravidade, a investigação de 
um acidente segue princípios rígidos. 
Na maioria dos casos registrados na 
Unidade de Negócio Níquel, a causa 
dos acidentes esteve inserida no ce-
nário de não cumprimento de padrões, 
o que aponta para a necessidade de a 
companhia reforçar a disseminação de 
uma cultura de segurança, que incen-
tive a postura pró-ativa de todos no 
gerenciamento de riscos. 

A aplicação de padrões simples e não 
negociáveis, a crença de que todo inci-
dente pode ser evitado e o aprendizado 
a partir dos incidentes, para que não haja 
repetição, fazem com que todos na orga-
nização vivenciem o valor Segurança no 
seu dia a dia.

Em Barro Alto, paralelamente às obras, 
o ano de pré-operação também foi 
marcado por uma carga intensiva de trei-
namento da nova equipe. Apenas para 
atender à formação ou reciclagem de 
conhecimento relacionado à segurança.
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Taxa de acidentes 
sem afastamento 
(freqüência) (2)

Taxa de acidentes 
com afastamento 
(freqüência) (2)

Doenças 
Ocupacionais

Absenteísmo (4)

Taxa de Gravidade 
de Acidentes com 
Afastamento

Dias perdidos 
(TDP) (3)

Nº de acidentes(1)

TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS OCUPACIONAIS, DIAS PERDIDOS, ABSENTEÍSMO E ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO

Empregados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empregados 0 0 18 0 1 38 0 0 0 5

Contratados 0 0 5 1 1 22 1 99 82 93

Total 0 0 23 1 2 60 1 99 82 98

Empregados 0,00 0,00 0,22 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratados 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,03

Total 0,00 0,00 0,15 0,60 0,50 0,00 0,00 0,10 0,03 0,02

Empregados 2,80 1,70 3,72 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,88

Contratados 0,00 0,60 2,31 2,50 2,10 2,50 1,60 1,90 1,09 1,20

Total 2,10 1,50 3,27 0,60 1,00 1,20 1,50 1,90 1,08 1,18

Empregados 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 10 0 0 62 103 194 194

Total 0 0 15 10 7 0 62 103 194 194

Empregados 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Empregados 0,90 1,40 1,20 -             - - - - - - 

Empregados 0,00 0,00 26,26 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratados 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 1,80 2,00 21,07 20,45

Total 0,00 0,00 17,81 6,00 3,00 0,00 1,60 2,00 20,88 19,03

Nº de Óbitos

Codemin
2008 2009 2010

Exploração
2008 2009 2010

Projeto Barro Alto
2008 2009 2010

Barro Alto(5)

2010

(1) O registro de incidentes inclui os acidentes com perda de tempo, sem perda de tempo e aqueles com dano material, com ou sem lesão. O sistema 
de regras aplicado no registro e relato de estatísticas de acidentes é compatível com a legislação nacional e alinhado as recomendações da OIT.
(2)  A taxa de freqüência de acidentes com afastamento (LTIFR) e sem afastamento (NLTIFR) é calculada pelo número de acidentes por 200.000 horas 
dividido pelo total de horas trabalhadas no período e inclui todo tipo de acidente ocorrido a serviço.
(3)  O número de dias perdidos é contado a partir do dia seguinte àquele em que o acidente ocorreu.
(4)  Os dados sobre absenteísmo são atualmente coletados apenas para os empregados diretos e ainda de forma parcial em algumas unidades.
(5)  Em 2010 iniciou-se o acompanhamento da pré-operação de Barro Alto separadamente das atividades da construção do projeto.
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Após uma avaliação da CEO global, 
Cynthia Carroll, e dos diretores do 
Grupo de que era preciso aperfeiçoar o 
gerenciamento de risco em toda a com-
panhia, a Anglo American firmou uma 
parceria com o Mineral Industry Safety 
and Health Centre da Universidade de 
Queensland (Austrália), em 2007. As 
pesquisas realizadas conjuntamente 
para a construção de um curso custo-
mizado para a empresa resultaram em 
novo modelo de educação de gestão 
de risco que já começa a ser replicado 
para outras empresas do setor. 

A parceria resultou no programa Global 
Minerals Industry Risk Management 
(Gerenciamento de Risco na Indústria 
Mineral Global), e, com o aprendizado 
adquirido, a Unidade de Negócio Níquel 
pretende influenciar todo o setor bra-
sileiro de mineração. Para isso, seguiu 

Alinhado à visão de Zero Lesão está o 
compromisso com a saúde ocupacional 
dos empregados. Todos os processos 
de avaliação de riscos à saúde devem 
ser documentados e estarem de acordo 
com a norma OHSAS 18001, referente 
ao Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde Ocupacional. Na Anglo American, 
não há casos identificados de doenças 
ocupacionais, o foco do trabalho é a 
prevenção, por meio do monitoramento 
e busca por melhoria contínua é tam-
bém orientado pelo conjunto de diretri-
zes do Padrão para Gestão de Saúde 
Ocupacional, política que visa eliminar 
quaisquer riscos à saúde, cumprido, 
metas estabelecidas anualmente. Em 
2011, um dos desafios da área é apri-
morar as definições e seus processos 
de higiene ocupacional.

No caso da dengue, recorrente na 
região, são desenvolvidos programa de 
prevenção em conjunto com o município 
e com as empresas contratadas, nos 
períodos de alta incidência de chuva. Já 
nos projetos Jacaré e Morro Sem Boné, 
a empresa oferece e exige a vacinação 
contra febre amarela e faz pulverização 
para evitar a proliferação do mosquito 
da malária e da dengue, doenças endê-
micas dos locais. 

Outra importante ação foi a instalação 
de “porta-camisinhas” em todos os 
banheiros do escritório de São Paulo e 
de Codemin e nos ambulatórios na uni-
dade de Barro Alto, que disponibilizam 
preservativos gratuitamente e sem limite 
de retirada. Bem-aceita, a iniciativa será 
ampliada em 2011. [la8]

o modelo global e firmou uma parceria 
com o Departamento de Engenharia de 
Minas e de Petróleo da Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo 
(PMI/EPUSP) para adaptar o programa 
à realidade brasileira. No trabalho, a 
empresa também aplicou suas experi-
ências com o Anglo Fatal Risks (Proto-
colo de Riscos Fatais). O resultado foi 
um curso de 40 horas que, depois de 
ser ministrado a 550 empregados da 
Anglo American, estará disponível a to-
das as empresas interessadas, a partir 
de 2011, por meio o Instituto Brasilei-
ro de Mineração (Ibram), que passou 
a disseminar o programa ao setor. 
Iniciado pela área crítica de segurança, 
a metodologia de gestão de risco tem 
sido cada vez mais integrada em todos 
os aspectos da sustentabilidade e será 
reciclada e, 2011, começando pelas 
lideranças.

GESTÃO DE RISCOS pARA TODO O SETOR 

SAúDE OCUpACIONAL 

Os processos de avaliação 
de risco à saúde e ações 
preventivas vão além do 

ambiente de trabalho.
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PROGRAMAS DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS GRAVES EM 2010 

Unidades ProgramaBeneficários

Exploração - 
Comodoro/MT - 
São Félix do Xingu/PA

Barro Alto

Niquelândia

 Vacinação

 Imunidade contra o vírus H1N1 e o vírus circulante da influenza.

Empregados Treinamentos de Segurança

 Maior comprometimento dos trabalhadores com relação ao comporta-
mento seguro e melhor compreensão dos programas de Segurança e 
Saúde da Anglo American.

Empregados Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais

 Visam à prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através 
da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho. Nas empresas da Anglo American Brasil, os 
programas PPRA e PCMSO - estão contidas as funções expostas a 
agentes químicos e físicos, porém com seu controle adequado.

Empregados Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

 Promovem a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho. Nas empresas da Anglo American Brasil, 
os programas PPRA e PCMSO - estão contidas as funções expostas a 
agentes químicos e físicos, porém com seu controle adequado.

Empregados Programa de Proteção Respiratória

 Trabalho de prevenção com os trabalhadores para evitar prováveis 
problemas respiratórios e a determinação do tipo de respirador a ser 
usado na atividade.

Empregados Plano de Preparação e Resposta à Emergência

 Realização de simulados evidenciou os pontos fracos do atendimento à 
emergência. Para melhorar o atendimento montou-se  um plano de ação 
em 2010. Foram adquiridas duas ambulâncias de resgate básico para os 
Projetos Jacaré e Morro Sem Boné. A resposta da Brigada de emergên-
cia da AngloAmerican possibilitou minimizar os efeitos dos incêndios 
florestais nas áreas dos Projetos Jacaré e Morro Sem Boné. Houve 
grande interação entre os parceiros (contratadas), a comunidade e 
AngloAmerican na participação dos simulados, que são os pontos de 
referência para a preparação  do plano de ação.

 Treinamentos de Segurança

 Conscientização de todos os empregados sobre a importância da 
segurança no local de trabalho. O objetivo é habilitar os empregados nos 
procedimentos de segurança e obter comprometimento com segurança, 
comportamento seguro e maior nível de conscientização.

 PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais

 Prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho. Os programas PPRA - estão contidas as funções 
expostas a agentes químicos e físicos e biológicos.

Empregados PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

 Prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores. É feita a 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho. Os programas PCMSO - estão contidas as funções 
expostas a agentes químicos e físicos e biológicos.

Empregados e seus 
dependentes, terceiros 
fixos e dependentes.

Empregados, fixos, 
sazonais e visitantes

Empregados, fixos, 
sazonais e visitantes
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PROGRAMAS DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS GRAVES EM 2010 

Unidades ProgramaBeneficários

Niquelândia

 Plano de Preparação e Resposta à Emergência

 Define procedimentos e responsabilidades e estratégias para gerencia-
mento e atendimento em caso de ocorrência de situações de emergência 
interna ou externa.  Busca  proteger a integridade física dos trabalhadores 
e dar suporte com pessoal treinado  e qualificado a dez potenciais 
situações de emergência que possam surgir.

  Campanhas de conscientização para HIV/AIDS
  Em 2010 foram realizadas palestras e campanha de conscientização 

para prevenção a HIV/AIDS na semana da saúde, nos meses de fevereiro 
e dezembro, alem de fórum aberto a comunidade abordando o tema.

 SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes

 Em 2010 a SIPAT aconteceu somente na unidade de Niquelândia / 
Horto Aranha, onde foram abordados os temas de: Proteção auditiva 
e respiratória, prevenção e saúde bucal, fator preventivo de doenças 
e estande de avaliação IMC (Índice de Massa Corpórea). Estande de 
prevenção e combate à LER / DORT (Lesões por Esforços Repetitivos 
e Distúrbios Osteo-musculares Relacionados ao Trabalho) e relaxamento.

  Teste de Selagem de Respiradores na SIPAT.

 Realização do Fit Test - verificação da eficácia do equipamento usado 
pelos empregados.

 Campanha de Vacinação da GRIPE H1N1
 Imunidade contra o vírus H1N1 e o vírus circulante da influenza.

Trabalhadores fixos, 
sazonais, visitantes / 
Comunidades vizinhas

Trabalhadores fixos, 
sazonais, visitantes / 
Comunidades vizinhas

Trabalhadores fixos, 
sazonais, visitantes / 
Comunidades vizinhas

Trabalhadores fixos, 
sazonais, visitantes

Trabalhadores fixos, 
sazonais, visitantes  / 
Comunidades vizinhas

O Acordo Coletivo do Trabalho e o 
Acordo Coletivo de Horários, firmado 
em 2010, na Codemin e em Barro Alto, 
entre a Anglo American e o Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas de Niquelândia-GO, foi um 
dos destaques do ano apontado pelos 
empregados. Ele prevê uma série de di-
reitos relacionados a saúde e segurança 
dos empregados, como acomodação 
em apartamento, inclusive para depen-
dentes, em casos de utilização do plano 
de saúde. Até então, somente o serviço 
de enfermaria era coberto. Também há 
auxílio-creche às mães, desde o retorno 
da licença maternidade até um ano de 
vida do filho. 

No caso de afastamento por motivo de 
doença ou acidente, comprovado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o empregado recebe comple-
mento ao benefício recebido da Seguri-

dade Social por um período máximo de 
75 dias, nos seguintes limites: do 16º ao 
60º dia do afastamento, até o limite de 
100% do seu salário nominal, do 61º ao 
90º dia do afastamento, até o limite de 
80% do seu salário nominal. O benefí-
cio único é destinado aos empregados 
que recebem até 2 (dois) pisos salariais 
da categoria. O empregado afastado 
por motivo de doença ou acidente 
do trabalho, conta com uma linha de 
crédito por 90 dias, para despesas com 
medicamentos de, no máximo, 50% do 
salário-base. 

Em São Paulo, o Acordo Coletivo do Tra-
balho foi instituído entre a Sinproquim 
e o Sindicato das Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de SP e ABC. O acordo 
estabelece direitos, como complementa-
ção do salário em caso de auxílio-doen-
ça do 16º ao 330º dia de afastamento e 
convênio com farmácias e óticas. [la9]

ACORDOS SINDICAIS
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DESENvOLvIMENTO 
SOCIOECONôMICO 
pARA A vIzINHANÇA

o desenvolvimento das comunidades
também é tratado no planejamento
estratégico da empresa e conta com
políticas e diretrizes específicas.
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consciente da magnitude de sua 
responsabilidade nas comunidades, 
a anglo american busca formas de 
ampliar impactos positivos, com  
resultados de longo prazo.

Com políticas bem definidas e pro-
gramas sistemáticos de gestão de 
desenvolvimento sustentável e do 
relacionamento com as comunidades 
em que está presente, as ações sociais 
da Anglo American em 2010 evoluí-
ram ainda mais. Em Barro Alto, novos 
projetos foram iniciados, sempre com 
o envolvimento do governo local e de 
organismos da comunidade para o de-
senvolvimento da região. Em Niquelân-
dia, onde a relação já está consolidada, 
também foi dado andamento às ações 
do Plano de Envolvimento com a Comu-
nidade (PEC), realizado a cada três anos 
nos dois locais. 

O trabalho com as comunidades é 
realizado pelas gerências de Desenvol-
vimento Sustentável, com equipes em 
cada planta e a corporativa no escritó-
rio de São Paulo, e tem como objetivo 
principal contribuir para a licença social 
à operação da empresa e para o desen-
volvimento socioeconômico da região. A 
estratégia parte do mapeamento de in-
fraestrutura, serviços e qualidade de vida 
da população para identificar maneiras 
de intervir. Os projetos são desenhados 
junto ao poder público e representantes 
da comunidade, priorizando ações com 
maior potencial de contribuição efetiva. 
[ec8] [So1] 

O desenvolvimento das comunidades 
também é tratado no planejamento 
estratégico da empresa e conta com 
políticas e diretrizes específicas. Lan-
çado em 2009, o Padrão para Gestão 
Social amadureceu em 2010, e seu 
escopo abrange a Caixa de Ferramentas 
de Avaliação Socioeconômica (SEAT - 
Socio Economic Assessment Toolbox) e 

os Plano de Engajamento com Comuni-
dades (PEC). Para colocar em prática as 
ações previstas nos PECs, são firmadas 
parcerias com organizações especiali-
zadas em diferentes setores, de acordo 
com as necessidades identificadas. 

Como fontes de investimento, são apli-
cados recursos do Grupo Anglo Ame-
rican e da própria Unidade de Negócio 
Níquel em torno de 0,7% dos ganhos 
operacionais, por meio do Comitê de 
Investimentos Sociais, além das leis de 
incentivos ficais. O comitê também é 
responsável por avaliar propostas de 
projetos enviadas pela comunidade à 
empresa, de acordo com os padrões e 
as diretrizes apresentados no site. 

R$ 3
MilhõeS
iNVeStidoS Na áRea Social

MaiS de
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Na metodologia SEAT, os temas são 
abordados a partir de questionários, que 
permitem construir o perfil da comu-
nidade, com estudos e dados oficiais 
e identificar as necessidades locais. 
Em seguida, são formulados critérios, 
dentro do próprio SEAT, para desenhar 
estratégias e ações de acordo com os 
resultados que se pretendem alcançar. 
O estudo é apresentado à comunidade 
nos Fóruns “Intercâmbio”, que a empre-
sa realiza semestralmente para dialogar 
direta e abertamente com a população, 
como ferramenta de comunicação e 
de engajamento. Para o encontro, são 
convidadas autoridades políticas, repre-
sentantes de associações comerciais, 
imprensa e todos os que se interessa-
rem, por meio de cartas oficiais e anún-
cios em rádio. A partir das discussões, 
são identificadas questões prioritárias 
e definidos projetos e investimentos. 
No fórum seguinte, a Anglo American 
presta contas quanto aos compromissos 
assumidos e abre espaço para novas 
discussões. 

FERRAMENTA SEAT 

Gestão Dos imPactos sociais

Padrão para Gestão Social

Pilares: Boa Cidadania: Princípios  
Empresariais, Valores Anglo American

suportes:  
•  SEAT - > Fóruns “Intercâmbio”-  

> Planos de Envolvimento com  
a Comunidade,

•  Comitê de Investimentos da  
Anglo American

• Leis de Incentivo

aplicação prática: programas, parce-
rias, ações 

Em 2010, a soma de investimento social 
privado foi de R$ 3.066.127, distribuídos 
entre Niquelândia, com R$ 735.273, 
e em Barro Alto, com R$ 2.330.854. 
O volume inferior ao do ano anterior 
justifica-se por causa do Fundesba (ler 
mais na página 42), fundo que prevê 
um investimento de R$ 10 milhões em 
Barro Alto e que, no período, teve me-
nos de 10% do total movimentado, para 
a conclusão de algumas obras. Dentre 
as ações no município, destacaram-se 
a gestão de saúde e a aquisição de 
equipamentos para o hospital.

INvESTIMENTOS SOCIAIS [ec8] 

Ano Total (R$)*

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

2008  5.394.000

2009  4.219.676 

2010  3.066.127

*Os investimentos reportados no período são 
somente relacionados à operação Níquel nos 
municípios de Niquelândia e Barro Alto.

RENDA E CULTURA COM A CASA DE FARINHA 

O projeto de construção da Casa de Farinha, pleiteado pela Associação dos 
Remanescentes do Quilombo de Pombal, em Barro Alto, é um exemplo de pro-
jeto aprovado por meio do Comitê de Investimentos Sociais. A Anglo American 
assinou um Termo de Parceria e Cooperação com a associação, no valor de  
R$ 170.768,36, por compreender que o investimento em uma estrutura para 
produção de farinha de mandioca em grande escala contribuiria para a valoriza-
ção e o resgate de tradições do povo quilombola, além de impactar fortemente 
na geração de renda de famílias locais. O montante será utilizado para constru-
ção do galpão, para instalação dos equipamentos doados pela Fundação Pal-
mares, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) fará a capacitação 
dos membros da comunidade quilombola. O passo, dado com o auxílio da Anglo 
American, permitiu que a organização obtivesse, em seguida, novo investimento. 
A Petrobras garantiu o aporte de mais R$ 480 mil, que deve ajudar a dobrar a 
produção agrícola da comunidade em um período de dois anos. O investimento 
da estatal será direcionado para a compra de equipamentos que permitem a 
aplicação de tecnologia a custo baixo e, ainda, para capacitação dos agricultores.
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PROJETOS SOCIAIS APOIADOS EM 2010

Operação Duração 
total

Impactos PositivosValor em engaja-
mento (em R$)

Investimento/
Apoio

Niquelândia

Barro Alto

Ações do PEC 3 anos 
(2009-2011)

11.993,02 Cumprimento das ações do Plano de Engajamento com a 
Comunidade. Nas ações do PEC estão inclusos gastos 
com os Fóruns Comunitários, Exposição Agropecuária e 
demais ações sociais que foram realizadas em 2010.

Projeto 
Eu Reciclo  

Projeto em 
andamento

58.162,50 Projeto de Reciclagem para qualificação de mão de obra 
local e geração de renda.

FGL / Paes 1 ano 182.438,99 Desenvolvimento de projeto social na comunidade. Projeto para 
atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Patrocínio e 
doações  2010

3 anos 26.000,00 Incentivo a ações culturais e auxílio a entidades filantrópicas 
no município.

Programa 
Goiás – Care

3 anos 883.151,40 Atividades que visam o empreendedorismo e desenvolvimento 
do comércio local de Barro Alto.

Projeto 
Via Láctea – Care

4 anos 34.715,00 Projeto de incentivo e qualificação de produtores rurais, para 
melhoria da qualidade e quantidade de leite na região.

Ações do PEC 3 anos 9.323,75 Engajamento com a Comunidade. Nas ações do PEC estão 
inclusos gastos com os Fóruns Comunitários e com as demais 
ações sociais que foram realizadas ao longo do ano de 2010.

Artesão 
Solidário 

1 ano 33.310,92 Desenvolvimento de projeto social na comunidade. Apoio ao 
desenvolvimento de mão de obra local e geração de renda. 
Valor repassado à Associação dos Artesãos conforme Termo 
de Parceria firmado em 2007.

Reprolatina 
Saúde Sexual 
e Reprodutiva

3 anos 437.531,75 Desenvolvimento de uma cultura de prevenção e promoção 
da saúde sexual e reprodutiva, a fim de diminuir a vulnerabili-
dade da população, em especial de adolescentes e jovens, 
para prevenir a gravidez não planejada, as ITS/HIV-aids, o 
uso de drogas e a exploração sexual. 

Projeto saúde - 
Atto

1 ano 154.071,46 Planejamento do Sistema de Saúde de Barro Alto e micror-
região; construção de um mapa sanitário e dimensionamento 
de recursos necessários para atender à saúde da população.

Projeto Casa de 
Farinha Quilombola

1 ano 170.768,36 Desenvolvimento de capacitação, qualificação e melhora da 
qualidade de vida de mulheres, jovens e homens através da 
construção do galpão. Também foi construída uma casa de 
farinha, gerando trabalho e aumento da renda familiar.

Atletas 
do Futuro 

1 ano 4.619,42 Desenvolvimento de projeto social na comunidade para 
incentivo do esporte infantil. 

Patrocínio 
e doações 

1 ano 149.000,00 Manutenção de ações e programas de Entidades Filantrópicas. 
Estão inclusos gastos com doações às entidades filantrópicas.

Projeto 
Agenda Pública

1 ano 121.845,57 Desenvolvimento das capacidades institucionais do governo e 
dos conselhos do município de Barro Alto e sua microrregião, 
melhorando a qualidade do serviço público e o controle social.

10ª Expoagro 
de Barro Alto

 68.574,00 Feira municipal com exposição de atividades do comércio e 
cultura local.

Construção Sede 
Sind. Trab. Rurais 
Barro Alto

1 semana

47.688,29 Construção de uma sede, que contribui para melhorar o 
desempenho das atividades do sindicato em defesa da 
melhoria de vida no meio rural.

Bola na Rede Golaço 
Social – Fumcad

1 ano

6 meses

1 ano

48.000,00 Desenvolvimento de projeto social na comunidade por meio da 
prática de esportes, incentivando atividades educacionais.

Gres – Grupo 
Referencial de 
Empresas em
Sustentabilidade 

7.628,78 O Gres é um programa de cooperação entre empresas com o 
objetivo de promover o compartilhamento de conhecimentos 
relativos à administração de metas e processos de gestão 
sustentável e de seus respectivos impactos.

Construção de 
Hospital Munici-
pal (Investimento 
via Fundesba)

Início 
abril 2010

154.352,46 Parceria entre a Anglo American, a Prefeitura Municipal e a 
Fundesba. A previsão é de que o hospital seja inaugurado em 
2011, com investimento total de R$ 3 milhões. Com a Atto 
Consultoria de Saúde e Educação, são realizadas capacitações 
para os profissionais e assessoria técnica para ampliação e 
reestruturação dos atendimento. 
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PROJETOS FINANCIADOS POR MEIO DA LEI ROUANET [EC4]  

Operação Duração total Impactos PositivosValor em engaja-
mento em reais (R$)

Investimento/
Apoio

Niquelândia

Barro Alto

Biblioteca Cora 
Coralina

1 ano 36.212,68 Biblioteca gratuita para a comunidade e 
incentivo à cultura. Pagamento de despesas 
como água, energia, aluguel e despesas 
gerais.

Camerata de Violões 1 ano 78.000,00 Desenvolvimento social da comunidade, 
incentivo à cultura e ao aprendizado das 
raízes culturais por meio da música.

Sinfonia do Cerrado Até julho 2010 139.535,55 Manutenção da Orquestra de Violões para 
incentivo à cultura local. 

Banda de Percussão 1 ano 89.202,75 Desenvolvimento cultural, musical e 
artesanal da comunidade através da prática 
de instrumentos, trabalhados com danças e 
oficinas de fabricação de instrumentos 
musicais.

Biblioteca Cora 
Coralina

 120.000,00 Manutenção da Biblioteca Cora Coralina.

A partir do mapeamento da 
região, os projetos sociais são 

desenhados com o poder público 
e representantes da comunidade, 

priorizando ações com maior 
potencial de contribuição.



Anglo American Brasil – Relatório à Sociedade 201045

Índice rem
issivo 

G
R

I e verificação
Fornecedores

M
eio am

biente
N

ossa gente
Ética e  
transparência 

D
esem

penho integrado 
de sustentabilidade 

N
ossa  

abordagem
 

C
ontexto

C
om

unidade

INTEGRAÇÃO  
EM BARRO ALTO 

No ano de pré-operação da nova planta, 
a equipe de Relações com a Comuni-
dade, que integra a área de Desenvol-
vimento Sustentável, trabalhou intensa-
mente na implementação dos projetos 
e, paralelamente, no gerenciamento das 
expectativas da população quanto aos 
impactos da chegada da Anglo American 
ao município. 

Em 2010, com a intensificação das 
atividades em Barro Alto, houve um sig-
nificativo aumento das participações no 
evento – considerado, inclusive, um dos 
destaques do ano pelos empregados da 
planta. A 10ª edição do fórum aconteceu 
no segundo semestre de 2010, quando 

comerciantes de Barro Alto externaram 
que esperam contar com crescentes 
oportunidades de negócios no município. 
A questão já havia sido levantada, por 
meio da aplicação da ferramenta SEAT, e 
as ações de incentivo ao empreendedo-
rismo foram iniciadas em 2009, com ba-
lanço dos resultados previsto para 2011, 
no fechamento do PEC. [ec8] Desde que 
a empresa iniciou suas primeiras ativi-
dades na mina, em 2004, a população 
local aumentou de cerca de seis mil para 
8,7 mil habitantes em 2010 – segundo o 
Censo 2010, realizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
foi a cidade que mais cresceu no Estado 
de Goiás na última década. [ec9]

Um dos projetos de desenvolvimento do 
empreendedorismo local, para atender 
não somente às demandas da empre-
sa, mas gerar renda à população, é o 
projeto Via Láctea, de bovinocultura 
de leite. Realizado com a ONG Care, 
utiliza uma tecnologia da Embrapa de 
aperfeiçoamento da produção leiteira, 
com a qual capacitou agricultores de 
pequeno e médio portes para produzir 
mais e melhor. A capacitação técnica 
foi realizada, ao longo de 2010, com 
dez unidades, em estágios diferentes 
de produtividade leiteira e de geração 
de renda. Todos foram formados para 
aplicar novas práticas de manejo e de 
gestão na bovinocultura, que podem 
resultar em um aumento de até 30% da 
produção de leite. 

Depois de atendidas, as unidades de 
agricultura familiar seguem sendo moni-
toradas pela ONG Care Brasil para um 
amplo dimensionamento dos impactos 
do projeto. Para incentivar o crescimen-
to do setor na região, a ONG orienta 
as famílias a disseminar a técnica na 
região. [ec9] 

INCENTIvO AO EMpREENDEDORISMO 

O projeto Via Láctea capacitou 
agricultores de pequeno e médio 
porte em  uma tecnologia de aper-
feiçoamento da produção leiteira 
para produzir mais e melhor.

Liomar Vidal da Anglo American 
(fundo),  Beatriz Branca e  
Arcanjo Daniel da equipe da 
Care em Barro Alto.
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Em Barro Alto, a aplicação do Seat 
identificou a necessidade de oferecer 
suporte técnico à Prefeitura Municipal, o 
que levou a empresa a articular parce-
rias com a ONG Agenda Pública e com 
a MR Consultoria. 

O projeto visa desenvolver as capacida-
des institucionais do poder público local 
e dos conselhos municipais e se baseia 
em quatro pilares: Escola de Gover-
no (capacitação nas áreas de gestão 
pública, políticas de educação, de saúde 
e de assistência social), Planejamento 
Estratégico (realização junto às secreta-
rias municipais), Comunicação Insti-
tucional (estímulo à adoção de meios 
para comunicar, de forma transparente, 
investimentos e projetos no município), e 
Mobilização e Capacitação dos Conse-
lhos Municipais. 

Com a MR Consultoria, o projeto foi o 
desenvolvimento do Plano Diretor de 
Barro Alto, finalizado em 2010. Embora 
não possua mais de 20 mil habitantes, 
o município passou a ser legalmente 
obrigado a criar um Plano Diretor por 
estar na área de influência de um gran-
de empreendimento, com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional. 
A obrigatoriedade é determinada pelo 
artigo 41 da Lei Federal nº 10.257 
(Estatuto da Cidade). 

pROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍpIO 

A Fundação de Desenvolvimento Social 
e Econômico de Barro Alto (Fundesba) 
foi criada em 2007, com o objetivo de 
gerenciar R$ 10 milhões em obras de 
infraestrutura para o município. O valor 
equivale à economia gerada durante a 
fase de construção do projeto de 2008 
a 2010 pela redução da alíquota do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), de 3,5% para 2%, 
concedida pela prefeitura. Com as 
necessidades do município mapeadas, 
a empresa decidiu destinar o dinheiro à 
infraestrutura e criou a Fundesba para 
coordenar todo o processo. 

Os investimentos passam por controles 
rígidos, e o andamento do trabalho é 
comunicado à população nos Fóruns de 
Intercâmbio. Até o final de 2010, foram 
gastos R$ 4.835.990,24 em obras 
como as construções de uma escola e 
de uma creche. A última parte da verba,
que corresponde a R$ 1.164.009,76,
ainda entrará em processo de licitação.

FUNDESBA

Iniciativa da Anglo American, o projeto 
de um novo hospital público para Barro 
Alto foi aprovado na Fundesba e, pela 
primeira vez, o principal complexo de 
saúde do município contará com uma 
sede própria. O hospital atual funciona 
em imóvel alugado, e a previsão é que 
seja desativado no segundo semestre 
de 2011, quando a nova estrutura deve 
ser inaugurada. O valor total do investi-
mento será de cerca de R$ 3 milhões.

Maior e mais moderno, o novo hospital 
oferecerá atendimentos de média com-
plexidade, que inclui serviços de obste-
trícia, como o de partos. Atualmente, a 
população dispõe somente de serviços 
de baixa complexidade e, frequentemen-
te, precisa recorrer a outros hospitais da 
região. A capacitação de profissionais 
para os novos serviços a serem ofe-
recidos também foi contemplada pela 
empresa, que contratou a Atto Consulto-
ria de Saúde e Educação para promover 
os treinamentos. A consultoria também 
é responsável pelo auxílio ao desenvol-
vimento e implantação de uma nova me-
todologia de gerenciamento do sistema 
de saúde em Barro Alto e região. 

Quanto aos equipamentos, as aquisi-
ções fazem parte de um novo plano 
de investimento da empresa, que não 
está incluído nos R$ 10 milhões iniciais 
disponibilizados à fundação.

NOvO HOSpITAL 

No segundo semestre de 2010, a Anglo 
American reformulou a publicação Jor-
nal Acontece Barro Alto, que teve a pri-
meira edição em 2009. Bem aceito pela 
população local, o jornal foi pensado 
para ser mais um canal de comunicação 
da empresa com a comunidade, com 
frequência quadrimestral. Dessa forma, 
ações, projetos e parcerias visando o 
desenvolvimento socioeconômico local, 
informadas periodicamente nos Fóruns 
Intercâmbio, passam a ser apresenta-
dos, também, por meio de reportagens. 
O jornal é gratuito, tem tiragem inicial de 
cinco mil exemplares e reforça outros 
canais de contatos da empresa, como 
e-mail e telefone do Departamento de 
Relações com a Comunidade. 

JORNAL ACONTECE  
BARRO ALTO O jornal traz reportagens sobre 

ações, projetos e parcerias 
que visam o desenvolvimento 
socioeconômico local.
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No Dia do Caminhoneiro, foi realizada 
uma série de atividades em Niquelândia, 
em parceria com o Instituto Cultural Ba-
rong e a Secretaria Municipal de Saúde. 
As ações incluíram distribuição de fo-
lhetos educativos, de cartilhas desenvol-
vidas pela própria Anglo American e de 
preservativos femininos e masculinos, no 
centro da cidade e em trecho de estrada 
que corta o município, visando atingir o 
maior número de motoristas possível. 

A empresa também realiza outras ações 
de prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) em diferentes mo-
mentos ao longo do ano, com foco nas 
comunidades e nos empregados e seus 
familiares, como aconteceu novamente 
em 1º de dezembro, Dia Mundial de 
Combate à Aids.

pREvENÇÃO DE DST pARA 
CAMINHONEIROS 

Para tentar combater as queimadas no 
cerrado, problema recorrente na região 
de Niquelândia na época mais seca 
do ano, a Anglo American se envolveu 
em uma campanha de conscientização. 
Parte dos focos de incêndio é causada 
pelos agricultores, como recurso de 
preparação do solo para novos plan-
tios. Por isso, realizado em parceria 
com o Batalhão da Polícia Ambiental, 
a campanha levou informações sobre 
os riscos e prejuízos das queimadas 
ao meio ambiente e, também, à saúde 
humana, afetada pela fumaça. Também 
reforçou que a provocação de incêndios 
é enquadrada como crime na legisla-
ção brasileira, passível de multa e até 
mesmo de reclusão.

No centro de Niquelândia, houve uma 
blitz educativa, com distribuição de 
material explicativo, folderes e adesi-
vos. O Batalhão da Polícia Ambiental 
também realizou visitas às fazendas e 
às escolas públicas da região ao longo 
de dois meses. 

CAMpANHA CONTRA  
qUEIMADAS 

pARCERIA CONSOLIDADA  
EM NIqUELâNDIA 

Embora nenhum projeto tenha sido 
interrompido, em 2010, o volume de 
investimentos em projetos sociais em Ni-
quelândia foi reduzido, por causa da cri-
se econômica de 2009. O planejamento 
para o investimento social privado é feito 
a partir dos resultados da empresa no 
ano anterior, quando houve significativos 
impactos na receita da empresa. 

As dificuldades, contudo, não abalaram 
o relacionamento que a Anglo American 
mantém com a comunidade, que come-
çou em 1982, quando foi inaugurada a 
Codemin. Por ser mais maduro do que 
o de Barro alto e pelas características 
socioeconômicas diferentes entre os 
municípios, o foco do trabalho é a conti-
nuidade das boas relações, com menos 
urgência de desenvolvimento. Já são 
mais de 40 projetos realizados ao longo 
de 28 anos, com mais de 10 mil pessoas 
beneficiadas. [ec9]

Atenta para não assumir o papel do po-
der público, a empresa tem contribuído 
para reduzir carências na região. Exem-
plo disso é a Biblioteca Cora Coralina, 
que, com dois anos de funcionamento, já 
conta com mais de mil cadastros e cerca 
de 300 empréstimos mensais.
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a empresa busca soluções inovadoras de redução 
de consumo de recursos e de emissões, somadas 
à preservação da biodiversidade.

INTERvENÇÃO  
RESpONSÁvEL NO 
MEIO AMBIENTE
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consciente dos significativos  
impactos ambientais causados pela 
mineração, a empresa gerencia suas 
atividades buscando minimizá-los  
e compensá-los.

Pensar a mineração do futuro é um 
dos focos da Anglo American, que 
planeja o negócio com projeções de 
longo prazo. Em 2010, essa questão foi 
trabalhada com mais atenção, a partir 
da apresentação do conceito “Mina 
de 2030” durante a reunião semestral 
dos Comitês Gestores das unidades de 
negócio Níquel e Minério de Ferro, no 
Rio de Janeiro. Na perspectiva de como 
será a atividade em vinte anos, o meio 
ambiente – e a sua preservação - é 
peça fundamental do cenário.

Por isso, em 2010, o consumo de água, 
de energia e o volume de emissões de 
gases de efeito estufa se consolidaram 
como estratégicos para o negócio. Além 
do compromisso já assumido de analisar 
permanentemente os impactos ambien-
tais e sociais causados pelas suas ativi-
dades, a empresa busca, em cada uma 
de suas unidades, soluções inovadoras 
de redução de consumo de recursos e 
de emissões, somadas à preservação da 
biodiversidade. Os compromissos estão 
cada vez mais integrados à cultura da 
empresa, e a gerência de Desenvolvi-
mento Sustentável envolve-se em todas 
as iniciativas, apoiada pelo Padrão para 
Gestão Ambiental. A política engloba 
as demais ferramentas e diretrizes de 
gestão na área, desenvolvidas pela 
empresa: Princípios Ambientais, Siste-
mática Ambiental, Gestão Ambiental da 
Anglo e Normas e Padrões de Desem-
penho Ambiental. Dessa forma, garante 
a gestão de riscos ambientais, cada vez 
mais inserida na política da empresa. 

Na Unidade de Negócio Níquel, foram 
gastos aproximadamente R$1,2 milhão 
para monitoramentos ambientais em 

qualidade de água e emissões atmosfé-
ricas, reflorestamentos e pesquisas na 
conservação da biodiversidade. Todos 
os procedimentos estiveram guiados 
pelas Normas Ambientais da Anglo 
American, que são aplicáveis a projetos 
greenfields (focam a exploração de 
depósitos minerais totalmente novos) e 
brownfields (focam áreas de operações 
já existentes) durante o ciclo completo 
das operações. 

R$ 1,2
Milhão
PaRa MoNitoRaMeNtoS aMBieNtaiS
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A área de Desenvolvimento Sustentável 
é a responsável por traduzir e dissemi-
nar os conceitos de sustentabilidade na 
empresa, para que todas as outras áreas 
percebam novas possibilidades de se 
trabalhar. O engajamento interno ainda é 
tido como um desafio, e a atuação con-
junta das equipes de Desenvolvimento 
Sustentável e de Comunicação visa 
ampliar o conhecimento das políticas e 
dos compromissos assumidos pela em-
presa. Dessa maneira, os empregados 
serão estimulados a participar e colocar 
o discurso em prática. 

Em 2010, foi realizada a 1ª Semana 
de Desenvolvimento Sustentável, em 
comemoração ao Dia do Meio Am-
biente, 5 de junho. Com a parceria da 
Prefeitura Municipal, em Niquelândia, o 
roteiro de atividades educativas e cul-
turais incluiu cursos de aproveitamento 
de alimentos, reaproveitamento de 
embalagens e visitas ao aterro sanitário 
municipal, para públicos de diferentes 
faixas etárias. 

Em Barro Alto, no mesmo período, o 
evento promovido foi um fórum con-

sultivo com professores do município e 
comunidade em geral, com o objetivo 
de mapear necessidades locais quanto 
às questões ambientais. A iniciativa teve 
a parceria da ONG Care e da Escola 
Natureza, um centro de referência em 
Educação Ambiental. Os assuntos mais 
abordados no fórum serão transforma-
dos em conteúdo de ensino nas escolas. 

O compromisso com o engajamento 
transformou-se em meta departamental 
da equipe de Desenvolvimento Susten-
tável de São Paulo, pelo segundo ano 
consecutivo. O objetivo era envolver 
toda a equipe do escritório corporativo 
para apresentar as ações da empresa 
em desenvolvimento sustentável, mos-
trar sua importância para a sociedade e 
para o próprio negócio, como o diferen-
cial competitivo, e estimular as outras 
áreas a pensar em formas de contribuir. 
Em relação a 2010, a novidade foi a 
abordagem customizada para cada 
departamento, que motivou maior parti-
cipação, e a oportunidade de explicar às 
pessoas os processo de reestruturação 
da Anglo American, em função da rede-
finição das estratégias de negócio. 

ENGAJAMENTO E EDUCAÇÃO 

Em 2010 foi realizada a 1ª 
Semana do Desenvolvimento 
Sustentável, em parceria com 
as prefeituras locais, com um 
roteiro de atividades educativas 
e culturais sobre o tema.
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As principais preocupações da gestão 
ambiental da empresa são monitora-
mento das emissões, biodiversidade 
e recuperação de áreas degradadas. 
Com o início das operações da usina 
de Barro Alto, o aumento dos impactos 
novos são acompanhados para que 
mantenham os níveis da legislação e 
dos padrões exigidos pelo Grupo Anglo 
American, conforme o Padrão para 
Gestão Ambiental (Anglo Environment 
Way). Em 2010, o investimento total em 
meio ambiente cresceu 24,14% em re-
lação a 2009, mas reduziu em 22,24% 
quando comparado a 2008. 

Isoladamente, a Codemin recuperou o 
nível dos gastos ambientais em 2010, 
já que em 2009, em função da crise 
econômica, houve alguns cortes para 
redução de custos, mantendo os gastos 
no atendimento nos padrões exigidos 
pela legislação. Investimentos como 
a recuperação de áreas degradadas 
(21%) foram retomados em 2010.

Em Barro Alto, a operação, que envolve 
a mina e o escritório, teve seus principais 
gastos nas atividades de monitoramento 
da biodiversidade (30%), tratamento de 
emissões (28%) e gastos com pre-
venção e gestão ambiental (9%). Já o 
projeto de construção da planta concen-
tra quase 50% dos gastos ambientais 
em monitoramentos hidrogeológicos, 
fluviométricos e meteorológicos Cerca de 
17% dos recursos são voltados para o 
resgate e proteção do patrimônio arque-
ológico. Também houve dispêndios com a 

recuperação de área ocupada pela planta 
industrial e com estudos para a avaliação 
de impactos ambientais e manutenção 
do Sistema de Gestão Ambiental. 

A Exploração executa o menor orça-
mento com gastos ambientais devido à 
natureza de suas atividades. Em 2009 
foi realizado um investimento em uma 
pequena estação de tratamento de es-
goto no campo de pesquisa de Jacaré, 
e, em 2010, os gastos se concentraram 
em treinamentos e educação. [en30]

INvESTIMENTOS EM pROTEÇÃO AMBIENTAL

Pesquisa e desenvolvimento 
(monitoramento da biodiversidade)

Outros custos de gestão ambiental (exemplos: 
resgate arqueológico no Projeto Barro Alto; 
e outras categorias de gastos como manutenção 
e seguros de equipamentos).

 7.164,25 0  0  0  7.164,25

 0 29.705,04 4.126,45 104.934,00 138.765,49

 
 
1.722,83 0 0  0 16.268,00 17.990,83

 0  294.014,34   294.014,34

 0 0 23.508,69 36.679,00 60.187,69

 
 0 378.257,82 2.535,81 33.318,00 401.382,71

Serviços externos de gestão ambiental 
(monitoramento da qualidade da água, emissões 
atmosféricas, licenças ambientais)

Pessoal utilizado em educação e treinamento

Certificação externa de sistemas de gestão

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental

 0 0 5.524,26 6.433,00 11.957,26

 0 10.793,01 22.071,35 0  32.864,36

 0 0 14.485,68 0  14.485,68

Tratamento de emissões (ex.: gastos com filtros, 
agentes; compra de equipamentos de monitoramento)

Tratamento e disposição de resíduos (descarte, 
transporte e tratamento com empresa especializadas)

 0 0 0 10.140,00 10.140,00

 
 0 195.059,55 7.276,00 8.308,00 210.643,55

 8.887,08 907.829,76 79.528,24 216.080,00 1.212.325,08

Custos de prevenção e gestão ambiental 
(reflorestamento compensatório)

Disposição de resíduos, tratamento de emissões 
e custos de remediação

Despesas com compra e uso de certificados de emissão 
(Pagamento de taxas ambientais Ibama / SEMARH)

GASTOS EM PROTEÇÃO AMBIENTAL 

TotalProjeto Barro
Alto (BH)

Barro AltoCodemin ExploraçãoDisposição de resíduos, tratamento 
de emissões e de mitigação

Prevenção e gestão ambiental

Proteção ambiental

Total

 50.617,00 1.295.128,00 64.088,00 149.337,00 1.559.170,00

 25.000,00    553.727,38   45.867,91   351.936,00    976.531,29

 8.887,08 907.829,76 79.528,24 216.080,00 1.212.325,08

2008

2009

2010

Exploração Projeto 
Barro Alto*

Codemin Barro Alto Total 
(em reais)

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PROTEÇÃO AMBIENTAL

* Valores de 2008 e 2009 corrigidos.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS –  
ENERGIA E EMISSõES DE CO2 

O Grupo Anglo American tem a visão 
de se tornar a companhia global de 
mineração líder em ecoeficiência. O 
foco é atingir um desempenho de classe 
mundial em economia de energia e 
de água e com mínimos impactos na 
biodiversidade, detectando, de forma 
ágil, as oportunidades em otimização 
de valores, novos projetos, cadeia de 
abastecimento, mercados do produto, 
poder de influência, pesquisa e inovação, 
segurança energética para mitigação de 
emissão de CO2 e medidas de adapta-
ção às alterações climáticas. No Brasil, 
isso se reflete na constante busca por 
melhoria contínua de processos, com o 
desafio de aproveitar cada vez mais as 
fontes de energia renovável disponível, 
na contribuição para a preservação do 
bioma cerrado, na promoção de desen-
volvimento socioeconômico para comu-
nidades vizinhas e na agregação de valor 
à Unidade de Negócios Níquel no Grupo 
e à marca Anglo American no mercado 
da commodity.

O compromisso reforça o conceito de 
desenvolvimento sustentável como dife-
rencial competitivo, para alcançar o ob-
jetivo de ser “o investimento de escolha, 
o parceiro de escolha, o empregador de 
escolha”. Para isso, acompanha as polí-
ticas na área em diversos países, assim 
como as discussões mundiais, e um dos 
principais focos é contribuir, ativamente, 
com o desenvolvimento de um modelo 
de economia de baixo carbono.

As questões relativas a mudanças 
climáticas fazem parte dos assuntos 
discutidos nas reuniões trimestrais de 
Análise Crítica nas Unidades Operacio-
nais, das quais a alta gerência participa, 
e são levadas a discussões nas reuniões 
mensais do Comitê Gestor. O tema 
também faz parte da gestão de riscos 
da empresa. As iniciativas desenvolvidas 
pela Anglo American estão, principal-
mente, no campo da energia: Eficiência 
no uso de energia (troca de motores 
elétricos de baixo rendimento por moto-
res elétricos novos com alto rendimen-
to); Redução na emissão de gases de 
efeito estufa; Uso de energias renová-
veis (biomassa); Investimento em novas 
tecnologias; Oportunidades associadas 
ao mecanismo de desenvolvimento lim-
po (MDL); e Disseminação de conceitos 
relativos ao tema.

- Riscos Físicos: Um dos principais 
aspectos avaliados é a elevação da 
temperatura média em todas as re-
giões brasileiras, gerando o aumento 

do risco de incêndio e das queimadas, 
principal fonte de emissão de GEE no 
Brasil. Nesse sentido, a empresa atua 
fortemente na gestão e no controle de 
suas áreas de reflorestamento para 
prevenção de incêndios. Desde 2008, a 
campanha “Queimadas não, preservação 
sim” vem sendo apresentada, conscien-
tizando a população sobre o risco desse 
tipo de prática, além de reduzir focos 
de incêndio, fiscalizar o uso de fogo e 
incentivar a formação de brigadas de 
combate aos incêndios florestais, na re-
gião de Codemin, Barro Alto e vizinhan-
ça. A busca por fontes de combustíveis 
renováveis levou a empresa a utilizar 
fontes alternativas como o cavaco, reti-
radas das áreas de reflorestamento de 
Codemin, o que gerou uma redução de 
custos às operações.

- Riscos Regulatórios: A empresa 
aderiu voluntariamente ao cumprimento 
de normas e diretrizes globais corporati-
vas no que se refere à emissão de GEE. 
Em termos de riscos regulatórios, caso 

RISCOS E OpORTUNIDADES ECONôMICAS [ec2]
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sejam introduzidas metas obrigatórias 
no Brasil, empresas que não estejam 
preparadas para cumprir com metas de 
redução podem ter impactos financeiros 
em custos operacionais. A aplicação de 
metas obrigatórias em outros países 
atendidos pela empresa também pode-
ria gerar risco potencial indireto, com 
investimentos adicionais em tecnologia 
ou redução de atividades de exportação. 

A emissão de GEE gerada pelo alto 
consumo de energia é um dos maiores 
impactos ambientais do setor de mine-
ração, que utiliza temperaturas elevadas 
no processamento de minérios. A meta 
global da companhia para a redução de 
emissões de CO2 continuou em 10% 
até 2014 (ano-base 2004). Na estraté-
gia de longo prazo, o Grupo visa a uma 
detalhada análise do processo, para 
definição da linha de base e estabeleci-
mento de um compromisso de redução 
estipulado pelos negócios.

A expansão das atividades representa 
um desafio ainda maior para a meta 
na Unidade de Negócios Níquel. Para 
reduzir cada vez mais a participação 
dos derivados de petróleo, a empresa 
investe no desenvolvimento de tecnolo-
gias alternativas, como o uso de cavaco 
de madeira, utilizado desde 2003. O uso 
de sebo de boi também foi testado e 
está em fase de estudo de viabilidade 
técnica, mas há dificuldades previstas 
quanto à disponibilidade do material na 
cadeia de fornecimento. 

O objetivo de desenvolver tecnologias 
para fontes alternativas de energia 
tornou-se ainda mais relevante com o 
projeto de Barro Alto. Devido ao porte 
muito mais elevado dos fornos, a planta 
não contará, inicialmente, com energia 
gerada pelo cavaco de madeira. Na 
Codemin, atualmente um terço da matriz 
energética já é constituída pelo material.

CONTROLE DE EMISSõES 

2008Fonte de energia 2009 2010

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA DISCRIMINADO POR FONTE DE ENERGIA PRIMÁRIA (GJ) 

Não renovável 1.119.823,78 1.412.540,38 1.540.236,05

Renovável 1.121.380,17 961.215,81 897.796,11

Total 2.241.203,95 2.373.756,19 2.438.032,16

Nota: engloba toda a energia primária consumida nas fontes móveis, fixas de emissão e em processos 
de fabricação específicos de cada Unidade. Os consumos detalhados por fonte são apresentados no 
inventário de GEE anos-base 2008, 2009 e 2010.

CombustívelFontes renováveis Consumo (GJ)

FONTES RENOVÁVEIS

Projeto Barro Alto Álcool 1.417,63

Codemin Álcool 140,51

Codemin Cavaco de Madeira 896.150,84

Mina Barro Alto Álcool 75,95

Exploração Álcool 8,27

Total  897.793,20

Combustível Consumo (GJ)

FONTES NÃO RENOVÁVEIS

 Óleo combustível 1.106.203,57

 Gasolina 717,09

 GLP 7.092,75

 Óleo diesel 47.390,78

 GLP 3.809,46

 Gasolina 5.168,42

 Óleo diesel 93.581,70

 Óleo diesel 4,05

 Gasolina 42,83

 Óleo diesel 265.200,13

 Gasolina 42,83

 Óleo diesel 10.982,43

Total  1.540.236,05

Projeto Barro Alto

Escritório SP

Barro Alto

Exploração

Codemin
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MADEIRA NO LUGAR DE ÓLEO [en6, en18, en26]

O desafio de reduzir as emissões de GEE motiva a Anglo American a buscar, 
constantemente, fontes de energia renováveis e formas de tornar os processos 
mais eficientes. Na premiação Smart Ideas 2010, a unidade de Negócio Níquel 
foi premiada por uma importante inovação na área, com potencial para impactar 
diretamente o negócio. Com o tema “Otimização: Inovação hoje, impactos ama-
nhã”, este foi o primeiro ano em que o evento abriu espaço para engenheiros de 
outras áreas, não somente de segurança. 

O projeto “Substituição de óleo combustível por finos de cavacos de madeira no 
processo Forno Rotativo/Forno Elétrico” recebeu o primeiro lugar na categoria 
Segurança e Desenvolvimento Sustentável. Com ganhos ambientais e financei-
ros já confirmados, o projeto está em fase de implementação. Um novo equi-
pamento foi preparado para injetar no forno os finos de cavaco, caracterizados 
como pedaços de madeira com cerca de 6 mm de espessura, que vão substituir 
16% do volume de óleo utilizado na máquina. Atualmente, são necessários 50,3 
kg de óleo por tonelada de minério, número que deve cair para 40,6 kg de óleo 
por tonelada de minério.

Os cavacos são madeira de eucalipto e vêm das áreas de reflorestamento da 
Anglo American. Por estar em constante replantio e ter manejo adequado, a 
floresta compensa a emissão de CO2 da queima do material. Paralelamente, a 
empresa também investe em um projeto de melhoramento genético das plan-
tações de eucalipto, para que a madeira utilizada na produção do cavaco tenha 
maior densidade e, assim, renda melhores resultados no forno. 
O projeto estará totalmente pronto e operando com capacidade em 2012. 
Na planta de Barro Alto, contudo, a extensão do forno, de 180 metros, é uma 
barreira à utilização do material como combustível, que seria transformado em 
cinzas antes de chegar ao queimador. 

De 2009 para 2010, o consumo de 
energia direta total cresceu 2,7%, assim 
como um maior uso de fontes não re-
nováveis, como óleo diesel, na produção 
de níquel nas unidades Projeto Barro 
Alto, Barro Alto Mina e Exploração, que 
cresceu 9,15%. Já as fontes renováveis 
representaram um consumo menor no 
quadro geral, da ordem de 6,6%. [en3]

Quanto ao consumo de energia indi-
reta, nas operações em Barro Alto e 
Codemin, houve aumento das emissões 
devido ao aumento do fator de emis-
são de MCT de 0,025 em 2009 para 
0,0512 em 2010. Aliado a isso, houve 
ligeiro aumento das emissões devido 
ao aumento do uso de óleo combus-
tível na Codemin e de óleo diesel nas 
operações em Barro Alto. As atividades 
da exploração, que envolvem além dos 
escritórios as operações nos acampa-
mentos (Jacaré e Morro sem Boné), 
passaram a ser contabilizadas em 
2010 levando ao aumento de emissões 
[en4]. Em 2010, além dos estudos em 
andamento, como o de substituição de 
óleo combustível por cavaco de madeira, 
não houve novas iniciativas de redução 
de consumo de energia indireta [en7] 
nem ações implantadas para redução de 
emissões de GEE. [en18]

MATRIZ ENERGÉTICA DA CODEMIN

Cavaco de madeira
Energia hidrelétrica
Óleo combustível

1/3
1/3

1/3
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A origem dos impactos gerados pelas 
atividades de transporte da Anglo Ame-
rican tem sido a mesma ao longo dos 
anos: os transportes necessários entre 
mina e operação com o carregamento 
do minério, assim como o deslocamento 
de empregados para o trabalho, com 
parcela significativa transportada até as 
usinas em ônibus.

As atividades de transporte são respon-
sáveis por grande parte das emissões.
Como forma de controle das emissões, é 
realizada a manutenção programada dos 
veículos e o monitoramento de fumaça 
preta. A área de otimização da logística 
tem meta de melhorar o planejamento 
nas atividades de Exploração em 2011. 
Outros aspectos a serem trabalhados 
também foram apontados de acordo 
com os critérios definidos pelo Padrão 
para Gestão Ambiental para o levan-
tamento de aspectos ambientais, que 
avalia impactos pela probabilidade em 
comparação com a severidade. [en29]

IMpACTOS DO TRANSpORTE

FOCOS DE MELHORIA EM LOGÍSTICA 

Impactos Medidas mitigadoras Exp   Niq   BA  

Emissões de gases 
poluentes e de efeito estufa

Riscos de queda de 
carga ou explosões

Vazamento de óleo

Manutenção dos veículos para controle 
de emissões, inclusive fumaça preta.

Treinamentos para combate a Incêndio 
e Plano de Emergência.

Manutenção dos veículos e procedi-
mentos para evitar que óleos e graxas 
possam contaminar o solo ou a água.

Recolhimento do óleo e materiais para 
destinação final/reaproveitamento 
como combustível nos fornos da usina.

X X X

X X X

X X X

 X

Consumo total

Combustível 2009 2010

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O TRANSPORTE (m3)

Gasolina 15,23 190,83*

Etanol 44,87 73,65

Óleo diesel 2.889,51 11.744,32

Total consumido (m³) 2.949,60 12.008,80

* O crescimento ocorreu por causa do aumento significativo dos transportes. Com a iminência da 
produção em Barro Alto, mais caminhões circulam entre mina e depósitos de minério. 

Como forma de controle das 
emissões nos transportes, 
é realizada a manutenção 
programada dos veículos e o 
monitoramento de fumaça preta.
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GESTÃO DA  
BIODIvERSIDADE 

As plantas de Codemin, Barro Alto, Pro-
jeto Barro Alto e Exploração são áreas 
de alto índice de biodiversidade fora de 
Unidades de Conservação, áreas de pro-
teção definidas pelo governo federal. As 
operações de Codemin e de Barro Alto  
ficam em regiões de cerrado e campo-
-cerrado, e a divisão de Exploração, 
responsável pelas pesquisas minerais, 
tem atuado na região do pantanal e na 
floresta. O status de conservação do 
cerrado, onde há a ocorrência do minério 
serpentinito niquelífero explorado pela 
Anglo American, é classificado como hot 
spot, ou seja, é considerado um bioma 
prioritário para conservação da biodiversi-
dade, de acordo com a CI (Conservation 
Internacional), referência adotada para 
definir a importância da região no tema. 
Ao todo, são 34 hot pots no mundo. [en11]

Para a Anglo American, os impactos 
em biodiversidade estão diretamente 
relacionados ao valor do negócio. Por 
isso, o cuidado com o tema é uma orien-
tação global, apoiada na Convenção da 
Diversidade Biológica e nas diretrizes do 
ICMM, e faz parte do Sistema de Ges-
tão Integrada, com a certificação ISO 
14.001. Integrada na política Padrão 
para Gestão Ambiental (Anglo Environ-
ment Way), a principal ferramenta de 
gestão é o Plano de Ação para a Biodi-
versidade (PAB), que inclui mapeamento 
da área, gerenciamento de riscos e 
metas de desempenho [en14]. Em 2010, 
os relatórios de monitoramento de 
biodiversidade identificaram na região 
das propriedades da Anglo American a 
ocorrência de espécies endêmicas do 
cerrado, bem como algumas espécies 
ameaçadas, como o Udu-de-coroa-
-azul (Momotus momota), e o Tucanuçu 
(Ramphastos toco), aves listadas pelo 
Ibama e pela IUCN, que foram relati-
vamente abundantes em Niquelândia. 
Mamíferos como lobo-guará, tamanduá-
-bandeira, tamanduá-mirim, tatus, 
onça-parda, bugios, entre outros, foram 

identificados por diferentes métodos em 
Barro Alto. Os esforços para a preserva-
ção das áreas de ocorrência dessas es-
pécies são importantes, pois tais áreas 
atuam como refúgios de espécies que 
tiveram seu ambiente original fragmen-
tado pela atividade antrópica. [en15]

As ações em biodiversidade são reali-
zadas em parceria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), a organização Fauna e Flora 
Internacional (FFI) e com a ONG Care. 
Além disso, toda a infraestrutura cons-
truída é aprovada pelas agências ambien-
tais, o depósito de escória é controlado 
e autorizado, e a remoção da cobertura 

vegetal é autorizada. As camadas de solo 
e a vegetação retiradas são conservadas 
de modo adequado e recolocadas, assim 
que os locais deixam de ser explorados, 
e a recuperação da fauna e da flora é 
acompanhada. [en12]

Em Barro Alto, são realizadas iniciativas 
em conjunto com a comunidade local, 
por meio de ações sociais, para valorizar 
os serviços ambientais – definidos como 
as condições naturais que permitem a 
vida na Terra. Uma delas é o Projeto Via 
Láctea, que utiliza uma metodologia de-
senvolvida pela Embrapa com o objetivo 
de potencializar as criações de gado, 
aumentando o número de animais por 
hectare e diminuindo o desmatamento. 

ESPÉCIES EM EXTINÇÃO COM LOCALIZADAS DENTRO DAS ÁREAS AFETADAS [EN15]

Ameaçadas 1  - 1 2 0 0

Vulnerável 4 4 4 0 3 0

Quase Ameaçadas 6 4 3 7 0 6

Mínimo de Preocupação 185  - 234 1 0 9

Dados deficientes  -  - 180 0 0 1

Em Perigo  -  -  - 3 7 0

2008Niquelândia / Barro Alto(1)

IBAMA
2009

IBAMA IUCN
2010

CITES IBAMA IUCN

(1) Bioma – Cerrado (GO)
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No Plano de Ação para a Biodiversi-
dade (PAB), são avaliados o status de 
conservação e o status funcional de 
determinada área, e o cruzamento deles 
indica o valor da biodiversidade e orienta 
as ações de gestão. Todas as etapas do 
empreendimento são cobertas, desde 
as pesquisas minerais até o processo de 
pós-fechamento da mina, para asse-
gurar que os impactos residuais estão 
controlados e que áreas de alto valor à 
biodiversidade estão protegidas.

Um exemplo de ação foi o distancia-
mento do plantio de eucaliptos nas áre-

Barro alto – As construções de 
infraestrutura, atividades nas minas, 
projeto e logística reduziram a cober-
tura vegetal original em uma área de 
116,35 hectares. Até o final de 2010, 
não houve registros de riscos significa-
tivos a espécies do cerrado ameaçadas 
de extinção. Outro impacto relevante é 
o atropelamento de animais, principal-
mente de cobras e alguns mamíferos, 
considerado reversível por meio de 
atenção à sinalização, redução de velo-
cidade dos veículos e posteriormente o 
encerramento das operações no local.

codemin – O maior impacto é a polui-
ção causada pela deposição do silicato 
de magnésio (escória da produção), 
desde 1982, na área do empreen-
dimento. Por não ocorrer de forma 

natural no hábitat, o produto altera a 
paisagem e suprime a vegetação local. 
As medidas de recuperação começam 
quando se encerra a deposição do 
material em uma determinada pilha. En-
quanto existe a produção do ferroníquel, 
há geração desse material, e o impacto 
é considerado parcialmente reversível.

exploração – Abertura de acessos 
para máquinas e equipamentos e 
infraestrutura de transporte acarretam 
supressão vegetal e retirada de solo 
na região do Projeto Jacaré (PA). As 
vias de acesso são abertas ou reaber-
tas nas campanhas de sondagem, que 
duram de 6 a 8 meses por ano, e o 
impacto pode ser considerado reversí-
vel; já vias principais de acesso não são 
mais modificadas.

as de preservação permanente além do 
exigido por lei, no terreno de Codemin 
e nas regiões vizinhas, além da implan-
tação de corredores ecológicos inter-
ligando áreas de mata nativa. Com o 
início das operações em Barro Alto, os 
PABs das duas unidades foram integra-
dos, e os desafios são garantir a melhor 
governança, realizar monitoramento 
adequado e mitigação dos impactos, 
visando à manutenção da população de 
plantas e animais, e identificar espé-
cies-chave para o equilíbrio regional. 

A transparência na comunicação tam-

bém é um compromisso, e as questões 
sobre biodiversidade são discutidas 
com a comunidade nos fóruns “Inter-
câmbio”. [en14] 

Das cinco instalações cobertas pelo re-
latório (incluindo escritórios SP e BH), 
três delas requereram Plano de Ação 
para Biodiversidade, o que representa 
60% do quadro. Destas, duas áreas 
tiveram o plano implementado, Codemin 
e Barro Alto, um índice de 67% das 
operações. A necessidade de criar um 
PAB é analisada com base nas diretri-
zes do ICMM e nas políticas e padrões 
internos da empresa, que consideram 
aspectos como perda de espécies, de-
gradação de hábitat, comprometimento 
do solo, da água e do ar, serviços am-
bientais para comunidades indígenas, 
entre outros. [mm2]

pLANO DE AÇÃO pARA A BIODIvERSIDADE

pRINCIpAIS IMpACTOS DAS OpERAÇõES [en12]

DESCONTAMINAÇÃO DO 
SOLO pOR pLANTAS  
NATIvAS [en14]

Com o Centro de Pesquisa Agro-
pecuária do Cerrado (CPAC), da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a Anglo 
American avançou, em 2010, nos 
estudos de plantas nativas acumula-
doras de metais. Com os resultados 
obtidos até o momento, é grande a 
expectativa de se confirmarem, em 
médio prazo, características bastan-
te particulares em sete espécies da 
região. Espera-se que as plantas 
capazes de acumular metais como 
níquel possam servir para des-
contaminar áreas que apresentem 
excesso da substância e também 
auxiliar na revegetação. Se houver 
sucesso, o trabalho de recuperação 
passará a ser feito por meio da 
própria biodiversidade local. 
Embora ainda esteja em andamento, 
a pesquisa da Unidade de Negócio 
de Níquel já foi reconhecida global-
mente pela Anglo American na edi-
ção do Smart Ideas 2010, quando o 
projeto foi apresentado sob o título 
“Recuperação de áreas mineradas 
e descontaminação de solos com o 
uso de plantas nativas”. 
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Em 2010, o total de áreas restauradas, 
em que o meio ambiente foi total ou 
parcialmente restaurado, foi de 88,78 
hectares na Codemin, onde não há mais 
operações de mineração ativas. Nas 
áreas de alto valor da biodiversidade, 
consideradas sítios sensíveis, além da 
redução dos impactos, o trabalho inclui 
ações de compensação para a conser-
vação da biodiversidade, de acordo com 
a avaliação prévia dos riscos quanto à 
extensão e natureza dos danos.

Em Barro Alto, os impactos causados 
pela construção da planta também foram 
gerenciados, e, com o início das opera-
ções, o trabalho passará a focar as ativi-
dades de exploração de minério. Como 
algumas áreas ainda estão em fase de 
aquisição, uma das metas da área de 
Desenvolvimento Sustentável é concluir 
o PAB da nova mina em 2011, com a 
definição de todas as reservas locais. 

ÁREAS RESTAURADAS [en13]

Em 2010, durante a semana do Meio 
Ambiente a Anglo American lançou o 
projeto “Biodiversidade vai para a Esco-
la”, derivado do trabalho de mapeamento 
e monitoramento da flora e da fauna 
nas propriedades da empresa. O projeto 
consiste no compartilhamento com a 
comunidade local dos conhecimentos 
adquiridos, em anos de pesquisas, sobre 
sua região. As informações foram trans-
formadas em uma coleção de sete livros 
didáticos, desenvolvida para ser incor-
porada como conteúdo de ensino nas 
escolas do Ensino Fundamental. Além 
do material didático, que terá distribuição 
gratuita nas escolas públicas e privadas, 
o projeto prevê, para o primeiro semestre 
de 2011, a capacitação de professores 
sobre o tema. O lançamento comemorou 
o Ano Internacional da Biodiversidade, 
estabelecido pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). 

“BIODIvERSIDADE vAI pARA  
A ESCOLA” 

ÁREAS PROTEGIDAS E RESTAURADAS [EN11]  [EN13]

Codemin 28.498 14.103

Barro Alto 2.999 458

Exploração 18.318  -    

2009

Codemin 28.498 14.103

Barro Alto 5.509 458

Exploração 11.795 0

2010

Codemin 28.494 14.103

Barro Alto 2.999 -    
2008 (1)

(1) Dados indisponíveis para Exploração em 2008.

Ano Operações Áreas próprias, arrenda-
das, administradas (ha)

Tamanho de áreas de 
hábitats protegidos (ha)

Para compartilhar os conhe-
cimentos adquiriods em anos de 
pesquisas sobre a biodiversidade 
local, a empresa lançou o projeto 
“Biodiversidade vai para a Escola”.
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CIRCUITO FECHADO  
DE ÁGUA 

Tanto Codemin quanto a planta de Barro 
Alto dispõem de um circuito fechado 
para o resfriamento do minério no pro-
cesso de produção. O acompanhamento 
do desempenho do circuito na Codemin 
demonstra a estabilidade do processo, 
com pequenas variações causadas por 
perdas no processo, como evaporação, 
e a média de água reutilizada gira em 
torno de 83%. [en10] 

Em Barro Alto, a barragem, com  
1,8 milhão de m³ de capacidade, foi 
construída para armazenar água de re-
circulação da planta industrial, após um 
estudo sobre o volume que poderia ser 
retirado sem alterar o ecossistema da 
região. Devido à evaporação, o sistema 
não é 100% eficiente, e as chuvas não 
devolvem todo o volume original, mas o 
sistema de impermeabilização e coleta 
de chuvas instalado em Barro Alto, com 
canaletas que conduzem a água até 
o reservatório, pretende aumentar a 
eficiência do ciclo fechado em relação à 
operação de Niquelândia [en9]. 

Espera-se alcançar até 90% de eficiên-
cia durante as operações, o que repre-
senta 10% a mais em relação à planta 
mais antiga. Nas duas plantas, são 
realizadas novas coletas de água do rio 
somente quando a captação de águas 

pluviais não é suficiente para repor  
o volume perdido na evaporação. 

Para 2011, a Anglo American tem a 
meta de reduzir em 15% o consumo de 
água em suas operações, tendo como 
base o ano de 2004. [en8]

Consumo de água 
por fonte (1.000m³)

Total Codemin Barro Alto Exploração(1)

TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE [EN8] 

  2.160 2.667 1.886 2.075 1.593 1.550 85 1.071 331 0,10 2 2

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

(1) Morro sem Boné-MT, Jacaré-PA e Goiânia-GO

Água de superfície 
(rios, lagos, áreas 
úmidas, oceanos)

  0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Efluentes de outra 
organização

  0 100 1 0 0 0 0 98 0 0 0,99 0,83
Abastecimento munici-
pal ou outras empresas 
de abastecimento

  349 27 193 49 27 22 300 0,04 168 0 0 3Água subterrânea

2.509 2.809 2.080 2.124 1.620 1.573 385 1.186 499 0,10 3 6,5Total

Água reciclada e reutilizada(1) 2008 2009 2010

VOLUME DE ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA [EN10]

Total de água reciclada/reutilizada (1.000m³) 1.722 1.322 1.286

 81,1% 81,6% 83%% de água reciclada/reutilizada em relação 
ao total consumido 

(1) Estes resultados são referentes somente à operação da Codemin, em Niquelândia, na qual há o 
reúso da água. Barro Alto ainda não está em operação.
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FORNECEDORES

DO GRANDE  
AO pEqUENO, DO 
GLOBAL AO LOCAL 

Valores em reais (R$)Operações

GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS 

Barro Alto 28.252.069,73 

Goianésia 1.510.643,56 

Niquelândia 11.738.526,96 

Goiânia 2.990.178,60 

Operações

PROPORÇÃO DE GASTOS DAS OPERAÇÕES 
COM FORNECEDORES LOCAIS

Barro Alto 36,5% 0,2% 1,5%

Codemin 19% 20% 17%

Exploração 13% 24% 22%

2008 2009 2010
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Fornecedores

Proximidade e alinhamento de 
princípios com grandes fornecedores 
e desenvolvimento de parceiros lo-
cais são os compromissos da área de 
Supply chain, que atua de acordo com 
padrões mundiais.

Com as recentes mudanças organiza-
cionais do grupo demandadas pela nova 
estratégia de focar sete unidades de 
negócios no mundo, a área global de 
Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) 
está em fase de reestruturação e defini-
ção de diretrizes, que serão repassadas 
às subsidiárias. Uma nova ferramenta 
deve ser aplicada em todas as plantas 
em 2011 e contempla os fornecedores 
globais da companhia, considerados 
aqueles que mantêm relações co-
merciais com empresas do grupo em 
diferentes países. A revisão das políticas 
e processos inclui, ainda, fomento de 
melhorias em segurança, conservação 
da biodiversidade e responsabilidade 
social em toda a cadeia. 

Na Unidade de Negócio Níquel, a gerên-
cia de Cadeia de Suprimentos faz parte 
da diretoria financeira e segue o Padrão 
Global de Supply Chain, que gerencia 
os grupos de insumos por categorias, 
busca posições robustas de negociação 
e geração de economias, ao mesmo 
tempo que influencia a cadeia por meio 
de suas principais diretrizes de gestão, 
como os princípios empresariais da 
Anglo American, a Política de Integri-
dade e os padrões de desenvolvimento 
sustentável. Os princípios e as políticas 
estão reunidos no Código do Desenvol-
vimento Sustentável para Fornecedores, 
comunicado, juntamente com as demais 
políticas do Grupo, a todos os atuais e 
potenciais fornecedores, que concorrem 
em processos de licitação. 

Um dos principais desafios da área ao 
longo do ano, que se intensifica em 
2011, é o aperfeiçoamento da gestão 
do relacionamento com fornecedores, 
com foco nos mais estratégicos, com 
quem negocia contratos de médio e de 

longo prazos. Em todas as operações, 
são cerca de três mil fornecedores, clas-
sificados de acordo com a duração do 
contrato e com uma matriz que analisa 
os valores gastos em cada parceria e 
a criticidade no mercado, referente ao 
comportamento da cadeia de forneci-
mento em cada setor. 

É premissa do Código de Desenvolvi-
mento Sustentável do Fornecedor que 
os parceiros conheçam e respeitem os 
mesmos princípios e práticas ambientais, 
trabalhistas e de direitos humanos da 
Anglo American. A mineradora busca 
conhecer detalhadamente a atuação de 
seus fornecedores, estreitar relaciona-
mento e, assim, ter espaço para incenti-
var melhorias. Questões de não confor-
midade com as diretrizes de segurança, 
por exemplo, podem levar à interrupção 
dos serviços até que o problema seja 
solucionado. 

Desde 2009, são realizadas auditorias 
nos fornecedores externos em diversos 
países onde a Anglo American realiza 
compras. Para 2011, a Unidade de 
Negócio Níquel pretende alcançar um 
número maior de fornecedores brasilei-
ros, de acordo com os riscos relaciona-
dos ao desenvolvimento sustentável. As 
auditorias em fornecedores, internos ou 
externos, têm como objetivo verificar se 
as questões de sustentabilidade estão 
alinhadas com as da empresa e se há 
melhorias a serem feitas. Os resultados 
das avaliações são retroalimentados no 
sistema de gestão dos fornecedores sob 
responsabilidade da gerência da cadeia 
de suprimentos.

AUDITORIAS DE DESENvOLvI-
MENTO SUSTENTÁvEL 

maiS de R$ 28 mil-
HõeS gaStoS em com-
PRaS em BaRRo alto
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ÍNDICE REMISSIvO GRI E vERIFICAÇÃO 

CARTA DA AUDITORIA 

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes 
sobre o Relatório à Sociedade anglo american Brasil 2010

aos Srs. administradores 
anglo american Brasil ltda.

INTRODUÇÃO
Fomos contratados com o objetivo de 
assegurarmos o Relatório à Sociedade 
Anglo American Brasil 2010 da Anglo 
American Brasil LTDA., preparado sob 
a responsabilidade da administração da 
empresa. Essa responsabilidade inclui o 
desenho, a implementação e a manuten-
ção de controles internos para a adequa-
da elaboração e apresentação do refe-
rido relatório. Nossa responsabilidade é 
a de emitir um relatório de asseguração 
limitada das informações divulgadas no 
Relatório à Sociedade Anglo American 
Brasil 2010 da Anglo American do Bra-
sil LTDA., do exercício social findo em 31 
de dezembro de 2010.

CRITÉRIOS pARA ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
O Relatório à Sociedade Anglo Ame-
rican Brasil 2010 foi preparado de 
acordo com as diretrizes para relatórios 
de sustentabilidade do Global Repor-
ting Initiative (GRI G3) para o Nível de 
Aplicação A+. Seguindo essas diretrizes, 
a Anglo American Brasil LTDA. reportou 
79 indicadores de desempenho, entre 
essenciais e adicionais, e 11 indicadores 
de desempenho do setor de mineração. 

pROCEDIMENTOS ApLICADOS
O trabalho de asseguração limitada 
foi realizado de acordo com a norma 
brasileira para trabalhos de asseguração 
diferentes de auditoria e revisão NBC 
TO 3000, emitida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. Essa norma exige 
o cumprimento dos padrões éticos, o 
planejamento e a realização do serviço 
para obtermos asseguração limitada de 
que nenhuma questão tenha chegado 
ao nosso conhecimento que nos leve a 
acreditar que o Relatório à Sociedade 
Anglo American Brasil 2010 não esteja 
adequado aos critérios descritos abaixo 
(Escopo e limitações), em todos os seus 
aspectos relevantes.
Em um serviço de asseguração limita-

da, os procedimentos de obtenção de 
evidências são mais limitados do que 
em um serviço de asseguração razoável; 
portanto, obtém-se um nível de asse-
guração menor do que seria obtido em 
um serviço de asseguração razoável. Os 
procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor independente, 
incluindo a avaliação dos riscos de o 
Relatório à Sociedade Anglo American 
Brasil 2010 não cumprir significativa-
mente os critérios descritos abaixo (Es-
copo e limitações). Dentro do escopo do 
nosso trabalho, realizamos os seguintes 
procedimentos, entre outros: (i) o plane-
jamento dos trabalhos considerando a 
relevância e o volume das informações 
apresentadas no Relatório à Socieda-
de Anglo American Brasil 2010; (ii) a 
obtenção do entendimento dos controles 
internos; (iii) a constatação, com base 
em testes, das evidências que suportam 
os dados quantitativos e qualitativos do 
relatório; e (iv) entrevistas com os ges-
tores responsáveis pelas informações. 
Dessa forma, os procedimentos aplica-
dos foram considerados suficientes para 
permitir um nível de segurança limitada 
e, por conseguinte, não contemplam 
aqueles requeridos para emissão de um 
relatório de asseguração mais ampla, 
como conceituado na referida norma.
Nosso trabalho de asseguração limitada 
compreendeu, também, a verificação da 
aplicação dos requisitos previstos pelo 
GRI G3 para relatórios com Nível de 
Aplicação A+.

ESCOpO E LIMITAÇõES
Nosso trabalho teve como objetivo verifi-
car se os dados incluídos no Relatório à 
Sociedade Anglo American Brasil 2010, 
no que tange à obtenção de informações 
qualitativas, à medição e aos cálculos de 
informações quantitativas, se apresentam 
em conformidade com os critérios e as 
diretrizes para relatórios de sustentabili-
dade da Global Reporting Initiative (GRI 
G3). As opiniões, informações históricas e 

informações descritivas e sujeitas a ava-
liações subjetivas não estão no escopo 
dos trabalhos desenvolvidos.

CONCLUSÃO
Com base em nosso serviço de assegura-
ção limitada, não temos conhecimento de 
qualquer modificação relevante que deva 
ser procedida nas informações contidas 
no Relatório à Sociedade Anglo American 
Brasil 2010 da Anglo American Brasil 
LTDA., relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2010, para que 
essas informações estejam apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, em relação aos critérios utiliza-
dos para o Nível de Aplicação A+.

CONSIDERAÇõES ADICIONAIS
Com relação à definição de conteúdo do 
Relatório à Sociedade Anglo American 
Brasil 2010, de acordo com os princípios 
da GRI G3, identificamos aprimoramen-
to do procedimento de controle das 
evidências, demonstrando maior exati-
dão e confiabilidade das informações e, 
consequentemente, um maior grau de 
transparência na gestão socioambiental 
da empresa.
No que se refere ao processo de relato, 
a edição de 2010 aprofundou o estudo 
de materialidade, que inclui consulta aos 
públicos interessados, e manteve a opção 
por publicar uma versão impressa com 
foco nos temas considerados materiais. 
Como principal inovação, em 2010 a 
Anglo American do Brasil LTDA. convidou 
um Comitê de Especialistas para analisar 
o processo e contribuir com um relato 
ainda mais equilibrado e transparente.

São Paulo, 13 de maio de 2011.

Auditores 
Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Manuel Luiz da Silva Araújo
Contador CRC 1RJ039600/O-7 “S” SP
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ÍNDICE REMISSIvO GRI

ITENS DE pERFIL

item DescRiÇão PÁG. / ResPosta

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1 Declaração do presidente. 10

1.2 Declaração dos principais impactos, riscos e oportunidades. 10

pERFIL ORGANIzACIONAL

2.1 Nome da organização. 5

2.2 Produtos e serviços, incluindo marcas. 5

2.3 Estrutura operacional. 4

2.4 Localização da sede da organização. 4

2.5 Países e região onde a organização atua. 4

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. 5

2.7 Mercados atendidos. 4

2.8 Porte da organização. 5

2.9 Mudanças durante o período coberto pelo relatório. 5

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. 7

pARâMETROS pARA O RELATÓRIO

3.1 Período coberto pelo relatório. 2

3.2 Data do relatório anterior. 2

3.3 Ciclo de emissão dos relatórios. 2

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório e seu conteúdo. Contracapa

3.5 Definição do conteúdo do relatório (temas, prioridades, stakeholders). 25

3.6 Limite do relatório. 2

3.7 Limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. 2

3.8
Base para relatório no que se refere a outras instalações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

2

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos. 2

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores. 2

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores (escopo e/ou medições). 2

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. Índice remissivo

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório. 62

GOvERNANÇA, COMpROMISSOS E ENGAJAMENTO

4.1 Estrutura de governança da organização. 13

4.2 Presidência do grupo de governança.
O presidente da Anglo American 
Brasil não exerce cargo de diretor 
executivo.

4.3 Porcentagem dos conselheiros que são independentes, não executivos.
O Comitê Gestor da Anglo American 
Brasil não possui membros indepen-
dentes ou não executivos. 

4.4 Mecanismos para acionistas fazerem recomendações ao Conselho de Administração. 22

4.5 Relação entre remuneração e o desempenho da organização.

A remuneração total é, em grande 
parte, baseada em contratos anuais 
de desempenho relacionados às 
metas propostas e analisadas por 
um comitê global de remuneração.
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ITENS DE pERFIL

item DescRiÇão PÁG. / ResPosta

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança.

A Anglo American elaborou a Política de Integridade nos 
Negócios, que padroniza os procedimentos relacionados à não 
corrupção, a conflitos de interesse, a pagamentos ao governo e 
a outros usos de recursos da empresa.

4.7 Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança.
Renovados anualmente, os planos de desenvolvimento indivi-
dual são traçados estrategicamente para garantir a qualificação 
de gerentes e diretores ante os desafios da organização.

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princí-
pios internos.

Resposta online

4.9
Responsabilidades pela implementação das políticas econômi-
cas, ambientais e sociais.

13

4.10
Processos para a auto-avaliação do desempenho (econômico, 
ambiental e social).

Não existem processos formais para auto-avaliação de desem-
penho do Comitê Gestor com relação ao desempenho econô-
mico, ambiental e social, embora os diretores sejam avaliados 
por desempenho em tais indicadores por meio de contato 
formal de desempenho.

4.11
Explicação de se e como a organização aplica o princípio da 
precaução.

O princípio da precaução é base para os padrões estipulados 
pela empresa. Destacam-se as diretrizes
para fechamento e ação para a biodiversidade, bem como os 
limites de exposição definidos dentro da
gestão de saúde ocupacional. Nos trabalhos de responsabilida-
de pelo produto, a empresa instrui os públicos
interessados quanto ao uso seguro do produto relativo a níveis 
de risco equivalentes a de outros metais,
embora haja estudos avançados indicando que nenhum destes 
riscos são apresentados pela ferroliga.

4.12 Princípios e/ou outras iniciativas desenvolvidas externamente. 24

4.13 Participação em associações no período coberto pelo relatório. 24

4.14
Relação dos grupos de stakeholders engajados pela organiza-
ção.

21

4.15
Base para a identificação e seleção de stakeholders com os 
quais engajar.

21

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders. 29

4.17
Preocupações levantadas por meio do engajamento dos 
stakeholders.

29

INDICADORES DE DESEMpENHO

item DescRiÇão PG / ResPosta

pESSOAS

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 30

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. 29

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários 
ou em regime de meio período, discriminados pelas principais operações. 

29

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 100%

LA5
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse 
procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva.

29 e resposta 
online

LA6 Participação em Cipa. 35

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, 
por região.

35

LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para 
dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves.

37

LA9 Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 39

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. 33

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da 
empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim de carreira.

33
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INDICADORES DE DESEMpENHO

item DescRiÇão PÁG. / ResPosta

LA12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de 
carreira.

Resposta online

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por 
categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

31 e resposta 
online

LA14 Proporção do salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional. Resposta online

pRODUTO

PR1
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados 
visando melhorias, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

Resposta online

PR2
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos 
impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida discriminados 
por tipo de resultado.

Resposta online

PR3
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de 
produtos e serviços sujeitos a tais exigências.

Resposta online

PR4
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.

Resposta online

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. Resposta online

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicação de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

Resposta online

PR7
Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a 
comunicação de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminado por tipo de resultado.

Resposta online

PR8 Violação de privacidade e perda de dados. Resposta online

PR9
Valor monetários de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços.

Resposta online

DIREITOS HUMANOS

HR1
Percentual e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.

Resposta online

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes 
a direitos humanos e as medidas tomadas.

Resposta online

HR3 Treinamento em direitos humanos. Resposta online

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 22

HR5
Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva 
pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

29

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas toma-
das para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

Resposta online

HR7
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.

Resposta online

HR8
Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou aspectos de direitos 
humanos que sejam relevantes às operações.

Resposta online

HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas tomadas. 16

MEIO AMBIENTE

EN1
Materiais usados por peso ou volume, considerando-se tudo: matérias-primas, associados a beneficiamen-
to, mercadorias, peças semiacabadas, embalagens.

Resposta online

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.

A Anglo American 
não utiliza materiais 
provenientes de 
reciclagem.

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. 53

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte de energia primária. 53

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. Resposta online

EN6
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada 
por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas.

54

EN7 Iniciativas de redução de energia indireta. 53

EN8 Total de retirada de água por fonte. 59

EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. 59
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INDICADORES DE DESEMpENHO

item DescRiÇão PÁG. / ResPosta

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. 59

EN11
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou 
adjacentes a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

56

EN12
Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas 
protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

56

EN13 Hábitats protegidos ou restaurados. 59

EN14 Gestão de impactos na biodiversidade. 56

EN15 Espécies em risco. 56

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. Resposta online

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. Resposta online

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. 53

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. Resposta online

EN20 Nox, Sox e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso. Resposta online

EN21 Descarte total de água por qualidade e destinação.

Não aplicável. As 
operações contam 
com ciclo fechado 
de água, por isso 
não há descartes.

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. Resposta online

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos. Resposta online

EN24 Peso de resíduos transportados, considerados perigoso. Resposta online

EN25
Identificação, tamanho, status de proteção, e índice de biodiversidade de corpos d’água e hábitats 
relacionados significativamente afetados por descarte de água e drenagem.

Resposta online

EN26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses 
impactos.

54

EN27
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por 
categoria de produtos.

Resposta online

EN28
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da 
não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

Resposta online

EN29 Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de trabalhadores. 54

EN30 Total de investimento e gastos em proteção ambiental, por tipo. 51

ECONôMICOS

EC1
Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração, doa-
ções e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital 
e governos.

16

EC2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a 
mudanças climáticas.

52

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. Resposta online

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. 44

EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais 
importantes.

Resposta online

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes. Resposta online

EC7
Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunida-
de local em unidades operacionais importantes.

Resposta online

EC8
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para 
benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividade pro bono.

41, 42 e 45

EC9 Descrição de impactos, econômicos indiretos significativos. 47

SOCIAIS

SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das 
operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.

41

SO2
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliação de riscos relacionados a 
corrupção. 

Resposta online

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. Resposta online
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INDICADORES DE DESEMpENHO

item DescRiÇão PÁG. / ResPosta

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Resposta online

SO5 Posição quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. 23

SO6 Contribuições financeiras para campanhas políticas.

Zero. Tais contribui-
ções são vedadas 
pelos princípios 
empresariais da 
companhia.

SO7 Concorrência desleal. Resposta online

SO8
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes de 
não conformidade com leis e regulamentos.

16

SETORIAIS DE MINERAÇÃO

MM1
Quantidade de terra (própria ou arrendada e gerenciada para as atividades de produção ou uso extrativis-
ta) afetadas ou reabilitadas.

Resposta online

MM2 Número e percentual de operações que requerem planos de gerenciamento da biodiversidade. 57

MM3 Abordagem para o gerenciamento de estéril de rochas, rejeitos, lamas e resíduos. Resposta online

MM4 Número de greves e “portas fechadas” que excederam uma semana de duração. Resposta online

MM5
Número total de operações realizadas em territórios de povos Indígenas ou áreas adjacentes, e 
número e percentual das operações ou locais onde existem acordos formais com povos indígenas.

Resposta online

MM6
Número e descrição de disputas relacionadas ao uso de terras, direitos e costumes de comunidades 
locais e povos indígenas.

Resposta online

MM7
Mecanismos de reclamações (e suas extensões) que foram utilizados para solucionar disputas relativas a 
terras, costumes de comunidades locais e povos indígenas e os resultados obtidos.

Resposta online

MM8 Programas que envolvem a empresa e tratam da mineração artesanal e de pequena escala. Resposta online

MM9
Operações em que houve reassentamentos, o número de reassentados e como as vidas deles foram 
afetadas com o processo e atividades de reassentamento.

Resposta online

MM10
Número ou percentual de operações com planos de fechamento, abrangendo os aspectos sociais 
(incluindo a transição da mão de obra), ambientais e econômicos.

19 e resposta 
online

MM11 Programas e progressos relacionados à responsabilidade pelos materiais. Resposta online

Acesse este relatório completo na internet: http://relatoriosociedade.angloamerican.com.br/2010
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Relatório
Níveis de aplicação

Responder aos itens: 
1.1;
2.1 a 20.1 a 2.1
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15

Não exigido  

Responder a um mínimo de 10
Indicadores de Desempenho,
incluindo pelo menos um de cada
uma das seguintes áreas de
desempenho: social, econômica
e ambiental.

 

*Suplemento Setorial em sua versão final.
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Informações
sobre a Forma de

Gestão da G3

Indicadores de 
Desempenho da G3 &

Indicadores de Desempenho
do Suplemento Setorial

Perfil da G3
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Responder a todos os critérios
elencados para o Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

O mesmo exigido para o nível B

Forma de Gestão divulgada
para cada Categoria de Indicador

Responder a cada Indicador
essencial da G3 e do Suplemento
Setorial* com a devida consideração
ao Princípio da materialidade de uma
das seguintes formas:
a) respondendo ao indicador ou
b) explicando o motivo da omissão.

Responder a um mínimo de 20
Indicadores de Desempenho,
incluindo pelo menos um de cada
uma das seguintes áreas de
desempenho: econômico, ambien-
tal, direitos humanos, práticas
trabalhistas, sociedade, responsa-
bilidade pelo produto.

Informações sobre a Forma de
Gestão para cada Categoria de
Indicador
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