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apreseNtação materialidade
a anglo american estrutura hoje sua gestão mundial nas unidades de negócio: Minério de 
Ferro e Manganês; Carvão Metalúrgico; Carvão Térmico; Cobre; Níquel; Platina; Diamante; e 
Outros Negócios de Mineração e indústria.

Os países onde estão as sedes das unidades da anglo american se estabeleceram não apenas 
em função do volume quantitativo da atividade mineradora local ou como uma simples 
estratégia administrativa. a sede de cada unidade de negócio é definida por sua expertise, 
eficiência, qualidade, desempenho e, principalmente, pelo seu reconhecimento como padrão 
positivo de referência para as mesmas atividades de mineração de todo o Grupo.

No brasil estão sediadas uma Unidade de Negócio Minério de Ferro, a Unidade de Outros 
Negócios de Mineração e indústria - Fosfato e Nióbio - e a Unidade de Negócio Níquel.  
apenas esta última é o objeto deste relatório à sociedade 2011.

Esta publicação é referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011 e abrange 
indicadores de desempenho e práticas de gestão referentes às operações brasileiras de 
Codemin, de barro alto e da divisão de Exploração (GO) (veja mapa na página 13). 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 aplicáveis.

Desde 2004, são publicados relatórios de desempenho visando a plena transparência 
na prestação de contas para todos os interessados em suas atividades, sendo que a 
metodologia de elaboração utilizada a partir de 2006 é a da Global reporting initiative 
(Gri), que estabelece indicadores de desempenho e gestão avaliando de forma sistemática 
aspectos econômicos, sociais e ambientais com vistas à sustentabilidade.

são 79 indicadores de desempenho gerais e 11 específicos para o setor de mineração, 
auditados de forma independente e alcançando o nível a+ de aplicação do padrão 
Gri-G3 de avaliação dos resultados. a coleta dos indicadores seguiu as mesmas 
técnicas das edições anteriores, baseadas em informações originadas pelo sistema de 
gestão utilizado na empresa.

O ícone do mouse aparece no decorrer de todo este Relatório indicando que o respectivo 
assunto tem complementos na versão online, acessível em 
http://relatoriosociedade.angloamerican.com.br/2011

A Anglo American conduz 
estudos de materialidade para 
direcionar os seus relatos 
anuais de desempenho de 
forma a abordar, de modo 
transparente e objetivo, os 
temas de interesse do seu 
público estratégico.

Para identificar esses temas, o 
estudo de materialidade cruzou 
fatores externos (pesquisa 
setorial com associados 
ao Ibram, publicações de 
iniciativas internacionais, 

como ICMM e Sustainability, 
e nacionais, como o Instituto 
Ethos e Centro de Estudos 
de Sustentabilidade da FGV, 
consultas a fornecedores, 
clientes e comunidade) 
com fatores internos (visão 
das lideranças, políticas 
da empresa, consulta aos 
empregados).

A cada ano são realizadas 
consultas e oficinas de 
trabalho para o levantamento 
desses temas.

No que diz respeito às 
comunidades dos locais 
onde a Anglo American 
mantém suas unidades de 
produção, além dos vários 
canais de comunicação 
constantemente abertos 
a todos os empregados e 
partes interessadas, são 
realizados também fóruns 
de discussão dos pontos de 
interesse da comunidade.

A análise gerou uma matriz 
em que os temas foram 

identificados de acordo com 
sua recorrência, indicando a 
importância atribuída pelos 
públicos participantes, que 
são considerados também 
como o público-alvo do 
Relatório à Sociedade.

Os temas mencionados 
pelos públicos consultados e 
destacados como relevantes 
são os que compõem os 
temas-chave do estudo de 
materialidade.

pesquisa 
oNliNe setor puBlicações seat aNglo 

americaN

Segurança no ambiente de trabalho

Água

biodiverSidade

inveStimentoS SociaiS/ parceriaS/ deSenvolvimento/ 
contribuição local

Fechamento de mina / encerramento daS operaçõeS/ 
preocupação com a dependência

geStão de reSíduoS/melhoria no beneFiciamento

engajamento com a comunidade/Seat/avaliação de 
impactoS SocioambientaiS e econômicoS

mudançaS climÁticaS

Comentários, sugestões ou eventuais esclarecimentos sobre este documento devem 
ser encaminhados para o e-mail faleconosco@angloamerican.com.br ou para o endereço 
avenida Paulista, 2.300, 10º andar, CEP: 01310-300, são Paulo-sP (aos cuidados do 
Departamento de Desenvolvimento sustentável).
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carta do 
presideNte

Eu havia acabado de me formar Engenheiro 
de Minas. Estava procurando caminhos para 
a minha carreira profissional e me fizeram a 
pergunta: “você sabe carregar um teodolito?”...  

Foi assim, com o pé no barro e o teodolito no 
ombro, que comecei minha história de trabalho 
na Anglo American no Brasil. 

Uma história que, em 2011, teve um 
acontecimento grande e cheio de significado: a 
inauguração da planta industrial de Barro Alto, 
no interior de Goiás.

Barro (minério) e desenvolvimento. São os 
elementos essenciais do trabalho da Unidade 
de Negócio Níquel da Anglo American.

Uma prova disso é o resultado da Codemin na 
cidade de Niquelândia, que é a nossa operação 
de níquel mais antiga no Estado de Goiás.  

Projetada para ter uma vida útil de 25 anos, 
já completou 30 anos de funcionamento.  
Apesar da paralisação temporária da lavra em 
Niquelândia, optamos por manter a Codemin 
operando com minério trazido de Barro Alto.  
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Os projetos Codemin II e 
Codemin III, bem-sucedidos 
e em funcionamento, 
aumentaram os níveis de 
produção e colocaram 
a empresa em um bom 
patamar de competitividade. 
O incremento da nossa 
planta em Niquelândia, 
mantendo mobilizados 
nosso pessoal de projetos, 
de processo, de produção 
e de manutenção, nos 

permite a busca constante 
de novas soluções 
tecnológicas e das melhores 
práticas de operação, 
garantindo a continuidade 
e a sustentabilidade dessa 
nossa atividade. 

Em outras palavras, manter 
a mobilização e a expertise 
daquilo que temos como 
principal patrimônio: nossa 
gente.  

Gente motivada, envolvida, 
dedicada e competente para 
materializar o que é reconhecido 
como o “estado da arte” 
em termos de produção de 
ferroníquel em todo o mundo: 
nossa planta de Barro Alto. 

Um investimento de 
aproximadamente 2 bilhões 
de dólares - o maior 
investimento privado no 
Estado de Goiás. 
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Foram 37 milhões de horas trabalhadas 
por um total de 26.000 pessoas, sem 
nenhuma fatalidade, com índices de 
segurança dificílimos de se alcançar 
em qualquer projeto desse porte no 
mundo. Mesmo antes de funcionar a 
pleno vapor, ganhamos mais de um 
prêmio por se tratar de um “case” 
de segurança na atividade. Somos 
benchmark mundial de segurança. 

Barro Alto abre um novo ciclo de 
crescimento para nossa Unidade de 
Negócio Níquel e abre também um novo 
paradigma de sustentabilidade para a 
atividade de mineração.

Trabalhamos em locais remotos com 
sérias carências de infraestrutura e 
baixos índices de desenvolvimento 
humano (IDH). Dado o perfil da nossa 
empresa e da nossa atividade, não 
passamos simplesmente por algum 
lugar. Temos plena consciência de que, 
uma vez instalados, nós transformamos 
positivamente a localidade e isso faz 
com que seja fundamental que a 
sustentabilidade, a diversificação das 
alternativas de crescimento econômico e 
a vivência social harmoniosa estejam na 
base dessa transformação. 

O futuro da nossa empresa depende 
do legado que deixamos nos locais 
onde trabalhamos, e esse legado tem 
que ser o desenvolvimento no sentido 
mais amplo do termo: crescimento 
econômico, sociedade equilibrada, 
qualidade do meio ambiente e 
qualidade de vida.

Toda essa maneira de trabalhar e o 
reconhecimento positivo desse trabalho 
foram sendo construídos ao longo de 

quase 40 anos da nossa atividade de 
níquel no Brasil.

Já no final dos anos 90, na Morro do 
Níquel, em Minas Gerais, fomos os 
primeiros a realizar o fechamento de 
uma mina de modo certificado pela 
norma ISO.

Eu mesmo trabalhei na abertura da 
estrada para iniciar o trabalho de 
operação da mina da Codemin, fui para 
Loma de Níquel já na fase operacional, 
na Venezuela, e agora, em Barro Alto. 

Ainda quando éramos menores, 
sem Barro Alto, sem existir de 
forma estruturada todo o conjunto 
dos procedimentos e das diretrizes 
ambientais e comunitárias da Anglo 
American, quando ainda nem ao menos 
se usava a palavra sustentabilidade, nós 
já a praticávamos.

Sempre fomos às escolas das nossas 
comunidades ensinar tudo o que dizia 
respeito à nossa atividade, abordar 
questões de práticas de segurança 
e saúde, promover atividades para 
difundir tudo o que sabíamos sobre os 
ecossistemas locais. 

Sempre integramos as famílias com 
o trabalho dos nossos empregados, 
fizemos sempre parte da comunidade e 
não apenas trabalhamos nela.  

Fomos os primeiros, na Anglo 
American, a obter as certificações 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. Fomos os primeiros a aplicar 
de forma sistemática o SEAT - 
ferramenta de avaliação dos impactos 
socioeconômicos da nossa atividade 

pela qual a Anglo American recebeu um 
prêmio do Banco Mundial. 

Costumo dizer que o foco principal da 
nossa empresa não é apenas a extração 
e o processamento de níquel. Nosso 
negócio também é gente. Nossos 
gerentes, além de técnicos, têm que ser 
“gerentes de gente”.

Nossa gente. Nossa gente nas 
lavras, nas operações, nas nossas 
comunidades locais, nas instituições 
e organizações não governamentais 
que envolvemos no nosso trabalho 
socioambiental.

Quando, no ano de 2011, inauguramos 
nossa planta industrial de Barro Alto com 
a belíssima apresentação musical dos 
alunos do nosso projeto da Camerata 
de Violões, quando vemos jovens desse 
e de outros projetos especializando 
seus talentos e cursando as melhores 
universidades, quando temos nas mãos 
a publicação da “Biodiversidade Vai à 
Escola”, produzida em parceria com a 
Universidade Federal de Goiás, com um 
completo levantamento da fauna e da 
flora do Cerrado, reunindo o melhor do 
conhecimento acadêmico a esse respeito, 
sentimos orgulho de pertencer a essa 
grande comunidade da “nossa gente”.

Gente de conhecimento, com experiência 
e jovialidade, com criatividade e 
responsabilidade voltada para o objetivo 
maior da sustentabilidade: melhor 
qualidade de vida para todos. 

Walter de simoNi 
Presidente da Unidade de Negócio 

Níquel da Anglo American

osNir moNtiN

arlete schiNazi

ricardo godiNho

marco leaNdro e juliaNa rehfeld

eduardo morales

erNesto Katsurayama

régis de pádua

viceNte galliez

euler piaNtiNo

josé gregório da mata
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foco 2011 e oBjetivos 
futuros

desempeNho 
2011

comeNtários 2012 e oBjetivos 
futuros

investimentos 
em estudos de 
viabilidade de 
projetos

Fase conceitual Jacaré 
aprovada pelo “Project 
Review”. Rotas de processo 
avaliadas

OK Fase conceitual aprovada. 
Rotas em definição

Fase pré-viabilidade Jacaré 
aprovada pelo “Project Review”. 
Rotas de processo definidas

investimentos 
nas localidades 
em que a Unidade 
Níquel opera

Continuar e aprimorar 
investimentos

OK Ampliadas e aprofundadas 
parcerias para investimento 
em empreendedorismo rural, 
capacitação institucional e de 
infraestrutura em Barro Alto

Implantar novas Diretrizes 
Corporativas para investimento 
social e obter sinergia dos 
negócios no Instituto 

Fatalidades Zero OK Zero

acidente com 
afastamento (lTi)

Zero Não Escritório SP - 1 LTI Zero

Cultura de 
segurança – 
liderança visível 
e Percebida 
(“visible Felt 
leadership”)

Retomar Comitê Corporativo 
de SSD. Ampliar e melhorar 
VFLs e reportar KPI global

Parcial Retomado, mas frequência 
menor que o previsto. Lenta 
melhoria do VFL. Reporte 
de KPIs melhorou

Atualizar termo de referência 
do Comitê Corporativo de 
SSD. Melhorar VFL em 
todas as disciplinas e reporte 
dos “Leading Indicators” - 
Indicadores Proativos 

“Fatal risk 
standards” e 
Gestão de riscos 
de segurança

Compartilhar boas práticas 
de Barro Alto com Loma de 
Níquel e outras unidades. 
Conduzir ativamente 
participação no MinerAção, 
do Ibram

OK Criado e aplicado protocolo 
para avaliação da Gestão 
de Riscos

Analisar resultados de auditoria 
e estabelecer meta de eficácia 
dos controles

Diretrizes anglo 
american para 
saúde Ocupacional

Aprofundar mapa de Saúde 
Ocupacional. Implantar registro 
de incidentes de saúde

Parcial Mapa ainda tem 
oportunidades de melhoria. 
Registro implantado

Aprofundar mapa de Saúde 
Ocupacional. Implantar padrões de 
fadiga, aerosóis e ruído

Promoção da 
saúde

Plano de vacinação e 
campanhas. Continuar 
infraestrutura e programas 
na comunidade

OK Vacinação e campanhas 
para empregados. Para a 
comunidade, parceria com 
ONGs Reprolatina e Barong. 
Hospital e capacitação em 
Barro Alto

Plano de campanhas internas. 
Continuar com programas 
de parceria e engajar futura 
administração

Desenvolvimento Implantar o “People 
Development Way”, nova 
gestão de desempenho dos 
empregados

OK Implantado para todos 
os locais e funções, com 
treinamento e ampla 
discussão

Gerenciar “People Development 
Way”, implantar o PerForme 
para os Planos de Individuais e 
promover as descrições-padrão 
de função

Comunicação Ampliar treinamento na Política 
de Integridade, inclusive online

Parcial Treinamento online previsto 
para 2012

Implementar e gerenciar canais 
de comunicação e mídias sociais

Partes 
interessadas / 
Comunidades

Nova campanha SEAT em 
Niquelândia e Barro Alto. 
Iniciar processo em Jacaré

OK Consultas e ações 
compartilhadas desde junho 
em Niquelândia, Barro Alto e 
São Félix do Xingu. Feedback 
à comunidade nos Fóruns 
Comunitários “Intercâmbio” de 
novembro de 2011, em Goiás

Desenvolver ações do PEC e 
continuar programas em Goiás. 
Dar feedback no Pará e iniciar 
PEC local

Realizar relatório GRI Nível 
A+ até maio 2011

OK Realizar relatório Nível A+ até 
maio 2012

foco 2011 e oBjetivos 
futuros

desempeNho 
2011

comeNtários 2012 e oBjetivos 
futuros

Uso de recursos 
naturais

Atingir 85% dos padrões 
do “Anglo American 
Environment Way” e 
implantar plataforma para 
monitorar iniciativas de 
redução de consumo

OK 85% na Codemin e 87% em 
Barro Alto. Implantados os 
modelos WETT e ECO2MAN, 
respectivamente, para água e 
para energia e emissões CO2

Atingir 90% dos padrões 
específicos “Anglo American 
Environment Way” e monitorar 
entrega de redução de 
consumos 

Fomentar participação ativa 
em Comitês de Bacia e 
busca de novas fontes de 
energia renovável

OK Iniciativas e estudos sobre 
iluminação LED, células de 
geração de combustível, 
biomassa como redutor

Ampliar iniciativas de fontes de 
energia renovável

Mudanças 
climáticas

Manter participação EPC e 
aprimorar inventário

OK Participação ativa no 
Programa GHG. Elaboração 
e publicação do inventário 

Manter participação EPC e 
aprimorar e verificar inventário 
externamente  

Gerenciamento  
de resíduos

Atingir 85% de padrões 
específicos

Parcial Atingimos 85% na Codemin 
e 82% em Barro Alto

Atingir 90% dos padrões 
específicos do “Anglo American 
Environment Way”

biodiversidade

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

OK Auditoria em 2011 da Flora 
and Fauna International 
foi adiada na Codemin e 
em Barro Alto pelo bom 
desempenho, premiado

Avançar em ações do BAP 
e fazer autoavaliação. 
Desenvolver metodologia para 
considerar biodiversidade nos 
planos de lavra

Ampliar parceria com ONGs OK Desenvolveu-se memorando 
de entendimento para 
trabalhos comuns com 
universidades e comunidade

Capacitar profissionais 
internos e parceiros. Fortalecer 
programas estratégicos de 
serviços ecossistêmicos 

segurança, saúde, 
Meio ambiente 
- isO 9001, isO 
14001, OHsas 
18001

Manter certificação e 
ampliar implantação dos 
“Anglo American Ways” 

OK Auditoria externa manteve o 
certificado nas normas ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. Pleno alinhamento 
aos “Anglo American Ways” 
implantados 

Recertificação nas três normas. 
Integrar certificação no 
programa global  

Nbr 16001 Buscar certificação na 
NBR 16001 e elevar 
conformidade com o “Anglo 
American Social Way” para 
80%

Parcial OK para requisitos da NBR. 
“Anglo American Social 
Way” atingiu 80% em 
autoavaliação, mas processo 
de certificação foi adiado

Buscar certificação na NBR 
16001 e consolidar “Anglo 
American Social Way”, 
implantando Padrão de 
Investimento Social Global

isO 17025 Obter certificação em Barro 
Alto

Não Implantação final no 
laboratório aguardou 
aquisição de todos 
os equipamentos e 
estabilização de processos

Consolidar implantação e 
preparação para auditar em 
2013

oBjetivos e metas
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Glossário para siglas:

PEC – Plano de Engajamento com a Comunidade

WETT – Water Efficiency Target Tool (Ferramenta para meta de eficiência no consumo de água) 
ECO2MAN – Energy and CO2 emissions Management (Gestão de Energia e Emissões de CO2)

EPC - Empresas pelo Clima

PAB - Planos para a Biodiversidade

Obs.: Objetivos e Metas 2012 referem-se à Unidade de Negócio Níquel no Brasil
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A Anglo AmericAn 

Patrimônio Líquido: R$ 1.201.317.000

Receita Bruta: R$ 433.589.397

Resultado Financeiro*: (R$ 111.955.000)

Produção 2011: 15.700 toneladas de níquel

Empregados Diretos, Contratados e Estagiários: 2.487

dAdos níquel BrAsil  

A Anglo American existe há 95 anos e é um 
dos maiores grupos de mineração do mundo. 
Sediada em Londres, Inglaterra, com capital 
aberto nas bolsas de valores de Londres e 
de Joanesburgo, África do Sul, está presente 
em todos os continentes e é líder global na 
produção de platina e diamantes.  

O Grupo está presente no Brasil por meio de três 
unidades de negócio: Minério de Ferro, Níquel e 
Outros Negócios de Mineração (Fosfato e Nióbio), 
bem como o setor de Exploração.

O Brasil sedia a Unidade de Negócio Níquel da 
Anglo American, que tem sua sede administrativa 
em São Paulo e opera três plantas de produção: 
Codemin (a mais antiga, operando desde 1982), 

Barro Alto (operando desde 2011), ambas no 
estado de Goiás, e a planta de Loma de Níquel, 
na Venezuela (operando desde 2000). 

Além de manter no Brasil uma infraestrutura 
técnica especializada de geólogos, geofísicos, 
geoquímicos e avaliadores de depósitos, voltada 
para a área de descobertas e pesquisa mineral, a 
Unidade Níquel tem ainda, em avaliação, a reserva 
do Jacaré, no estado do Pará, e a de Morro Sem 
Boné, no estado do Mato Grosso.

Somadas às áreas já em exploração, essas 
reservas devem fazer a Unidade de Negócio 
Níquel, que hoje é a menor do Grupo Anglo 
American Global, aumentar substantivamente seu 
posicionamento.

A empresA

CODEMIN (GO)
Níquel

BARRO ALTO (GO)
Níquel

ESCRITÓRIO 
CORPORATIVO (SP) 
Níquel

PROJETO JACARÉ (PA)
Pesquisa de Níquel

MORRO SEM BONÉ (MT)
Pesquisa de Níquel

*Maiores gastos com pesquisa, exploração e avaliação de novas reservas e projetos resultaram em prejuízo.

 Escritórios Corporativos e Representativos

 Minério de Ferro e Manganês

 Carvão Metalúrgico

 Carvão Térmico

 Cobre

 Níquel

 Platina

 Diamante

 Outros Negócios de Mineração e Indústria
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goverNaNça 
corporativa valores

visão
O objetivo fundamental da Anglo American é ser a líder mundial em mineração, sendo reconhecida 
como a melhor empresa para se trabalhar, investir e fazer parcerias, e dar atenção total a 
segurança, transparência e responsabilidade em todas as transações e relacionamentos.

Atuando em todas as regiões 
do planeta e convivendo com 

uma enorme diversidade 
de meios físicos e sociais, 

a Anglo American tem a 
necessidade de funcionar 
amparada por um sólido e 

abrangente código de conduta 
global, orientando todas as 

atividades, interações sociais 
e níveis operacionais da 

companhia.

02

seguraNça:

Zero acidente e zero 
lesão. Gestão totalmente 

mobilizada para alcançar a 
plena segurança em todas as 

operações em que estamos 
envolvidos.

saúde ocupacioNal:

Zero lesão e zero doença 
ocupacional. Gestão 

preventiva e efetiva dos 
riscos à saúde em todas as 
operações em que estamos 

envolvidos. As pessoas 
são o nosso principal 

bem e não aceitamos que 
sofram qualquer dano à 

sua integridade enquanto 
trabalham para nós. Todos 

os empregados devem 
retornar, com saúde, às suas 
casas no final de cada turno 

de trabalho.

gestão amBieNtal:

Reduzir o máximo os danos 
causados ao meio ambiente. 

Conceber, operar, ampliar 
e encerrar atividades 

com foco na redução de 
impactos e em ações de 

compensação ambiental. A 
responsabilidade ambiental e 
a integridade do meio natural 

são o ponto central das 
nossas operações.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Colocamos a segurança em primeiro lugar em tudo que fazemos.
 � Fazemos da segurança uma forma de vida, dentro e fora de nosso local de trabalho.
 � Consideramo-nos responsáveis e nos preocupamos de verdade com a nossa 

segurança e a dos outros.
 � Acreditamos firmemente que TODAS as lesões são evitáveis. 
 � Reavaliamos os riscos de maneira contínua e cumprimos com as normas e 

procedimentos.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Sempre tratamos as pessoas com respeito, dignidade e cortesia, independentemente 
de suas origens, estilo de vida ou posição.

 � Somos justos, compassivos e empáticos com os outros e respeitamos a nós mesmos.
 � Constituímos confiança através de uma comunicação aberta e de mão dupla e 

apreciamos pontos de vista diferentes.
 � Consideramos o impacto de nossas ações sobre os demais.
 � Levamos em conta o que é melhor para todas as partes interessadas.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Somos responsáveis por nossas decisões, ações e resultados, sem culpar os outros.
 � Cumprimos nossas promessas e nos responsabilizamos por nossos resultados, tanto 

os bons quanto os maus.
 � Assumimos uma atitude de poder fazer, expectativas de alto desempenho e tendência 

para a ação.
 � Reconhecemos abertamente nossos erros e aprendemos com eles.
 � Vamos além das responsabilidades de nossa função em benefício da companhia 

(vamos além do “chamado do dever”).
 � Delegamos responsabilidades aos demais.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Questionamos “a forma como sempre foi feito” (status quo).
 � Estamos visivelmente abertos a aprender novos enfoques e a fomentar novas formas 

de pensar.
 � Encontramos novas formas de melhorar substancialmente o negócio e utilizar os 

recursos de maneira mais eficiente e eficaz.
 � Buscamos e aplicamos a aprendizagem de nossa própria experiência e a dos demais.
 � Desenvolvemos ativamente soluções orientadas para o futuro.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Somos honestos, justos, éticos e transparentes.
 � Estamos dispostos a fazer o que é correto, mesmo correndo o risco de não sermos 

populares.
 � Fazemos o que dizemos – nossas ações são consistentes com nossas palavras.
 � Tratamos as pessoas e os problemas de maneira direta e evitamos agendas ocultas.
 � Dizemos quando algo não está correto.

Preocupação e
Respeito

Integridade Responsabilidade

Colaboração Inovação

Segurança

 � Tomamos decisões baseadas no melhor para a companhia e não em nosso próprio 
interesse.

 � Trabalhamos juntos para que os objetivos sejam atingidos por toda a organização.
 � Comunicamos expectativas e damos as informações necessárias para que as 

pessoas realizem seus trabalhos de maneira eficiente.
 � Reconhecemos o esforço e a contribuição dos demais.
 � Somos uma única companhia, atuando de maneira inclusiva entre grupos, e estamos 

unidos contra a concorrência.
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•   Todos os acidentes, ferimentos, doenças ocupacionais e 
danos ambientais são evitáveis.

•   Não aceitar a repetição de qualquer tipo de incidente negativo. 
Tudo o que for necessário deverá ser feito para que se 
aprenda as causas dos incidentes de forma a não repeti-los.

•   Regras simples, claras e não negociáveis, difundidas 
plenamente e aplicadas de forma consistente e 
incontestável em todo o Grupo.

A Anglo American mantém, no âmbito global, a área de Riscos 
e Garantia de Segurança e Desenvolvimento Sustentável. 
Os programas de auditoria para garantia são planejados e 
realizados anualmente, com base na identificação de riscos, 
questões emergentes e problemas existentes ou potenciais. 
A escolha das unidades que serão auditadas e dos temas 
que serão tratados é feita com base nos riscos levantados e 
gera relatórios para as unidades de negócio e para o Grupo 

A Anglo American Brasil trabalha de modo 
unificado os processos de certificação nas 
suas unidades de negócio, colocando-os como 
um desdobramento das principais ferramentas 
de avaliação e aprimoramentos da gestão e 
atuação da empresa. 

Os “Anglo American Ways”, ou Padrões 
para Gestão da Anglo American, são mais 
específicos e detalhados que as normas de 
sistema de gestão internacionais. Por exemplo, 
o “Anglo American Environment Way” (Padrão 
para o Meio Ambiente), além de conter os 
mesmos elementos de sistema da ISO 14001, 

inclui também diretrizes sobre biodiversidade, 
água e energia, resíduos, uso da terra, entre 
outros, de modo organizado e integrado. 
O mesmo ocorre com o “Anglo American 
Occupational Health Way” (Padrão para Gestão 
da Saúde Ocupacional), mais específico às 
atividades da mineração e à realidade da 
empresa do que a OHSAS 18001.

Todos esses padrões estão estruturados 
segundo o Sistema de Gestão Integrada - 
certificado na ISO 9001 desde 1995, na 
14001 desde 2001 e na OHSAS 18001 
desde 2003.

filosofia e priNcípios de traBalho

certificações, políticas e padrões da 
aNglo americaN (“aNglo americaN Ways”) 

(Gestão Global). Com base nesses dados e observações, são 
criados planos de ação e de implantação das melhores práticas, 
monitoradas, elas também, por auditorias de acompanhamento.

O objetivo da área de Riscos e Garantia de Segurança e 
Desenvolvimento Sustentável é o de apresentar para todas 
as áreas executivas do Grupo análises independentes, 
focadas em riscos, avaliando os sistemas de controle e gestão 
implantados e propiciando o estabelecimento de medidas 
estratégicas de melhoria, padrões de desempenho mais 
apurados e uma ação de constante aprimoramento. 

A política da Anglo American “Boa Cidadania - Princípios 
Empresariais” estabelece de maneira clara e concreta 
diretrizes para a gestão da rede de relacionamentos e grupos 
de interesse da empresa – fornecedores, clientes, governos, 
empregados e comunidades.

O documento determina de forma objetiva, dentre a ampla 
gama dos temas abordados, o respeito aos direitos humanos, o 
desenvolvimento de rede local de fornecedores, a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade local, a atenção às famílias 
dos empregados, o combate à corrupção em todos os níveis, 
instâncias e aspectos, e diretrizes de relacionamento com todas 
as esferas de governo e da administração pública.

Esse documento é submetido a consultas periódicas junto aos 
públicos envolvidos e os padrões estão incorporados ao Sistema 
de Gestão Integrada (SGI).

Outro documento básico da Anglo American é a “Política 
de Integridade Empresarial”, que detalha a maneira como 
a companhia dá transparência a todas as suas atividades 
e combate a corrupção. Abordando diversas situações, 
tais como doações, patrocínios, recebimentos de brindes 
e relações com o poder público e lideranças, a Política 
estabelece os padrões de comportamento a serem seguidos 
por todo o corpo de empregados.

a política da aNglo americaN

Em 2011, em cada operação da Unidade de Negócio 
Níquel (loma de Níquel, barro alto e Codemin) 
foram realizadas auditorias no tema Gestão 
de risco e Mudança, com foco especialmente 
voltado para as áreas de saúde, segurança, saúde 
ocupacional e meio ambiente.

O Padrão para Gestão da Segurança (The Anglo 
American Safety Way) reúne e sistematiza todas as 
ferramentas necessárias para a administração das questões 
ligadas à segurança e suas inter-relações. Engloba os 
Princípios de Segurança e os Padrões do Sistema de 
Gestão de Segurança da Anglo American, o Sistema de 
Gerenciamento de Riscos, que identifica pontos críticos de 
risco nas atividades da companhia, o Programa de Liderança 
Humana, focado em perigos e riscos, e os Protocolos de 
Riscos Fatais (Anglo American Fatal Risk Standards), que 
define as regras de engenharia para a gestão de riscos.

As Regras de Ouro de Segurança (The Anglo American 
Safety Golden Rules) estruturam em dez itens, claramente 
definidos e de ampla difusão em todas as instâncias da companhia, 
as atividades com riscos e as regras para seu enfrentamento. 

O Padrão para Gestão da Saúde Ocupacional (The 
Anglo American Occupational Health Way) engloba os 
Princípios de Saúde Ocupacional da empresa, sua Estrutura 
de Saúde Ocupacional e os seus Padrões do Sistema de 
Gestão de Saúde Ocupacional. Todos eles em consonância 

com as diretrizes para Zero Lesão e a Política de Saúde 
Ocupacional da Anglo American.

O Padrão para Gestão Ambiental (The Anglo American 
Environmental Way), voltado para o cumprimento de 
todas as metas de proteção e gestão ambiental, sistematiza 
como ferramentas de trabalho os Princípios Ambientais, 
a Sistemática Ambiental, a Gestão Ambiental da Anglo 
American e as Normas e Padrões de Desempenho Ambiental.

O Padrão para Gestão Social (Anglo American Social 
Way) abrange a Caixa de Ferramentas de Avaliação 
Socioeconômica (SEAT – Socio-Economic Assessment 
Toolbox) e os Planos de Envolvimento e Engajamento com as 
Comunidades, sob as diretrizes do Guia de Boa Cidadania da 
Anglo American, dos Princípios Empresariais e da Política de 
Integridade Empresarial. 

A Política para HIV/AIDS é a diretriz por meio da qual a 
Anglo American desenvolve junto aos seus empregados 
e familiares, parceiros e comunidades de relacionamento 
um sistemático trabalho de esclarecimento e discussão 

diretrizes e padrões da aNglo americaN
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Organizado em unidades de negócio, 
com suas sedes gestoras distribuídas 
por vários países, o Grupo Anglo 
American estrutura todo o seu “robusto” 
conjunto de padrões e procedimentos, 
princípios, sistemas de atuação e gestão 
sob a diretriz de integrar, padronizar e 
verticalizar a gestão das suas unidades, 
no programa Uma Só Anglo American.

A Anglo American tem e faz questão 
de difundir a sua visão de que, dada a 
própria natureza da mineração, mais do 
que empreender intervenções no meio 
físico e social, suas atividades operam o 
meio ambiente e a configuração social 
das regiões onde se localizam. 

Na Anglo American, além de padrões e 
políticas para gestão, de aprimoramento 
e de melhoria contínua, 100% das 
operações possuem planos de 
fechamento, definindo as medidas 
gerenciais para questões sociais, 
questões econômicas e ambientais. 
Esses planos são continuamente 
revistos e são externamente verificados 
a cada três anos, ou com maior 

uma só aNglo americaN

as histórias das vidas reais 
que emergem todos os anos 
através dos reconhecimentos 
que recebemos mostram que o 
trabalho que fazemos todos os 
dias, individual e coletivamente, 
tem um efeito profundo sobre a 
maneira como os investidores 
veem e sentem a anglo american. 

são as nossas ações, nossos 
valores, nossa ética e 
procedimentos de gestão que 
determinam a força da nossa 
marca hoje e no futuro.

periodicidade no caso de alterações 
do empreendimento motivadas por 
ampliação, redução ou mudanças no 
processo de produção. Os planos têm os 
seus custos detalhadamente previstos 
de acordo com a expectativa de vida 
da mina, têm provisionamento contábil 
e fazem parte das demonstrações 
financeiras da empresa.

A clareza e a materialização de 
princípios éticos, valores e mentalidade 
voltados para a qualidade de vida e 
sustentabilidade são as verdadeiras 
chaves para o bom desempenho da 
companhia e para a obtenção de bons 
resultados empresariais.

cyNthia carroll 
• presidente global

exploração/
prospecção avaliação implemeNtação operacioNal fechameNto

padrão para 
geStão de 
projetoS

Práticas iniciais para assegurar 
que todos os outros padrões sejam 
perfeitamente atendidos

padrão para 
geStão ambiental

Padrões de meio ambiente 
monitorados e avaliados durante 
toda a vida útil do projeto: da 
identificação da oportunidade ao 
fechamento da mina, passando por 
avaliação, implementação do projeto 
e operacionalização

padrão para 
geStão Social

Rodadas SEAT (para avaliação das 
necessidades locais) e elaboração 
do PEC (Plano de Envolvimento 
com a Comunidade)

padrão para 
geStão da 
Segurança

Anglo American Fatal Risk 
Standarts (padrões técnicos 
e procedimentos para o 
gerenciamento de riscos fatais) 
e Anglo American Safety 
Golden Rules (Regras de Ouro 
operacionais)

padrão para 
geStão da Saúde 
ocupacional

Identificação de potenciais riscos 
à saúde e adoção das medidas de 
controle adequadas

modelo de 
deSenvolvimento 
de peSSoaS

Conjunto de ferramentas e 
treinamentos para direcionar 
os empregados em seu 
desenvolvimento e em sua carreira

sobre questões ligadas à AIDS, doenças sexualmente 
transmissíveis, vida sexual e familiar. 

De acordo com o Padrão Anglo American para a Cadeia 
de Suprimentos, tendo por base a sua política de Boa 
Cidadania, seus Princípios Empresariais, bem como sua 
Política de Integridade Empresarial, a Anglo American adota 

por norma trabalhar com fornecedores que demonstrem 
comprometimento com os seus princípios, valores e códigos 
de conduta. O atendimento ao Código de Desenvolvimento 
Sustentável do Fornecedor Anglo American, que abrange, 
entre outras, questões ambientais, trabalhistas e de direitos 
humanos, é pré-condição para o estabelecimento ou 
manutenção de relações comerciais com a empresa.
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United Nations Global Compact
www.unglobalcompact.org
Pacto empresarial global em favor dos Direitos Humanos, da ampla liberdade de organização, do combate a qualquer tipo de 
discriminação, das boas condições de trabalho, de ações para um meio ambiente saudável, combate à poluição e a todos os 
tipos de corrupção. 

CarE international
www.careinternational.org.uk
CARE International, agência assistencial mundial para promoção do desenvolvimento socioeconômico e combate à pobreza.

Extractive industries Transparency initiative 
www.eitransparency.org 
A Iniciativa de Transparência das Indústrias Extratoras (EITI) foi criada na Conferência Mundial de Sustentabilidade (World 
Summit on Sustainability), em Joanesburgo, em 2002, para combater a corrupção.

World business Council for sustainable Development 
www.wbcsd.org
O Conselho Empresarial Global para o Desenvolvimento Sustentável é uma associação global de aproximadamente 200 
empresas com foco no desenvolvimento sustentável. 

international Council on Mining and Metals - iCMM
www.icmm.com 
Conselho dedicado à implementação de melhores práticas no setor da mineração.

Princípios voluntários em segurança Patrimonial e Direitos Humanos
www.voluntaryprinciples.org
Movimento e pacto empresarial voluntário de princípios, envolvendo as grandes empresas de mineração e de extração pelo 
estabelecimento de princípios de gestão voltados para os Direitos Humanos e Segurança em todos os países, nas unidades de 
produção e seus prestadores de serviços terceirizados.

international business leaders Forum
www.iblf.org 
Associação de empresas, governos e entidades da sociedade civil com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Global business Coalition on Hiv/aiDs, Tuberculosis and Malaria
www.gbcimpact.org 
O GBC é uma coalizão de mais de 220 empresas unidas para lutar contra HIV/AIDS, tuberculose e malária. 

business for social responsibility
www.bsr.org 
Fundada em 1992, a BSR é uma associação sem fins lucrativos que atende suas 250 empresas associadas e outras 1000 
companhias globais. Por meio de serviços de consultoria, reuniões e pesquisa, a associação trabalha para criar uma economia 
global mais justa e sustentável.

Fauna & Flora international
www.fauna-flora.org 
Organização não governamental de defesa da biodiversidade. 

compromissos e parcerias

iMMa – international Mining & Minerals association
www.iom3.org/content/imma-international-mining-minerals-association
Responsável pela aplicação de normas e regulamentos denominados REACH - registro, avaliação e autorização de substâncias 
químicas, em vigor na União Europeia desde 2008, prevê a legislação para a produção, uso e transporte de todas as 
substâncias químicas internas e importadas para a UE.

international alert
www.international-alert.org
Organização internacional independente voltada para a promoção da paz, solução de conflitos e atendimento à população e 
países afetados por guerras e confrontos bélicos. A Anglo American é uma das fundadoras e participantes da International 
Alert que existe e atua há 26 anos.

 

Fundação Gol de letra
www.goldeletra.org.br
Organização sem fins lucrativos voltada para a valorização e o resgate da cidadania por meio de atividades esportivas e 
educacionais. 

reprolatina
www.reprolatina.org.br
Organização não governamental voltada à conscientização de jovens e adultos, com foco na diminuição das desigualdades de 
gênero, direitos sexuais e reprodutivos e proteção e promoção da saúde sexual e reprodutiva. 

instituto Cultural barong
www.barong.org.br
Organização voltada à promoção de atividades culturais de conscientização para o combate à AIDS e a doenças sexualmente 
transmissíveis.

Federação Goiana de basquete em Cadeira de rodas
A Federação Goiana de Basquetebol em Cadeira de Rodas (FGBC), fundada em 01/02/2005, pela Associação dos 
Deficientes de Anápolis (ADA); Associação dos Deficientes Físicos de Rio Verde (ADEFIRV), Associação dos Deficientes 
Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO) e Associação dos Acidentados do Trabalho do Estado de Goiás (ACITEG).

agenda Pública
www.agendapublica.org.br
Organização da sociedade civil, criada em 2009, com o intuito de aprimorar a gestão pública, a governança democrática e 
incentivar a participação social. 

Programa brasileiro GHG Protocol e Empresas pelo Clima (EPC)
www.ghgprotocolbrasil.com.br
Programa empresarial pela disseminação das práticas de realização de inventário de emissões, medidas de redução das 
emissões dos Gases de Efeito Estufa e participação nas decisões governamentais em favor do combate às mudanças 
climáticas.

No Brasil

No muNdo
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A Unidade de Negócio Níquel da Anglo American, com sede 
no Brasil e presidida por Walter De Simoni, responde por todas 
as operações de níquel no mundo e se reporta diretamente à 
presidente global, Cynthia Carroll.

O Comitê Gestor da Unidade de Negócio Níquel presidido por De 
Simoni teve, em 2011, como membros Arlete Schinazi (diretora de 
Recursos Humanos e Comunicação), Eduardo Morales (diretor de 
Marketing e Vendas), Ernesto Katsurayama (diretor Financeiro), 
Euler Piantino (diretor de Projetos), José Gregório da Mata (diretor 
Técnico), Juliana Rehfeld (gerente geral de Desenvolvimento 
Sustentável), Marco Leandro Arantes (gerente geral de Segurança 
e Saúde Ocupacional), Osnir Montin (gerente geral de Supply 
Chain), Régis de Pádua (diretor Industrial), Ricardo Godinho 
(gerente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios), Vicente 
Galliez (diretor Jurídico). Os mandatos dos executivos integrantes 
do Comitê não possuem tempo determinado e a composição se dá 
em função do cargo.

O Comitê Gestor, em caráter ordinário, se reúne mensalmente 
para acompanhar indicadores de desempenho e definir rumos 
da gestão econômica, social e ambiental da empresa.

Tendo por base os valores corporativos de Responsabilidade 
e Colaboração e o objetivo de ser o parceiro preferencial 
de escolha para negócios, a empresa define sua rede de 

Barro Alto mais do que dobra a capacidade de produção 
de níquel da Anglo American. Com vida prevista de 32 
Anos, a expectativa é que após 5 Anos, a média de 
produção seja de 36 mil tonelAdAs AnuAis de 
níquel contido em ferroníquel.

Foram 8.000 trABAlhAdores mobilizados no pico da construção 
e 36 milhões de horAs trABAlhAdAs. 

Com aproximadamente 2 Bilhões de dólAres de investimentos – mais de 300 milhões de dólares aplicados em 
proteção ambiental, com equipamentos de controle de poluição e programas especiais –, a nova planta reúne o que há de 
melhor e mAis moderno em tecnologiA e sistemA de produção, bem como inovAções importAntes 
como A operAção do mAior forno em linhA existente no mundo. 

Aprovada e anunciada em 2006, a unidade de Barro Alto 
representa um novo ciclo de crescimento dA 
Anglo AmericAn no negócio do níquel.

A inauguração da planta de Barro Alto foi o  
grAnde Acontecimento do Ano de 2011.

MERCaDOs aTENDIDOs:
•	 BRasIL
•	 EuROPa (Finlândia, 

Reino unido, suécia, 
Bélgica)

•	 ÁsIa (China, Coreia e 
japão)

•	 EsTaDOs uNIDOs

diferenciAis de competitividAde

relacionamentos e fundamenta 
as bases da sustentabilidade 
da sua atividade.

Suas partes interessadas são 
os empregados, o público 
diretamente influenciado, as 
comunidades das regiões 
de produção, bem como 
fornecedores, clientes, 
instituições públicas, 
vários níveis de governo e 
investidores que transacionam 
as ações da Anglo American 
nas Bolsas de Londres e de 
Joanesburgo.

A entrada em operação da planta de Barro 
Alto representa um expressivo aumento da 
sua oferta brasileira de níquel (de 10 mil 
para 36 mil ton/ano). Por essa e outras 
razões a companhia reestruturou sua 
área de Marketing e Vendas, sediando-a 
em Londres, mais próxima dos mercados 
consumidores e buscando ter em sua 
carteira clientes diretos, sem intermediações.

A redução de custos indiretos na 
comercialização do nosso produto níquel 
contido na liga ferroníquel se apresenta 
como fator importante para a competitividade 
da indústria, o consumo responsável e a 
sustentabilidade. 

inAugurAção dA plAntA de BArro Alto 
DEz/2011

valor econômico direto gerado
694.675,00

valor econômico direto gerado
635.389,00

Receita
694.675,00

Receita
635.389,00

valor econômico distribuído
630.691,25

valor econômico distribuído
536.024,00

Custos operacionais 
220.942,00

Custos operacionais 
262.644,00

salários e benefícios de 
empregados

161.178,13

salários e benefícios 
de empregados

138.652,00

Pagamento ao governo
245.505,00

Pagamento ao governo
134.728,00

Investimentos na comunidade 
3.006,12

Investimentos na comunidade 
5.587,33

valor econômico acumulado 
63.983,75

valor econômico acumulado 
99.365,00

Pagamentos para 
provedores de capital 

-

Pagamentos para 
provedores de capital 

-

*Os dados de 2009 não foram apresentados, 
pois o desempenho ainda incluía as operações 
de Fosfato e Nióbio no Brasil.

vAlor econômico direto 
e distriBuído 
(valores em milhares de reais)*

2010

2011
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A Unidade de Negócio 
Níquel da Anglo American 
tem a atenção de avaliar 
cuidadosamente o potencial 
de impacto da sua atividade 
no meio físico e social 
e, como fornecedora de 

matérias-primas presentes 
em enorme leque de 
produtos, também em toda a 
sociedade.

Mantém contínuos e sempre 
aprimorados sistemas de 

consultas, ouvidorias e 
canais de comunicação, 
deixando abertas suas 
informações e apresentando 
relatórios periódicos 
aos grupos diretamente 
interessados e à sociedade.

A Anglo American abre canais de comunicação para que suas partes interessadas possam se 
comunicar, tirar dúvidas, manifestar insatisfações e denunciar condutas de não conformidade. 

O Speak Up é um canal destinado a receber denúncias e outras situações que ferem os 
Princípios Empresariais da Anglo American. Disponibilizado para todos os públicos internos 
e externos, é gratuito e pode ser acessado por telefone ou por um portal independente, 
gerenciado por empresa especialmente contratada para manter o sistema e a completa 
confidencialidade das informações.

Essas informações e demandas são analisadas pela área global de auditoria interna 
– ABAS, que de modo igualmente sigiloso acompanha o processo e encaminha seu 
retorno ao demandante.

A Unidade de Negócio Níquel mantém também o canal Fale Conosco, via de 
comunicação online disponível para todos os públicos. O Fale Conosco pode ser acessado 
pelo site da empresa ou diretamente pelo e-mail faleconosco@angloamerican.com.br. 
Esse é o canal preferido dos fornecedores e comunidades locais, é monitorado pela área 
de Comunicação, que se encarrega da pronta resposta e registro de todas as questões.

A Anglo American norteia 
suas ações pela política de 
“Boa Cidadania: Princípios 
Empresariais”, que estabelece 
diretrizes para a gestão 
do relacionamento com 
os públicos de interesse: 
fornecedores, clientes, 
governo, empregados e 
comunidade, enfatizando o 
cumprimento de obrigações 

como respeito aos direitos 
humanos e valorização dos 
empregados e suas famílias.

O documento “Boa Cidadania” 
estabelece ainda a Política 
de Integridade Empresarial, 
que clarifica como a empresa 
combate a corrupção e exerce 
a transparência em suas 
ações e relacionamentos. 

Além de abordar questões 
e procedimentos 
a serem seguidos 
quanto a patrocínios, 
doações, recebimentos 
de brindes e assuntos 
afins, são estabelecidos 
também padrões para o 
relacionamento sistemático 
com governos locais, 
regionais e nacionais.

A empresa possui uma série 
de padrões para Relações 
Governamentais e uma 
estrutura de governança, 
o que mantém o foco das 
suas diretrizes e amplia sua 
capacidade de influenciar 
políticas públicas necessárias 
e positivas para a qualidade 
de vida das comunidades 
onde se encontra.

caNal aBerto a todos os púBlicos

resultados do 
fale coNosco 2011

Total de manifestações no ano

56 - Recursos humanos

39 - Desenvolvimento sustentável

12 - Comunicação

11 - Novos projetos

07 - Supply chain

04 - Segurança

03 - Produção

03 - Marketing

03 - Financeiro

02 - Exploração

02 - Diretoria

01 - Outros

01 - Responsabilidade social

00 - Fundambras

compromissos de qualidade com forNecedores 

A Anglo American, para 
todas as suas unidades de 
negócio, possui um conjunto 
de políticas que orienta sua 
relação com fornecedores, no 
sentido de gerar economias e 
influenciar toda a sua cadeia 
de fornecedores quanto 
ao atendimento dos seus 
princípios e valores.

A Unidade de Negócio 
Níquel obedece este mesmo 
Padrão Global para Cadeia 
de Suprimentos e tem 
objetivos e metas de ampliar, 
fortalecer e qualificar as 
redes nacionais e locais de 
seus fornecedores. 

Os princípios e as políticas 
a serem respeitadas estão 
reunidos no Código do 
Desenvolvimento Sustentável 
para Fornecedores, 
amplamente divulgado junto 
a todos os interessados e 
que funciona como ponto de 
partida das relações comerciais 
com a Anglo American para 
todos os fornecedores (atuais 
e os potenciais, interessados 
em participar em processos de 
licitação da empresa). 

É premissa do Código do 
Desenvolvimento Sustentável 
para Fornecedores que os 
parceiros comerciais conheçam 

e respeitem as mesmas 
práticas ambientais, sociais, 
trabalhistas e de direitos 
humanos da Anglo American.

A empresa realiza 
auditorias de verificação 
de conformidade junto aos 
fornecedores. Essas auditorias 
tem o propósito de, além 
de identificar alguma não 
conformidade (que pode levar 
até à suspensão do serviço ou 
fornecimento), identificar áreas 
e programas de melhoria e 
eficiência a serem realizados. 
Há ainda programas para 
desenvolver fornecedores 
locais e regionais.

valores totais  
de compras locais

proporção de gastos com forNecedores locais

Barro Alto 
R$ 65.782.704,07

Goianésia e Uruaçu 
R$ 7.678.170,02

Niquelândia 
R$ 26.152.449,28

Goiânia 
R$ 4.217.435,45

 

 

 

Total:144

 
Total: 

r$ 103.831.058,82

Barro Alto
Niquelândia
Exploração
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a mensagem que eu gostaria de passar é que a segurança é algo para todos 
e de todos, em qualquer nível da nossa empresa.

Tenho certeza absoluta de que é possível trabalhar dentro da nossa meta 
de zero lesão. a segurança nunca pode ser alcançada por uma só pessoa. 
É preciso uma equipe completa para fazer isso. É preciso pensar segurança 
de modo completo, ter uma Cultura de segurança no Trabalho. Gostaria que 
todos levassem isso também para suas casas, suas viagens, suas vidas.

Trabalho em barro alto desde 2007, sou um motociclista bastante 
entusiasmado e, ao me ver conversando com jovens motociclistas sobre 
segurança vejo que, na verdade, é isso que eu faço em tempo integral.

luis espiNoza • vencedor do 
prêmio aplausos na categoria 

Segurança (individual)

top 5 mineração (revista época Negócios): empresas 
de maior prestígio no brasil

Reconhecimento espontâneo pelo editorial da Revista 
Época Negócios como umas das 5 melhores empresas de 
mineração do Brasil.

empresas que melhor se comunicam com jornalistas

• A Anglo American foi reconhecida como umas das 3 
empresas que melhor se comunicam com jornalistas 
no setor de mineração. O ranking divulgado pela 
revista Negócios da Comunicação foi baseado em uma 
votação direta de 25.000 jornalistas brasileiros que 
apontavam para as melhores empresas em termos de 
relacionamento com a imprensa.

reconhecimento aplausos

• Pelo segundo ano, envolvendo todas as suas unidades 
globais de negócios e o conjunto de seus mais de 100 
mil empregados no mundo, a Anglo American promoveu 
a premiação Aplausos, em que os próprios empregados 
indicam para uma Comissão Julgadora global da empresa 
aqueles que se destacam como os melhores (indivíduos 
ou equipes) no desempenho nas quatro categorias eleitas 
pela empresa como essenciais ao seu desempenho: 
Segurança, Sustentabilidade, Colaboração e Inovação. 

Em 2011, a Unidade de Negócio Níquel foi premiada 
com o Aplausos em 3 categorias:

•	 segurança (individual): Luis Espinoza, Projeto 
Barro Alto.

•	 sustentabilidade (equipe): Tatiane Torezan e 
Liomar Vidal, Barro Alto.

•	 premiação especial, recorde de conquista: 
mina e Projeto Barro Alto – mais de 2.500 dias de 
funcionamento da mina sem um caso sequer de 
afastamento por lesão.

guia exame de sustentabilidade 2011

• A Unidade de Negócio Níquel da Anglo American foi escolhida pelo Guia Exame de 
Sustentabilidade como uma das 21 companhias mais sustentáveis do Brasil. É a quarta 
vez consecutiva que esse prêmio é conquistado pela empresa. O Guia, em sua 12ª 
edição, é uma publicação anual que destaca as empresas-modelo em desenvolvimento 
sustentável, sendo um dos mais respeitados levantamentos sobre o tema no Brasil. O foco 
dessa premiação em 2011 foi o Programa “Biodiversidade vai à Escola”, desenvolvido em 
parceria com a Universidade Federal de Goiás. Resultado de cinco anos de trabalho de 
mapeamento e monitoramento, um levantamento completo da biodiversidade do Cerrado 
brasileiro na região do Estado de Goiás foi consolidado. Todo esse levantamento, com 
fotos e textos explicativos, foi colocado à disposição das escolas locais.

prêmio pqf aperam south america

• Pela 8ª vez consecutiva, a Unidade de Negócio Níquel da Anglo American recebeu como 
premiação da Aperam South America, maior produtor de aço inoxidável da América 
Latina, o Certificado de Qualidade Assegurada, parte do seu Programa de Qualificação 
de Fornecedores. A unidade Codemin foi destacada na categoria “Materiais Críticos para 
a Qualidade e Estratégicos para a Empresa”.

prêmio dupont 2011

• A Unidade de Negócio Níquel da Anglo American foi reconhecida na primeira edição do Prêmio 
Dupont, que seleciona as melhores soluções em proteção e segurança. O júri, formado por 
uma equipe neutra de especialistas da área de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 
considerou o estudo de caso apresentado pela Anglo American na planta de Barro Alto o 
melhor exemplo de prática de gestão da segurança e saúde no trabalho.

prêmio goiás de gestão ambiental

• A Anglo American foi premiada na quinta edição do Prêmio Goiás de Gestão Ambiental. 
A planta industrial de Niquelândia ficou entre as primeiras colocadas nas categorias 
“Educação Ambiental Corporativa” (3º lugar) e “Atividade Industrial de Mineração” (2° lugar). 
Criada em 2004, a premiação é uma parceria da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Secretaria Estadual de Recursos Hídricos de Goiás, Sebrae, Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e Ibama, como reconhecimento de ações em 
favor da sustentabilidade.

prêmio proteção Brasil

• A Unidade Níquel conquistou, em três categorias, o Prêmio Proteção Brasil 2011, 
com o estudo de caso “Metodologia de Gerenciamento de Risco: Um dos Fatores de 
Sucesso na Busca pela Visão Zero Lesão”. O prêmio, organizado pela Revista Proteção, 
é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela empresa com a gestão ativa da 
Segurança em todas as operações em que está envolvida no País. O “case” foi um dos 16 
selecionados entre 96 inscritos, e a Anglo American venceu nas categorias Gerenciamento 
de Riscos, Regional – Melhor Case Sudeste, e Nacional – Melhor Case Brasil.

prêmios e recoNhecimeNtos púBlicos de 2011
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geNte da aNglo 
americaN

A mineração é uma atividade de alto risco e a 
segurança é o foco número um em todos os 
aspectos do trabalho da Anglo American.

Trabalhar com o objetivo de Zero Lesão não é 
apenas prevenir mortes, acidentes e incidentes: 
é cuidar também, de modo amplo, da saúde e 
do bem-estar de todos os trabalhadores.

Os compromissos prioritários de Zero 
Lesão e Zero Doença Ocupacional seguem 
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, que são de cumprimento obrigatório 
em todas as operações.

No programa de educação continuada 
SHERMP (Safety, Health & Environment Risk 
Management Process) todos os empregados 
se aprimoram quanto à identificação de 
situações perigosas e possíveis eventos 
associados aos processos de produção.

Na empresa, ninguém começa a trabalhar 
na área operacional sem um treinamento 

de, no mínimo, três dias quanto às questões 
específicas de Segurança e Saúde ocupacional. 

A Anglo American considera que Segurança 
e Saúde são tão importantes quanto 
o seu desempenho econômico e sua 
sustentabilidade econômica. 

Esta área participa diretamente do Comitê 
de Gestão e do planejamento estratégico da 
empresa. Cem por cento dos trabalhadores 
são representados nos comitês formais de 
Segurança e Saúde.

A Unidade de Negócio Níquel é benchmark 
reconhecido e premiado de Segurança e 
Saúde ocupacional no setor de mineração. 
Para empresas de primeira linha, o padrão de 
incidentes associados às questões de Saúde 
ocupacional e Segurança é de 0,1 para 
empresas estabilizadas em operação.

No caso do Projeto Barro Alto, com mais de 
37 milhões de homens-hora trabalhados até 
o início da operação, a Taxa de Frequência de 
Incidentes com Afastamento foi de 0,04 (vide 
fórmula na tabela a seguir).

empregada Nas plaNtas de 
produção Na uNidade de Negócio 

Níquel são das próprias 
comuNidades locais

50% da  
mão de oBra

03

seguraNça e saúde
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Na Anglo American, faz parte das obrigações de todos os 
empregados paralisar suas atividades se, por qualquer razão, 
não se sentirem seguros para realizá-las.

Todas essas paralisações são documentadas, analisadas 
pelos supervisores e engenheiros de Segurança e o trabalho 
só é retomado depois da avaliação da situação, adoção de 
eventuais medidas de correção e da constatação das plenas 
condições de Segurança para a sua continuidade. 

Nas principais áreas de Segurança dos processos de 
produção, em procedimentos de grande perigo potencial e 
que exigem completa concentração dos empregados (tais 

como operação de pontes rolantes onde são movimentados 
grandes recipientes em altíssimas temperaturas), a execução 
do trabalho só tem início após uma avaliação prévia do 
supervisor de Segurança quanto às condições diárias – 
pessoais e operacionais – do trabalhador responsável.

É princípio da Anglo American considerar não aceitável a 
repetição de incidentes de Segurança e Saúde ocupacional 
assim como a ocorrência de incidentes motivados por falta de 
investimentos em condições plenamente seguras. Para isso, a 
empresa elabora os seus planos de investimento em atividades 
operacionais com base na avaliação concreta das situações de 
risco e o orçamento é aprovado pela Alta Administração. 

Em 2011, a anglo american consolidou 
sua política de ampliar e abrir ao público 
interessado o conhecimento existente a 
respeito de segurança e saúde ocupacional. 

a anglo american mantém um convênio 
com o Mineral industry safety and 
Health Centre da Universidade de 
Queensland, na austrália. 

Com o propósito de aumentar a cultura 
da sociedade sobre os aspectos ligados a 
esses temas e riscos e a sua importância 
em todos os processos sociais de 
produção, a anglo american, desde 2007, 
fornecendo todo apoio de informações, 
viagens de intercâmbio e elaboração de 
materiais, envolveu nesse convênio a 
Escola Politécnica da Universidade de 
são Paulo para estruturação de um curso 
de Gestão de riscos ministrados na UsP e 
na própria companhia.

Em função dos benefícios da criação dessa 
“escola de risco”, a própria Universidade 
de são Paulo abriu uma cadeira especial 
de Gestão de riscos em seus cursos 
de Engenharia, reforçando a grande 
importância do tema para todos os futuros 
profissionais dessa área (carente de 
formação no brasil). 

Desde o início desse programa, mais 
de 450 pessoas já foram treinadas e, 
no ano de 2011, esse número alcançou 
236, em todos os níveis de função do 
Negócio Níquel. Também no ano de 2011, 
a anglo american desenvolveu com o 
instituto brasileiro de Mineração um 
programa sistemático de disseminação 
de informações e treinamentos a outras 
empresas dessa indústria, dentro do 
Programa Mineração.

a iniciativa é uma contribuição efetiva 
para a melhoria da qualidade do setor 
como um todo e em especial para as 
pequenas empresas que, de outro 
modo, não teriam acesso a todo o acervo 
de práticas e informações a respeito 
de segurança, área na qual a anglo 
american produz muitos padrões.

codemiN exploração
projeto /
operação 

Barro alto

miNa  
Barro alto sp

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010 2011 2011

nº de ÓbitoS

Empregados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nº de acidenteS 
(com e Sem 
aFaStamento)

Empregados 0 18 17 1 38 3 0 0 17 2 3 1

Contratados 0 5 4 1 22 3 0 99 25 9 4 1

Total 0 23 21 2 60 6 0 99 42 11 7 2

taxa de acidenteS 
com aFaStamento 
(Frequência)1

Empregados 0 0 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,05 0 0 6,14

Total 0 0,15 0 0,49 0 0 0 0,1 0,04 0 0 0,63

taxa de acidenteS 
Sem aFaStamento 
(Frequência)

Empregados 1,70 3,72 3,94 0 0,58 1,73 0 0 3,18 0,91 1,39 0,71

Contratados 0,60 2,31 2,33 2,06 2,48 4,78 1,87 1,9 1,32 4,39 1,22 0

Total 1,50 3,27 3,48 0,98 1,20 2,54 1,90 1,9 1,73 2,60 1,29 0,63

diaS perdidoS 
(tdp)

Empregados 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratados 0 0 0 0 0 0 103 103 42 0 0 8

Total 0 15 0 7 0 0 103 103 42 0 0 8

taxa de 
abSenteíSmo

Empregados 1,37 1,22 1,21 0 0 0,79 0 0 0,56 - 1,21 0

taxa de gravidade 
de acidenteS com 
aFaStamento

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

Contratados 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 392,92

Total 0 17,81 0 3 0 0 0 2 73 0 0 40,58

Esse grande 
treinamento promovido 
desde 2008 até o 
presente, o a3, é 
importante pois 
está dentro de um 
programa maior: 
começa nos níveis mais 
altos, nas presidências, 
vice-presidências 
e diretorias, depois 
segue para o nível de 
gerentes e executivos; 
passa para o nível de 
supervisores e vai até 
os empregados que 
estão no chão  
de fábrica. 

Ou seja, ele integra 
todo mundo com a 
mesma linguagem, o 
mesmo objetivo e os 
mesmos valores éticos 
em todos os perfis 
verticais da empresa. 
Essa é a primeira 
grande característica do 
programa.

a segunda característica 
é que ele é um programa 
amplo, para a empresa 

inteira, no mundo inteiro. ajuda 
no conceito de “Uma só anglo 
american”. É provavelmente um 
dos maiores do mundo. Eu nunca 
vi um programa tão grande e 
uma empresa investir tanto para 
efetivar e disseminar uma cultura 
de segurança, análise de riscos e 
“zero lesão” e “zero acidentes”. 
a terceira característica é que 
não invalida nenhum programa ou 
diretriz anterior, apenas encaixa 
estes programas antigos num grupo 
maior, a Jornada.

sérgio médici de estoN • 
professor titular da universidade 

de São paulo, palestrante da Sipat 
2011 e coordenador do programa a3

taxas de lesões, doeNças ocupacioNais, dias perdidos, aBseNteísmo e óBitos relacioNados ao traBalho

Notas: 
(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 às recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
A taxa de frequência de acidentes com afastamento (LTIFR) e sem afastamento (NLTIFR) é calculada pelo produto do número de acidentes por 200.000 horas dividido pelo 
total de horas trabalhadas no período e inclui todo tipo de acidente ocorrido a serviço.
O número de dias perdidos é contado a partir do dia seguinte àquele em que o acidente ocorreu, em dias corridos.
Os dados sobre absenteísmo são coletados apenas para os empregados diretos.
No período entre 2009 e 2011, a taxa de doenças ocupacionais foi zero em todas as operações.
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Os aspectos específicos de 
Saúde ocupacional seguem 
a mesma linha de princípios 
adotados nos aspectos 
relativos à Segurança.

Todos os processos de 
avaliação de riscos à saúde são 
documentados e reportados de 
acordo com a norma OHSAS 
18001, referente ao Sistema 
de Gestão de Segurança e 
Saúde ocupacional.

Na Unidade de Negócio Níquel, 
em 2011 também não foram 
identificados novos casos de 
doenças ocupacionais.

O foco do trabalho é a 
prevenção, por meio de 
monitoramento contínuo e 
busca constante de melhoria 
conforme o estabelecido 
pelo Padrão para a Gestão 
da Saúde ocupacional, 
política da empresa que 
estabelece metas anuais de 
aprimoramento nas áreas de 
saúde e higiene ocupacional.

De modo mais amplo, a Anglo 
American envolve todos os 

empregados, seus familiares 
e as comunidades locais em 
campanhas de vacinação, 
de prevenção e combate 
a doenças, bem como de 
prevenção de acidentes.

Onde atua em áreas com 
doenças endêmicas – como 
a Febre Amarela, na Região 
Norte do Brasil – a empresa 
exige e orienta a vacinação 
de todos os que visitam ou 
trabalham nas suas instalações.

Nessas e em outras 
regiões onde está presente, 
de forma conjunta com 
empresas contratadas, 
além de campanhas de 
prevenção, são promovidas 
regularmente pulverizações 
com o propósito de combater 
os vetores (mosquitos) de 
propagação dessas doenças 
(Malária e, em especial, 
Dengue, que é recorrente 
e que se intensifica 
nos períodos de grande 
incidência de chuva). 

Em consonância com as 
diretrizes globais da Anglo 

American, a Unidade de 
Negócio Níquel mantém 
um programa permanente 
de prevenção de HIV/AIDS 
e de doenças sexualmente 
transmissíveis.

Estão à disposição de 
todos os empregados, nos 
banheiros ou ambulatórios da 
empresa, preservativos sem 
limite de retirada.

Por se tratar de questão 
delicada e decisiva para 
a qualidade de vida dos 
empregados e suas famílias, 
a companhia participa de 
um Comitê Empresarial – o 
CEAIDS – em que se busca 
conscientizar cada vez mais 
empresas brasileiras a respeito 
da questão das doenças 
sexualmente transmissíveis, 
para incentivarem os testes 
oferecidos pela rede pública e 
combaterem o preconceito.

Podemos dizer que, na anglo american, 
segurança e saúde são uma verdadeira 
obsessão: em todos os tipos de atividade, 
todos os dias, em todos os momentos.

É a nossa regra de Ouro número 1.

isso gera uma mobilização do bem: as 
pessoas se envolvem com os detalhes de 
cada procedimento e cada equipamento. Os 
empregados se sentem respeitados. isso 
valoriza o ser humano, valoriza a capacidade 
que temos de cuidar de nós mesmos e dos 
que estão ao nosso lado.

arlete schiNazi • diretora de 
rh e comunicação

Nós acreditamos que quem é dono e responsável pela carreira é o 
próprio indivíduo. 

O que precisamos fazer é dar o suporte e os instrumentos para ele se 
desenvolver e alcançar todas as etapas da carreira que ele espera. 

Fazemos questão que todos os nossos empregados saibam o que fazer 
e tenham os meios de se preparar para chegar aonde querem chegar: 
do trainee ao presidente.

cristiNa isola • 
gerente geral de rh

Um dos destaques de 2011 foi a 
consolidação do novo programa de 
Gestão de Desempenho e Modelo 
de Desenvolvimento de Pessoas 
(People Development Way): um novo 
modelo de contrato de desempenho, 
uma nova cultura de desempenho 
dentro da organização integrando 
os objetivos da empresa e as metas 
individuais dos empregados.

Na Anglo American, os empregados 
qualificados a partir da “banda 
7” (analistas, engenheiros, 
coordenadores, gerentes e diretores) 
fazem anualmente o seu Plano de 
Desenvolvimento Individual, no qual, 
além dos objetivos de desempenho, 
ficam definidas metas de melhoria na 
formação e qualificação profissional. 

geNte da aNglo americaN:  
ser o empregador de escolha

parceira barong e Silvia 
almeida organizaram a 
1ª mostra de cinema de 
niquelândia
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A ideia é que as pessoas recebam 
investimento, se desenvolvam, cresçam na 
sua especialidade e também em aptidões 
necessárias para outras funções na empresa.

É política da Anglo American preencher vagas 
e postos de trabalho – dos níveis técnicos 
aos gerenciais executivos – com base em um 
processo interno de seleção. Ao vagar um 
posto, os interessados internos se candidatam, 
se preparam, participam do processo de 

seleção e, uma vez aprovados, vão para a nova 
atividade, dando início ao mesmo processo 
para o preenchimento da sua antiga função.

Vários são os casos de empregados que 
começaram a trabalhar como aprendizes, 
na função de office boy e que, hoje, são 
gerentes ou coordenadores.

Vários também são os filhos de empregados 
fazendo carreira na companhia.

Nota: 
No ano de 2009 considerou-se que todos os empregados receberam análise e acompanhamento 
de desempenho. A partir de 2010, houve mudança na metodologia do cálculo.

niquelândia 13,4 8,4

barro alto 14,4 9,8

São paulo 82 82,3

exploração 18,5 19,3

eScritÓrio de projetoS (bh) 88,9 92,3

mÉdia 22,5 19,4

sou Niquelandense. Quando eu 
entrei na anglo american, eu 
tinha 17 anos. Foi o primeiro ano 
de operação da empresa lá em 
Niquelândia. Fui office boy, operador 

de rádio, operador de telex. 
Trabalhei na área de ativos fixos, 
fui supervisor de planejamento 
e gestão. Participei do processo 
de informatização da área de 
planejamento e manutenção e da 
implantação do sistema de Gestão 
integrado, atuando como auditor 
interno das normas isO.

além de trabalhar, fiz cursos 
técnicos na área contábil, 
de manutenção e mecânica 
e consegui finalizar minha 
formação superior na área 
de gestão pública com pós-
graduação em gestão industrial. 

Em um processo de recrutamento 
interno, concorri para vaga de 

assessor de relações com a 
comunidade em Niquelândia e, em 
2007, fui promovido para a função 
de coordenador de relações com 
a Comunidade de barro alto.

É uma trajetória que me permitiu 
muito conhecimento da empresa 
e das comunidades.  

aqui, nós temos muito disso, de 
gente que entrou como office boy 
e hoje ocupa cargos de comando. 
É o caso do Divair ribeiro, gerente 
de recursos Humanos de barro 
alto e da Codemin; do alaor 
Godoy, coordenador Contábil 
e do ademir Xavier, que hoje é 
coordenador administrativo. E 
tem vários outros assim. 

Neste ano, completo 30 anos de trabalho na 
empresa. sou Engenheiro Metalurgista, comecei 
a trabalhar na Morro do Níquel, onde tudo era 
muito menor. vim para Niquelândia trabalhar na 
Codemin, depois fui um tempo para loma de Níquel, 
na venezuela, voltei para a anglo american em 
Catalão, em seguida para o Projeto barro alto e 
agora retornei para a Codemin. Por aqui tem muita 
gente assim, que já treinou várias gerações e viu 
muita gente da casa se formar e subir bastante. Por 

exemplo, aqui não é raro 
o caso de pais já verem 
seus filhos trabalhando 
na empresa. Já tem muito 
pai funcionário aqui que 
tem filho coordenador, 
engenheiro, trabalhando 
na empresa. isso é coisa 
que dá orgulho.

liomar vidal • coordenador 
de relações com a comunidade 
de barro alto

juarez pieroNi  • 
gerente de produção e 
administração codemin

Desde o início da minha graduação, tive 
o sonho de trabalhar na anglo american. 
Em 2006, iniciei minha carreira na 
Codemin como estagiário de Engenharia 
de Produção e seis meses depois fui 
efetivado na área de Operação de Fornos. 
atualmente, atuo como Coordenador 
de Produção e lidero cerca de 120 
empregados.

assim como eu, meu pai também 
trabalhou na anglo american. iniciou sua 
carreira como Técnico em Química, e com 
o apoio da anglo american, se formou em 
Engenharia Química. 

Por tudo isso, sou muito grato à anglo 
american.

daNiel Belluzzo • 
coordenador de produção 

em niquelândia

2010 2011

perceNtual de empregados que receBeram aNálise e 
acompaNhameNto formal de desempeNho duraNte o período
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formação carreira

A Anglo American fornece 
bolsas de estudo de 90% 
para o que considera como 
formação básica – que inclui 
Ensino Médio e Nível Superior 
para todos os empregados, 
desde que os critérios sejam 
elegíveis dentre as normas 
estabelecidas pela empresa.

A política de bolsas de estudo 
tem o objetivo de estimular a 
formação em escolas de 1ª 
linha e se aplica, no caso da 
graduação universitária, não 
apenas para cursos na área 

de trabalho do empregado, 
mas também para as áreas 
de conhecimento afins aos 
interesses de outros setores 
da empresa.

Além disso, a empresa mantém 
uma ampla carteira de bolsas 
para pós-graduação, estudo 
de idiomas e cursos técnicos, 
especialmente direcionados 
para os trabalhadores das 
suas plantas de produção, 
onde 50% da mão de obra 
empregada é das próprias 
comunidades locais. 

Atividades de atualização 
técnica, tais como 
participação em congressos e 
seminários, são consideradas 
atividades de treinamento e 
a empresa cobre a totalidade 
dos seus custos.

Existem também os 
programas de cursos que 
a própria Anglo American 
promove e mantém, como o 
de Gestão de Riscos (com a 
Escola Politécnica da USP) e 
outros vinculados a programas 
de desenvolvimento. 

Na Anglo American, as carreiras técnicas e gerenciais 
são equivalentes em termos de remuneração.

Anualmente, são estabelecidas as Metas de 
Desempenho de cada empregado que, em conjunto com 
o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), são 
semestralmente avaliadas, com o propósito de fornecer a 
preparação necessária para que o trabalhador alcance os 
objetivos de carreira que estabeleceu.

No programa Avaliação de Talentos, através de uma 
específica ferramenta de trabalho: o “Nine Box” - uma 
matriz de avaliação de potenciais e desempenho, são 
identificados os profissionais que se destacam pela 
performance e talento. Nesses casos, são abertos 
programas específicos de desenvolvimento individual 
(além do PDI), com uma agenda ampla e internacional de 
visitas e programas, com vistas a integrá-los nos planos 
sucessórios da empresa.

A área de Recursos Humanos da Unidade de Negócio 
Níquel mantém um programa de Avaliação de Potencial, 
onde psicólogos e profissionais especializados avaliam e 

variação da proporção do salário mais Baixo 
comparado ao salário local míNimo

2009 2010 2011 localidades terceiros empregados 
temporários

complemento do auxílio doença Todas

programa “empreSa cidadã” 
licença maternidade de 180 diaS

Todas

vale tranSporte Todas

aSSiStência mÉdica Todas

aSSiStência odontolÓgica Todas

auxílio creche Todas

Seguro de vida Todas

auxílio alimentação de natal Todas

auxílio reFeição Todas

automÓvel Todas*

auxílio combuStível Todas*

previdência privada (FundambraS) Todas

ceSta para recÉm-naScido SP e BH

brinquedoS para FilhoS de 
empregadoS atÉ 12 anoS

Todas

homenagem por tempo de Serviço Todas

Niquelândia Barro Alto São Paulo Exploração Escritório de Projetos (BH)
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fornecem feedback direto a todos os 
candidatos à contratação na empresa.

No Programa Jovem Aprendiz, o 
diferencial do trabalho da Anglo 
American, em especial nas regiões das 
áreas de produção, se realiza através 
de uma forte parceria com o Sesi/
Senai. Com instalações e equipamentos 
sofisticados construídos com apoio 
da empresa, os aprendizes recebem 

formação não apenas teórica, mas 
também técnica e prática, reproduzindo 
as situações das plantas de produção.

No ano de 2011, no Brasil, a Unidade 
de Negócio Níquel deu continuidade ao 
“Programa Trainee”, que contou com 
a participação de 11.649 candidatos 
e selecionou ao final do processo 31 
novos trainees. O programa tem a 
duração de um ano e meio, e após os 18 

meses de vivência em diferentes áreas 
e alguns módulos de treinamento em 
desenvolvimento pessoal, os trainees 
estarão estabelecidos em suas atividades, 
preparados para assumir cargos 
importantes dentro da organização.

Na outra ponta da carreira é 
desenvolvido o Programa GeMa 
(Gente Madura), de preparação para a 
aposentadoria dos empregados.

Número total e taxa de rotatividade por faixa etária, gêNero e região

aNo uNidade Número de 
empregados

Número de 
dispeNsas e 

aposeNtadorias

taxa de 
rotatividade 

geral

taxa de rotatividade 
gêNero

homeNs mulheres

2009

Niquelândia 507 60 11,8% 11,4% 0,4%

Barro Alto 243 28 11,5% 11,1% 0,4%

São Paulo 175 18 10,3% 4% 6%

Exploração 111 38 34,2% 29,7% 4,5%

Escritório de Projetos (BH) 41 8 19,5% 19,5% 0%

Média 1.077 152 14,1% 12,3% 1,8%

2010

Niquelândia 478 52 10,9% 7,1% 4%

Barro Alto 715 49 6,8% 6,3% 0,5%

São Paulo 150 28 18,7% 10% 9%

Exploração (GO) 135 26 19,2% 18,5% 1%

Escritório de Projetos (BH) 27 11 40,7% 25,9% 15%

Média 1.505 166 11% 8,4% 2,7%

2011

Niquelândia 479 44 9,2% 6,3% 2%

Barro Alto 826 75 9,1% 7,5% 1%

São Paulo 181 35 19,3% 8,8% 8%

Exploração (GO) 119 34 28,6% 21,8% 3%

Escritório de Projetos (BH) 26 4 15,4% 7,7% 8%

Média 1.631 192 11,8% 8,3% 2%

taxa de rotatividade 
idade

taxa de 
rotatividade 

região

aBaixo 
de 30

30-50 
aNos

acima de 
50

ceNtro-
oeste

sudeste

3,3% 5,7% 2,8% Total Total

7,8% 2,1% 1,6%
126 26

4% 4% 2,3%

18% 14,4% 1,8% Taxa Taxa

7,3% 9,8% 2,4%
14,6% 12%

6,1% 5,7% 2,3%

5,9% 3,3% 1,7% Total Total

3,1% 3,6% 0,1%
127 39

6% 7,3% 5,3%

8,9% 8,9% 1,5% Taxa Taxa

11,1% 25,9% 3,7%
9,6% 22%

4,9% 4,8% 1,3%

5% 2% 1% Total Total

3% 5% 0%
153 39

3% 10% 3%

10% 8% 7% Taxa Taxa

8% 8% 0%
79,7% 20,3%

4% 5% 1%

 

coNtratações 
e dispeNsas

2011

0         50        100      150     200     250      300

Admissões 
300

Dispensas 
174

Saldo positivo 
126 novos empregados

uNidade 2009 2010 2011

empregados

são paulo 175 150 181

NiquelâNdia 507 478 479

Barro alto 243 715 826

escritório de 
projetos (Bh)

41 27 26

exploração 111 135 119

total 1.077 1.505 1.631

2009 2010 2011

estagiários

10 17 16

9 6 14

0 1 6

0 2 2

2 8 4

21 34 42

2009 2010 2011

coNtratados

16 23 22

122 72 146

- - 462

5.585 3.869 62

- - 26

5.760 4.063 814

total de traBalhadores, por tipo de emprego, coNtrato de traBalho e região
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2011

NiquelâNdia Barro alto são paulo exploração escritório de 
projetos (Bh)

total de empregadoS em 
regime de tempo integral

479 826 181 119 26

total de empregadoS 
em alta gerência 
provenienteS da 
comunidade local

3 0 30 2 8

proporção de membroS 
de alta gerência em 
unidadeS operacionaiS 
importanteS provenienteS 
da comunidade local

0,6% 0% 16,6% 1,7% 30,8%

total de empregadoS 
provenienteS da 
comunidade local

403 417

Operações acima consideradas não significativas para a 
contratação de mão de obra localproporção de empregadoS 

em unidadeS operacionaiS 
importanteS provenienteS 
da comunidade local

84% 50%

 dos empregados que 
trabalham em barro 

alto vieram do próprio 
município de barro alto

é o total de mão de obra local 
contratada, se considerados 

também os moradores de 
Goianésia e Uruaçu

35% 50%Definições: Alta gerência é composta de gerentes e diretores.
Comunidade local: Operação em Barro Alto: considerados municípios de 
Barro Alto, Goianésia e Uruaçu. Operação em Niquelândia: considerado o 
município de Niquelândia.
A Anglo American promove a diversidade em seu ambiente de trabalho, além de 
estimular a inovação e a colaboração através de nossos negócios e regiões onde 
atuamos. Há o compromisso com o desenvolvimento local das comunidades onde 
operamos e mantemos os esforços para contratação de profissionais de excelência, 
com especial atenção às mulheres e à mão de obra local.

composição do grupo respoNsável pela goverNaNça corporativa  
e discrimiNação de empregados por categoria, de acordo com gêNero e faixa etária

A meta de aumentar a diversidade 
na Anglo American continua. Nos 
escritórios, temos melhorado 
nosso resultado, tendo atingido 
este ano 50% no escritório 
corporativo em São Paulo. Nas 
usinas, o desafio se mantém e 
seguimos com a visão de ser a 
empresa de mineração de escolha 
para as mulheres brasileiras

proporção de memBros de alta gerêNcia e empregados recrutados Na comuNidade local
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empregados 
%gêneros

empregados 
%faixa etária
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diretoria corporativa

2011

Homens 
86%

Mulheres 
14%

Abaixo de 30 
0%

30 - 50 
43%

Acima de 50 
57%

Minorias 
2,9% do total de empregados são 
deficientes físicos; não há deficientes 
físicos no Comitê Gestor
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55%55%

3%2%

25%15%

57%62%

19%23%

33%32%
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19%21%

15%22%

62%52%

23%26%

33%32%
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11%12%
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59% 50%
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88% 86%
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9% 9%
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13% 16%

26% 19%
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fuNdamBras

A Anglo American, 
através da Fundambras, 
possui plano de benefícios 
e aposentadoria 
para todos os seus 
empregados.

São oferecidos o plano 
básico, onde a empresa 
contribui integralmente 
e o plano suplementar, 
onde o empregado opta 
por contribuições de 3%, 
4% ou 5% do seu salário 
e a empresa com 50% 
do valor aportado pelo 
participante.

Além do plano de 
aposentadoria, a 
Fundambras oferece 
também aos empregados 
participantes da 
aposentadoria 
suplementar, planos 
especiais de empréstimos 
(de até 90% do saldo das 
contribuições realizadas).

A mineração sempre foi, 
por tradição e convenção, 
considerada uma atividade 
masculina, mas a Unidade 
de Negócio Níquel da Anglo 
American possui e executa 
uma decidida política de 
inclusão da mulher em 
seus quadros profissionais, 
em plena igualdade de 
remuneração e direitos, 
inclusive com a definição 
de metas quantitativas 
de inclusão (17% de 
mulheres no seu quadro de 
empregados até 2014).

O mesmo princípio se 
aplica à incorporação de 
deficientes.

Na planta de Niquelândia, 
a quantidade de deficientes 
trabalhando na empresa 
supera os percentuais 
definidos por obrigações 
legais. Na planta de Barro 
Alto, inaugurada em 2011 
e sem acessibilidade 
assegurada na sua fase de 
construção, foi estabelecido 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta, que resultou 
na doação de veículos 
especialmente adaptados 
para a comunidade.

Coerente com sua política 
global de inclusão social e 
profissional dos portadores 
de deficiência, a Anglo 

Eu morava em barro alto e 
sempre ouvi falar que o futuro 
em barro alto era na mineração. 
Mas não era uma coisa que eu 
pensava para mim. 

Em 2007, fui embora de barro 
alto fazer curso de técnica 
agrícola na Escola Federal da 
cidade de Ceres e lá aprendi 
a operar máquinas. E fui para 
Goianésia trabalhar. 

Um dia, o padrinho do meu 
filho, que já trabalhava na anglo 
american, me disse: ‘Maria 
izabel, a anglo american está 
contratando mulheres, mande 
um currículo’. 

Me inscrevi, fui selecionada e 
tudo começou. Gosto muito do 
que eu faço. 

Eu opero um tipo de 
carregadeira, a 938. Mas, para 
começar, a gente recebe um 
treinamento completo para 
todos os tipos de carregadeiras 
com normas de segurança em 
geral e para cada máquina, das 
menores até as gigantescas. Eu 
já trabalhava com operação de 
máquina na colheita de cana. só 
que eu era ‘boia fria’. Tinha que 
levar comida e água da minha 
casa e não tinha horário de 
almoço. Com um filho pequeno 

para criar, tinha um esquema de 
folgas muito ruim, não conseguia 
arrumar ninguém para cuidar 
dele e ficava longe do meu filho, 
que tinha que morar em outra 
cidade com os meus pais.

Na anglo american, melhorou 
tudo. Desde o fato de eu não 
ter que comprar roupa para 
trabalhar. Estou muito feliz na 
anglo american, graças a Deus!

maria izaBel dias da rocha • 
operadora de máquinas  

em barro alto

American desenvolveu e 
desenvolve um trabalho 
conjunto com a Federação 
Goiana de Basquete em 
Cadeira de Rodas.

Visando a capacitação 
profissional e para os 
esportes, foi criada a 
Associação de Deficientes 
de Niquelândia (Asdeniq) 
que, com o suporte da 
empresa, mantém trabalho 
de inclusão social, ampliado 
para os vários tipos de 
deficiência, e que é replicado 
em Barro Alto.
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ações e programas 
sociais

Os efeitos sociais da 
instalação da Anglo American 
em uma localidade são 
intensos e profundos.

Segundo censos do IBGE, 
Barro Alto perdeu na década 
de 1990 40% da população, 

mas desde o início da presença 
da Anglo American, voltou a 
crescer, atingindo cerca de 
9.000 habitantes segundo o 
levantamento de 2010.

Por princípio, a Anglo 
American considera que 
recebe uma “licença social” 
para o funcionamento da 
empresa, a promoção do 
desenvolvimento e melhorias 
sociais nessas comunidades. 

Isso explica sua preocupação 
em desenvolver ferramentas 
de avaliação sistemática, 
visando a garantia de que, 
no sentido amplo, o saldo 
social positivo do trabalho da 
empresa seja mensurável, 
percebido e desfrutado pelas 
comunidades onde atua.

Na esfera corporativa, tem 
como norma a autoavaliação 
constante da sua presença 

social nas comunidades, 
tendo desenvolvido e 
sendo aplicados, em todas 
as unidades de negócio, 
instrumentos específicos de 
verificação, como a auto-
avaliação de conformidade 
com o padrão para Gestão 
Social (Anglo American Social 
Way Self Assessment).

04

Ao mesmo tempo, existe também o sistema 
de demanda aberta, por meio do qual a 
comunidade tem um canal direto para propor 
projetos à empresa, há um Manual de Projetos 
que orienta a forma de apresentação bem 
como a assistência dos profissionais de 
Relações com a Comunidade para garantir que 
os projetos realmente sejam sustentáveis e de 
interesse coletivo.

Além dos fóruns, para avaliação e proposições, 
é mantido todo um sistema de comunicação 
com a população por meio de rádios, jornais e 
publicações periódicas mantidas pela própria 
empresa, como o Acontece em Barro Alto e o 
Relatório à Sociedade, publicado anualmente.

A principal ferramenta para diagnóstico 
e gerenciamento de impactos 
socioeconômicos das atividades da 
empresa nas localidades em que 
opera é o SEAT. O processo inclui um 
amplo sistema de consultas junto a um 
igualmente amplo universo de partes 
interessadas: vizinhos, comunidades, 
fornecedores, empregados, prestadores 
de serviços, segmentos organizados da 
sociedade, gestores públicos, formadores 
de opinião, entre outros.

O SEAT é aplicado a cada três anos e 
complementado com a realização de fóruns 
anuais (denominados Fóruns “Intercâmbio”) 
de debate e de prestação de contas, 
amplamente divulgados e de participação 
aberta a todos os interessados.

Com base no SEAT, é elaborado o 
PEC (Plano de Engajamento com 
a Comunidade), que identifica as 
maiores necessidades e interesses da 
comunidade local. Essa identificação dá 
origem a projetos concretos para o seu 
atendimento, com aprovação preferencial 
pela Anglo American.

em iNvestimeNtos 
sociais em 2011

 r$ 5,5 
milhões
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recursos cresceNdo com o Brasil

A empresa apoia e desenvolve projetos, 
e adota como linha de trabalho realizá-
los por meio de parcerias com entidades 
independentes, como grupos sociais 
organizados, institutos especializados e 
organizações não governamentais.

O projeto é apresentado e, uma vez 
aprovado, as entidades ou órgãos 
gestores responsáveis por ele viabilizam 

sua realização, cabendo à Anglo 
American pagar pela sua execução.

Em 2011, o Grupo Anglo American e 
sua Unidade de Negócio Níquel aplicou 
em projetos sociais 0,6% de suas 
receitas operacionais e, ainda, recursos 
das leis de incentivos fiscais vigentes 
no Brasil por meio de leis de incentivo 
aos esportes e à cultura. A partir da 

página 56, são apresentados os projetos 
promovidos por esses incentivos.

A aplicação desses recursos é aprovada 
pelo Comitê de Investimentos Sociais e 
executada pelas gerências dedicadas a 
essa finalidade, no âmbito corporativo e 
nas áreas das plantas de produção.

Em 2011, a Unidade de 
Negócio Níquel no Brasil 
manteve atividades de 
pesquisa no estado do 
Mato Grosso e no estado 
do Pará. Em especial nessa 
última, por estar localizada 
no ecossistema amazônico, 
a Anglo American já 
tem incorporadas nos 
seus planos preliminares 
de operação ações 
especialmente voltadas 
à conservação florestal, 
mapeamento de eventuais 
interfaces com populações 
indígenas do entorno.

Na região das plantas de 
produção de Niquelândia 
e Barro Alto, não existem 
populações indígenas. 
Como grupo social 
diferenciado, existe, em 
Barro Alto, uma comunidade 
remanescente quilombola. 
Para esse grupo, de acordo 
com os princípios de 
preservação das tradições 
culturais e sociais dessa 
comunidade, foi desenvolvido 
o projeto da Casa da Farinha.

Perfil, volume e intensidade 
dos projetos são diferentes 
nas cidades de Niquelândia 
e Barro Alto.

Em Niquelândia, cidade 
de maior porte e onde 
a instalação da Anglo 
American e outra atividade de 
mineração ocorreu em 1982, 
a relação já é consolidada em 
anos de presença e interação 
com a comunidade.

Em Barro Alto, onde a 
empresa, pelo seu porte 

As comunidades quilombolas 
são constituídas de 
descendentes de escravos 
fugidos do regime 
escravagista que vigorou no 
Brasil até fins do século 19.

Em Barro Alto, a 
população remanescente 
do Quilombo do Pombal, 
organizada em torno do 
plantio da mandioca e da 
produção artesanal de 
farinha, foi alvo de projeto, 
desenvolvido também 
pela Fundação Palmares 
(órgão federal dedicado 
ao tema), no sentido de 
melhorar as condições de 
produção, valorizar a fonte 
de sobrevivência e os níveis 
de renda da comunidade.

A Anglo American assinou 
um termo de cooperação e 
parceria com a associação 
dos moradores, que resultou 
na construção da Casa da 
Farinha, galpão que abriga 
equipamentos obtidos junto 
à Fundação Palmares para 
a produção de farinha em 
grande escala.

O projeto, proposto pela 
população local, conta 
ainda com o Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural), que promove 
capacitação e orientação 
técnica e, dado o seu estágio 
de funcionamento, vem 
proporcionando a obtenção 
do apoio e investimentos de 
outras empresas.

e dimensão, apresenta 
fortes impactos e efeitos de 
alteração nas rotinas de vida, 
os projetos apresentam um 
caráter mais estruturante da 
realidade social.

Nos dois casos, entretanto, 
o foco principal é a melhoria 
da qualidade de vida e a 
indução ao florescimento 
de novas e diversificadas 
alternativas econômicas.

hospital de Barro alto

Um bom exemplo dessa dinâmica se demonstra 
no caso da construção do Hospital de Barro 
Alto, uma grande necessidade do lugar que, há 
alguns anos, não registrava nascimentos por não 
contar com instalações hospitalares adequadas.

Canalizando recursos anuais da Anglo American, 
decorrentes de redução no pagamento (de 3,5% 
para 2,5%) do imposto municipal ISSQN, na 
fase de implementação, foi criada a Fundesba 
(Fundação Municipal para o Desenvolvimento 
Econômico e Social de Barro Alto), que 
desenvolve o projeto de construção do hospital 
(local), com inauguração prevista para 2012 e 
outras ações de infraestrutura urbana.

No caso do Hospital de Barro Alto, a Anglo 
American fez ainda uma doação específica 
para a aquisição de todos os equipamentos 
necessários e uma parceria com a ATTO, 
Consultoria de Saúde e Educação, na área 
de gestão de funcionamento, fluxo de 
atendimento e saúde hospitalar.

Visando uma melhoria concreta no atendimento 
de saúde na cidade, o trabalho da ATTO está 
voltado também para o Programa de Saúde da 
Família (programa do Governo Federal do qual o 
município de Barro Alto participa), promovendo 
treinamentos e programas de capacitação dos 
Agentes Comunitários de Saúde.

casa da fariNha
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projetos de empreeNdedorismo

sede do siNdicato dos traBalhadores rurais

care

Um dos destaques do ano de 2011 foi a 
construção e a entrega à sociedade da sede 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Barro Alto.

A organização, capacitação e associativismo 
dos trabalhadores rurais, bem como dos 
pequenos produtores, são elementos de 
grande importância para o trabalho social 
da Anglo American, sempre voltado para 
diversificação e melhoria das condições de 
vida nas comunidades onde atua.

a CarE aqui tem o foco 
no empreendedorismo 
e trabalhamos também 

com educação ambiental 
na formação de agentes 
Pedagógicos ambientais, 
voltados para os aspectos e 
potenciais do cerrado para novas 
atividades locais. Fazemos isso 
nas escolas e também junto 
aos pequenos produtores, 

incentivando a produção de 
mudas e produtos do Cerrado.

Trabalhamos com oficinas e 
cursos que vão desde a melhoria 
da produção propriamente dita, 
nos processos de qualidade na 
oferta de produtos e serviços, até 
os aspectos contábeis de cálculos 
de custo, retorno e rentabilidade 
na escala de produção, gestão 
financeira nos pequenos negócios e 
acesso a mercados. 

Fazemos isso também para todo 
tipo de serviço, produção individual 
e de ‘fundo de quintal’.

Quando começamos esse trabalho, 
era preciso ir atrás das pessoas, 
fazer conferências e reuniões 
com grupos de potencial. Hoje, 
as pessoas vêm atrás da gente. 
sentem o resultado, fazem um 
boca a boca na comunidade e 

somos procurados para realizar 
cursos, esclarecer dúvidas e 
prestar assistência.

isso é especialmente importante 
na questão de acesso a créditos 
que, aqui na região, não estavam 
disponíveis para o uso dos 
pequenos negócios.

Fizemos um acordo com a agência 
de Fomento do Estado de Goiás, 
articulamos e orientamos para a 
obtenção desses créditos. Hoje, já 
tem gente de outros municípios que 
nos procuram para isso.

Nosso papel é o de agenciar 
soluções. Colocar a serviço 
do empreendedorismo os 
instrumentos necessários para o 
seu sucesso. 

luis cláudio m. saNtos • 
coordenador da care

Nesse sentido, se destaca 
a parceria que a Anglo 
American mantém com a 
CARE visando fortalecer e 
qualificar o comércio local, 
desenvolver pequenos e novos 
negócios e também promover 
o empreendedorismo junto 
aos jovens, nas escolas, junto 
às mulheres e à população de 
um modo geral.

Uma das preocupações do 
trabalho realizado por meio 
da CARE é a de combater 
os efeitos potencialmente 
desestabilizadores que a 
instalação de uma empresa 

de grande porte, como a 
Anglo American, pode trazer 
à produção agropecuária local 
de pequeno porte.

Ações e projetos melhorando 
e fortalecendo cadeias 
produtivas locais, como a do 
leite, da produção de xampus, 
cremes e produtos artesanais 
com essências nativas do 
ecossistema do Cerrado, 
trabalham nessa direção.

No entorno rural de Barro 
Alto, existe um cinturão 
de pequenos produtores 
instalados a partir dos 

programas de assentamento 
de trabalhadores rurais 
promovidos pelo Governo 
Brasileiro via Incra (Instituto 
Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária). Esses 
produtores, por razões que 
vão da falta de capacitação a 
dificuldades na escolha dos 
plantios e das práticas de 
produção mais compatíveis, 
convivem com várias 
dificuldades.

 A Anglo American, nesse 
caso, além da CARE, em 
uma parceria também com o 
Sebrae, implantou na região 

um projeto que visa estimular 
e direcionar pequenos 
produtores para culturas de 
maior rentabilidade.

Esse é o caso, por exemplo, 
do cultivo e exploração 
da seringueira. Na região, 
essa cultura apresenta altos 
índices de produtividade. 
O bom desempenho e a 
existência de empresas já 
instaladas, que atuam com 
sucesso no setor do látex de 
seringueira, apresentando 
demanda significativa pelo 
produto, explicam o especial 
interesse do projeto.
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escola de goverNo e cidadaNia

Para a Anglo American, um 
trabalho especialmente importante 
é realizado por meio da parceria 
com a Agenda Pública, organização 
não governamental que atua no 
aprimoramento da gestão pública e na 
ampliação da participação social, para 
a melhoria das políticas, tornando-as 
mais democráticas e eficazes.

A ação da Agenda Pública se 
opera em duas frentes: qualificar 
e desenvolver, pessoal e 

profissionalmente, os servidores e 
instituições municipais e promover a 
participação popular.

Por meio da Escola de Governança 
e Cidadania, uma ampla atividade 
de cursos, palestras e ações diretas 
de treinamento é direcionada aos 
servidores públicos e à população 
de um modo geral, visando 
aumentar o espectro e a qualidade 
dos serviços públicos e da 
participação da população.

Fomos eleitos para assumir 
a direção do sindicato há três 
anos. Nós trabalhamos com 
a classe trabalhadora, com 
gente humilde que necessita de 
apoio. Ter uma sede como essa 
é gratificante. O trabalhador 
entra no sindicato e se sente 
à vontade. Hoje podemos dar 
conforto e melhorou muito o 
nosso trabalho através da sede, 
sendo que jamais teríamos 
recursos próprios do sindicato 
para construir uma sede como 
essa. agradecemos à anglo 
american.

antes, a situação era 
muito ruim. Nós não 
tínhamos condições nem 
de fazer reuniões com os 
trabalhadores. Não tínhamos 
espaço adequado.

Jamais na minha vida eu vi uma 
empresa desse porte, como a 
anglo american, indo lá longe 
para a zona rural, ver o que 
está acontecendo, ver o que a 
gente está precisando e tomar 
providências. Fazer um trabalho 
com associação dos pequenos 
produtores assentados, 
juntamente com a CarE.

Eu não gosto de fazer nada 
na dúvida. a gente tem que se 
organizar e está se organizando. 
vamos buscar os cursos que 
o pessoal quer fazer para 
melhorar suas condições de 

vida. Essa sede do sindicato 
é um lugar onde vamos fazer 
várias coisas para melhorar a 
situação do nosso trabalhador 
rural e também dos nossos 
pequenos produtores.

Queremos dar cursos e outras 
coisas, buscar parcerias para 
construir a feira do pequeno 
produtor, para que tudo que 
produzirmos aqui possa ser 
levado para a feira do produtor. 
isso gera renda para a família 
e é bom para a cidade, pois 
tudo vem de fora e isso não 
queremos. Nós precisamos 
capacitar o trabalhador, eu sei 
disso porque toda a minha vida 
trabalhei na roça, aqui mesmo 
nas fazendas.

edsoN caetaNo maia • 
presidente do Sindicato 

dos trabalhadores rurais 
de barro alto

Tenho 17 anos, nasci e cresci 
aqui em barro alto.

a primeira coisa da qual 
fiz parte foi o projeto da 
associação dos amigos da 
Cultura, que é a Camerata de 
violões. Eu iniciei como aluno, 
passei a monitor e agora sou 
professor nesse projeto. 

a chegada da anglo american 
aqui na cidade, do sEsi-sENai, 
dos cursos da agenda Pública, 
abriram muita coisa para a gente 
da nossa idade. 

Eu, particularmente, não fazia 
ideia dos meus direitos e do 
funcionamento do poder público. 
a gente, em geral, fica só 
reclamando que o governo não 
funciona, e não é assim... 

Tudo isso abriu um leque para 
aguçar a nossa vontade de 
conhecimento. 

Nós ficamos muito motivados 
para fazer mais, para pensar 
sobre o que eu posso fazer 
na minha comunidade, para 
melhorar.

 
luiz paulo lopes riBeiro • 

aluno da escola de  
governança e cidadania

Não fazemos doações para parti-
dos e candidaturas, nem mesmo 
para órgãos públicos ou privados. 

Nós apoiamos e fazemos doações 
para projetos. bons projetos. 

Queremos que nos tragam 
projetos de interesse para a 
sociedade local. Nós até ensi-
namos como o projeto deve ser 
apresentado, mas são eles que 
elaboram, fazem a concorrên-
cia, licitação, o que for preciso. 
Executa-se o projeto e nós paga-
mos pela execução. Tudo dentro 
da maior transparência pública.

isso se mostra bastante efi-
ciente nos resultados alcança-
dos. somos muito solicitados a 
apresentar essa sistemática de 
procedimento em fóruns e reuni-
ões internacionais. 

Walter de simoNi  • presidente 
da unidade de negócio níquel
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reprolatiNa

De modo continuado, a Anglo American mantém, 
com a Reprolatina (agência de promoção da 
saúde sexual e reprodutiva) um forte programa 
de educação, mobilização e relacionamento com 
a comunidade de Barro Alto.

O projeto mantém uma série de atividades 
nos locais em que seu público-alvo se 
encontra (escolas, residências, locais de 
reunião etc.). Possui também uma sede fixa 
que, no ano de 2011, recebeu o reforço 

de um centro de enfermagem, propiciando 
um atendimento mais completo de primeira 
assistência, prevenção (por exemplo, coleta 
de material para prevenção do câncer 
de útero) e encaminhamentos no que diz 
respeito aos métodos anticoncepcionais e 
práticas do sexo seguro.

Além de construir uma cultura de promoção da 
saúde sexual e reprodutiva, o objetivo é reduzir 
as vulnerabilidades.

Com 100% de apoio da anglo 
american e apoio cada vez maior 
da Prefeitura na manutenção do 
sistema, começamos o nosso 
trabalho aqui na comunidade 
fazendo um diagnóstico da situação.

Constatamos que a adolescência 
estava especialmente desassistida: 
um índice muito alto de gravidez e 
problemas de alcoolismo em faixas 
etárias muito jovens.

Mantemos um programa de 
capacitação de adolescentes e 

mulheres para que sejam agentes 
voluntários, funcionando como 
irradiadores de orientação, 
encaminhamento, solução 
de problemas e melhoria. 
No sistema local de saúde, 
promovemos capacitação para 
o atendimento específico dos 
problemas característicos da 
adolescência, como mudanças 
hormonais e seus efeitos. 

Fazemos também ações de 
mobilização e campanhas sobre 
temas como drogas, sexualidade, 

violência doméstica, 
fortalecimento social das 
mulheres e outros assuntos 
que se mostrem importantes. 
Fazemos isso usando centros 
de convivência, escolas, rádios, 
vários meios de comunicação e 
mesmo indo ‘porta a porta’.

Uma das atividades do projeto 
é mobilizar grupos sociais 
com necessidades de políticas 
públicas, como é o caso de 
idosos, deficientes, entre outros.

Por exemplo, fomos diretamente 
até as pessoas com algum tipo 
de deficiência, de casa em casa. 
Conseguimos mobilizar inicialmente 
mais de 70 pessoas. realizamos 
reuniões com o propósito de 
organizar uma associação que 
terá condições de pleitear políticas 
públicas de acessibilidade, inclusão, 
entre outras. Da mesma forma com 
os idosos, moradores de bairros 
afastados e outros públicos de 
interesse.

Oferecemos cursos presenciais 
e a distância, ampliando as 
capacidades institucionais. 
Desta forma, foi o caso do curso 
Gestão das Políticas Municipais 
de Educação para o quadro 
dos servidores municipais de 
educação, que contou com a 
participação de pessoas não só 
de barro alto e Niquelândia, 
mas também com gestores 
e profissionais de outros 25 
municípios do País.

Os cursos acontecem no 
âmbito da Escola de Governo 
e Cidadania, que conseguimos 
instituir por meio de lei. a 
escola, que tem um comitê 
gestor composto pelo Governo 
Municipal, a agenda Pública e a 
anglo american, promove cursos 
e atividades em três programas: 
Gestão Pública, mais voltado 
para os servidores municipais, 
mas também aberto aos demais 
interessados; representatividade 
e Participação, pensado para 
o aprimoramento da atuação 
dos membros dos Conselhos 
Municipais; e Cidadania na 
Prática, com o intuito de formar 
novas lideranças, com foco 
especial nos jovens.

Por enquanto, é basicamente a 
agenda Pública que movimenta 
esse trabalho, mas a ideia é que 
o próprio município se aproprie 
disso e faça sozinho.

barro alto tem que ser uma 
cidade boa, não porque tem 
alguma coisa que aconteceu, 
algum ‘milagre econômico’ ou 
alguma grande empresa se 
instalou aqui. Tem que ser um 

lugar bom de se viver porque tem 
políticas públicas que protegem o 
cidadão e garantem qualidade de 
vida. Um lugar onde a população é 
bem atendida e pode participar da 
construção dos seus caminhos.

Nós, da agenda Pública, 
consideramos que, além de 
inédito e pioneiro, é inovador que 
uma empresa do porte da anglo 
american dê suporte e participe 
da proposta de um projeto 
importantíssimo como esse.

Já temos obtido bons resultados, 
a adesão da população é boa. 
achamos que esse é um ‘case’ a 
ser replicado pelo País.

Atua com especial atenção nos 
grupos identificados como de 
maior risco, tais como mulheres 
e adolescentes, não só no 
que diz respeito às questões 
sexuais (como gravidez na 
adolescência e doenças 
sexualmente transmissíveis), 
mas também no que se refere 
às questões de alcoolismo, 
drogas e violência.

aristides gusmão  
• coordenador de programas 

da agenda pública

Queremos atuar fortemente para melhorar a qualidade de vida que temos em nossas operações. Mas fazemos 
questão de não ocupar o espaço que deve ser de responsabilidade do governo local. Queremos fortalecer o poder 
local, e em barro alto, os projetos da agenda Pública são uma prova disso. Temos plena consciência do peso da 
nossa presença na cidade e fazemos de tudo para que ela não fique dependente da anglo american.

Promover a diversificação econômica, a integração social, melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura 
e na inclusão social através de parcerias são algumas das ações que fazem parte de nossos objetivos e que 
visam uma melhor qualidade de vida.

liomar vidal • coordenador de relações com a comunidade de barro alto

gracielly rocha BarBosa  
• coordenadora do projeto 

vivendo a adolescência com 
mais Saúde – reprolatina 
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sou nascida aqui, em uma fazenda de 
gado de barro alto.

Costumo dizer que ‘mente vazia é 
oficina do diabo’, e sempre achei que 
vivíamos uma situação crítica na 
oferta de cultura, esporte e atividades 
para a nossa infância e juventude.

Com a chegada da anglo american, 
criamos uma ONG - a aPaC. 
articulando com a anglo american 
a utilização das leis de incentivo à 
cultura e aos esportes e também 
os fundos de apoio à infância e à 
juventude, implantamos nosso 
trabalho como o da banda de 
Percussão. Montamos também o 
projeto da Casa da Cultura com 
laboratório de informática, para a 
inclusão digital.

aqui, as crianças e jovens têm aulas 
de percussão e bateria, dança, 
violão, cavaquinho, guitarra, teclado 
e flauta doce.

Eles têm uniforme, figurino para as 
apresentações, acompanhamento 
pedagógico, psicológico e social. É 
assim também com os que participam 
do projeto bola na rede, Golaço 
social, montado com orientação da 
Fundação Gol de letra. as crianças e 

jovens não apenas praticam futebol, 
vôlei e futsal, mas estudam também 
todos os esportes, suas regras e seus 
temas afins. Os meninos e meninas do 
bola na rede ganham seus uniformes, 
chuteiras e até mesmo as garrafinhas 
de água que levam ao campo.

aqui, fazemos cultura e esporte 
educacional, promovendo palestras, 
pesquisas e cursos. É atividade de 
todos os dias. a meninada adora, e 
fica brava quando é feriado ou tem 
outro motivo que faça com que eles 
não venham participar.

cultura e esportes

No âmbito cultural e esportivo, a Anglo American mantém nas 
comunidades uma ampla gama de projetos e ações voltados para 
todos os segmentos sociais, mas com um foco particularmente 
direcionado à infância e à adolescência.

Com recursos próprios, utilizando-se das leis de incentivo à 
cultura a ao esporte e dos Fundos Especiais, como o Fundo 
Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente (Fumcad), 
são mantidas atividades como a Camerata de Violões, a 
Banda de Percussão, oficinas de artes plásticas e teatro, 
centros de inclusão digital, atividades de socialização e 
projetos esportivos, como o Atleta do Futuro e o Bola na 
Rede, Golaço Social.

Em Niquelândia, é realizado o projeto PAES - Paz, Amor e 
Educação Social.

O projeto é coordenado pelo Instituto Paulo Rocha, organização 
não governamental que realiza seu trabalho, com suporte da 
Anglo American, por meio do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente da Prefeitura de Niquelândia.

São oferecidas atividades sociais, educacionais e culturais 
(oficinas de música, artes plásticas, dança, informática, 

educação física, educação sexual e leitura escrita) para 
crianças e adolescentes dos bairros Vila Mutirão, Vila São 
Vicente de Paulo e Vila São José que, para participar do 
PAES, precisam frequentar uma escola regular e estar em dia 
com seu cartão de vacinação.

No ano de 2011, em suas oficinas, o projeto trabalhou o tema “8 
Jeitos de Mudar o Mundo”, desenvolvendo os seguintes conteúdos:

1.  Acabar com a fome e a miséria

2.  Educação básica de qualidade para todos

3.  Igualdade entre os sexos e valorização da mulher

4.  Reduzir a mortalidade infantil

5.  Melhorar a saúde das gestantes

6.  Combater a AIDS, a Malária e outras doenças

7.  Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente

8.  Todos trabalhando pelo desenvolvimento

levamos as atividades para o 
bairro, nas ruas, nas escolas, 
na igreja e, no final do ano, 
realizamos uma atividade 
especial de encerramento, com 
apresentações dos participantes 
no nosso Cine Teatro.

Temos o cuidado de avaliar 
constantemente o nosso trabalho e 
observamos uma melhoria efetiva 
no rendimento escolar e na vida 
social e familiar das crianças que 
participam do PaEs.

além de palestras sobre todos os 
temas de interesse para a melhoria 
da qualidade de vida e cidadania 
das crianças, todos recebem 

acompanhamento psicológico, 
médico e odontológico.

Eu me sinto bastante feliz pelos 
resultados desse trabalho, pois 
ele mostra claramente seus 
frutos: 4 dos nossos monitores 
já são aqui mesmo da vila. 
Crescem as crianças e cresce 
a competência e a qualidade 
educativa da nossa equipe. Todos 
os anos fazemos uma semana 
de reciclagem, quando nos 
aprofundamos em temas atuais e 
em métodos de trabalho.

Temos toda liberdade e facilidade 
de acesso à anglo american. É 
realmente uma parceira muito boa.

vera lucia BerNardes 
rocha araújo • assistente 
Social do projeto paeS

alveNy da silva leão • 
coordenadora de projetos da apac 
– associação dos parceiros da arte 

cultural de barro alto
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deseNvolvimeNto e impacto de iNvestimeNtos em iNfraestrutura  
e serviços oferecidos, priNcipalmeNte para BeNefício púBlico (em espécie)

NiquelâNdia Barro alto são paulo exploração

total iNfraestrutura R$ 0,00 R$ 348.009,72 R$ 0,00 R$ 22.300,00

total apoio a serviços R$ 1.093.177,44 R$ 4.003.838,80 R$ 120.000,00 R$ 0,00

total R$ 1.093.177,44 R$ 4.351.848,52 R$ 120.000,00 R$ 22.300,00

histórico de iNvestimeNto sociais

2009  R$ 4.219.675,95 

2010  R$ 3.066.126,65 
2011  R$ 5.587.325,96

apoio iNício valor total iNceNtivo 
fiscal impactos positivos

B
a
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o
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Ações de engajamento com a comunidade 
através de ações do PEC (Plano de 
Engajamento com a Comunidade)

2006 R$ 39.770,84 Rouanet Melhoria do engajamento 
empresa-comunidade

Projeto social “Batuqueira em Barro Alto”. 
Formação musical de jovens via percussão, 
teclado e inclusão digital

2008 R$ 420.000,00 Rouanet Inclusão social de jovens

Projeto social “Bola na Rede, Golaço Social”. 
Inclusão de jovens via esportes (futebol e 
ginástica rítmica)

2010 R$ 157.000,00 Fumcad Inclusão social de jovens

Projeto social “Orquestra da Cidade - 
Camerata de Violões”. Formação musical de 
jovens via projeto de orquestra de violões

2005 R$ 325.000,00 Rouanet Inclusão social de jovens

N
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u
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â
N
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Projeto “Sinfonia do Cerrado” 2001 R$ 433.963,00 Rouanet Aulas gratuitas de violão e coral a mais de 
250 crianças. Estímulo à cultura 

Projeto “Biblioteca Cora Coralina” - Rouanet 2008 R$ 100.000,00 Rouanet
Parceria com o Instituto Brasil Leitor e 
investimento na aquisição de livros e custeio 
da estrutura. Incentivo à leitura

Projeto PAES 2009 R$ 273.930,86 Fumcad
Projeto que atende 80 crianças de 
Niquelândia. Melhoria comportamental de 
jovens e monitores

Projeto “Xuá de Três” 2009 R$ 48.000,00 Esporte

Basquete em cadeira de rodas. Aumento 
da auto-estima e de perspectivas de vida. 
Engajamento via criação da Associação de 
Deficientes

Programa “Produzir” 2004 R$ 4.623.180,00 Agência de Fomento 
de Goiás

Programa do Governo de Goiás fomenta 
a indústria sob forma de financiamento via 
redução do valor do ICMS devido

iNvestimeNto iNício valor 
total impactos positivos

N
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Outras ações do PEC 2011 R$ 46.253,99

Foram realizadas ações como Fórum Comunitário, curso de elaboração 
de projetos para ONGs, auxílio a festas tradicionais (Festa do Divino 
Espírito Santo e Cavalgada), contribuição para o Sindicato Rural pro-
mover o V Dia de Campo para o Cultivo de Milho, patrocínio para a Es-
cola São José promover o curso de aproveitamento de alimentos, apoio 
ao Ibama para promover o projeto “Muquém, Fé no Meio Ambiente – 7ª 
edição”. Todas as ações fortalecem a relação com a comunidade e dão 
suporte à tradição local

Patrocínios e doações 2011 R$ 108.000,00

Doações às entidades filantrópicas APAE, Conselho da Comunidade, 
Pastoral da Criança, Abrigo dos Idosos, Lar das Crianças, Associação 
de Deficientes, Associação dos Moradores do Jardim Atlântico, Hospi-
tal do Câncer de Goiânia e Entidade Amor e Vida, para continuidade de 
atividades relevantes para a comunidade

Projeto “Artesão Solidário” 2007 R$ 18.494,16
Manutenção de um ponto para venda de produtos artesanais. Espera-
se, a partir de 2012, que o projeto se torne autossuficiente em termos 
econômicos. Geração de renda para várias famílias

Biblioteca Cora Coralina 2008 R$ 39.262,39 Biblioteca comunitária, gratuita e aberta. Valor de manutenção

Projeto “Atleta do Futuro” 2009 R$ 25.273,04 Parceria com o SESI, atende mais de 1.000 jovens com aulas gratuitas
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Promoção da cidadania no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 2010 R$ 100,000,00 Melhoria de infraestrutura local e capacitação de pessoas de baixa renda

Construção de unidade escolar no município 
de Santa Rita do Novo Destino 2011 R$ 492,.701,85 Melhoria do nível educacional

Projeto “Horta Sustentável” 2011 R$ 9.560,00 Reinserção social de reeducados do sistema prisional de Goianésia

Cultivo de Seringueira/Pimenta - Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Goianésia e 
Santa Rita do Novo Destino

2011 R$ 78.750,00 Geração de renda e emprego

Projeto “Florescendo Mel/Cidadania no 
Cerrado” 2011 R$ 277.069,00 Incentivo à produção e comercialização de mel silvestre em escala 

nacional (SIF). Geração de renda

3ª Rodada SEAT III Barro Alto/Niquelândia 2011 R$ 291.139,94

Aplicação do SEAT (Ferramenta de Avaliação Socioeconômica) 
para identificação dos impactos da atuação da Anglo American nos 
últimos 3 anos. Entrevistas com partes interessadas para estabelecer 
um novo Plano de Envolvimento com a Comunidade (PEC), visando 
alinhamento de interesses, minimização de impactos negativos e 
potencialização de positivos

Ações de cidadania e orientação política para 
conselheiros, servidores públicos e comuni-
dade através da Agenda Pública

2010 R$ 322.311,33 Capacitação do Governo local para cidadania

Orientação sexual e saúde reprodutiva 
através da Reprolatina 2010 R$ 322.205,35 Capacitação de promoção da saúde

Consultoria para reorganização do sistema de 
saúde de Barro Alto através da ATTO Saúde 2010 R$ 277.721,60 Capacitação de promoção da saúde

Projeto “Goiás”, desenvolvido pela CARE 
Brasil 2008 R$ 890.608,89 Mobilização social, melhoria da educação, desenvolvimento do em-

preendedorismo e geração de renda e emprego

Obras Fundesba - Hospital 2008 R$ 348.009,72 Obras de infraestrutura no município

sã
o

 p
a

u
lo Projeto “Comunidade Educadora” 

nos municípios de Francisco Morato e Franco 
da Rocha.
Processos, Impactos e Mudanças.
Programa São Paulo

2009 R$ 120.000,00

Formação de alunos do ensino fundamental e médio de escolas públi-
cas como Agentes Pedagógicos Ambientais, multiplicadores, via cursos 
de educação ambiental voltados ao desenvolvimento de consciência 
crítica. Usam-se atividades lúdicas e se promovem mudanças compor-
tamentais, incentivando a implantação da coleta seletiva em parceria 
com catadores
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Doação de 10.000 litros de óleo diesel à 
prefeitura de São Félix do Xingu (PA) 2011 R$ 22.300,00 Melhoria de estradas e pontes. Manutenção de relações positivas com 

a comunidade, visibilidade e credibilidade frente aos órgãos públicos

ajuda fiNaNceira sigNificativa receBida do goverNo

iNvestimeNtos em iNfraestrutura e serviços oferecidos, priNcipalmeNte para BeNefício púBlico
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Na Anglo American, assim como Saúde e Segurança 
Ocupacional, o Meio Ambiente é um tema central 
e prioritário, envolvendo todos os níveis e todas as 
atividades da empresa.

A Gerência de Desenvolvimento Sustentável da 
Unidade de Negócio Níquel desenvolve um trabalho 
constante de engajamento e mobilização de todos 
os empregados e instâncias da companhia para o 
conhecimento, disseminação e atualização quanto as 
melhores práticas ambientais. Para a Anglo American, 
sustentabilidade é um diferencial de competitividade 
do próprio negócio.

Para a empresa, qualidade ambiental máxima é um 
princípio não negociável e, dentre o conjunto das 
normas internacionais, legislação local e suas próprias 
normas e metas de desempenho, a companhia busca 
adotar os padrões e os procedimentos de controle que 
forem mais rigorosos.

O Grupo Anglo American tem o objetivo de ser 
referência mundial de ecoeficiência e de desempenho 
ambiental para setor de mineração. Isso se reflete em 
todos os aspectos de sua atuação empresarial e em 
todos os detalhes de suas operações.

ao se instalar em barro alto, consciente dos seus efeitos 
como polo de atração econômica e populacional, a anglo 
american teve no seu rol principal de preocupações 
não só evitar o crescimento urbano desordenado, como 
também a instalação de infraestrutura adequada à 
expansão da cidade.

a anglo american promoveu um amplo e democrático 
processo de debates na cidade e contratou a elaboração 
de um Plano Diretor, finalizado em 2010.

Hoje, a empresa está empenhada em estimular ações 
e discussões junto à sociedade local, ao legislativo e 
às autoridades públicas, visando a elaboração das leis 
de Uso e Ocupação do solo, regras e regulamentos 
necessários ao cumprimento do Plano Diretor.

assim também foi feito com o Plano de saneamento 
básico de barro alto. Para a elaboração desse plano, que 

inclui abastecimento de água, águas pluviais, tratamento 
de esgoto e esgotamento sanitário, coleta, manejo e 
disposição dos resíduos sólidos, foi contratada, pela 
anglo american, a sabesp (uma das maiores empresas 
mundiais de abastecimento de água e saneamento).

Em parceria com a sabesp, e especificamente para 
a questão dos resíduos sólidos, foi contratada a 
ambconsult.

a existência de um Plano Diretor e de um Plano de 
saneamento para barro alto se constitui em um enorme 
diferencial positivo para a cidade. Esses investimentos 
(da ordem de r$ 560.000 em 2011) visam garantir os 
instrumentos para uma expansão e uma vida urbana de 
qualidade. Esses planos são ferramentas fundamentais 
para que os recursos federais e estaduais já existentes 
para obras de infraestrutura e melhoria urbana possam 
ser direcionados ao município.

2011 - plaNo de saNeameNto e plaNo diretor de Barro alto

05

ações e 
projetos 
amBieNtais

foi o iNcremeNto do total 
de iNvestimeNtos e gastos 
em proteção amBieNtal da 

aNglo americaN em 2011 
com relação a 2010

100%
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As ações voltadas para o meio 
ambiente integram-se em 
um Sistema de Gestão que 
desde 2001 é certificado pela 
ISO 14001 e hoje seguem 
o “Padrão para Gestão 
Ambiental”, desenvolvido pela 
Anglo American para englobar 
várias diretrizes e ferramentas 
de gestão na área: Princípios 
Ambientais; sistemática de 
Gestão de Riscos, Normas 
e Padrões de Desempenho 
Ambiental da Anglo American, 
Banco de Dados estatísticos.

Todo esse amplo conjunto 
de regras e diretrizes, 
que se estende dos 

estudos preliminares até o 
monitoramento e controle 
de todas as atividades, se 
aplica igualmente às áreas 
das operações já existentes 
(“brownfields”) e às áreas de 
prospecção e pesquisa para 
novos projetos (“greenfields”).

É rotina-padrão da empresa 
promover, todos os anos, 
para os públicos interno 
e externo, uma série de 
atividades educativas sobre a 
temática ambiental.

Internamente, a companhia 
familiariza os empregados com 
a sua política e suas práticas 

ambientais e, além disso, cada 
departamento é alvo de ações 
especificamente direcionadas 
para suas necessidades e 
interesses.

Nas unidades de produção, 
além de todas as atividades 
internas, são realizados, 
anualmente, eventos 
educativos. Abertos 
à comunidade, esses 
eventos visam disseminar a 
necessidade da participação 
de todos na melhoria da 
qualidade ambiental.

Na anglo american, a gestão de 
meio ambiente, assim como a nossa 
‘pauta’ de sustentabilidade, nasceu 
de um modo bastante enraizado 
com o propósito central de melhoria 
da qualidade e do resultado geral 
desejado para a empresa.

a gestão integrada de qualidade 
fez com que, no brasil a anglo 
american tenha sido pioneira em 
manter todas as suas operações e 
etapas de produção, inclusive a de 
fechamento de mina, certificadas 
pelos padrões isO.  

Essa visão integrada de qualidade e 
gestão conduziu a uma incorporação 
natural e consistente da questão 
ambiental e social em todas as 
nossas atividades.  

Para nós, boa gestão dos recursos 
naturais e da biodiversidade, uso 
e consumo racional de água e 
energia, a máxima redução possível 

da nossa pegada ecológica, a visão 
de sustentabilidade permeando 
todos os níveis da companhia, são 
indissociáveis de boa performance 
econômica e financeira.

Para sermos uma empresa 
saudável, temos que viver 
em comunidades saudáveis e 
sociedades saudáveis, dentro e fora 
do nosso espaço físico específico. 

O enraizamento dos princípios da 
sustentabilidade nos fundamentos 
da nossa atividade empresarial 
no brasil levou a que pudéssemos 
contribuir substantivamente na 
construção do amplo e detalhado 
arcabouço de normas e metas que, 
em termos ambientais e sociais, hoje 
norteiam a anglo american global. 

Em 2011, definimos como nosso 
caminho dar, cada vez mais, 
fundamentos sólidos, indicadores 
concretos de avaliação e 

consistência mensurável para 
nossas normas ambientais e 
para os padrões de qualidade 
ambiental que desejamos.

sustentabilidade mensurável 
e perceptível. Uma mesma 
agenda. isso é o que queremos 
ver em todas as mesas: da 
recepcionista à presidente.

juliaNa rehfeld • gerente 
geral de desenvolvimento 

Sustentável

20
11

disposição de resíduos, 
tratameNto de emissões 
e custos de remediação

custos de preveNção 
e gestão amBieNtal

total

total

total

20
10

20
09

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Exploração
Niquelândia
Barro Alto
Projeto Barro Alto

R$ 294.486,65

R$ 2.136.502,95

R$ 2.430.989,60

R$ 1.212.235,08

R$ 976.531,29

total de iNvestimeNto e gastos em proteção amBieNtal, por tipo

em r$
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Biodiversidade 

Uma das questões mais 
sensíveis da atividade 
mineradora é a da sua 
convivência harmoniosa com 
a biodiversidade dos locais 
onde opera.

A Anglo American tem, em 
caráter global, uma política 
rigorosa para a abordagem 
das questões relativas ao 
tema da biodiversidade e 
se ampara na Convenção 
da Diversidade Biológica 
e nas Diretrizes do ICMM 
(International Council on 
Mining & Metals). 

O documento “Padrão para 
a Gestão Ambiental” (Anglo 
American Environment Way) 
define como ferramenta 

específica de trabalho 
o Plano de Ação para a 
Biodiversidade (PAB), que 
inclui mapeamento, pesquisa 
e monitoramento constantes, 
gerenciamento de riscos e 
metas de desempenho.

No PAB, são avaliados o 
status de conservação e 
o status funcional de cada 
área, orientando as ações de 
gestão, que vão da fase inicial 
da pesquisa de novas lavras 
até o pós-fechamento da mina.

Em Niquelândia, no ano de 
2011, a empresa consolidou 
um método de revegetação 
que em muito aumentou 
a eficiência do processo 
de regeneração de áreas 

vulneráveis (as muito 
inclinadas e de difícil acesso).

Nessas áreas, a recuperação 
vegetal, além de ser feita por 
meio de biomantas, depois 
de vários estudos, foi alvo 
também de um processo de 
semeadura com resultados 
bastante otimizados.

Nesse mesmo sentido, fruto 
de uma parceria da Anglo 
American com o Centro 
de Pesquisa Agropecuária 
do Cerrado, da Embrapa 
(Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), no 
ano de 2011 se avançou 
significativamente na 
identificação e estudo 
de plantas nativas, 

características da região, 
com grande capacidade de 
acumulação de metais.

Enquanto nas espécies 
vegetais de um modo geral a 
concentração de metais em 
níveis iguais ou superiores 
a 2 ppm se mostra tóxica 
e letal, algumas espécies 
regionais apresentam 
capacidade de acumulação 

em seu organismo de até 
5.000 ppm.

Além de muito eficientes na 
recuperação da vegetação 
nativa local, essas espécies 
estão sendo estudadas como 
alternativa de descontaminação 
para outros tipos de terrenos.

Esse trabalho de recuperação 
de áreas mineradas e 

descontaminação de solos 
com o uso de plantas nativas 
abre um novo cenário de 
perspectivas para a melhoria 
ambiental da atividade 
mineradora de um modo geral.

No Brasil, tanto a planta de 
produção de Niquelândia 
como a de Barro Alto, embora 
funcionando em regiões ricas 
em biodiversidade de Cerrado 

etapas da recuperação da vegetação de áreas lavradas

1ª  Remoção e armazenamento apropriado da manta orgânica de solo.

2ª  Remoção e estoque da camada estéril para recuperação topográfica.

3ª  Lavra do minério de níquel para processamento.

4ª  Recomposição topográfica do terreno com a camada estéril estocada.

5ª  Reposição da manta orgânica do solo e sua revegetação com espécies nativas.

parcerias com a embrapa 
e a ong FFi fazem parte 
do desenvolvimento 
do plano de ação para 
biodiversidade.
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Eu sou Engenheiro Florestal e, como profissional, 
tenho plena consciência que, ao chegar a um local 
inexplorado, a mineração promove uma verdadeira 
revolução no espaço ocupado.

É um desafio grande e muito gratificante 
trabalhar, desde a etapa zero de um projeto, nas 
melhores técnicas e métodos de recuperação da 
paisagem, da sua cobertura vegetal, da sua plena 
integridade ambiental. 

É um desafio ter a meta de fazer um levantamento 
completo da biodiversidade de uma região. E 
é muito gratificante concluir o levantamento 
desse rico patrimônio conseguindo que ele seja 
conhecido e protegido pelos seus verdadeiros 
donos: as crianças, os professores, os homens e as 
mulheres da terra.

 
marcelo galo • gerente de desenvolvimento 

Sustentável para niquelândia e barro alto

e Campo-cerrado, não se 
localizam em áreas de proteção 
definidas pelo Governo, como 
parques, reservas ou unidades 
de conservação.

Apesar disso, são 
consideradas como “hot 
spot” por entidades como a 
Conservação Internacional, ou 
seja, bioma prioritário para a 
conservação da biodiversidade.

Levantamentos realizados 
anualmente visam identificar, 
na região das propriedades 

da Anglo American, espécies 
endêmicas do Cerrado e 
também algumas espécies 
ameaçadas, de acordo com as 
listas elaboradas pelo Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) e pela 
IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). Em 
2011, os levantamentos não 
evidenciaram nenhuma espécie 
em extinção ou seriamente 
ameaçada nas regiões de 
operação e entorno da Anglo 
American em Goiás. 

Espécie 
Boa constrictor

Nome Comum 
Jiboia

Espécie 
Epichrates cenchria

Nome Comum 
Salamanta

Espécie 
Neothraupis fasciata

Nome Comum 
Cigarra-do-campo

Espécie 
Chrysocyon brachyurus

Nome Comum 
Lobo-guará

Espécie 
Eira barbara

Nome Comum 
Irara

Espécie 
Procyon cancrivorus

Nome Comum 
Mão-pelada 

Espécie 
Didelphis albiventris

Nome Comum 
Gambá-de-orelha-branca

Espécie 
Cuniculus paca

Nome Comum 
Paca

Espécie 
Nasua nasua

Nome Comum 
Quati 

Espécie 
Cerdocyon thous

Nome Comum 
Cachorro-do-mato ou Guaraxaim

Espécie 
Tamandua tetradactyla

Nome Comum 
Tamanduá-mirim  

pouco preocupaNte em via de ameaça

lista de espécies da fauNa eNcoNtradas No 
levaNtameNto de 2011 Na região de Barro 
alto e NiquelâNdia (go) 

equipe de meio ambiente 
de barro alto visita a sede 
da embrapa em brasília.
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unidadeS 
reSponSÁveiS 
pelaS ÁreaS

POSIçãO EM RELAçãO 
A ÁREAS PROTEGIDAS 
OU COM ALTO íNDICE 
DE BIODIVERSIDADE

ÁREAS PRÓPRIAS, 
ARRENDADAS, 

ADMINISTRADAS 
(km²)

ÁREA 
OPERACIONAL 

(km²)

TAMANHO 
DE ÁREAS 

DE HABITATS 
PROTEGIDOS (km²)

TAMANHO 
DE ÁREAS 

RESTAURADAS 
(km²)

LOCALIZAçãO 
GEOGRÁFICA 
(MUNICíPIOS)

niquelândia

Área de alto índice de 
biodiversidade fora de 
áreas protegidas

285
12 na usina

116 no 
reflorestamento

144 0,9 Niquelândia - GO

barro alto 55,5
5,5 na usina

50 na mina
21,4 0,04 Barro Alto - GO

exploração 118 118 0 0
Região de São Félix 
do Xingu (PA) e 
Comodoro (MT)

valor para a biodiverSidade caracterizado por

TIPO DE 
OPERAçãO

ATRIBUTO DA ÁREA PROTEGIDA 
POR LEI OU DE ALTO VALOR 

PARA BIODIVERSIDADE

STATUS DE PROTEçãO DE ACORDO 
COM LEGISLAçãO APLICÁVEL E 
REFERêNCIAS INTERNACIONAIS

REFERêNCIAS ADOTADAS 
PARA DEFINIR O STATUS DE 

PROTEçãO

Produção Cerrado e campo-cerrado

Hot Spot CI; 
Áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade

Conservation International; 
Ministério do Meio Ambiente

Extração mineral Cerrado

Pesquisa mineral Pantanal e Floresta Amazônica

As ações da Anglo American 
são realizadas contando com 
parcerias com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a 
Embrapa e a Fauna & Flora 
International.

Todo um trabalho de mais de 
cinco anos da Unidade de 

Negócio Níquel com a UFG 
resultou no mais completo 
levantamento já realizado 
sobre um ecossistema 
brasileiro, incluindo fotos de 
todas as espécies vegetais 
e animais já identificadas 
incidentes no bioma do 
Cerrado brasileiro.

Em 2011, esse material 
foi editado e colocado à 
disposição da população, 
recebendo tratamento 
pedagógico de modo a torná-
lo um importante instrumento 
de aprendizado para as 
escolas da região: a série “A 
Biodiversidade vai à Escola”.

Nº de professores 
treiNados

Niquelândia 
87

Barro Alto 
45

 

escolas eNvolvidas

Niquelândia 
26

Barro Alto 
12

 

áreas protegidas e restauradas* 

espécies em extiNção localizadas deNtro das áreas afetadas

2009 
hot spot

2010 
hot spot

2011 
hot spot

bioma cerrado (go) cerrado (go) cerrado (go)

operação niquelândia / 
barro alto

niquelândia / 
barro alto

niquelândia / 
barro alto

liSta ibama iucn citeS ibama iucn citeS ibama iucn

ameaçadaS 1 2

vulnerÁveiS 4 4 3

quaSe ameaçadaS 4 3 7 6 3 1

mínimo de preocupação 234 1 9

Fora de perigo 13 32

pouco preocupante 10

dadoS deFicienteS 180 1

em perigo 3 7

ameaça iminente 1

*Dados aproximados.  
Nota geral: 1 hectare equivale a 0,01km2.

 
Total: 132

 
Total: 38

“A Biodiversidade vai à 
Escola” foi um projeto 
reconhecido pelo Guia 
Exame de Sustentabilidade, 
no ano de 2011. Sete 
livros compõem a coleção 
de publicações: Plantas, 
Insetos, Peixes, Anfíbios, 
Répteis, Aves e Mamíferos.

Esse material, além 
de um levantamento 
completo da biodiversidade 
local, descreve por 
fotos e texto, de modo 
educativo e acessível, 
as características de 
cada espécie, sua 
incidência e como se faz o 
trabalho científico de sua 
identificação.

Pesquisadores da UFG 
foram às escolas de 
Barro Alto e Niquelândia, 
treinaram professores 
locais e implantaram todo 
um programa educativo de 
estudo da biodiversidade 
do Cerrado brasileiro.

Na interface do seu trabalho 
comunitário com suas 
metas de conservação da 
biodiversidade, a Anglo 
American promove, além de 
campanhas de mobilização, 
ações educativas e de 
conscientização de combate 
às queimadas e aos 
incêndios florestais.

Em 2011, a Anglo American 
firmou uma parceria com 
a prefeitura municipal de 
Niquelândia, o Núcleo 
do Centro Nacional de 
Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais 
(Prevfogo) de Goiás e 
com a Gerência Estadual 
do Ibama, apoiando na 
confecção de folders para 
o estabelecimento de uma 
Brigada de Incêndio.

As ações e campanhas 
educativas promovidas pela 

empresa, voltadas para 
toda a população e com 
foco especial no público 
escolar, fazem um trabalho 
intenso no que diz respeito 
também às matas ciliares, 
sua importância para a 
biodiversidade e para a 
conservação da qualidade 
dos cursos d’água.

No ano de 2011, a Anglo 
American, atendendo às 
exigências das Leis de 
Compensação Ambiental 
em vigor no País para 
licenciamento de novos 
projetos, negociou que os 
R$ 35 milhões em recursos 
pagos com essa finalidade 
fossem canalizados para a 
criação de parques e áreas 
florestais protegidas para o 
uso e benefício da população 
das regiões de Barro Alto e 
Niquelândia.
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eNergia e mudaNças climáticas

tamaNho da floresta de 
plaNtação de eucalipto 
em hectares

Área Florestal Plantada

10.820 ha

tamaNho das áreas de 
floresta Nativa

Áreas verdes voluntárias

Áreas de aPP

reserva legal

1.053,2 ha 

5.036,3 ha 

4.872,2 ha 

quaNtidade de pessoas 
que traBalham Nesse 
setor

Empregados

68
Contratados

26

Número de mudas 
No viveiro

Eucaliptos

702.883
Mudas Nativas

10.300*

coNsumo aNual de 
cavaco de madeira  
Na usiNa

83.716,60 
toneladas 

*Estimativa

Na Anglo American, 
mudanças climáticas, 
redução das emissões de 
gases geradores de efeito 
estufa, medidas de mitigação 
e compensação e análise dos 
seus riscos e oportunidades 
fazem parte, regularmente, 
da agenda de discussões do 
Comitê Gestor Internacional.

O Grupo Anglo American 
participou ativamente da 
Conferência do Clima das 
Nações Unidas, realizada em 
2011 em Durban, na África do 
Sul, bem como dos principais 
eventos internacionais – 
públicos e privados – de 
discussão e propostas visando 
a redução da emissão de 
gases geradores do efeito 
estufa e o combate às 
mudanças climáticas.

No Brasil, a empresa 
é membro fundador do 
Programa Brasileiro GHG 
Protocol e do Fórum 
Empresas pelo Clima (EPC), 
que discute e estabelece 
padrões e metodologias para 
a elaboração de inventários de 
emissões, estratégias e metas 
de redução e fomenta sua 
divulgação pelas empresas.

No Negócio Níquel, os 
inventários de emissões 
de gases de efeito estufa 
são anualmente apurados, 
regularmente revistos e 

publicados na plataforma 
pública do GHG Protocol 
(www.ghgprotocolbrasil.com.br). 
A empresa atualmente se 
organiza para que o seu 
próximo inventário seja 
verificado externamente, de 
forma independente.

No que diz respeito à Unidade 
de Negócio Níquel, os riscos 
e oportunidades relacionadas 
às mudanças climáticas são 
constantemente analisados e 
fazem parte da pauta regular de 
discussões do Comitê Gestor.

Para a empresa, no Brasil, 
os maiores riscos dizem 
respeito às alterações 
climáticas locais que 
aumentam os eventos de 
queimadas e incêndios 
florestais, fazendo a 
companhia direcionar uma 
atuação cada vez mais ativa 
nas medidas de combate e 
mitigação desse problema.

Como oportunidade, além 
dos diferenciais competitivos 
positivos que a execução 
de uma política robusta 
de redução de emissões 
proporciona em termos 
de acesso aos mercados, 
se destaca o leque de 
alternativas energéticas 
renováveis que o País oferece 
à empresa para avançar e 
alcançar suas metas.

A Anglo American tem como 
meta implantar projetos que 
reduzam significativamente 
suas emissões até 2015 
e, para evitar impactos 
financeiros da eventual 
taxação de carbono por 
questões regulatórias, tem 
o objetivo permanente de 
ampliar o uso de energias 
renováveis em suas fontes de 
suprimento, reduzindo a sua 
pegada de carbono.

Além de executar um 
programa contínuo de 
aumento da eficiência 
energética, buscando alcançar 
todos os equipamentos, 
em todas as etapas da sua 
atividade, a Unidade de 
Negócio Níquel implantou 
na Codemin o uso de 
combustíveis renováveis em 
seus processos de produção.

Na Codemin, em Niquelândia, o 
uso do cavaco de madeira nos 
seus fornos de processamento 
responde por 1/3 da energia 
utilizada. Além disso, o uso 
dos finos de cavaco, em 
substituição ao óleo combustível 
foi implementado e os 
resultados ainda estão sendo 
avaliados para determinação da 
eficiência dessa substituição. 
Em Barro Alto, na usina de 
processamento, inaugurada no 
fim de 2011, de porte muito 
maior, ainda está em fase de 
ajustes de produção.
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(1) As emissões detalhadas por fonte são apresentadas no inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa, ano base 2009, 2010 e 2011.
(2) Proveniente das emissões de energia elétrica adquirida.
(3) Engloba as emissões indiretas nas fontes móveis de combustão (veículos, composições e equipamentos pesados), dados aproximados. 
 
O aumento das emissões e consumo de energia ocorreram em 2011 pela entrada em operação da planta de Barro Alto.

Realizado através da metodologia GHG Protocol.

medidas e gestão de outras 
emissões atmosféricas

resíduos e eflueNtes

A Anglo American tem no Padrão para Gestão Ambiental 
requisitos rígidos e estritos quanto ao tratamento e à 
disposição final de resíduos e efluentes:

• Em torno das áreas de exploração mineral, barreiras 
e bacias de contenção e sedimentação de sólidos 
evitam o seu carreamento para os cursos d’água e 
possibilitam a disposição adequada desse material, 
como ocorre com o material estéril obtido no processo 
de mineração. Como não há tratamento químico do 
minério antes do seu processamento, esse material 
pode ser depositado diretamente no solo.

• A escória, originada na etapa final do processamento do 
níquel, composta basicamente de silicato de magnésio, é 
material inerte e depositado em pilhas apropriadas.

• O pó do minério recolhido pelos exaustores da planta 
industrial é reprocessado otimizando o aproveitamento 
global do níquel alimentado no processo.

• Efluentes gerados nas áreas de manutenção da 
empresa são tratados pelo sistema cíclico CSAO 
(Caixa de Separação de Água e Óleos), com a 
reutilização da água resultante deste tratamento.

• As águas residuárias, bem como todo o esgoto 
sanitário gerado nas minas e plantas de produção, 
são tratados por meio de processo anaeróbico.

•	 monitoramento das 
partículas totais 
em suspensão. É 
mantida uma rede de 
monitoramento, localizada 
em pontos estratégicos 
relevantes (em função da 
predominância dos ventos) 
para medição, por meio 
de equipamento Hi-Vol 
(Amostradores de Grande 
Volume), das partículas 
totais em suspensão.

•	 poeiras sedimentadas. 
É mantida uma rede de 
coletores para quantificar 
a poeira gerada pelo 
processo produtivo.

•	 controle de emissões 
atmosféricas. 
Realizado por meio de 
filtros e catalisadores 
retentores de partículas 
em suspensão. Todos os 
equipamentos e chaminés 
são constantemente 
monitorados e submetidos 

a manutenção preventiva 
periódica. Todas as 
emissões atmosféricas - 
inclusive as decorrentes 
do uso de equipamentos 
variados, como 
refrigeradores e aparelhos 
de ar-condicionado - são 
monitoradas, quantificadas 
e qualificadas.

•	 controle de poeiras 
fugidias. Realizado 
diariamente em todas as 
vias não pavimentadas 
utilizadas no processo 
de produção.

•	 controle das emissões 
veiculares. Anualmente, 
a empresa realiza 
um programa geral 
de monitoramento 
de emissões e de 
manutenção em toda a 
frota de veículos, inclusive 
de fornecedores, (visando 
também a redução de 
consumo de combustível). 

Diretas Indiretas (2) Emissões de biomassa Total Fontes indiretas (3) 

800
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2009 2010
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174.679

7.715

168.631

351.025

176.957

15.666

165.259

357.882

21.185

443.003

22.237

210.461

675.701

18.37316.168

eNergia primária
2009 2010 2011

uNidade
valor valor valor

não renovÁvel  1.416.765,19  1.540.290,24  3.680.110,99 

giga joulesrenovÁvel  961.086,22  963.361,72  1.106.182,99 

total  2.377.851,40  2.503.651,95  4.786.293,98 

eNergia primária
2009 2010 2011

uNidade
valor valor valor

eletricidade (total)  1.126.488,37 1.101.682,40 2.741.538,06 giga joules
 

emissões1 diretas, iNdiretas e de Biomassa (em toNeladas de co2 equivaleNte)
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recursos hídricos e circuito fechado de água

A água é um elemento fundamental na 
atividade de mineração. Ela é utilizada 
desde a extração, e em todo o processo, 
até a obtenção do produto final.

A Anglo American tem diretrizes e 
metas corporativas rígidas de redução 
do consumo de água para todas as suas 
unidades de negócio, com horizonte de 
longo prazo, similar à estratégia para 
emissões de carbono.

As plantas de produção de Niquelândia 
e de Barro Alto dispõem de circuito 
fechado de água para o resfriamento do 
minério no processo de produção.

Na Codemin, o sistema já é estabilizado e, 
com pequenas oscilações, causadas pela 

evaporação e por alterações nas perdas 
do processo, o índice de reutilização da 
água se situa na média de 80%.

Em Barro Alto, a barragem, com 
1,8 milhão de m3 de capacidade, 
conta com um sistema especial de 
impermeabilização e captação de águas 
das chuvas por meio de canaletas de 
drenagem, que permitem um índice 
maior de reutilização das águas, podendo 
chegar até 90%.

Há reservatórios de água nas 
instalações de beneficiamento de 
níquel para alimentar a operação, 
que funciona com circuito fechado de 
água. Captações de água em corpos 
hídricos são realizadas somente quando 

as chuvas não são suficientes para 
normalizar o nível dos reservatórios, 
repondo as perdas por evaporação que 
ocorrem no processo.

O Programa de Gestão dos Recursos 
Hídricos da Anglo American foi 
baseado em amplo conjunto de 
estudos e avaliações (realizados 
pela própria empresa, por empresas 
externas especializadas e instituições 
independentes), definindo uma 
rede de pontos de amostragem 
e monitoramento para as águas 
superficiais e subterrâneas.

Preocupada em avaliar e evitar a 
interferência das suas operações nos 
recursos hídricos, e considerando os 

detalhes hidrogeológicos da região onde 
atua, a empresa monitora a vazão e a 
qualidade de pequenos cursos d’água 
e córregos próximos às áreas de suas 
operações e nos entornos.

No que diz respeito às águas 
subterrâneas, em cada uma das duas 
plantas produtivas são mantidas dezenas 
de pontos de medição para avaliar a 
qualidade e o nível dos lençóis freáticos. 

Em Barro Alto, são 25 pontos de 
medição e avaliação (trimensais para 
a qualidade das águas e mensais para 
o nível do lençol freático). As águas 
superficiais são avaliadas em 10 pontos.

Na Codemin, são dois poços artesianos 
e 13 piezômetros. Nas áreas de 
reflorestamentos, são sete poços 
artesianos e as análises são feitas a 
cada três meses. 

A Anglo American mantém um sistema 
de tratamento de água para o consumo 
e o abastecimento das suas instalações. 
Diariamente é realizado o controle 
dos parâmetros de cloro e dureza 
e, trimestralmente, são realizadas 
análises físico-químicas que avaliam as 
condições de qualidade da água em uso 
nas plantas de produção.

total1 retirada de água por foNte (1000m³/aNo)

NiquelâNdia Barro alto exploração2 total

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

volume total 
água retirada de 
superfície

1.593 1.550 1.451 1.071 331 1.970 2 2 3 2.667 1.886 3.424

volume total água 
suBterrâNea

27 22 45 0 168 54 0 3 5 27 193 105

volume total de 
aBastecimeNto 
muNicipal de água

0 0 0 98 0 0 1 1 1 100 1 1

volume total de 
eflueNtes

0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0

total 1.620 1.573 1.496 1.186 499 2.024 3 6,5 9 2.809 2.080 3.530

¹ Resultados apresentados sem decimais; somas foram arredondadas.

² Morro sem Boné-MT, Jacaré-PA e Goiânia-GO.
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carta da auditoria

relatório de asseguração limitada dos auditores iNdepeNdeNtes soBre o relatório à sociedade 2011 

aos administradores 
anglo american Brasil ltda. 
são paulo - sp

critérios e as diretrizes para relatórios de sustentabilidade 
do Global Reporting Initiative (GRI-G3) para o Nível de 
Aplicação A+. As opiniões, informações históricas e 
informações descritivas e sujeitas a avaliações subjetivas 
e à avaliação de conformidade legal das informações 
contidas no Relatório à Sociedade 2011 não foram 
contempladas no escopo dos trabalhos desenvolvidos. 
Adicionalmente, destacamos que as informações relativas 
a determinados indicadores que apresentam medidas 
técnicas podem apresentar variações, uma vez que a 
precisão depende da natureza do indicador e está sujeita 
ao método utilizado como referência.

coNclusão
8.  Com base nos procedimentos executados e nas evidências 

obtidas (Responsabilidades do profissional e Limitações 
inerentes), nada chegou ao nosso conhecimento que nos 
faça crer que o Relatório à Sociedade 2011 da Anglo 
American Brasil, relativo ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2011, não atenda, em todos os aspectos 
relevantes, aos critérios e diretrizes do Global Reporting 
Initiative (GRI-G3) específicos para o Nível de Aplicação 
A+. Identificamos que a edição de 2011 apresenta maior 
clareza e transparência sobre os desafios assumidos em 
2011 e os respectivos resultados, além do posicionamento 
de desafios assumidos para 2012.

êNfase
9.  Sem modificar nossa opinião, chamamos à atenção quanto à 

Definição de Conteúdo do Relatório que, de acordo com os 
princípios do GRI-G3, a Anglo American aprofundou o estudo 
de materialidade para a elaboração do Relatório à Sociedade 
2011, através da realização de pesquisa direcionada para 
empregados, fornecedores e outras partes interessadas. Além 
disso, para o referido estudo foram considerados também os 
resultados dos impactos socioeconômicos nas comunidades 
locais, levantados a partir da ferramenta SEAT (Socio-
Economic Assessment Toolbox). Ainda, através do IBRAM 
(Instituto Brasileiro de Mineração), a Anglo American Brasil 
realizou consultas a outras empresas de mineração quanto aos 
temas considerados mais relevantes para o setor.

São Paulo, 31 de maio de 2012

priceWaterhousecoopers
auditores independentes
CrC 2sP000160/O-5

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

auditoria das demoNstrações coNtáBeis  
em 31 de dezemBro de 2011
10.  As demonstrações contábeis da Anglo American Brasil 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2011 foram auditadas por outros auditores independentes, 
que emitiram seu parecer de auditoria em 30 de abril de 
2012, sem ressalvas. Os indicadores de desempenho 
social e ambiental baseados em informações contábeis, 
e apresentados no Relatório à Sociedade 2011 da Anglo 
American Brasil, foram extraídos dessas demonstrações 
contábeis, as quais não foram objeto de asseguração para 
fins desta revisão. Por fim, a Anglo American Brasil Ltda. 
manteve a opção por publicar uma versão impressa com 
foco nos temas considerados materiais. 

1.  Fomos contratados para realizar um serviço de 
asseguração limitada sobre o Relatório à Sociedade 2011 
da Anglo American Brasil Ltda. (“Anglo American Brasil”) 
do exercício social findo em 31 dezembro de 2011. O 
referido relatório foi preparado de acordo com os critérios 
e diretrizes para relatórios de sustentabilidade do Global 
Reporting Initiative (GRI-G3) para o Nível de Aplicação A+ 
reportando, assim, 79 indicadores de desempenho entre 
essenciais e adicionais e 11 indicadores de desempenho 
do setor de mineração.

respoNsaBilidade da admiNistração soBre o 
relatório à sociedade 2011
2.  A administração da Anglo American Brasil é responsável pela 

elaboração e apresentação do Relatório à Sociedade 2011, 
de acordo com os critérios e as diretrizes para relatórios 
de sustentabilidade do Global Reporting Initiative (GRI-G3) 
para o Nível de Aplicação A+. Esta responsabilidade inclui 
o desenho, a implementação e a manutenção de controles 
internos para a adequada elaboração e apresentação do 
Relatório à Sociedade 2011.  

respoNsaBilidade do profissioNal
3.  Nossa responsabilidade é de emitir um relatório de 

asseguração limitada das informações divulgadas no 
Relatório à Sociedade da Anglo American Brasil do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 com 
base no trabalho realizado.

4.  Conduzimos nosso trabalho de acordo com a Norma 
Brasileira de Contabilidade para Trabalho de Asseguração 
Diferente de Auditoria e Revisão NBC TO 3000, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. Esta norma exige 
o cumprimento com os 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 2011 da Anglo American Brasil não esteja de 
acordo com os critérios e as diretrizes para relatórios de 
sustentabilidade do Global Reporting Initiative (GRI-G3), 
em todos os seus aspectos relevantes. 

5.  Em um serviço de asseguração limitada, os procedimentos 
de obtenção de evidências são mais limitados do que em 
um serviço de asseguração razoável; portanto, obtém-se 
um nível de asseguração menor do que seria obtido em um 
serviço de asseguração razoável. Consequentemente, não 
é possível expressar, e não expressamos, uma opinião de 
asseguração razoável sobre o Relatório à Sociedade objeto 
de nossos trabalhos. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor independente, 
incluindo a avaliação dos riscos do Relatório à Sociedade 
não cumprir significativamente com os critérios e as 
diretrizes para relatórios de sustentabilidade do Global 
Reporting Initiative (GRI-G3).

6.  Dentro do escopo do nosso trabalho, realizamos os 
seguintes procedimentos, entre outros:  
(i)  o planejamento dos trabalhos considerando a 

relevância e o volume das informações apresentadas 
no Relatório à Sociedade 2011; 

     (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 à Sociedade 2011; 

     (iv)  entendimento dos procedimentos e da metodologia de 
cálculo para a consolidação dos indicadores; 

      (v)  confronto por base amostral dos indicadores 
divulgados no Relatório à Sociedade 2011 com as 
informações qualitativas e quantitativas; 

     (vi)  entrevistas com gestores responsáveis pelas 
informações, por meio de visitas às unidades 
administrativas e industriais da Unidade de Negócio 
Níquel da empresa;

     (vii)  a verificação da aplicação dos requisitos previstos pelo 
GRI-G3 para relatórios com Nível de Aplicação A+. 

limitações iNereNtes
7.  Nosso trabalho teve como objetivo verificar se os dados 

incluídos no Relatório à Sociedade 2011 da Anglo 
American Brasil no que tange à obtenção de informações 
qualitativas, à medição e aos cálculos de informações 
quantitativas, se apresentam em conformidade com os 
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aspectos iNdicador defiNição em português resposta

formas de gestão

Desempenho Econômico
Desempenho Ambiental
Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Desempenho Social - Direitos Humanos,
Sociedade e Responsabilidade pelo produto

Pgs. 17; 22 
Pgs. 15; 17; 58; 60; 61; 62; 69; 72
Pgs. 15; 17; 28; 32; 37; 38; 77
Pgs. 17; 18; 20; 24; 25; 77; 78; 
Pgs. 17; 24; 31; 45; 49; 59

estratégia e aNálise
1.1. Declaração do presidente Pg. 6

1.2. Declaração dos principais impactos, riscos e oportunidades Pgs. 10; 17; 20; 24; 60; 69

perfil orgaNizacioNal

2.1. Nome da organização Pg. 2

2.2. Produtos e serviços, incluindo marcas Pg. 2

2.3. Estrutura operacional Pg. 2

2.4. Localização da sede da organização Pg. 12

2.5. Países e região onde a organização atua Pg. 12

2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade Pg. 12

2.7. Mercados atendidos Pg. 22

2.8. Porte da organização Pg. 13

2.9. Mudanças durante o período coberto pelo relatório Pg. 8

2.10. Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Pg. 26

parâmetros para o 
relatório

3.1. Período coberto pelo relatório Pg. 2

3.2. Data do relatório anterior Pg. 82

3.3. Ciclo de emissão dos relatórios Pg. 45

3.4. Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório e seu 
conteúdo Pg. 2

3.5. Definição do conteúdo do relatório (temas, prioridades, stakeholders) Pg. 3

3.6. Limite do relatório Pg. 2

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

A Anglo American Brasil não possui joint 
ventures ou subsidiárias que afetem 
significativamente a comparabilidade 
entre os períodos e organizações

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

3.10. Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores Pg. 2

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

3.12. Tabela que identifica a localização das informações no relatório Pg. 76

3.13. Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o 
relatório Pg. 2

goverNaNça, 
compromissos e 
eNgajameNto

4.1. Estrutura de governança da organização Pg. 22

4.2. Presidência do grupo de governança
O Presidente da Anglo American 
Unidade de Negócio Níquel não exerce 
cargo de Diretor Executivo

íNdice remissivo
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goverNaNça, 
compromissos e 
eNgajameNto

4.3. Porcentagem dos conselheiros que são independentes, não executivos
O Comitê Gestor da Anglo American Uni-
dade de Negócio Níquel não tem mem-
bros independentes ou não executivos

4.4. Mecanismos para acionistas fazerem recomendações ao Conselho de 
Administração Pg. 24

4.5. Relação entre remuneração e o desempenho da organização

A remuneração total é baseada em con-
tratos anuais de desempenho relacionados 
às metas propostas e analisadas por um 
comitê global de remuneração

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 corrup-
ção, a conflitos de interesse, a pagamentos 
a governos e a outros usos de recursos da 
empresa

4.7. Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança

Anualmente, Gestores pactuam planos de 
desenvolvimento com cada subordinado, 
que atendam às necessidades de capaci-
tação e treinamento para que se atinjam os 
objetivos da empresa. Este processo inclui 
todos os níveis da corporação e todos os 
aspectos da sustentabilidade (econômico, 
social e ambiental)

4.8. Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios 
internos Pgs. 14; 15; 17; 18

4.9. Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, 
ambientais e sociais Pgs. 22 e 58

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho (econômico, ambien-
tal e social)

Como parte do Sistema de Gestão 
Integrada, são realizadas regularmente 
análises críticas de desempenho pela Alta 
Administração, além dos processos de 
auditoria que regularmente abrangem o 
desempenho ambiental, social e econômico, 
independentes da Unidade de Negócio

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 responsabilidade pelo produto, a empresa 
instrui os públicos interessados quanto ao 
uso seguro do produto relativo a níveis de 
risco equivalentes a de outros metais

4.12. Princípios e/ou outras iniciativas desenvolvidas externamente Pgs. 20 e 21

4.13. Participação em associações no período coberto pelo relatório Pgs. 20 e 21

4.14. Relação dos grupos de stakeholders engajados pela organização Pg. 3

4.15. Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais engajar Pg. 3

4.16. Abordagens para o engajamento dos stakeholders Pg. 3

4.17. Preocupações levantadas por meio do engajamento dos stakeholders Pg. 3
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LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região Pg. 39

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, 
gênero e região Pg. 38

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

Pg. 36

relações eNtre os 
traBalhadores e a 
goverNaNça

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

Não há um prazo mínimo definido, sendo 
identificada uma situação de mudança 
operacional, o comitê de crise se reúne 
e toma decisões específicas com relação 
a prazos, estratégias de comunicação e 
acordos de negociação
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saúde e seguraNça No 
traBalho

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de 
segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que 
ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional

Pg. 28

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao trabalho, por região Pg. 30

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

Online

saúde e seguraNça No 
traBalho

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais 
com sindicatos Online

treiNameNto e educação

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

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

Online

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira Pg. 34

diversidade e igualdade 
de oportuNidades

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

Pg. 41

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria 
funcional Pg. 42
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saúde e seguraNça do 
clieNte

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

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.

Online

rotulagem de produtos e 
serviços

PR3
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimen-
tos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais 
exigências

Online

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

Online

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de 
pesquisas que medem essa satisfação Online

comuNicações de 
marKetiNg

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relaciona-
dos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio

Online

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

Online

privacidade do clieNte PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de 
privacidade e perda de dados de clientes Online

coNformidade PR9 Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis 
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços Online
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práticas de iNvestimeNto 
e de processos de 
compra

HR1
Percentual e número total de contratos de investimentos significativos 
que incluam cláusulas referentes a Direitos Humanos ou que foram 
submetidos a avaliações referentes a Direitos Humanos

Pg. 17; 100% dos contratos incluem 
cláusulas referentes a Direitos Humanos

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 
submetidos a avaliações referentes a Direitos Humanos e às medidas 
tomadas

Em 2011, não foram realizadas auditorias 
de fornecedores no Brasil referente a 
Direitos Humanos

HR3

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e 
procedimentos relativos a aspectos de Direitos Humanos relevantes 
para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu 
treinamento

Os aspectos de Direitos Humanos 
permeiam todas as ações da companhia, 
que é uma das pioneiras na adesão da 
política do Pacto Global da ONU. No 
ano de 2011, não se realizou nenhum 
treinamento sobre o tema

Não discrimiNação HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas Pg. 24

liBerdade de associação 
e de Negociação coletiva

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

Não há operações identificadas com risco 
à liberdade de associação e negociação 
coletiva
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s) traBalho iNfaNtil HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição 
do trabalho infantil

Online

traBalho forçado ou 
aNálogo ao escravo

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

Online

práticas de seguraNça 
(direitos humaNos e 
seguraNça patrimoNial)

HR8
Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas 
políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de 
Direitos Humanos que sejam relevantes às operações

Online

direitos iNdígeNas HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e 
medidas tomadas Pg. 47
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materiais

EN1 Materiais usados por peso ou volume Online

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes A Anglo American não utiliza materiais 
provenientes de reciclagem

eNergia

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária Pg. 70

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária Pg. 70

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência Online

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

Pg. 69

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções 
obtidas

Pg. 71; medição de energia indireta em 
processo de implantação

água

EN8 Total de retirada de água por fonte Pg. 73; medição de água de chuva em 
implantação

EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água Online

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Online

Biodiversidade

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

Pg. 66

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

Online

EN13 Habitats protegidos ou restaurados Pg. 66

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de 
impactos na biodiversidade Pg. 62

EN15
Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais 
de conservação com habitats em áreas afetadas por operações, 
discriminadas pelo nível de risco de extinção

Pg. 66

emissões, eflueNtes e 
resíduos

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por 
peso Pg. 70

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por 
peso Pg. 70

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

Pg. 69; medição das reduções estão em
processo de implantação

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso Indicador não reportado em função das 
emissões serem pouco relevantes

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e 
peso Online

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação Não há descarte industrial de água. Plan-
tas possuem ciclo fechado de água

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição Online

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos Online

EN24

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basileia – 
Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos 
transportados internacionalmente

Online
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EN25
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de 
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por 
descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora

Online

produtos e serviços

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e 
a extensão da redução desses impactos Pg. 72

EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao 
total de produtos vendidos, por categoria de produto Pg. 71

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

Zero. Não foram aplicadas multas ambi-
entais resultantes não conformidades com 
leis e regulamentos ambientais no período

traNsporte EN29
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros 
bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como 
do transporte de trabalhadores

Online

geral EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo Pg. 61

ec
o
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ô

m
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o
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desempeNho ecoNômico

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucro acumulado e pagamentos para 
provedores de capital e governos

Pg. 22

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as ativi-
dades da organização devido a mudanças climáticas Pg. 69

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido 
que a organização oferece Pg. 42 + Online

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo Pg. 56

preseNça No mercado

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário 
mínimo local em unidades operacionais importantes Pg. 37

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes Pg. 25

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

Pg. 40

impactos ecoNômicos 
iNdiretos

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

Pgs. 45 a 47

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significa-
tivos, incluindo a extensão dos impactos Pg. 45 + Online
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comuNidade 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

Pg. 19

corrupção

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a 
avaliações de riscos relacionados a corrupção Online

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização Online

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Pg. 24

políticas púBlicas

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 
políticas públicas e lobbies Online

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos 
políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país Pg. 50

coNcorrêNcia desleal SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio e seus resultados. Online

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

captação, admiNistração 
e distriBuição de reNda

MM1 Quantidade de terra (própria ou arrendada e gerenciada para as ativi-
dades de produção ou uso extrativista) afetadas ou reabilitadas Online

valor agregado MM2 Número e percentual de operações que requerem planos de gerencia-
mento da biodiversidade Pg. 62 + Online

Biodiversidade MM3 Abordagem para o gerenciamento de estéril de rochas, rejeitos, lamas 
e resíduos Online
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materiais MM4 Número de greves e “portas fechadas” que excederam uma semana 
de duração Online

respoNsaBilidade pelos 
materiais

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

Online

rejeitos da miNeração e 
BeNeficiameNto miNeral 
em graNdes volumes

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

comuNidade

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

Online

MM8 Programas que envolvem a empresa e tratam da mineração artesanal e 
de pequena escala Online

reasseNtameNto MM9
Operações em que houve reassentamentos, o número de reassenta-
dos e como as vidas deles foram afetadas com o processo e atividades 
de reassentamento

Online

fechameNto das 
operações

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

Pg. 19 + Online

direitos à propriedade MM11 Programas e progressos relacionados à responsabilidade pelos 
materiais Online

relatório Níveis 
de aplicação
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inFormaçõeS 
Sobre a Forma de 
geStão da g3

r
e

Su
lt

a
d

oindicadoreS de 
deSempenho da g3 
& indicadoreS de 
deSempenho do 
Suplemento Setorial

Responder a um mínimo 
de 20 Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas de 
desempenho: econômico, 
ambiental, direitos humanos, 
práticas trabalhistas, 
sociedade, responsabilidade 
pelo produto

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

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

Informações sobre a Forma 
de Gestão para cada 
Categoria de Indicador

Não exigido Forma de Gestão divulgada 
para cada Categoria de 
Indicador

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

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

O mesmo exigido para o 
nível B

O ícone do mouse aparece no decorrer de todo este Relatório indicando que o respectivo assunto tem complementos na 
versão online, acessível em http://relatoriosociedade.angloamerican.com.br/2011
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