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do Grupo de deixar um legado para as 
comunidades onde as operações de mineração 
estão instaladas. Em todas as nossas unidades, 
aplicamos as ferramentas que desenvolvemos 
para identificar os riscos e benefícios de nossa 
atuação. Buscamos, assim, potencializar os 
impactos positivos para que os municípios 
e regiões em que atuamos tenham um 
crescimento sustentável e mantenham a 
capacidade de se desenvolver mesmo após o 
fechamento das minas.

Nesse sentido, o processo de integração 
é muito valioso para nossa empresa. As 
operações do negócio Níquel, por exemplo, 
alcançaram importantes e reconhecidos 
avanços na estratégia socioambiental e no 
relacionamento com as partes interessadas. 
O conhecimento adquirido agora pode ser 
disseminado nas operações de Nióbio e 
Fosfatos, permitindo a troca de melhores 
práticas, cujos resultados positivos serão 
compartilhados nos próximos anos entre 
a Anglo American e os moradores dos 
municípios em que estamos presentes.

O Projeto Boa Vista Rocha Fresca (BVFR, 
do inglês Boa Vista Fresh Rock) é um exemplo 
claro de como a gestão dos aspectos sociais 
e ambientais está incorporada em nossas 
práticas. A iniciativa garantirá a manutenção 
da capacidade produtiva de nióbio a partir 
do minério extraído da mina Boa Vista, 
localizada no município de Catalão (GO), 
por meio da implantação de um processo 
capaz de beneficiar a rocha fresca da mina 
atual. Um aporte de US$ 325 milhões foi 

G4-1 Em 2013, grande parte das empresas 
do setor de mineração foi levada a revisitar 
seus planos de investimentos e estratégias 
para o futuro. Após um período de queda 
nos preços das commodities – que teve 
início com a crise global de 2008 – e a 
rápida recuperação observada nos anos 
subsequentes, 2013 foi marcado por alta 
volatilidade, não só econômica, mas também 
nas principias commodities minerais. Esse 
cenário de incertezas forçou uma redefinição 
do portfólio de negócios e dos principais 
projetos de crescimento, medida essencial 
para que as companhias pudessem manter 
sua competitividade e atratividade para 
os investidores no curto e no longo prazo. 
Inserida nesse contexto, a Anglo American 
tomou decisões importantes no último ano 
para aumentar sua eficiência e fortalecer sua 
identidade e presença no Brasil e no mundo.
A integração das Unidades de Negócios 
Níquel, Nióbio e Fosfatos (NNP, da expressão 
em inglês Nickel, Niobium and Phosphates) 
foi uma de nossas principais ações para 
superarmos os desafios desse ambiente ainda 
turbulento para a mineração. A partir dessa 
nova estrutura organizacional – que inclui a 
mudança da sede de Níquel, Nióbio e Fosfatos 
para a cidade de Belo Horizonte (MG) –, 
poderemos buscar sinergias entre as áreas, 
reduzir custos, otimizar processos e reforçar as 
boas práticas de gestão socioambiental e de 
relacionamento com as comunidades. G4-13

Os Negócios NNP da Anglo American no 
Brasil mantêm a mesma visão estratégica 

direcionado para a expansão do negócio 
Nióbio, que garantirá maior rentabilidade à 
empresa, contribuindo também à sociedade, 
à manutenção dos programas sociais, ao 
pagamento de tributos e à geração de renda  
e emprego em toda a região.

Também aprovamos, em 2013, outro projeto 
relevante para a expansão de nossos negócios. 
A reforma dos dois fornos da unidade de 
Níquel em Barro Alto (GO) será importante 
para que a operação atinja a capacidade 
máxima de produção, aumentando a oferta do 
ferroníquel, importante insumo na fabricação 
de aços inoxidáveis. Manteremos, ainda, o 
foco na melhoria contínua das operações de 
Fosfatos, com produtos intimamente ligados 
à agroindústria e pecuária, alguns dos setores 
mais relevantes para a economia nacional.

É importante reconhecer e agradecer o 
empenho de todos os nossos empregados no 
último ano. Estamos passando por um momento 
de transição, do qual surgirá uma Anglo 
American mais sólida e fortalecida, com uma 
nova organização e cultura focada no resultado 
e determinada a crescer. Com a dedicação e 
o comprometimento de nossos profissionais, a 
evolução e a consolidação da Anglo American 
como líder global em mineração nos próximos 
anos será inevitável.

Boa Leitura!

Ruben Fernandes
Presidente dos Negócios  
Níquel, Nióbio e Fosfatos

menSagem do 
preSidente

"Estamos passando 
por um momento de 
transição, do qual 
surgirá uma Anglo 
American mais sólida 
e fortalecida"



4 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 5

Sobre o relato

Presente no Brasil há mais de 40 anos, 
a Anglo American possui mecanismos e 
processos que permitem avaliar impactos 
socioambientais positivos e negativos de 
suas atividades. Por isso, pelo décimo 
ano consecutivo, publica seu relatório 
de desempenho com foco nos aspectos 
econômicos, ambientais e sociais. G4-30

Nesta edição, o escopo do relatório abrange 
os Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos. Entre 
os anos de 2007 e 2010, essas operações 
tiveram seu desempenho reportado de forma 
unificada, refletindo a estrutura organizacional 
até então. As edições entre 2011 e 2013 
abordaram o negócio Níquel. Nesta edição 
de 2014, é retomado o escopo integrado 
NNP, uma vez que a unificação foi realizada 

no último ano, promovendo a integração das 
operações com o objetivo de aumentar a 
sinergia e a eficiência. G4-13 | G4-17 | G4-29

Outra mudança em relação aos anos 
anteriores é a adoção da versão G4, opção de 
relato essencial da Global Reporting Initiative 
(GRI). Seguindo essas diretrizes, a empresa 
respondeu aos indicadores identificados 
como mais relevantes em seu estudo de 
materialidade, incluindo os específicos 
para o setor de mineração. As informações 
apresentadas referem-se ao período de 1o de 
janeiro a 31 de dezembro de 2013 e foram, 
em parte, asseguradas pela PwC, consultoria 
responsável por verificar se os dados incluídos 
no Relatório à Sociedade 2013 – referente à 
obtenção de informações qualitativas, medição 
e cálculos de informações quantitativas – 
estão em conformidade com os critérios e as 
diretrizes para relatórios de sustentabilidade da 
GRI G4. G4-28 | G4-33

Ainda em decorrência da reestruturação 
organizacional e da inclusão de novos negócios 
no escopo do relato, não foi possível para a 
Anglo American estabelecer parâmetros de 
comparação adequados com o desempenho 
de anos anteriores. Por isso, os indicadores 
respondidos apresentam apenas os resultados 
de 2013. G4-22 | G4-23

Comentários, sugestões ou eventuais 
esclarecimentos sobre este documento devem 
ser encaminhados para o e-mail faleconosco@
angloamerican.com. G4-31

Temas maTeRiais
A Anglo American envolve os diversos públicos 
no processo de definição dos temas mais 
relevantes para o Relatório à Sociedade. Para 
cada edição é feita uma pesquisa para que os 
mesmos indiquem quais assuntos consideram 
mais significativos, auxiliando na escolha de 
temas para a edição em desenvolvimento. A 
consulta envolve os empregados, a comunidade 
(geralmente presente nos fóruns de diálogo), 
clientes, fornecedores e parceiros (ONGs, por 
exemplo). São feitas também pesquisas em 
institutos de referência em sustentabilidade 
para avaliar quais os temas das principais 
publicações realizadas no período. Isso também 
contribui para que a empresa possa incluir em 
seu relato os tópicos atuais da discussão do 
desenvolvimento sustentável na sociedade. 

Outra importante fonte de informação para 
temas materiais são os relatórios do processo 
SEAT (Socio-Economic Assessment Toolbox 
– Caixa de Ferramentas para Avaliação 
Socioeconômica), ferramenta utilizada para 
avaliação dos impactos socioeconômicos 
das atividades da empresa e promoção 
do engajamento com as diversas partes 
interessadas, envolvendo as comunidades do 
entorno e vizinhos das operações, empregados 
e contratados, fornecedores, governos 
municipais, organizações do terceiro setor, 
universidades e institutos de pesquisa, além de 
representantes de veículos de comunicação, 
entre outros. O processo do SEAT é realizado 

Comentários, sugestões ou eventuais esclarecimentos 
sobre este documento devem ser encaminhados para  
o e-mail faleconosco@angloamerican.com.01 Empregado da área 

de Planejamento  
de Fosfatos Catalão

01

Esta edição do 
relatório abrange 
os Negócios Níquel, 
Nióbio e Fosfatos, 
refletindo nossa 
atual estrutura 
organizacional
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02

01

Temas materiais 
G4-19

Desenvolvimento  
de fornecedores

Pequenas comunidades e municípios esperam ser beneficiados 
economicamente com a chegada da Anglo American devido à 
oportunidade de fornecer serviços e materiais. Contudo, os fornecedores 
locais podem ter dificuldades em atingir os padrões requeridos ou não 
trabalhar com produtos/serviços necessários à empresa. Esse tema é 
especialmente importante para nossa operação no município de Barro 
Alto (leia mais na página 52).

Pagamento de impostos O bom desempenho da Anglo American no aspecto econômico tende a 
gerar mais receitas para as localidades em que a empresa atua por meio 
do aumento do pagamento de impostos e melhoria na empregabilidade, 
entre outros indicadores (leia mais na página 34).

Investimento e contribuição A Anglo American tem como missão contribuir positivamente para 
o desenvolvimento das comunidades onde opera. Os investimentos 
sociais são parte importante da gestão de impactos sociais, ambientais e 
econômicos da empresa em relação a essas localidades e devem refletir 
ações alinhadas ao diagnóstico socioeconômico realizado a cada três anos 
pela empresa por meio da ferramenta SEAT (leia mais na página 56).

Gestão da água / Gestão 
de energia e mudanças 
climáticas / Resíduos / Uso 
da terra e gestão de risco

A sociedade possui preocupações quanto aos impactos relacionados  
à poluição do ar, do solo e da água, geração de resíduos e uso da terra. 
A Anglo American possui mecanismos para avaliar seus impactos 
ambientais e investe em ações para conservar o meio ambiente e a 
biodiversidade (leia mais na página 64).

Segurança e saúde A Anglo American tem como meta atingir "Zero Lesão" às pessoas 
em seus projetos e operações. Esse tema é prioritário para a empresa, 
que possui uma cultura de segurança e investe para que empregados, 
contratados, comunidades e demais partes interessadas reconheçam 
esse valor (leia mais na página 24).

Produto A Anglo American realiza a prestação de contas sobre a qualidade 
de seus produtos, adotando mecanismos para garantir a segurança 
na produção e no uso, além de benefícios para clientes de diferentes 
setores produtivos (leia mais na página 86).

Ética e integridade A Anglo American é comprometida com a construção de 
relacionamentos éticos, possuindo mecanismos formais para receber 
denúncias e combater práticas de corrupção ou de não conformidade 
com leis e regulamentos, bem como dar respostas às partes interessadas 
(leia mais na página 23).

Due diligence Aspecto que reporta multas e penalidades recebidas, mantendo o 
compromisso com a transparência. Para a Anglo American, due diligence 
também apresenta oportunidades de melhoria em seus processos (leia 
mais na página 75).

Queixas e reclamações Evidencia o compromisso da Anglo American em manter o diálogo constante 
e estruturado com seus stakeholders*, identificando riscos e oportunidades 
para seus negócios. Demonstra como a empresa recebe, registra e trata 
as queixas e reclamações, permitindo o monitoramento da qualidade da 
interação com as partes interessadas (leia mais na página 60).

* Stakeholders: termo em inglês que significa "partes interessadas".

a cada três anos. Os relatórios públicos 
elaborados a partir da ferramenta podem ser 
consultados em www.angloamerican.com.br.  
A partir da análise e cruzamento de todas 
essas fontes de informações, são extraídos os 
temas materiais para o período coberto pelo 
relatório. G4-25 | G4-26 | G4-24 | G4-27

Devido à reestruturação organizacional que 
promoveu a integração das operações de 
Níquel, Nióbio e Fosfatos no fim do período de 
2013, não foi possível seguir essa prática de 
levantamento da materialidade em tempo hábil 
para a publicação. Portanto, a empresa optou 
por revisitar os temas levantados nas últimas 
três edições, dando prioridade aos temas que 
são transversais aos três negócios. Assim, a 
matriz de materialidade definida para 2013 
foca os temas mais relevantes para a atual 
realidade da empresa. G4-18 | G4-20 | G4-21

Os relatórios públicos elaborados a partir do 
diagnóstico do SEAT podem ser consultados 
em www.angloamerican.com.br.

01 Carregamento 
de ferronióbio 
na unidade  
em Ouvidor

02 Operação  
de Fosfatos  
em Catalão

A materialidade 
levantada nas últimas 
três edições deste 
relato foi revisitada, 
priorizando os temas 
transversais aos  
três negócios
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A Anglo American atua há 97 anos no setor de 
mineração e é líder global na produção de platina 
e diamante. Fundada em 1917, a companhia 
de origem sul-africana é sediada em Londres 
(Reino Unido) e negocia suas ações nas bolsas 
de Londres e Joanesburgo (África do Sul). As 
operações do grupo, distribuídas por 18 países 
em todos os continentes, estão organizadas em 
Unidades de Negócios que contribuem para o 
desenvolvimento das comunidades locais e a 
geração de emprego. G4-6 | G4-7

No Brasil, a Anglo American opera desde 
1973 como uma sociedade limitada e atua 
na exploração, extração e beneficiamento de 
níquel, nióbio, fosfatos e minério de ferro. São 
negócios distintos, mas que atuam de maneira 
alinhada aos padrões e diretrizes globais da 
companhia. Adicionalmente, a empresa possui 
uma divisão de Pesquisa Mineral, com sede em 
Goiânia (GO) e que conta com profissionais 
de geologia, geoquímica e geofísica para a 
avaliação de depósitos minerais e prospecção 
de novos projetos de exploração.

oS negócioS 
níquel, nióbio 
e FoSFatoS

GeRal
• Integração dos Negócios 

Níquel, Nióbio e Fosfatos.
• Mudança da sede 

administrativa para um 
centro único em Belo 
Horizonte.

• Revisão e otimização de 
processos integrados.

• Gestão da mudança e clima 
organizacional.

• Gestão das pessoas com 
foco no desenvolvimento 
das competências 
organizacionais.

SeGURaNça, SaúDe  
e MeIO aMbIeNte
• Zero Acidente, hoje e 

sempre.
• Cultura do comportamento 

seguro em todas as áreas.
• Plano de desenvolvimento 

sustentável para todas as 
comunidades onde atuamos.

• Rígido controle de emissões 
e tratamento de resíduos.

• Eficiência na captação e 
utilização da água.

FINaNCeIRO/
OPeRaCIONal
• Entrega dos resultados em 

linha com as metas orçadas 
para 2014.

• Melhoria da competitividade 
de custos administrativos e 
operacionais.

• Disciplina na execução de 
projetos (on time, on quality, 
on budget) e otimização do 
capital de giro.

Nossos pRiNcipais objeTivos paRa 2014

NíQUel
• Início da reforma dos fornos 

de Barro Alto.
• Projeto de pulverização 

de carvão com foco em 
melhoria da competitividade.

• Consolidação da 
estabilização do processo 
produtivo.

NIóbIO
• Entrada em operação do 

projeto BVFR.
• Avanço no plano de mina, 

consolidando os recursos 
e reservas minerais para 
suportar a nova capacidade 
produtiva.

• Estabilidade operacional em 
todos os processos críticos.

FOSFatOS 
• Avanços na estabilização 

dos processos produtivos 
com foco em aumento de 
disponibilidade, volume e 
redução de custos.

• Nova estratégia de 
marketing e otimização do 
mix de produtos.

• Estudos estratégicos para o 
crescimento do negócio.

01

01 Visão aérea da 
unidade Cubatão
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Os Negócios Níquel, 
Nióbio e Fosfatos integram, 
juntamente com Cobre, a 
Unidade de Negócios Metais 
Básicos e Minerais, e hoje 
no Brasil operam ativamente 
com minas nos municípios de 
Catalão, Ouvidor e Barro Alto 
e unidades de produção em 
Catalão, Ouvidor, Barro Alto, 
Niquelândia (GO) e Cubatão 
(SP). Em 2014, devido à 
reestruturação organizacional 
realizada no último ano (leia 
mais no capítulo Governança 
e Gestão de Riscos, na página 
20), a sede administrativa 
mudou da cidade de São 
Paulo para Belo Horizonte. 
G4-4 | G4-5 | G4-6 | G4-7 | 

G4-13 Em Barro Alto 
e Niquelândia, a Anglo 
American possui duas plantas 
de processamento e minas 
de extração de níquel cujas 
produções são voltadas ao 
mercado nacional (geralmente 
atendido pela Codemin) e 
internacional (geralmente 
atendido por Barro Alto).  
A empresa também tem  
uma mina de fosfato  
(a segunda maior produtora 
de rocha fosfática do país) no 
município de Ouvidor e duas 
unidades de produção de 
fertilizantes, ácido fosfórico 

e fosfato bicálcico (DCP) – 
uma em Catalão e outra em 
Cubatão –, que abastecem 
o setor agroindustrial 
brasileiro. A exploração e o 
beneficiamento de nióbio são 
realizados nos municípios 
de Catalão e Ouvidor, onde 
a Anglo American produz o 
ferronióbio, produto exportado 
para as principais siderúrgicas 
nos Estados Unidos, Europa e 
Ásia. G4-4 | G4-8

Com mais de três mil 
empregados próprios e cerca 
de mil contratados (sem 
considerar os sazonais), a 
Anglo American desenvolve 
seus negócios adotando 
as melhores práticas para 
garantir a segurança de seus 
profissionais e contribuir 
com o desenvolvimento 
sustentável, a preservação do 
meio ambiente e a utilização 
racional dos recursos naturais. 
Para isso, a empresa possui 
um modelo de gestão que 
considera os impactos 
positivos e negativos de suas 
atividades e busca soluções 
para minimizar os riscos  
e aprimorar continuamente o 
relacionamento com  
as comunidades e todos os 
outros públicos com os  
quais interage.

01 Empregados na 
expedição na 
planta industrial 
de Barro Alto

02 Detalhe de liga 
ferronióbio

01

02

Devido à 
reestruturação 
organizacional 
realizada em 
2013, a sede 
administrativa da 
Anglo American 
no Brasil foi 
transferida para 
Belo Horizonte
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Nossa ambição

Ser a empresa líder global em 
mineração por meio da excelência 
operacional de ativos de classe 
mundial nas commodities 
mais atrativas, com firme 
comprometimento com os mais 
elevados padrões de segurança e 
sustentabilidade para atividades 
de mineração. Queremos ser 
o investimento, o parceiro e o 
empregador de escolha. 

Nossos valoRes

A íntegra dos nossos valores e principais 
políticas estão disponíveis em nosso site.  
Acesse www.angloamerican.com.br.



Esteira transportadora de 
rocha fosfática, insumo 

para a produção de 
fertilizantes, ácidos e 

alimentação animal
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Os negóciOs nnP na anglO american

pRiNcipais NúmeRos de 2013 
G4-9

3.339
empregados 
diretos 

1.064 
contratados (fixos)

veNdas paRa o meRcado iNTeRNo e exTeRNo 
(em milhaRes de R$): 

R$ 429.475,00 (Níquel)

R$ 393.617,00 (Nióbio)

R$ 1.286.180,00 (Fosfatos)

paTRimôNio líquido (em milhaRes de R$):

R$ 344.669,00 (Níquel)

R$ 385.426,00 (Nióbio)

R$ 602.132,00 (Fosfatos)

8 plantas 
industriais
Cubatão, Fosfato Ouvidor, Fosfato Catalão, 
Nióbio Ouvidor, Nióbio Catalão (mina Boa 
Vista), Tailings, Barro Alto e Codemin (em 
Niquelândia)

34.400 
toneladas produzidas  
de níquel

4.500 
toneladas de nióbio 

1.199.000 
toneladas de fertilizantes 

159.600 
toneladas de fosfato bicálcico
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A gestão dos negócios e dos 
impactos positivos e negativos 
decorrentes das atividades da 
Anglo American é conduzida 
de acordo com políticas 
que abrangem os principais 
aspectos relacionados ao 
meio ambiente, sociedade, 
segurança e saúde. Em todas 
as operações, o compromisso 
do Grupo com a segurança e 
o desenvolvimento sustentável 
é assegurado por meio de 
normas e procedimentos 
que são fundamentais para 
a avaliação dos riscos e 
priorização de planos de ação. 
Confira: 

Saiba mais sobre as políticas  
da Anglo American no site  
www.angloamerican.com.br.

GeStãO SOCIal
• SEAT – Caixa de 

Ferramentas para Avaliação 
Socioeconômica

• Sistema de Gestão Social 
(Anglo American Social Way)

INteGRIDaDe 
eMPReSaRIal
• Boa Cidadania: Princípios 

Empresariais
• Política de Integridade 

Empresarial (Business 
Integrity Policy)

FORNeCeDOReS
• Política de Compras Locais 

da Anglo American
• Código de Desenvolvimento 

Sustentável do Fornecedor
• Desenvolvimento 

Sustentável na Área de 
Cadeia de Suprimentos da 
Anglo American

políTicas e pRocessos de GesTão 
G4-56 | G4-58

SaúDe e SeGURaNça
• Sistema de Gestão de 

Segurança (Anglo American 
Safety Way)

• Sistema de Gestão da 
Saúde Ocupacional (Anglo 
American Occupational 
Health Way)

• Política do Grupo Anglo 
American para HIV/Aids

• Protocolos de Riscos Fatais 
da Anglo American

• As Regras de Ouro de 
Segurança (Anglo American 
Safety Golden Rules)

• Gestão de Riscos 
Operacionais e Gestão de 
Riscos Integrada

MeIO aMbIeNte
• Sistema de Gestão 

Ambiental (Anglo American 
Environment Way)

• Padrão para Gestão da 
Água (ferramenta WETT)

• Padrão para Gestão 
de Energia e Gases de 
Efeito Estufa (ferramenta 
ECO2Man) 

01 Empregado do 
almoxarifado 
em Niquelândia

02 Empregadas 
circulam pela 
unidade 
Fosfatos,  
em Cubatão

03 Detalhe de 
empregado 
trabalhando  
no ambulatório 
de Barro Alto

01

02

03
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iNvesTimeNTos 
A Anglo American está 
investindo em dois projetos 
importantes para ampliar 
sua capacidade produtiva no 
Brasil. Um deles, o projeto Boa 
Vista Rocha Fresca (BVFR, 
na sigla em inglês) resulta de 
um investimento de cerca de 
US$ 325 milhões até o final 
de 2014 para aumentar a 
produção de nióbio da mina 
Boa Vista, no município de 
Catalão. O BVFR permitirá à 
Anglo American beneficiar o 
nióbio contido na rocha fresca 
(minério não oxidado da mina 
Boa Vista), aumentando a 
produção de 4,5 mil toneladas 
para 6,5 mil toneladas por ano 

800 empregos durante as 
etapas de implementação e 
comissionamento. 

Outro investimento aprovado 
pela empresa é a reforma dos 
dois fornos elétricos na planta 
industrial de Barro Alto. A 
iniciativa permitirá à empresa 
alcançar a capacidade 
nominal de produção (36 mil 
toneladas) de níquel até 2016. 
Nessa unidade, inaugurada 
em 2011, foram produzidas 
25.100 toneladas do metal 
no ano de 2013 – incremento 
de 16% em relação ao 
período anterior devido à 
implantação de melhorias 
que têm proporcionado maior 
estabilidade operacional. 

e estendendo a vida útil da 
mina em aproximadamente 
20 anos. O nióbio é um 
metal que proporciona 
maior resistência e leveza 
às ligas de aço, permitindo 
às indústrias automobilística, 
civil, aeronáutica e naval 
a elaboração de projetos 
energeticamente mais 
eficientes.

Para viabilizar o projeto, 
a Anglo American investiu 
em pesquisas geológicas 
e novas tecnologias de 
processamento mineral. Além 
de otimizar a extração mineral 
e prolongar a vida útil da mina, 
o Projeto BVFR permitirá a 
criação de aproximadamente 

01 Terminal  
de Fosfatos,  
em Catalão

02 Planta industrial 
de Barro Alto

02

01

800 empregos 
foram criados nas etapas 
iniciais do Projeto Boa 
Vista Rocha Fresca

25.100 toneladas de 
níquel foram produzidas 
na planta industrial de 
Barro Alto em 2013
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governança  
e geStão  
de riScoS G4-34

A reestruturação organizacional da Anglo 
American em 2013 criou oportunidades de 
sinergia entre as áreas e de aumento da 
competitividade no mercado interno e externo. 
A gestão dos negócios integrados Níquel, 
Nióbio e Fosfatos mantém os elevados padrões 
de governança que caracterizam  
o Grupo Anglo American em todo o mundo, 
adotando as melhores práticas para criar 
relacionamentos éticos e transparentes com 
empregados, fornecedores, comunidades  
e demais públicos com os quais a empresa  
se relaciona.

O Comitê Executivo de Níquel, Nióbio e 
Fosfatos é responsável pela definição da 
estratégia e condução dos negócios. O órgão 
é formado por um presidente executivo e 
mais oito diretores. Todos os executivos são 
contratados da Anglo American e têm seu 
desempenho avaliado de acordo com as metas 
e objetivos estabelecidos para os negócios – 
incluindo, além do aspecto econômico, aqueles 
relacionados ao desempenho ambiental e de 
segurança da empresa.

 Composição do Comitê Executivo*

Ruben Fernandes Presidente Executivo

Eduardo Lima Diretor de Recursos Humanos

Renier Swart Diretor de Segurança e Desenvolvimento Sustentável

Marcos Stelzer Diretor de Supply Chain e Vendas

Rebecca Charlton Diretor Financeiro

Régis de Padua Diretor Industrial do Negócio Níquel

Paulo Misk Diretor Industrial do Negócio Nióbio

Nelson Canato Diretor Industrial do Negócio Fosfatos

*Em 31 de dezembro de 2013.

Perfil do mais alto órgão de governança 
G4-la12

Número  

de membros 

na diretoria

Composição por gênero Composição por faixa etária
Composição 

(deficientes)Homens Mulheres Abaixo de 30 30-50 anos Acima de 50

8 7 1 – 7 1 –

01 Estudos de campo e 
avaliações de impacto 
são parte do trabalho 
da Anglo American

01

A avaliação de desempenho 
dos nossos executivos também 
considera o atingimento 
das metas relacionadas ao 
desempenho ambiental e  
de segurança da empresa



Governança e Gestão de riscos 

22 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 23

ÉTica e iNTeGRidade
Para evitar situações de conflito de interesse, 
comportamentos e atitudes antiéticas, além 
de práticas de corrupção, a Anglo American 
realizou treinamentos presenciais baseados 
na Política de Integridade Empresarial,  
que estabelece os padrões de conduta a 
serem adotados por todos os empregados  
e gestores, bem como nas subsidiárias,  
joint ventures e empresas associadas.  
Em 2013, foram convocados cerca de  
6% dos empregados de Níquel, Nióbio  
e Fosfatos que, de acordo com indicadores 
internos, são elegíveis para esse tipo  
de capacitação. A adesão média foi de 
84,2%. G4-so4

A Anglo American também reforçou 
a divulgação da Política de Integridade 
Empresarial para clientes, fornecedores, 
representantes comerciais e para 100%  
dos empregados por meio de comunicados  
e informativos internos.

A companhia possui, ainda, uma estrutura 
de auditoria interna responsável pela avaliação 
de riscos relacionados à corrupção nas plantas 
operacionais e escritórios administrativos da 
unidade. No último ano, 100% dessas áreas 
foram auditadas e nenhum caso de corrupção 
foi constatado nessas operações. G4-so3 | 
G4-so5

Além dessa política, existem os Princípios 
Empresariais de Boa Cidadania, cujo enfoque 
é o cumprimento de obrigações legais, o 
respeito aos direitos humanos e a valorização 
da segurança. G4-56

Saiba mais sobre a Política de Integridade 
Empresarial da Anglo American no site  
www.angloamerican.com.br.

01 Sala de 
controle da 
planta 
industrial de 
Barro Alto

01

100% dos empregados 
da empresa passaram por ações  
de reforço da Política de Integridade 
Empresarial
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saúde e seGuRaNça G4-la8
A Anglo American tem como principal meta 
alcançar a “Zero Lesão” em suas operações 
e projetos. Isso significa que a empresa tem 
como visão adotar as melhores práticas, 
atentando para as exigências dos acordos 
formais de trabalho firmados com os 
sindicatos que representam os empregados, 
investir em treinamentos e programas de 
avaliação de riscos e oferecer todos os 
equipamentos e condições necessárias para 
preservar a segurança e a saúde de seus 
empregados. G4-la8

A empresa possui uma norma própria de 
Segurança (Anglo American Safety Way), 
que determina as diretrizes para garantir um 

ambiente de trabalho seguro e os requisitos 
que todas as operações devem adotar, 
além de ter suas operações1 certificadas 
pela OHSAS 18001. O envolvimento das 
lideranças na prevenção de acidentes também 
é considerado fator chave para a gestão da 
saúde e segurança. Assim, a empresa possui 
mecanismos que permitem à alta gestão avaliar 
os índices e tipos de acidentes, definindo 
metas e planos de melhoria, assim como 
atuar diretamente em contato com a força 
de trabalho, demonstrando o compromisso 
da empresa com a segurança e reforçando 
comportamentos seguros.

Todos os incidentes ocorridos nas operações 
da Anglo American são investigados com o 

objetivo de determinar as causas, corrigir falhas 
e, assim, prevenir a reincidência e aprender com 
os incidentes (LFI – Learning from Incidents, 
padrão de investigação de incidentes que visa 
aprender com ocorrências anteriores).

A Anglo American definiu ainda um conjunto 
de Regras de Ouro e Padrões Técnicos do 
Grupo, com requisitos de comportamentos, 
boas práticas e infraestrutura que contribuem 
para a redução de riscos. Esses documentos 
auxiliam os gestores a aplicar medidas 
eficientes de controle e disseminação de uma 
cultura de segurança. Em 2013, os Negócios 
Níquel, Nióbio e Fosfatos não registraram 
nenhum acidente fatal entre seus empregados 
e contratados. G4-la6

1 A unidade de Barro Alto possui a 
mina certificada na norma OHSAS 
18001; a unidade operacional de 
Barro Alto está sendo preparada para 
a auditoria externa em 2015.

01 Empregado da planta 
industrial da Codemin

02 Empregado da unidade 
Fosfatos, em Cubatao

01 02
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RISCOS MONItORaDOS
Entre os riscos monitorados 
por Níquel, Nióbio e Fosfatos 
relacionados à segurança 
dos empregados, estão: 
exposição a agentes 
químicos, máquinas pesadas, 
materiais particulados, 
ruído e calor na operação 
dos fornos. Para minimizá-
-los, a Anglo American 
investe em treinamentos 
contínuos e melhoria 
contínua de controles 
de segurança, oferece 
todos os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
e desenvolve programas 
de conscientização e 
monitoramento. Entre 

as ações desenvolvidas, 
estão os programas de 
conservação auditiva, de 
proteção respiratória e de 
monitoramento da exposição 
a agentes químicos, assim 
como avaliação de risco das 
tarefas. G4-la7

A empresa também 
realiza campanhas que 
visam à promoção da 
saúde e da qualidade de 
vida dos empregados e 
seus familiares. Em 2013, 
diversas campanhas 
com foco em vacinação, 
prevenção contra doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DSTs), combate ao 
colesterol e ao câncer de 

mama, promoção da saúde 
da mulher, entre outros, 
abrangeram mais de 26 mil 
pessoas entre empregados, 
contratados e comunidades 
por meio da realização 
de palestras, exames 
médicos e distribuição de 
medicamentos. 

Em Barro Alto, por exemplo, 
foi realizada uma campanha 
de combate à Aids que 
envolveu 1.217 pessoas (entre 
empregados e contratados) 
e contou com palestras 
educativas sobre prevenção e 
tratamento da doença, além da 
distribuição de preservativos. 

Outros eventos e 
campanhas realizados foram:

campanha de vacinação 
contra a gripe
Adesão de 1.072 
trabalhadores, sendo 617 
empregados da Anglo 
American e 455 contratados.

campanha de 
vermifugação
Mobilizou 771 empregados 
da Anglo American e 625 
contratados das empresas 
terceirizadas fixas e sazonais.

programa de 
monitoramento químico, 
conservação auditiva e 
proteção respiratória
Treinamentos voltados para a 
conscientização e educação 
dos empregados expostos a 
esses tipos de risco. Abrangeu 
mais de 600 empregados da 
Anglo American.

campanha de saúde bucal
Teve a adesão de 1.714 
empregados e contribuiu para 
diminuir o absenteísmo por 
doenças peridentais.

programa cultivando 
nossas Flores
Criado para promover a 
saúde e a qualidade de vida 
das empregadas da Anglo 
American, abrangeu 198 
mulheres nos municípios de 
Catalão, Ouvidor, Cubatão e 
São Paulo.

01 Empregado é examinado no ambulatório da 
Codemin, em Niquelândia

02 Crianças do projeto Paz, Amor e Educação 
Social (PAES), em Niquelândia

0201

1.127 
empregados 
e contratados 
foram 
beneficiados pela 
campanha de 
combate à Aids
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Tipos e taxas de lesão, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e total  
de mortes relacionadas com o trabalho, por região e por gênero (2013) G4-la6

Níquel – Niquelândia Níquel – Barro Alto (mina) Níquel – Barro Alto (Operação) Nióbio – Catalão Fosfatos – Catalão Fosfatos – Cubatão Escritório SP
Número  
de acidentes  
(com afastamento) ¹

Empregados Homem 1 0 3  0 2 1                   0  

Mulher 0 0 0  0  0  0                   0  

Total 1 0 3  0 2 1                   0  

Contratados Homem 0 0 0 1 3 5                   0  

Mulher 0 0 0 2  0  0                   0  

Total 0 0 0 3 3 5                   0  

Número  
de acidentes  
(sem afastamento)¹

Empregados Homem 4 4 12 4 9  0                   0  

Mulher 0 0 0 1  0  0                   0  

Total 4 4 12 5 9  0                   0

Contratados Homem 3 3 10 27 6  0                   0  

Mulher 0 0 3 4 1  0                   0

Total 3 3 13 31 7  0                   0  

Taxa de acidentes 
com afastamento 
(frequência) 2

Empregados Homem 0,25                   0  0,54  0 0,32 0,31                   0

Mulher                   0                    0                    0   0  0  0                   0  

Total 0,23                   0 0,48  0 0,29 0,26                   0

Contratados Homem                   0                    0                    0 0,08 0,36 0,77                   0  

Mulher                   0                    0                    0  1,8  0  0                   0

Total                   0                    0                    0  0,22 0,32 0,71                   0

Taxa de acidentes 
sem afastamento 
(frequência) 3

Empregados Homem 0,99 1,56 2,15 1,27 1,43  0                   0  

Mulher                   0                    0                   0 2,22  0  0                   0

Total 0,92 1,39 1,91 1,39 1,3  0                   0  

Contratados Homem 2,09 0,79 1,9 2,12 0,72  0                   0  

Mulher                   0                    0 5,83 3,67 0,95  0                   0  

Total 1,75 0,71 2,24 2,24 0,74  0                   0  

Taxa de dias 
perdidos 4

 
 
 
 

Empregados Homem 179,67                   0  705,29  0 76,29 152,75                   0  

Mulher                   0                    0                    0   0  0  0                   0  

Total 167,15                   0  626,93  0 69,09 130,14                   0

Contratados Homem                   0                    0                    0  1,89 145,02 127,44                   0  

Mulher                   0                    0                    0  132,2  0  0                   0

Total                   0                    0                    0  12,15 128,82 118,8                   0  

Taxa de 
absenteísmo 5

Empregados Homem  1,14% 2,09%  1,79% 0,9% 1,30% 0,9 %  

Mulher  0,09% 0,16%  0,13% 0,2% 0,10%  0,1 %  

Total 1,22% 2,25% 1,92% 1,2% 1,40%  1,0 % 0%

1 O registro de incidentes inclui os casos com 
tratamento médico sem afastamento e os casos de 
acidente com afastamento.

2 A taxa de frequência de acidentes com afastamento 
é calculada pelo produto do número de acidentes por 
200.000 horas dividido pelo total de horas trabalhadas 
no período e inclui os acidentes com lesão que geraram 
afastamento do empregado (não inclui atendimento de 
primeiros socorros e casos de tratamento médico).

3 A taxa de acidentes sem afastamento se baseia nos 
acidentes com tratamento médico sem afastamento.

4 O número de dias perdidos é contado a partir do dia 
seguinte àquele em que o acidente ocorreu, em dias corridos. 
 

5 Os dados sobre absenteísmo são coletados apenas para 
os empregados diretos em algumas operações.
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segurança no trânsito
Além da preocupação com a segurança 
em suas operações, a Anglo American 
desenvolve campanhas de conscientização 
de seus empregados para a adoção de 
comportamentos seguros também quando 
não estão no trabalho. Ao longo de 2013, 
os Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos 
promoveram, nos municípios onde estão suas 
unidades, diversas campanhas de promoção 
da segurança no trânsito, envolvendo os 
empregados, familiares, contratados e outras 
pessoas das comunidades.

As ações foram realizadas em parceria com 
ONGs e órgãos públicos e contaram com 
palestras e oficinas, distribuição de cartilhas 
e panfletos e eventos em escolas públicas e 
privadas. Um dos principais públicos engajados 
pelas campanhas foram os moradores do 
entorno da BR-050, nos municípios de Catalão 
e Ouvidor, rodovia pela qual transitam os 
caminhões que fazem o transporte de produtos 
e insumos da Anglo American.

Ao longo do período de realização das 
campanhas, desenvolvidas durante 12 meses, 
houve uma redução de 70% no número de 
perdas de vidas na rodovia. Como resultado 
desse impacto positivo, o trecho monitorado 
da BR-050 chegou a ficar dois meses sem 
acidentes fatais.

01 Armazém de rocha  
fosfática para carregamento, 
em Catalão

02 A Anglo American 
desenvolve campanhas  
de conscientização sobre 
segurança no trânsito  
para seus empregados, 
contratados e comunidade

02

01



32 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 33

contribuição 
Social G4-ec4

A mineração é uma atividade produtiva 
com grande potencial para contribuir com o 
desenvolvimento econômico e social das regiões 
em que ocorre a exploração e o processamento 
dos recursos minerais, mas também gera 
impactos sobre o meio ambiente e as 
comunidades. Por isso, a Anglo American busca 
contribuir para o desenvolvimento dos municípios 
em que suas unidades estão instaladas, visando 
deixar um legado de prosperidade para as 
comunidades após o término das operações.

Antes do início de qualquer operação, a 
Anglo American realiza estudos para avaliar 
os impactos para a sociedade e o meio 
ambiente, desenvolvendo estratégias para 
minimizar ou mitigar os riscos. 

A empresa também planeja o fechamento 
das minas, a fim diminuir os impactos 
sociais e econômicos na comunidade 
após o encerramento das atividades. Esse 
planejamento é revisado a cada três anos 
ao longo de todo o tempo de operação 
e desde o início das atividades. Entre 
as ações previstas, estão a recuperação 
gradativa das áreas mineradas pela empresa, 
programas de requalificação profissional 
e compensação financeira aos moradores 
afetados pela expansão da mina, além de 
projetos que promovam o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões.

Em contrapartida, os impactos positivos das 
atividades desenvolvidas pelos Negócios Níquel, 

Nióbio e Fosfatos podem ser exemplificados 
com o aumento do pagamento de impostos 
aos municípios, estados e à nação e de salários 
aos empregados e com o incentivo técnico e 
financeiro a iniciativas e projetos executados por 
ONGs e outras instituições de interesse social. 
Além disso, é importante ressaltar a política de 
incentivar as compras de fornecedores locais 
– apesar de ainda haver desafios para serem 
superados em relação às expectativas dos 
comerciantes. G4-ec7

Apenas em 2013, Níquel, Nióbio e Fosfatos 
destinaram R$ 60 milhões ao pagamento de 
salários e benefícios aos empregados, o que 
contribui para melhorar a geração de renda e a 
economia local. G4-ec1

01 Participantes do projeto 
Ponto de Costura,  
em Cubatão

02 Participantes do projeto 
Esporte sem Barreiras,  
em Cubatão

01

02

R$ 60 milhões  foram 
destinados em 2013 
ao pagamento de 
salários e benefícios aos 
empregados de NNP
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distribuição do valor adicionado (em milhares de reais/R$) 

 Níquel Nióbio Fosfatos

Pessoal e encargos  60.914  49.261  157.747

Impostos, taxas e contribuições  76.327  65.756  172.847

Juros e alugueis  173.085  74.397  65.783

Juros sobre capital próprio e dividendos  –  –  – 

Lucros retidos / prejuízo do exercício   -1.896.675  61.343  123.393

Receita líquida  429.475  393.617  1.174.212

Patrimônio líquido  344.669  385.426  602.132

Dívida total (empréstimos)  4.061.364  475.265  159.276

Lucro líquido   -1.896.675  61.344  123.393

O desempenho de Níquel 
contou com um prejuízo 
contábil em 2013. Em fase 
pré-comercial e com seu 
desempenho monitorado 
constantemente, a unidade de 
Barro Alto vem enfrentando 
grandes desafios com a 
instabilidade operacional de 
seus fornos elétricos nos 
últimos anos. Por essa razão, 
a Anglo American decidiu 
pela reconstrução desses 
equipamentos, eliminando 
os problemas técnicos 
de desenho e engenharia 
detectados no período de 
pré-operação. Apesar disso, a 
unidade Barro Alto registrou 
produção 16% maior em 
relação a 2012 – porém, 
seu resultado operacional foi 
capitalizado, por continuar em 
fase pré-comercial. 

Além disso, houve redução 
de 13% no lucro operacional 
de Fosfatos em comparação 
com 2012 – reflexo dos 
preços de venda mais baixos 
e dos custos mais elevados, 
compensados, em parte, 
pela baixa nos custos de 
mão de obra e do enxofre, 
além do impacto positivo da 
desvalorização do Real nos 
custos operacionais. 

O negócio Nióbio registrou 
aumento de 11% em suas 
exportações. No entanto, 
houve redução de 5% no 
preço de negociação do 
metal no mesmo período. 
A demanda por nióbio 
diminuiu 5%, devido ao 
ritmo de recuperação nos 
mercados europeus e à 
política econômica mais 
rígida na China. Já o lucro 

01 Detalhe de 
carregamento 
de ferroníquel, 
em Niquelândia 01
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operacional foi 10% maior 
que o registrado em 2012, 
reflexo do maior volume de 
vendas, redução de custos e 
do impacto positivo da moeda 
brasileira mais fraca.

Uma das formas adotadas 
pela Anglo American para 
avaliar os impactos positivos 
dos investimentos sociais 
é o uso de indicadores 
que retratem a situação 
dos municípios onde 
a empresa atua. Nas 
cidades de Barro Alto e 
Niquelândia, foi realizado um 
levantamento relacionado 
aos Objetivos do Milênio, 
iniciativa da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
que estabelece metas 
concretas para que os 
países combatam, entre 

outros males, a pobreza, a 
mortalidade infantil, a fome 
e a miséria. Em Barro Alto, 
por exemplo, 72,6% das 
pessoas estavam acima da 
linha da pobreza em 2010, 
uma melhora significativa 
quando comparado ao índice 
de apenas 17,9% apurado 
em 1991, segundo dados 
do Censo Demográfico 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Em Niquelândia, 
houve uma redução de 46,2% 
no número de crianças com 
menos de 2 anos desnutridas.

É importante ressaltar que 
esse avanço no desempenho 
dos municípios não é 
decorrente exclusivamente 
das ações desenvolvidas 
e apoiadas pela Anglo 

American. A melhora 
na qualidade de vida da 
população deve-se, em 
grande parte, a uma série de 
programas e políticas públicas 
realizadas nas últimas 
décadas pelos governos nas 
esferas municipal, estadual 
e federal, com os quais a 
empresa contribui com o 
pagamento de tributos e, mais 
especificamente no caso 
das prefeituras, a formação 
de parcerias para atender as 
necessidades e demandas 
dos moradores das cidades.

A Anglo American participa 
de alguns compromissos 
públicos com foco no 
desenvolvimento socioambiental 
a fim de buscar referências 
complementares às suas 
práticas de gestão (veja box).

01 02

01 Participantes do 
projeto Ballet para 
Todos, em Ouvidor

02 Vista da cidade de 
Barro Alto

A Anglo American utiliza indicadores 
que permitem avaliar os impactos 
positivos dos investimentos sociais nos 
municípios onde atua
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cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter  
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa G4-15 

Compromisso Entidade Abrangência Data de adesão Relevância Nível do compromisso

Pacto Global Organização das Nações 
Unidas (ONU) Internacional 2004

A Anglo American reafirmou seu compromisso com os dez 
princípios do Pacto Global da ONU. Esse compromisso reforça a 
intolerância da empresa a qualquer ato de desrespeito aos direitos 
humanos, de discriminação, de trabalho forçado ou infantil e de 
corrupção. Também incentiva uma abordagem proativa em relação à 
proteção do meio ambiente. www.pactoglobal.org.br

Global

EITI

Iniciativa de Transparência 
das Indústrias Extrativas 
(EITI) Internacional 2002

Seu objetivo principal é combater a corrupção. Por isso, apoiamos a 
iniciativa desde o início.

Seu conceito básico é direto: empresas de óleo e gás e mineradoras 
devem declarar os pagamentos que fazem aos governos dos países 
participantes. Uma vez auditados para padrões internacionais, 
esses valores ficam então disponíveis para comparação com a 
própria declaração em separado do governo anfitrião sobre as 
receitas recebidas. Esse processo em duas abordagens reduz 
as oportunidades para perda de receita. Mais de 20 países já 
declararam a sua intenção em implementar os princípios da EITI.

Global

Programa Brasileiro 
GHG Protocol Fundação Getulio Vargas Nacional 2008

A Anglo American publica anualmente suas emissões de GEE numa 
plataforma pública para registro de emissões. A empresa participa 
da iniciativa desde a sua criação no Brasil.

Negócio Níquel

Atuação Responsável Associação Brasileira da 
Indúnstria Química (Abiquim) Nacional 1992

O Programa Atuação Responsável®, marca registrada da Abiquim 
é uma iniciativa da indústria química brasileira e mundial destinada 
a demonstrar comprometimento voluntário na melhoria contínua do 
desempenho em saúde, segurança e meio ambiente.

Negócio Fosfatos
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pessoas G4-11
Os Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos 
possuíam, em 31 de dezembro de 2013, 
3.339 empregados, aos quais é oferecido 
um ambiente de trabalho saudável, seguro 
e com oportunidades de desenvolvimento 
e crescimento. A visão da Anglo American 
é ser um “empregador de escolha”, o que 
significa adotar as melhores práticas na 
gestão dos recursos humanos para que as 
pessoas sintam-se motivadas e desafiadas 
a se desenvolverem continuamente em suas 
carreiras profissionais.

Com o objetivo de fortalecer o 
desenvolvimento social e econômico das 
regiões em que atua, a Anglo American 
tem a política de privilegiar a contratação 
de empregados nos municípios próximos a 
suas minas e unidades industriais. Em 2013, 
aproximadamente 38% dos empregados da 
operação de Barro Alto eram provenientes do 
município e 54% da região. Em Cubatão, 25% 
são moradores locais. Os dados não puderam 
ser levantados nos municípios de Catalão e 
Ouvidor. G4-ec6 

Empregados de áreas 
multidisciplinares garantem  
a qualidade em nossas 
operações. 01 Laboratorial  
em Catalão/Ouvidor.  
02 Administrativa em Catalão/
Ouvidor. 03 Operacional em 
Catalão. 04 Administrativa em 
Niquelândia; 05 Manutenção 
em Cubatão

01

02

03 05

04A Anglo American privilegia a 
contratação de empregados 
de municípios próximos a suas 
minas e unidades industriais
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proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local* G4-ec6

Barro Alto Cubatão

Total de empregados em alta gerência 
provenientes da comunidade local 0 0

Total de empregados provenientes  
da comunidade local 361 (Barro Alto)

158 (Goianésia e Uruaçu) 104

Total de empregados em regime  
de tempo integral 959 407 

Proporção de membros de alta gerência  
em unidades operacionais importantes  
provenientes da comunidade local

0 0

Proporção de empregados em unidades 
operacionais importantes provenientes  
da comunidade local

38% 26%

Proporção de empregados em unidades 
operacionais importantes provenientes  
da região

54% 92%

Catalão e Ouvidor

Empregos gerados (trabalhadores diretos  
e indiretos) 3.346

Total de empregados diretos que moram  
na comunidade local 1.217

Total de empregados diretos em cargos  
de liderança que moram na comunidade local 41

Total de empregadas contratadas 128

Total de empregadas contratadas  
para cargos de liderança 5

* Unidades nas quais os índices de contratação local têm sido monitorados.
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tReINaMeNtO e DeSeNvOlvIMeNtO
Periodicamente, são abertos programas de estágio e de 
trainees, que visam selecionar jovens talentos para o quadro 
de empregados. Esses profissionais são acompanhados por 
um empregado mais experiente, que assume o papel de 
mentor para auxiliar no desenvolvimento das atividades e no 
processo de aculturamento dentro da empresa. Além disso, 
um programa de identificação de empregados com perfil para 
ocuparem cargos de liderança oferece cursos de preparação 
para essas posições.

Os empregados contratados da Anglo American passam 
por um processo contínuo de gestão de desempenho, em 
que são avaliados os resultados alcançados durante o ano e 
as possibilidades de melhoria na atuação. Os mecanismos de 
avaliação e definição de metas consideram, além dos objetivos 
estratégicos para os negócios, os interesses e ambições de 
cada profissional.

O processo de avaliação de desempenho é realizado em 
conjunto pelo empregado e seu gestor direto, contando também 
com a participação de seus pares. Os resultados anuais 
permitem ao empregado elaborar um Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), que visa o crescimento profissional e pode 

incluir a realização de novos treinamentos 
e capacitações – desde cursos de curta 
duração até programas de pós-graduação e 
especialização.

Em 2013, Níquel, Nióbio e Fosfatos investiram 
mais de R$ 7,2 milhões para oferecer bolsas 
em cursos de idiomas, técnicos, de graduação 
e pós-graduação e demais programas de 
desenvolvimento, beneficiando um total de 3.394 
pessoas, somando empregados e contratados. 
Outros R$ 503 mil foram destinados a cursos 
internos referentes a atualizações e capacitações 
de segurança, envolvendo 2.284 empregados. 
Ao todo, a empresa ofereceu uma média de 
38,5 horas de treinamento aos empregados no 
último ano. Um dos destaques foi a carga de 
treinamentos oferecida às mulheres que ocupam 
cargos de gerência e diretoria, estratégia alinhada 
à política da Anglo American de respeitar a 
diversidade e ampliar a representatividade 
feminina em posições de liderança. G4-la9 | 
G4-la10

01 Empregados na 
planta industrial  
da Codemin

01

r$ 7,2 milhões  foram 
investidos em bolsas para cursos 
de idiomas, técnicos, de graduação 
e pós-graduação

r$ 503 mil  foram 
destinados a cursos internos  
de atualização e capacitação

38,5 horas 
de treinamento 
foram oferecidos 
aos empregados 
em 2013
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ReMUNeRaçãO e beNeFíCIOS
O pacote de remuneração e benefícios oferecido 
pela Anglo American aos seus empregados 
busca construir um ambiente de trabalho 
saudável e motivador. Os valores pagos estão 
alinhados aos praticados no setor de mineração, 
conforme pesquisas realizadas com o apoio de 
consultorias especializadas. Além disso, para 
empregados com mais de 50 anos, a empresa 
desenvolve o Programa Gema (Gente Madura), 
que auxilia na transição para a vida na fase da 
aposentadoria. Em 2013, cinco empregados 
participaram desse projeto, executado com o 
acompanhamento integral de um psicólogo. No 
planejamento dessa fase da carreira, também são 
incluídos incentivos para recapacitação. G4-la10

distribuição 
dos 
empregados 
por região

  Sudeste 622
  Centro-Oeste 2.717

PeRFIl DOS eMPReGaDOS De  
NíQUel, NIóbIO e FOSFatOS 
G4-10 | G4-la12

01

01 Empregada gestante da 
operação de Barro Alto

G4-la9

Total de horas  
de treinamento

Número médio de horas de treinamento 
por empregado e categoria funcional

2013 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretoria 116 41 8,3 13,5

Gerência 7.136 1.307 38,0 21,8

Técnico/Administrativo 16.523 8.332 58,4 67,2

Operacionais 150.242 7.859 62,6 29,3

Total/média 174.017 17.539 60,3 38,5

percentual de empregados 
que receberam análise e 
acompanhamento formal de 
desempenho em 2013 
G4-la11

  Níquel – Niquelândia
  Níquel – Barro Alto
  Nióbio – Catalão/Ouvidor
  Fosfatos – Cubatão
  Fosfatos – Catalão/Ouvidor
  São Paulo
  Total

24% das mulheres

12% dos homens

49% das mulheres

26% dos homens

30% das mulheres

14% dos homens

56% das mulheres

24% dos homens

66% das mulheres

83% dos homens

17% das mulheres

10% dos homens

27% das mulheres

6% dos homens

Nota: os demais empregados possuem processos 
de avaliação de desempenho desenvolvidos de 
acordo com suas lideranças, e os dados não são 
rastreados em sistema (bandas 8, 9 e 10).
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Empregado 
na unidade 

da Codemin

Unidade Distribuição dos 
empregados por gênero

Distribuição dos 
empregados por minoria

                             Empregados por categoria funcional,  
                              gênero e deficiência física

Deficientes físicos Diretoria/Gerência Técnico/Administrativo Operacionais

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total

Níquel – Niquelândia 448 41  32  1  12  3  15  8  421  30 489

Níquel – Barro Alto  836  123  27  9  4  40  45  17  751  102  959 

São Paulo  90  119  3  8  43  35  32  44  15  40  209 

Fosfato – Catalão/Ouvidor  776  77  24  2  23  5  85  18  668  54  853 

Fosfato – Cubatão  363  50  7  4  36  9  22  54  273  19  413 

Nióbio – Catalão/Ouvidor  371  45  13  —  48  7  52  15  271  23  416 

Total  2.884  455  106  24  166  99  251  156  2.399  268  3.339 
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Rotatividade dos empregados das unidades Níquel, Nióbio e Fosfatos G4-la1

Unidade Admissões Dispensas

Homens Mulheres Abaixo  
de 30

30-50 
anos

Acima  
de 50

Iniciativa do 
empregado

Demitidos pela 
empresa

Aposentados Abaixo  
de 30

30-50  
anos

Acima  
de 50

Níquel – Niquelândia 32 12 33 11 – 5 43 1 22 14 13

Níquel – Barro Alto  123  34  93  62  2  23  74  3  44  46  10 

São Paulo  17  25  27  15  —  11  26  5  10  24  8 

Fosfatos – Catalão/Ouvidor  30  8  14  21  3  10  55  —  14  21  3 

Fosfato – Cubatão  43  19  36  24  2  5  66  —  36  24  2 

Nióbio – Catalão/Ouvidor  31  12  13  29  1  5  29  —  13  29  1 

Níquel – Niquelândia  276  110  216  162  8  59  293  9  139  158  37 

empregados por categoria funcional, faixa etária e deficientes

Unidade Diretoria/Gerência Técnico/Administrativo Operacionais Deficientes Total

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30-50 
anos

Acima 
de 50

Níquel – Niquelândia  1  11  3  5  15  3  104  246  101  3  16  14  110  272  107 

Níquel – Barro Alto  3  34  7  39  23  —  336  493  24  15  21  —  378  550  31 

São Paulo  5  61  12  26  46  4  26  17  12  3  6  2  57  124  28 

Fosfato – Catalão/Ouvidor  —  25  3  17  68  18  145  467  110  5  6  —  162  560  131 

Fosfato – Cubatão  2  33  10  12  45  19  56  179  57  1  17  8  70  257  86 

Nióbio – Catalão/Ouvidor  1  49  5  10  45  12  62  183  49  1  6  6  73  277  66 

Total  12  213  40  109  242  56  729  1.585  353  28  72  30  850  2.040  449 



Contribuição SoCial

52 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 53

FoRNecedoRes locais
O relacionamento da Anglo American 
com os fornecedores dos quais adquire 
equipamentos, insumos e serviços diversos 
é norteado pela busca de parcerias de longo 
prazo estabelecidas com respeito, ética e 
transparência. Os Negócios Níquel, Nióbio e 
Fosfatos possuem uma base superior a 3.500 
empresas que podem fornecer os materiais 
e serviços necessários para a realização de 
suas atividades. De todos esses parceiros, 
a empresa exige, por meio de cláusulas 
contratuais, o estrito cumprimento da 
legislação trabalhista e ambiental, o respeito 
aos direitos humanos e a adoção de boas 
práticas relacionadas à gestão dos impactos 
socioambientais. G4-12

Uma das principais políticas da empresa é 
a priorização de compras em fornecedores 
locais, viabilizando a geração de renda e 
emprego nos municípios onde a empresa 

metas de proporção de gastos 
com compras locais para 2014

atua e o contínuo aprimoramento técnico e 
de gestão desses parceiros. Além disso, a 
Anglo American se beneficia com a redução 
de prazos de entrega, menor tempo e custo 
de mobilização na contratação de serviços e 
pode monitorar o processo de fabricação e 
qualidade de peças.

Anualmente, as unidades da Anglo American 
definem metas de proporção de gastos a 
serem atingidas com compras locais. Em 
2013, as unidades de Niquelândia e Cubatão 
conseguiram atingir as metas estabelecidas 
para o período. As operações de Nióbio, no 
entanto, foram impactadas pela necessidade de 
compras externas para a construção do Projeto 
BVFR e ficaram abaixo do objetivo estabelecido. 
Em Barro Alto, por sua vez, a Anglo American 
encontrou desafios na contratação de serviços 
e compra de materiais na região, o que motivou 
a criação de um projeto para a capacitação de 
fornecedores locais (leia mais na página 55).

16%
Níquel

13%
Nióbio

20%
Fosfatos

01

01 Detalhes da 
planta industrial 
de Barro Alto
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valores totais de compras locais* em reais (R$) G4-ec9

 R$ / 2013  % em 
relação às 

compras 
totais 

Meta 
de 

2013

Barro Alto Total 97.122.139,26 13,5% 15%

Barro Alto 66.078.987,43 68%

Goianésia 9.018.543,99 9,3%

Niquelândia 12.826.424,88 13,2%

Uruaçu 9.198.182,96 9,5%

Niquelândia Total 36.968.189,60 21,5% 15%

Barro Alto 19.596.503,97 53%

Niquelândia 17.203.163,67 46,5%

Uruaçu 168.521,96 0,5%

Fosfatos Total 172.760.129,99 22,2% 19%

Cubatão e Santos 79.645.759,45 23,9%

Catalão e Ouvidor 93.114.370,54 21,%

Nióbio catalão e ouvidor 71.155.388,80 12,7% 19%

* A Anglo American considera como compras locais as realizadas nos seguintes municípios:
• Operação em Barro Alto: Barro Alto, Goianésia, Niquelândia e Uruaçu.
• Operação em Niquelândia: Niquelândia, Barro Alto e Uruaçu.
• Operação em Cubatão: Cubatão e Santos.
• Operação em Catalão/Ouvidor: Catalão e Ouvidor.

GeStãO De 
FORNeCeDOReS
A seleção e contratação de 
fornecedores prioriza, sempre 
que possível, a contratação 
de empresas locais. No 
entanto, a Anglo American 
avalia, além desse aspecto, 
a qualidade dos materiais 
e serviços prestados e a 
capacidade do parceiro em 
atender, de forma contínua e 
satisfatória, às necessidades 
das unidades produtivas. 
A fim de aprimorar esse 
processo, teve início em 2013 
o Projeto Desenvolvimento, 
Homologação e Avaliação de 
Fornecedores. Trata-se de 

um plano de ação para que 
as unidades de Níquel, Nióbio 
e Fosfatos adotem padrões 
integrados de gestão de 
fornecedores.

O primeiro passo foi 
a revisão dos critérios 
para cadastramento e 
seleção de fornecedores. 
São consideradas 
questões abrangentes de 
sustentabilidade, incluindo os 
riscos envolvidos na execução 
de determinado serviço 
ou aquisição de produto, e 
definidos requisitos mínimos 
conforme a complexidade 
do serviço e o valor da 
contratação. A matriz de 

riscos possui classificações 
R1 (baixo risco), R2 (médio 
risco), R3 (alto risco) e R3+ 
(risco elevado). Segundo o 
novo procedimento, todos os 
fornecedores da categoria 
R3+ passam por auditorias 
in loco. Em casos com riscos 
menores, há auditoria por 
amostragem ou avaliação 
interna feita pelas áreas 
operacionais que se relacionam 
diretamente com o fornecedor. 

Após a execução do serviço 
ou a entrega do produto, 
o fornecedor passa por 
nova avaliação, quando são 
apontados seus pontos fortes 
e oportunidades de melhoria. 

Fornecedores capacitados
A Anglo American é uma das empresas patrocinadoras do Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores (PDF), juntamente com as empresas AngloGold Ashanti e Votorantim, 
lançado em 2013 e coordenado pela Federação das Indústrias de Goiás (FIEG) e pelo 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A iniciativa começou em 2014 e visa promover a capacitação 
de trabalhadores e empresários fornecedores de materiais e serviços para o setor da 
mineração nos municípios de Niquelândia, Barro Alto, Goianésia, Uruaçu e Crixás.

O PDF oferecerá, ainda, a promoção das empresas locais e a assessoria para novos 
negócios, com a realização de encontros, visitas técnicas e outras ações. O objetivo é 
auxiliar os fornecedores a ganhar competitividade ao aprimorar seus produtos, serviços e a 
própria gestão, preparando-os para atender às necessidades e exigências de mineradoras 
e companhias de outros setores instaladas na região. Os interessados em participar do 
PDF podem obter mais informações no site www.sistemafieg.org.br e nos materiais de 
comunicação disponíveis em associações comerciais e industriais da região.

Programa de Desenvolvimento  
de Fornecedores no site
www.sistemafieg.org.br.
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comuNidades
A Anglo American possui uma ferramenta que 
se tornou fundamental para a gestão social 
das comunidades em que atua. Trata-se do 
SEAT (Socio-Economic Assessment Toolbox 
– Caixa de Ferramentas para Avaliação 
Socioeconômica), que permite identificar as 
demandas das comunidades com as quais a 
empresa se relaciona, as iniciativas sociais já 
existentes, os impactos de nossas operações 
e as oportunidades de contribuir efetivamente 
com o desenvolvimento da região. A cada 
atualização, efetuada de três em três anos, são 
feitas novas consultas a moradores, entidades, 
autoridades e empregados da empresa, que 
dão origem a planos de ação para os três anos 
seguintes. G4-ec8

Com base no relatório do SEAT, são 
elaborados os Planos de Engajamento com 

Stakeholders (PES), em que a empresa 
estabelece os compromissos para os próximos 
três anos de acordo com os impactos e 
demandas identificados com os públicos 
engajados. Periodicamente, a empresa presta 
contas de suas ações nos fóruns comunitários 
realizados com as comunidades dos municípios 
impactados. G4-ec8

No último ano, Níquel, Nióbio e Fosfatos 
investiram mais de R$ 8,3 milhões em projetos 
e ações sociais nos cinco municípios em que 
suas operações estão presentes.

A última vez que essa ferramenta foi 
aplicada nas regiões de Barro Alto e 
Niquelândia foi em 2011. As unidades de 
Nióbio e Fosfatos realizaram a última rodada 
de consultas em 2012. A próxima rodada do 
SEAT será realizada de forma integrada para 
os três negócios. G4-ec8

01

02

r$ 8,3 milhões foram 
investidos em projetos e ações 
sociais nos cinco municípios onde 
há operações de NNP

investimentos realizados nas economias 
locais1 – apoio a projetos sociais2

G4-ec7

  Fosfatos/Nióbio – Catalão/Ouvidor
  Fosfatos – Cubatão
  Níquel – Niquelândia
  Níquel – Barro Alto
  Total

R$ 1.556.188,00

R$ 2.815.273,52

R$ 2.079.940,00

R$ 1.872.711,88

R$ 8.324.113,40

1 Em 2013, não houve investimentos relacionados à infraestrutura, pois esses 
aspectos não foram identificados como relevantes por meio da aplicação da 
ferramenta SEAT.
2 Para as operações de Níquel, os projetos aptos a serem apoiados por leis de 
incentivo fiscal foram continuados novamente com investimentos sociais privados 
da empresa, pois a Anglo American não obteve lucro em 2013.

01 Projeto Judô Educando 
para Vida, em Cubatão

02 Atividade do Projeto 
Pequeno Aprendiz no 
Trânsito, em Cubatão
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01 a 03 Sementes e 
produção de 
mudas de Baru 
em Barro Alto

 04 Margarita Diaz, da 
ONG Reprolatina

01

02 03

paRceRias 
Para desenvolver os projetos sociais nas 
comunidades, a Anglo American forma 
parcerias com ONGs que executam os projetos 
e prestam contas dos resultados alcançados. 
Entre os principais parceiros da empresa em 
2013, estão as organizações Reprolatina, 
Agenda Pública e CARE Brasil. Entre os 
projetos realizados no último ano, destacam-se:

PROjetO De SaúDe SexUal 
RePRODUtIva
Desenvolvido em parceria com a ONG 
Reprolatina, busca aumentar a conscientização 
e diminuir as vulnerabilidades de adolescentes 
diante de doenças sexualmente transmissíveis 
(como a Aids), gravidez não planejada, uso 
de drogas e outros problemas relacionados 
à sexualidade. Abrangeu as comunidades de 
Barro Alto e Niquelândia. O valor investido pela 
Anglo American foi de R$ 569.129,13.

PROGRaMa De CaPaCItaçãO eM 
GeStãO De PROjetOS SOCIaIS
Desenvolvido em parceria com a CARE 
Brasil com o objetivo de colaborar para 
a qualificação e consequente ampliação 
do impacto das ações das organizações 
sociais dos municípios de Cubatão, Catalão 
e Ouvidor a partir de um processo de 
articulação em rede e de fortalecimento 
institucional. Com um investimento de 
R$ 200 mil, foram beneficiadas 60 
organizações, que passaram a ter melhores 
condições de estruturar projetos e buscar 
apoio financeiro.

Em 2013, as unidades de Nióbio e Fosfatos da 
Anglo American divulgaram um edital público para 
seleção de projetos sociais a serem apoiados em 
2014. Os resultados estão disponíveis em  
www.socialangloamerican.com.br.

ORIeNtaçãO POlítICa PaRa 
CONSelheIROS, SeRvIDOReS 
PúblICOS e COMUNIDaDe
Realizado pela organização Agenda Pública 
nos municípios de Barro Alto e Niquelândia, 
busca o aprimoramento da gestão pública, 
fortalecendo os conselhos municipais para 
que governos e sociedade civil desenvolvam 
políticas públicas mais democráticas e eficazes 
de cidadania.

O investimento feito pela Anglo American 
em 2013 em Barro Alto, onde o projeto é 
realizado desde 2010, foi de R$ 399.553,62. 
Em Niquelândia, município para o qual a 
iniciativa foi estendida em 2013, o aporte foi 
de R$ 259.638,80.

PROjetO UM ChãO De hIStóRIaS
A execução do Projeto BVFR tem impactos 
sobre a comunidade Coqueiros, povoado 
tradicional formado no final do século  
19 no município de Catalão. Para preservar 
a memória da comunidade, foi realizado 
um levantamento histórico que retrata os 
costumes, a cultura e a genealogia dos 
moradores. O trabalho durou cinco meses e 
rendeu o livro Um chão de histórias e um site 
(www.umchaodehistorias.com.br) com fotos, 
vídeos e depoimentos.

Conheça os projetos selecionados para o Programa  
de Capacitação em Gestão de Projetos Sociais no site
www.socialangloamerican.com.br.

04
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diáloGo e TRaNspaRêNcia G4-hR3
A Anglo American possui mecanismos estruturados para 
receber, acolher e tratar as demandas, sugestões e reclamações 
de seus empregados e contratados, das comunidades e demais 
públicos com os quais se relaciona. A fim de receber denúncias 
e registrar situações que possam estar em desacordo com seus 
Princípios Empresariais de Boa Cidadania, a Anglo American 
possui o Speak Up, um canal de comunicação independente e 
confidencial disponível aos empregados, clientes, fornecedores, 
comunidades e demais públicos da empresa. Atualmente, a 
gestão do canal é realizada pela empresa Deloitte Tip-Offs 
Anonymous, contratada pela Anglo American, o que garante 
o anonimato dos reclamantes e o encaminhamento das 
denúncias de forma independente e transparente. O Speak Up 
pode ser acessado por telefone (0800 891 5819) ou pelo site 
www.anglospeakup.com (disponível em diferentes idiomas) 
para denunciar situações que desrespeitem os princípios de 
integridade da Anglo American e as boas práticas de negócio.
Além do Speak Up, a empresa possui o e-mail faleconosco@
angloamerican.com, que recebe manifestações de todas 

as unidades de negócio no 
Brasil. Esses canais formais 
permitem a construção de um 
ambiente em que a disposição 
para o diálogo, a transparência 
e a responsabilidade são 
fortalecidos continuamente.

Os negócios possuem, 
ainda, formas distintas de 
dialogar com as comunidades, 
adaptadas às realidades que 
mais se adequam ao local. 
Nas comunidades de Barro 
Alto e Niquelândia, são feitos 
fóruns anuais em que a 
empresa apresenta as ações 
realizadas em linha com as 
questões identificadas por 
meio da ferramenta SEAT. Em 
Catalão, Ouvidor e Cubatão, 

as atividades relacionadas à 
ferramenta foram suspensas 
por um período. No entanto, 
os fóruns com públicos 
específicos estão sendo 
retomados, com o objetivo 
de entender a realidade das 
diferentes partes interessadas 
que se relacionam com a 
empresa. G4-ec8

Em 2013, Níquel, Nióbio  
e Fosfatos receberam  
40 queixas e reclamações 
das comunidades referentes 
às suas atividades nos 
municípios. Metade delas 
pôde ser solucionada no 
próprio ano, enquanto 
outras 20 continuaram a ser 
tratadas em 2014. A empresa 

também registrou por meio 
de seus canais 30 denúncias 
de seus empregados 
sobre práticas adotadas no 
ambiente de trabalho, e todas 
foram investigadas.  
G4-so11 | G4- la16

Com relação a aspectos 
relacionados ao desempenho 
ambiental da empresa, foram 
recebidas 14 reclamações 
durante o último ano. Desse 
total, sete puderam ser 
resolvidas ainda em 2013. 
As demais continuam em 
análise para que a Anglo 
American possa identificar de 
que maneira pode atuar para 
atender as demandas das 
comunidades. G4-eN34

01 Empregada  
na operação  
de Barro Alto

02 Empregados  
da unidade 
Cubatão

01 02



62 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 63

geStão 
ambiental

A Anglo American avalia os riscos e 
monitora os impactos ambientais de suas 
atividades desde a fase inicial dos projetos 
de exploração até o processo de fechamento 
das minas. Esse gerenciamento é realizado 
com base nas diretrizes e princípios do 
Sistema de Gestão Ambiental, o Anglo 
American Environment Way. O sistema define 
as responsabilidades e funções de cada área 
para assegurar que as atividades sejam mais 
eficientes no consumo de recursos naturais 
e busquem a melhoria contínua, com foco 
na redução do consumo de água e energia, 
na geração de resíduos e efluentes e nos 

investimentos em projetos de proteção da 
biodiversidade.

O Sistema de Gestão Ambiental de Níquel, 
Nióbio e Fosfatos é certificado de acordo com 
as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001, o que assegura a adoção das melhores 
práticas nos processos produtivos, qualidade, 
meio ambiente e segurança. O laboratório de 
Cubatão é certificado pela norma ISO 17025.

A empresa também busca a formação de 
parcerias com instituições de pesquisa e 
universidades para a realização dos projetos 
voltados para a proteção ambiental. Em Barro 
Alto, a Anglo American e a Embrapa realizam 

G4-eN31

Custos com proteção ambiental por tipo e  unidade de negócio (R$)

Níquel Nióbio Fosfatos

Sistema de Gestão Ambiental/Licenciamento 970.824,84 – 1.321.954,20

Qualidade de água* 838.909,54 513.312,19 21.322.911,69

Qualidade do ar 85.625,16 678.394,26 233.578,23

Resíduos minerais 40.939,44 6.452.562,77 –

Resíduos não-minerais 399.955,95 400.198,85 2.623.908,52

Biodiversidade 144.502,70 – 969.042,02

Reabilitação de área 298.251,13 667.616,10 23.061,04

Fechamento de mina 47.954,86 31.768,71 –

Total 2.826.963,62 8.743.870,88 26.494.455,70

*O valor gasto com qualidade de água é maior na unidade de Fosfatos, pois esta possui estações de tratamento de 
efluentes, representando 56% do valor total com os custos em proteção ambiental de NNP.

pesquisas para identificar espécies nativas da 
vegetação brasileira que podem ser utilizadas 
na recuperação das áreas das minas.  
O trabalho considera a composição do solo 
após a atividade de mineração e envolve 
análises químicas para determinar quais 
espécies de plantas são mais resistentes aos 
metais pesados que se depositam na área.

Em 2013, Níquel, Nióbio e Fosfatos 
investiram um total de R$ 38.065.290,20 
em ações de proteção ambiental, incluindo 
projetos para gestão de resíduos, qualidade 
do ar e da água e proteção da biodiversidade, 
conforme descritos na tabela acima. G4-eN31

01

01 Empregado da  
unidade Cubatão

Em 2013, Níquel, Nióbio e  
Fosfatos investiram um total  
de R$ 38.065.290,20 em ações  
de proteção ambiental
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Quatro operações 
reciclam 80% 
ou mais da água 
utilizada em 
nossa produção

G4-eN8

Retirada de água por fonte (em 1.000 m3/ano) nas Unidades Níquel, Nióbio e Fosfatos

Volume total de água retirada de superfície, incluindo áreas úmidas, rios,  
lagos e oceanos

9.133

Volume total de água subterrânea retirada 3.180

Volume total de abastecimento municipal de água ou outros coletados 78

Total 12.391

áGua G4-eN26
A água é um recurso natural utilizado em 
diversas etapas produtivas, variando conforme 
o produto de cada negócio, porém essencial 
para todos os processos. Por isso, a Anglo 
American investe em tecnologias que permitam 
a reutilização da água, com o objetivo de reduzir 
os impactos e assegurar a disponibilidade dos 
recursos hídricos. As plantas industriais de 
Níquel possuem sistemas de ciclo de água 
fechado, permitindo o reúso da água por todo o 
processo, sendo feitas captações apenas para 
compensar a evaporação do reservatório de 
água, dentro dos limites de outorga autorizada. 
A unidade de Nióbio possui sistema de 
recirculação de água através de barragens de 
rejeitos instaladas na planta de beneficiamento. 
Por meio desse sistema, é possível recircular 
cerca de 85% da água utilizada no processo 
produtivo.  A operação de Fosfatos em Ouvidor 
possui mecanismo de reaproveitamento por 
meio da recirculação de água da barragem de 

rejeito. Já a unidade instalada em Catalão opera 
em circuito fechado, tratando seu efluente e 
recirculando no processo. A Anglo American 
Fosfatos Cubatão implementou sistemas que 
garantem elevada taxa de reciclagem e reúso 
das águas.

Dentre essas iniciativas, destacam-se a 
construção de dois tanques impermeabilizados 
para recuperação das águas percoladas nas 
pilhas de fosfogesso com capacidade de 
estocagem de 30 mil metros cúbicos, um 
sistema de contenção e armazenamento de 
águas de chuvas com capacidade de 2 mil 
metros cúbicos e um sistema de reutilização 
dos efluentes líquidos tratados na planta 
de tratamento de efluentes industriais –
garantindo, assim, a redução da captação em 
rios. Uma das principais iniciativas da empresa 
é a instalação de circuitos fechados em seus 
processos de produção, que possibilitam uma 
menor necessidade de captação de água da 
chuva e de rios. 

01

01 Lagoa com água tratada 
 na unidade em Cubatão

volumes de água reciclada/reutilizada 
pela organização (em 1.000 m³/ano) 
G4-eN10

71.993,69

1.606,48

15.460,51

36.036,19

14.982,46

  Níquel – Niquelândia
  Níquel – Barro Alto
  Fosfato – Catalão/Ouvidor
  Fosfato – Cubatão
  Nióbio – Catalão/Ouvidor

volume total de 
água reciclada 

97%

40%

80%

92%

85%
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eNeRGia e mudaNças climáTicas
G4-ec2 | G4-eN4 | G4-eN5 | G4-eN7 | G4-eN17 | 
G4-eN18 | G4-eN3
A Anglo American investe em ações de monitoramento e 
redução do consumo de energia e das emissões de gases 
causadores do efeito estufa (GEE) em todas as unidades de 
Níquel, Nióbio e Fosfatos. As emissões referentes à produção 
de ferroníquel são publicadas em inventários de emissões 
desde 2008, de acordo com a metodologia GHG Protocol, 
porém a gestão de carbono é feita por todas as operações, 
assim como a definição de metas e a prestação de contas 
para a matriz global. Além disso, a empresa identifica e avalia 
os riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas, 
buscando aumentar sua eficiência energética e o uso de fontes 
renováveis para geração de energia. G4-ec2

Uma iniciativa importante alimentada por energia renovável 
é o uso de cavaco de madeira de eucalipto, originária de áreas 
de reflorestamento da empresa em Niquelândia, Catalão, 
Ouvidor e Três Ranchos. Na operação da Codemin, o cavaco 
é utilizado como parte do processo de transformação do 
minério nos fornos de calcinação, substituindo ainda um 
combustível fóssil chamado óleo 2A. A estratégia de substituir 

o óleo por fontes renováveis 
para alimentar o forno de 
processamento do níquel 
– etapa em que há elevada 
demanda energética – teve 
início em 2003, trazendo 
benefícios principalmente 
no aspecto relacionado 
às emissões de GEE. Já 
em Fosfatos o cavaco 
fornece calor por meio de 
combustão em fornalhas, 
secando o minério que é 
transportado para Cubatão 
e atuando na secagem do 
fertilizante das plantas de 
granulação. No processo 
produtivo das plantas de 
fosfato em Catalão, a 
geração de energia elétrica 
também é realizada com o 
aproveitamento de vapor 

d’água proveniente do 
reaproveitamento energético 
na planta de ácido sulfúrico, 
obtido a partir de fontes 
limpas (sem a queima de 
combustíveis fósseis).

Por meio de melhorias nos 
fornos e outros equipamentos 
e do aprimoramentos nas 
atividades de preparação de 
carga e transporte, a Anglo 
American tem conseguido 
reduzir tanto o consumo 
de energia elétrica quanto 
de combustíveis. Em 2013, 
houve uma redução superior 
a 64 mil GJ de energia e de 
quase 3 mil toneladas de CO2 
equivalente (nas unidades 
de Nióbio e Fosfatos), em 
comparação com os dados de 
2010. G4-eN6 | G4-eN19

01

01 Mina de fosfato  
e seus arredores 
em Ouvidor



Gestão AmbientAl

68 Anglo American – Negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos  Relatório à Sociedade 2013 69

G4-eN19

Reduções de emissões em toneladas de CO2

Unidade Níquel – 
Niquelândia

Níquel – 
Barro Alto

Fosfatos – 
Catalão/
Ouvidor

Fosfatos – 
Cubatão

Nióbio – 
Catalão/
Ouvidor

Reduções 
voluntárias

4.687 18.630 260 2.066 805

Nota: reduções de emissão foram obtidas em iniciativas que reduziram o consumo de energia elétrica e combustíveis 
como diesel e óleo 2A.

Pôr do sol em 
Barro Alto
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01 Empregado da 
unidade Cubatão

01

G4-eN15 | G4-eN16

Emissões (toneladas de CO2e)** Unidade 2013

Diretas

Niquelândia/Barro Alto 896.191,17

Escritórios 0

Subtotal 1 896.191,17

Indiretas

Niquelândia/Barro Alto 139.366,01

Escritórios 42,54

Subtotal 2 139.408,55

Fontes renováveis*

Niquelândia/Barro Alto 213.167,20

Escritórios 0

Subtotal 3 213.167,20

Total 1.248.766,92

* Soma de emissões de biodiesel e queima de cavaco de madeira.
** Considera os gases CO2 CH4, N2O.

G4-eN17

Emissões (toneladas de CO2e) Unidade 2013

Diretas*

Fosfatos – Catalão/Ouvidor 25.635,00

Fosfatos – Cubatão 42.411,99

Nióbio – Catalão/Ouvidor 13.004,00

Subtotal 1 81.050,99

Indiretas**

Fosfatos – Catalão/Ouvidor 15.586,00

Fosfatos – Cubatão 7.488,00

Nióbio – Catalão/Ouvidor 4.367,22

Subtotal 2 27.441,22

Fontes renováveis

Fosfatos – Catalão/Ouvidor 1.071,00

Fosfatos – Cubatão 112,00

Nióbio – Catalão/Ouvidor 602,80

Subtotal 3 1.785,80

Total 110.278,01

* Emissões diretas: emissões provenientes dos combustíveis fósseis utilizados.
** Emissões indiretas: emissões provenientes da geração da energia elétrica comprada.

outras emissões indiretas relevantes de gases  
de efeito estufa monitoradas (toneladas de co2e)

  Viagens (Unidade Níquel)
  Outras (Niquelândia/Barro Alto)
  Escritórios (SP, BH, GO)
  Emissões biogênicas
  Total

Nota: as unidades de Fosfatos e Nióbio não monitoraram esse tipo de emissão no período.

23.221,18

0,00 

17.773,75

–

40.994,93
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Resíduos 
G4-eN25 | G4-eN2
A Anglo American faz a gestão e o 
gerenciamento dos resíduos gerados em suas 
atividades, com o objetivo de evitar impactos ao 
meio ambiente como a contaminação da água 
e do solo. A empresa investe em iniciativas 
para reutilização dos rejeitos gerados nas 
operações industriais.

Entre os resíduos gerados por Níquel, Nióbio 
e Fosfatos estão o estéril, a escória e o gesso. 
O estéril é composto por partes do solo que não 
contêm minerais em teores considerados viáveis 
economicamente para processamento. Esse 
material é depositado em locais predefinidos de 
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental e o 

Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), monitorados 
constantemente para evitar 
focos de contaminação ou 
carregamento do material para 
corpos d’água.  
A Anglo American tem 
estudado mecanismos para 
aproveitamento do estéril, rico 
em materiais orgânicos, em 
processos de recuperação da 
mata. Nas áreas impactadas  
o estéril é utilizado no 
processo de revegetação  
e/ou reconformação do relevo.  
GRi mm3

materiais utilizados em 2013, por peso  
e volume (em toneladas) G4-eN23

NíqUEl – NiqUElâNdiA FOSFATOS – CATAlãO/OUVidOR

NíqUEl – BARRO AlTO FOSFATOS – CUBATãO

NióBiO – CATAlãO/OUVidOR

  Total de materiais não renováveis
  Total de materiais diretos usados
  Total 2013

602.433,00 6.028.288

1.622.975,23 3.841.393

1.532.786,51 6.028.444

4.182.009,93 33.919.851

1.990.350,51 6.028.444

5.276.304,28 36.914.912

963.116

986.703

986.894

01 Planta industrial 
em Cubatão

01

A escória formada nas 
operações de Níquel é o 
silicato de magnésio, um 
resíduo inerte, depositado em 
pilhas de forma controlada 
e posteriormente integradas 
à paisagem por meio de 
revegetação. Em parceria 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) e o Instituto Militar de 
Engenharia (IME) do Rio de 
Janeiro, a Anglo American 
tem estudado maneiras de 
reaproveitar a escória gerada 
na produção de ferroníquel 
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como substituto de insumos para a fabricação 
de asfalto. O material já é utilizado em pequena 
escala pela indústria cimenteira.

Em Niquelândia, a empresa criou um 
processo que permite o reaproveitamento do 
pó recolhido nos exaustores para a extração do 
níquel contido nesse resíduo, antes depositado 
em uma barragem. A barragem ainda é 
utilizada em paradas de manutenção. Contudo, 
a captura do pó torna toda a operação mais 
adequada, já que há o esforço para otimizar ao 
máximo o aproveitamento do níquel. GRi mm3

A escória gerada nas operações de Nióbio, 
resultantes das ações de redução, é armazenada 
de forma segregada e controlada, por conter 
elementos como urânio e tório. GRi mm3

O gesso é um resíduo não tóxico, produzido 
em grande quantidade, derivado da produção 
de ácido fosfórico, insumo utilizado na 
produção de fertilizantes. A cada tonelada de 
ácido fosfórico produzida, gera-se em média 
seis toneladas de gesso. Esse material, usado 
na agricultura, é comercializado pela empresa. 
No entanto, as quantidades estocadas ainda 
formam pilhas nas áreas industriais das 
unidades de Fosfatos. A Anglo American está 
investindo na impermeabilização das áreas 
onde as pilhas de gesso estão e assinou um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
aplicável para a unidade industrial de Cubatão 
com uma série de compromissos para mitigar 
impactos ambientais desse passivo ambiental.

Resíduos gerados, por peso e método de disposição (em toneladas) G4-eN23

2013 Niquelândia Barro Alto

Peso dos resíduos por tipo  
e método de disposição

Perigosos Não 
Perigosos

Perigosos Não 
Perigosos

Barragem de polpa de minério 0,00 1.016,00 0,00 0,00

Depósito controlado de escória 0,00 397.571,30 0,00 1.356.486,00

Disposição em pilha de estéril 0,00 0,00 0,00 6.039.793,00

Reúso 0,00 0,00 0,00 292.740,00

Rerrefino 14,53 0,00 57,09 0,00

Reprocessamento/reciclagem 0,51 206,59 3,69 1.036,00

Compostagem 0,00 0,00 0,00 0,00

Coprocessamento 0,00 0,00 132,07 0,00

Tratamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Incineração 0,02 1,35 0,22 180,00

Aterro sanitário interno 0,00 43,75 0,00 0,00

Aterro sanitário externo 0,00 0,00 0,00 377,23

Subsolo 0,00 0,00 0,00 0,00

Armazenamento no local 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,35 25,19 0,00 0,00

Total 15,41 398.864,18 193,07 7.690.612,23

01 Secagem de 
rocha fosfática 
em Ouvidor

01
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Peso dos resíduos por tipo e método  
de disposição (em toneladas)

Fosfatos 
Catalão/Ouvidor

Fosfatos 
Cubatão

Perigosos Não 
Perigosos

Perigosos Não 
Perigosos

Resíduo perigoso para aterro 7,21  3,51  

Resíduo perigoso para incineração 20,05  0,04  

Resíduo perigoso para reciclagem/reúso 2.531,40  11,27  

Resíduo não perigoso para aterro  790,02  706,36

Resíduo ambulatorial para incineração  0,19  0,04

Papel para reciclagem  116,7  7

Vidro para reciclagem  1,5  0

Metal para reciclagem  420,31  677,85

Plástico para reciclagem  171,56  9,5

Resíduo não perigoso para reciclagem/reúso  1.437,24  0

Óleo para rerrefino   4,4  

Total 2.558,66 2.937,52 19,22 1.400,75

Peso dos resíduos por tipo e método de disposição (Nióbio – Catalão/Ouvidor) (em toneladas)

Perigosos Não Perigosos

Orgânico (domésticos de banheiro)  37,57

Resto de alimentos  80,14

Papel/papelão  22,1

Madeiras  95,69

Plásticos  15,69

Construção civil  83,69

Sucatas metálicas ferrosas  3,69

Sucatas metálicas não ferrosas  0,46

Vidros  0

Mangas e tecidos filtrantes  1,45

Borracha  4

Pneus  9,09

Tambores usados 8,37  

Solo contaminado 101,55  

Sacarias de soda 17,57  

Resíduo de serviço de saúde 0,03  

Resíduos contaminados com óleos e graxas 38,49  

Telhas de amianto 10,19  

EPIs usados 3,79  

Total 179,99 353,57

A empresa adota as melhores práticas 
para evitar danos ambientais decorrentes de 
acidentes e vazamentos, como nos casos 
envolvendo ácidos como o clorídrico, fosfórico ou 
sulfúrico. Em 2013, a Anglo American registrou 
o vazamento de 400 a 500 litros de ácido 
clorídrico em evento acontecido na unidade 
de Nióbio, em Ouvidor. Devido ao ocorrido, a 

empresa recebeu um auto de infração, o qual 
está em processo de recurso por não ter havido 
prejuízos ambientais com o incidente. 

A unidade de Fosfatos, em Cubatão, 
também recebeu um auto de infração no valor 
de R$ 77.480,00 em decorrência da emissão 
de material particulado na atmosfera. A multa 
foi paga em 2013. G4-eN29

01 Paisagem dos arredores 
da operação de Fosfatos 
em Goiás

01
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volumes e derramamentos significativos G4-eN24

Ocorrências Unidade Operacional Volume Quais os derramamentos? Descrição e medidas tomadas Impactos

2 Níquel – Niquelândia Aproximadamente 
220 L

Vazamento de óleo hidráulico e 
óleo 2A

• Vazamento de óleo hidráulico da máquina provocado pelo 
rompimento do cilindro responsável pelo basculamento da 
caçamba, na Fazenda Cristo Redentor.

• Vazamento de óleo 2A do tanque da carreta transportadora 
durante o aquecimento do combustível pelo maçarico, no Pátio 
de Carretas ao lado do Posto de Combustível.

Nas duas situações, o 
óleo foi retido, removido e 
utilizado na alimentação dos 
fornos da Usina.

9 Níquel – Barro Alto 280 L* • Derramamento de resíduos 
perigosos em bacia de 
contenção

• Derramamento de óleo diesel
• Derramamento de óleo 

hidráulico

• Derramamento de resíduos na bacia de contenção que atende 
ao pátio de carvão mineral. 

• Derramamento de óleo diesel devido a colisão com bloco de 
rocha de carreta TGL na mina.

• Derramamento de óleo hidráulico na área do rompedor por 
rompimento de mangueira hidráulica de caminhão TGL.

• 3 derramamentos de óleo devido a tombamento de carreta 
TGL na mina.

• Derramamento de óleo hidráulico no refino devido a colisão da 
ponte rolante com equipamento.

• Derramamento de óleo devido a incêndio no rompedor na mina.
• Rompimento de mangueira em pá carregadeira derramou óleo 

no solo.

O material gerado nos 
derramamentos foi 
recolhido e enviado para 
coprocessamento.

1 Nióbio 500 L Ácido clorídrico No dia 22/7/2013, no período da manhã, foi identificado um 
vazamento na tubulação de ácido clorídrico (HCl) que alimenta o 
processo produtivo. 
O produto químico vazou em área de aterro e atingiu uma 
extensão aproximada de 60 m², totalizando um volume estimado 
de 400 a 500 litros, que foram neutralizados com cal hidratada. 
O derramamento gerou aproximadamente 100,55 Ton de solo 
contaminado, que foram destinados para coprocessamento na 
empresa Ecoblending.

Foi feito um estudo pela 
empresa IPT e constatou-
-se que a pluma de 
contaminação não excedeu 
1cm de profundidade.

1 Fosfatos Menos de 20 L Hipoclorito de sódio Vazamento de hipoclorito de sódio no dia 31/05/2013.  
O bombeamento foi interrompido imediatamente, a área foi 
descontaminada e a grama, recuperada.

Houve apenas a 
necessidade de reposição 
da grama do talude, uma 
vez que o vazamento foi 
cessado quase de imediato.

* Não foram considerados os volumes de dois incidentes, uma vez que não houve quantificação do volume derramado.
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uso do solo
As ações de gerenciamento e monitoramento 
dos riscos associados ao uso do solo da Anglo 
American visam estabelecer mecanismos 
para minimizar os impactos na biodiversidade 
e promover a proteção e recuperação do 
Bioma Cerrado e do Bioma Mata Atlântica. Por 
meio de ferramentas como o Plano de Ação 
para a Biodiversidade, a empresa identifica 
os potenciais impactos de suas operações 
e propõe planos de ação para mitigá-los ou 
compensá-los. G4-eN12

O monitoramento da biodiversidade local 
é realizado por meio de estudos básicos, que 
definem ecossistemas, hábitats e espécies 
chave para a conservação. São, então, 

realizados acompanhamentos da fauna e da 
flora locais e identificadas alterações que 
requerem ações de controle. Esse tipo de 
controle é realizado em 100% das operações 
produtivas dos Negócios Níquel, Nióbio e 
Fosfatos – são excluídos apenas os escritórios, 
nos quais não há riscos ou impactos sobre a 
biodiversidade. GRi mm2

Os programas realizados pela Anglo American 
são conduzidos em parceria com institutos de 
pesquisa e organizações da sociedade civil. 
Dessa maneira, a empresa potencializa os 
investimentos realizados nessa área e identifica 
oportunidades de conciliar os projetos de 
desenvolvimento das comunidades, buscando 
formas de geração de renda e emprego.

100% das operações 
produtivas dos Negócios 
Níquel, Nióbio e Fosfatos 
fazem o monitoramento 
da biodiversidade local

quantidade de terra (própria ou 
arrendada e gerenciada para as 
atividades de produção ou uso 
extrativista) afetada ou reabilitada 
(em hectares)* GRi mm1

  Total de áreas impactadas 
e ainda não reabilitadas 
no início do ano

  Total de novas áreas 
impactadas no ano

  Total de novas áreas 
reabilitadas no ano para 
uso/status final

  Total de áreas impactadas 
e ainda não reabilitadas 
no final do ano

BARRO AlTO

55,15

436,14 

–

491,29

NiqUElâNdiA

–

233,83 

–

34,04 

* Fosfatos Catalão/Ouvidor e Nióbio ainda estão com processo de extração mineral em praticamente 
toda a área da mina e, portanto, não definiram o momento para iniciar atividade de reabilitação. 

01 Barro Alto (GO)

01
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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 (em km2)

 Níquel Níquel Nióbio (GO) Fosfatos (GO) Fosfatos (SP)

Posição em relação 
a áreas protegidas 
ou com alto índice de 
biodiversidade

Área de alto 
índice de 

biodiversidade 
fora de áreas 

protegidas

Área de alto índice de biodiversidade 
fora de áreas protegidas

Dentro da área Adjacente Adjacente Adjacente Parte da área 
protegida

Adjacente

Áreas próprias 
totais, arrendadas, 
administradas pela 
empresa

28.494 5.952,34  1.040,94 
 497,46 
 93,38

40 22,08 2,97 4,7 210

Área total de 
reserva legal e área 
de preservação 
permanente

141,03 11,02
5,36

 2,14 
 0,16 
 0,27

7,06 6,09 2,97 0,94 0,74

Localização geográfica 
(municípios)

Niquelândia (GO) Barro Alto (GO) Catalão (GO),
Ouvidor (GO)  

e Campo Alegre 
(GO)

Catalão (GO) Ouvidor (GO) Ipameri (GO) Chapada dos 
Guimarães (MT)

Cubatão (SP)

Tipo de operação / 
Área operacional

Fabricação/
produção – 
Usina: 0,47

Mina: 4,91 Mina/Usina: 
0,40

Produção de 
fertilizante e 
plantação de 

eucalipto: 0,446

Extração 
de minério, 

beneficiamento 
de minério e 
plantação de 

eucalipto: 0,23

Realocação de 
reserva da área 

de extração 
mineral: 0

Pesquisa mineral: 
0

Fábrica/produção: 
0,27

Fabricação/
produção – 

Reflorestamento: 
110,37

Usina: 0,93 Mina: 0,31

Mina: 12,04

Atributo da área 
protegida por lei ou 
de alto valor para a 
biodiversidade

Cerrado  
e Campo  
Cerrado

Cerrado e Campo Cerrado Área 
predominante 

de Cerrado com 
reservas legais e 

APPs

Mata Ciliar (curso de rios), Cerrado Aberto Baixo e Cerrado Aberto Alto Floresta Tropical (Mata 
Atlântica) com reserva 

legal e áreas APPs

Status de proteção de 
acordo com legislação 
aplicável e referências 
internacionais

– Hot Spot CI
– Áreas 

prioritárias para 
conservação da 
biodiversidade

– Hot Spot CI
– Áreas prioritárias para conservação 

da biodiversidade

– Hot Spot CI
– Áreas 

prioritárias para 
conservação da 
biodiversidade

– Hot Spot CI
– Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade

Reserva legal e áreas 
APPs

Referências adotadas 
para definir o status de 
proteção

– Conservation 
International

– Ministério do 
Meio Ambiente

– Conservation International
– Ministério do Meio Ambiente

Legislações 
(estadual e 

federal)

– Conservation International
– Ministério do Meio Ambiente

Legislações (estadual 
e federal)



Governança e Gestão de riscos 
Planta industrial 

de Barro Alto

G4-eN13

  Tamanho das áreas de 
hábitats restaurados (km2)

 Tamanho das áreas de hábitats 
protegidos (km2)

  Total (km2)

NíqUEl

160,37 

 0,88 

161

NióBiO E FOSFATOS

0,20

0,25

19,20
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A principal forma de prestar 
informações técnicas sobre as 
ligas metálicas é por meio das 
fichas de segurança do produto 
conhecidas como FISPQs.  
A Anglo American participa de 
diversos fóruns de discussão 
para acompanhar as exigências 
legais e técnicas em relação 
às informações que precisam 
ser prestadas aos clientes e 
àqueles que entram em contato 
com o produto. G4-pR3

A Anglo American também 
produz para comercialização 
três tipos de produtos em 
suas unidades de Fosfatos. 
O fertilizante fosfatado, 
vendido a granel, atende a 
aproximadamente 40 clientes 
no mercado interno. O fosfato 
bicálcico, para alimentação 
animal, atende a cerca de 
300 clientes, enquanto o 
ácido fosfórico é vendido na 
forma líquida e destinado a 

indústrias do setor químico. 
G4-pR3

Entre as instituições das 
quais a empresa participa para 
discutir assuntos relacionados 
a seus produtos e ao setor da 
mineração, estão: G4-16

• Agência para o 
Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria 
Mineral Brasileira (ADIMB)

• Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial 
(Aberje)

• Associação Brasileira de 
Ferroligas e Silício Metálico 
(Abrafe)

• Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim)

• Associação Nacional para 
Difusão de Adubos (ANDA)

• Conselho Empresarial 
Brasileiro de 
Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS)

• Confederação Nacional da 
Indústria (CNI)

• Empresas pelo Clima (EPC 
– FGV)

• Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (FIEG)

• Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo/ 
Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp/Ciesp)

• Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM)

• Instituto de Metais Não- 
-Ferrosos (ICZ)

• Nickel Institute (ENIA)
• Núcleo de Desenvolvimento 

Tecnológico do Mercado de 
Aço Inoxidável (NI)

• Sindicato Nacional da 
Indústria de Matérias-
-Primas e Fertilizantes 
(SINPRIFERT)

• Sindicato das Indústrias 
de Produtos Químicos 
(SINPROQUIM)

produtoS GRi pR1 GRi mm11

Todos os produtos fabricados pelos Negócios 
Níquel, Nióbio e Fosfatos da Anglo American 
atendem aos mais exigentes padrões de 
qualidade e segurança de indústrias de 
diferentes segmentos. Para averiguar a 
satisfação de seus clientes com os produtos 
vendidos e serviços prestados, a empresa realiza 
reuniões e visitas periódicas a fim de identificar 
necessidades e oportunidades. G4-pR5

Extremamente resistente à corrosão, a liga 
de ferroníquel é destinada principalmente à 
produção de aço inoxidável. A Anglo American 
produz essa commodity há 32 anos na unidade 
Codemin, em Niquelândia, e desde 2011 na 
unidade de Barro Alto. O produto atende a 
clientes do mercado interno e externo. A liga 
de ferronióbio, cujo metal nióbio é extraído na 
unidade de Catalão e produzido na unidade de 
Ouvidor desde a década de 1970, é exportada 
para indústrias siderúrgicas. O metal contribui 
para dar maior resistência e leveza às ligas 
de aço, possibilitando menor consumo 
de recursos em projetos que utilizem tais 
materiais. G4-12 02

01

01 Detalhe do ferronióbio 
produzido em Ouvidor

02 Empregado 
acompanhando 
transporte por correia 
do fosfogesso, 
subproduto do ácido 
fosfórico, em Cubatão
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• Auxílio creche para as empregadas que 
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completar 1 ano de idade). 

• Complementação do auxílio doença para 
empregados afastados por motivos de saúde 

ou acidentes comprovados pelo INSS. A 
complementação pode chegar a até 100% 

do salário nominal. 
• Crédito para compra de medicamentos aos 

empregados afastados por motivos  
de saúde ou doença. 

• Fornecimento gratuito de óculos graduados 
de segurança conforme receita médica. 

Esse acordo abrange os empregados de 
Niquelândia e Barro Alto. 

Em São Paulo, o acordo coletivo de trabalho 
foi firmado pela empresa com o Sinproquim 

e o Sindicato das Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de São Paulo e ABC.]

G4-LA9
Número médio de horas de treinamento por 
ano por empregado, discriminado por gênero e 
categoria funcional

45, 46

G4-LA10

Programas de gestão de competências e 
aprendizagem contínua que contribuem 
para a continuidade da empregabilidade dos 
empregados em período de preparação para a 
aposentadoria

45, 47

G4-LA11

Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira por gênero e 
categoria funcional

46

G4-LA12

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

21, 47

G4-LA16
Número de queixas e reclamações relacionadas 
a práticas trabalhistas registradas, processadas 
e solucionadas por meio de mecanismo formal

61
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Não discriminação

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas 60

Sociedade

G4-SO3

Número total e percentual de operações 
submetidas a avaliações de riscos relacionados 
à corrupção e aos riscos significativos 
identificados

23

G4-so4 Comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 23

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas 23

G4-SO11

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos na sociedade registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

61

Responsabilidade pelo produto

GRI PR1

Percentual das categorias de produtos e 
serviços significativas para as quais são 
avaliados impactos na saúde e segurança 
buscando melhorias

84

GRi pR3

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

85

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

84

Indicadores setoriais de mineração

GRI MM1
Quantidade de terras (próprias ou arrendadas, 
usadas para atividades produtivas ou 
extrativistas) alteradas ou reabilitadas

79

GRI MM2

Número e percentual de unidades operacionais 
que necessitam de planos de gestão da 
biodiversidade, de acordo com critérios 
estabelecidos e número (percentual) dessas 
unidades com planos em vigência

78

GRI MM3 Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e 
seus riscos associados 71, 72

GRI MM11 Programas relacionados ao gerenciamento 
responsável dos materiais e seu progresso 84
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INtRODUçãO

1. Fomos contratados pela 
Anglo American Níquel 
Brasil Ltda. (“Anglo American 
Níquel” ou “Empresa”) para 
apresentar nosso relatório 
de asseguração limitada 
sobre a compilação das 
informações relacionadas 
com sustentabilidade 
contidas no Relatório à 
Sociedade 2013 da Anglo 
American Níquel Brasil Ltda., 
relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2013 
das divisões Níquel, Nióbio e 
Fosfatos, conforme descrito 
no parágrafo 6 abaixo. 

ReSPONSabIlIDaDe 
DOS aUDItOReS 
INDePeNDeNteS 

3. Nossa responsabilidade 
é expressar conclusão 
sobre as informações 
de sustentabilidade 
relacionadas com os 
indicadores descritos no 
parágrafo 6 abaixo, contidas 
no Relatório à Sociedade 
2013, com base no trabalho 
de asseguração limitada 
conduzido de acordo com o 
Comunicado Técnico CTO 
01 – Emissão de Relatório 
de Asseguração Relacionado 
com Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social, 
emitido pelo Conselho 
Federal de Contabilidade 
– CFC, com base na NBC 
TO 3000 – Trabalhos de 
Asseguração Diferentes 
de Auditoria e Revisão, 
também emitida pelo CFC, 
que é equivalente à norma 
internacional ISAE 3000 

– Assurance engagements 
other than audits or reviews of 
historical financial information, 
emitida pelo IAASB – 
International Auditing and 
Assurance Standards Board. 
Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências 
éticas, incluindo requisitos 
de independência, e que 
o trabalho seja executado 
com o objetivo de se obter 
segurança limitada de 
que as informações de 
sustentabilidade relacionadas 
com os indicadores descritos 
no parágrafo 6 abaixo, 
contidas no Relatório à 
Sociedade 2013, tomadas 
em conjunto, estão livres de 
distorções relevantes. 

4. Um trabalho de 
asseguração limitada 
conduzido de acordo com a 
NBC TO 3000 e a ISAE 3000 
consiste, principalmente, em 
indagações à administração 
e a outros profissionais 

RelaTóRio de asseGuRação limiTada dos 

audiToRes iNdepeNdeNTes RelacioNado 

com iNFoRmações sobRe susTeNTabilidade 

coNTidas No RelaTóRio à sociedade 2013 

Aos Administradores 
Anglo American Níquel Brasil Ltda.
São Paulo – SP

ReSPONSabIlIDaDeS Da 
aDMINIStRaçãO

2. A administração da 
Anglo American Níquel é 
responsável pela elaboração 
e adequada apresentação 
das informações de 
sustentabilidade contidas no 
Relatório à Sociedade 2013 
de acordo com as diretrizes 
do Global Reporting Initiative 
(GRI-G4) e pelos controles 
internos que ela determinou 
como necessários para 
permitir a elaboração dessas 
informações livres de distorção 
relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
 

da Anglo American Níquel 
envolvidos na elaboração 
das informações de 
sustentabilidade, assim 
como na aplicação de 
procedimentos analíticos 
para se obter evidência que 
possibilite concluir na forma 
de asseguração limitada 
sobre as informações 
tomadas em conjunto. Um 
trabalho de asseguração 
limitada requer, também, a 
execução de procedimentos 
adicionais, quando o 
auditor independente toma 
conhecimento de assuntos 
que o levem a acreditar 
que as informações de 
sustentabilidade, tomadas em 
conjunto, podem apresentar 
distorções relevantes. 

5. Os procedimentos 
selecionados basearam- 
-se na nossa compreensão 
dos aspectos relativos à 
compilação e apresentação 
das informações de 

sustentabilidade relacionadas 
com os indicadores descritos 
no parágrafo seguinte 
contidas no Relatório à 
Sociedade 2013, de outras 
circunstâncias do trabalho 
e da nossa consideração 
sobre áreas onde distorções 
relevantes poderiam 
existir. Os procedimentos 
compreenderam: 

(a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando 
a relevância, o volume de 
informações quantitativas 
e qualitativas e os sistemas 
operacionais e de controles 
internos que serviram de 
base para a elaboração 
das informações de 
sustentabilidade contidas no 
Relatório à Sociedade 2013 
da Anglo American Níquel; 

(b) o entendimento da 
metodologia de cálculos e 
dos procedimentos para a 
compilação dos indicadores 
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mediante entrevistas com os 
gestores responsáveis pela 
elaboração das informações; e

(c) aplicação de 
procedimentos analíticos 
sobre as informações 
quantitativas e indagações 
sobre as informações 
qualitativas e sua correlação 
com os indicadores divulgados 
nas informações de 
sustentabilidade contidas no 
Relatório à Sociedade 2013.

6. A asseguração limitada 
do Relatório à Sociedade 
2013, que contém dados 
e informações das divisões 
Níquel, Nióbio e Fosfatos, 
compreendeu determinados 
indicadores específicos, 
definidos pela Anglo American 
Níquel, tomando como base 
o estudo de materialidade 
elaborado pela Empresa, 
a partir de consultas com 
stakeholders e estudos 
do setor de mineração. 
Os indicadores materiais 
definidos pela Anglo American 

Níquel e objeto de nossa 
asseguração limitada estão 
demonstrados a seguir:
• EC9
• EN3
• EN4
• EN5
• EN6
• EN7
• EN8
• EN10
• EN15
• EN16
• EN17
• EN18
• EN19
• EN23
• EN24
• EN25
• EN26
• EN29
• EN31
• LA6
• PR3
• SO4

7. Os trabalhos de 
asseguração limitada, 
com base nos indicadores 
descritos no parágrafo 6 
acima, compreenderam, 

também, testes para observar 
a aderência às diretrizes do 
Global Reporting Initiative 
(GRI-G4) aplicáveis na 
elaboração das informações 
de sustentabilidade contidas 
no Relatório à Sociedade 
2013.

8. Acreditamos que a 
evidência obtida em nosso 
trabalho é suficiente e 
apropriada para fundamentar 
nossa conclusão na forma 
limitada. 

alCaNCe e lIMItaçõeS 

9. Os procedimentos 
aplicados em um trabalho 
de asseguração limitada são 
substancialmente menos 
extensos do que aqueles 
aplicados em um trabalho de 
asseguração razoável, que 
tem por objetivo emitir uma 
opinião sobre as informações 
de sustentabilidade contidas 
no Relatório à Sociedade 
2013. Consequentemente, 
não nos foi possível obter 

segurança razoável de que 
tomamos conhecimento de 
todos os assuntos que seriam 
identificados em um trabalho 
de asseguração razoável, que 
tem por objetivo emitir uma 
opinião. Caso tivéssemos 
executado um trabalho com o 
objetivo de emitir uma opinião, 
poderíamos ter identificado 
outros assuntos e eventuais 
distorções que podem 
existir nas informações de 
sustentabilidade relacionadas 
com os indicadores descritos 
no parágrafo 6 acima, 
contidas no Relatório à 
Sociedade 2013. Dessa 
forma, não expressamos 
uma opinião sobre essas 
informações. 

10. Os dados não financeiros 
estão sujeitos a mais 
limitações inerentes do que 
os dados financeiros, dada 
a natureza e a diversidade 
dos métodos utilizados para 
determinar, calcular ou estimar 
esses dados. Interpretações 
qualitativas de materialidade, 

relevância e precisão dos dados 
estão sujeitos a pressupostos 
individuais e a julgamentos. 
Além disso, não realizamos 
nenhum trabalho em dados 
informados para os exercícios 
anteriores, nem em relação a 
projeções futuras e metas.

CONClUSãO 

11. Com base nos 
procedimentos realizados, 
descritos neste relatório, 
nada chegou ao nosso 
conhecimento que nos leve a 
acreditar que os indicadores 
de sustentabilidade objeto de 
nossa asseguração, descritos 
no parágrafo 6 anteriormente 
mencionado e contidos no 
Relatório à Sociedade 2013 
da Anglo American Niquel 
Brasil Ltda., relativas ao 
exercício findo em  
31 de dezembro de 2013 não 
foram compilados, em todos 
os aspectos relevantes, de 
acordo com as diretrizes do 
Global Reporting Initiative. 
GRi-G4

São Paulo, 24 de outubro de 2014

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

André Pannunzio Cândido Oliveira
Contador CRC SP-196603/O-1
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