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Recebemos com agrado seu feedback sobre este relatório. Você 

pode escrever para corporate.responsability@kinross.com ou 

enviar seus comentários por correio para a nossa sede.

Para informações de contato detalhadas, favor consultar a última 

página deste relatório.

**Operado por Goldcorp Inc. até 21 de dezembro de 2007. Como a Kinross assumiu 100% da propriedade da La Coipa em 22 de 

dezembro de 2007, ela não está incluída neste relatório; no entanto, estará coberta nos relatórios futuros da Kinross.

Operado pela AngloGold Ashanti, Crixás não está coberto por este relatório visto que ele inclui apenas ativos onde a Kinross 

Gold Corporation é a operadora.
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A Kinross é uma empresa de mineração de ouro baseada no Canadá, com minas nos 

Estados Unidos, Brasil, Rússia e Chile, e emprega aproximadamente 5.000 pessoas ao redor 

do mundo. A quarta maior principal produtora de ouro no mundo por valor de mercado, a 

Kinross vende lingotes de ouro para refinarias no mercado de ouro global, que por sua vez o 

vende para indústrias onde ouro é usado. A Kinross está focada no objetivo estratégico de 

maximizar o valor líquido dos ativos e fluxo de caixa por ação através de seu Plano de Quatro 

Pontos, e negocia ações na Bolsa de Valores de Toronto (símbolo: K) e na Bolsa de Valores 

de Nova York (símbolo: KGC).
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...o Estilo Kinross
O crescimento da Kinross como uma importante produtora de ouro 

avançou em muitas frentes em 2007. Com tal crescimento, e nossa 

significativa dotação mineral, vem grande responsabilidade. Em 

2007, a Kinross articulou dez princípios de responsabilidade 

corporativa para fornecer uma linguagem comum para orientar 

nosso trabalho e nos ajudar a satisfazer de maneira consistente um 

alto padrão de responsabilidade corporativa através de nossas 

operações globais. Definimos também quatro valores que norteiam 

a Kinross para nossa atividade-fim de geração contínua de valor 

para todas as nossas partes interessadas – as pessoas que 

confiam a nós seu capital, sustento, comunidades e meio ambiente. 

Estes valores – uma parte chave do que chamamos de 'O Estilo 

Kinross”– se manifestam tanto para as oportunidades quanto as 

responsabilidades de liderança como uma empresa de mineração 

global no século 21. Este relatório registra nosso progresso como 

um cidadão corporativo responsável através de nossas práticas no 

campo, a evolução de nossos sistemas de gerenciamento em meio 

ambiente, saúde e segurança, nossa contribuição para as 

comunidades onde atuamos e nosso compromisso para com o 

envolvimento das partes interessadas.
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o Estilo Kinross
Como uma das maiores produtoras de ouro do mundo, nosso 
caminho é norteado por uma declaração de crenças chamada 
de: “O Estilo Kinross”. Ela define:

Nossa Atividade-Fim

Liderar o mundo na geração de valor através da mineração

Nossos Valores

Colocar as pessoas em primeiro lugar

Notável cidadania corporativa

Cultura de alto desempenho

Rigorosa disciplina financeira

Entregar desempenho de ativos – continuando a ser uma operadora de classe mundial
Foco no melhor talento, nas melhores equipes – atraindo, conservando e desenvolvendo as 
melhores pessoas
Estabelecer blocos de construção para o futuro – fortalecendo nossa organização global
Impulsionar valor futuro – foco em oportunidades de crescimento rentáveis

1.
2.

3.
4.

Nosso Plano de Quatro Pontos

SOBRE ESTE RELATÓRIO

O ano de 2007 marca a primeira vez que a Kinross produziu um relatório de 
responsabilidade corporativa para toda a empresa. Nosso objetivo é elevar o 
compromisso da nossa empresa com a transparência, responsabilidade final e 
diálogo com as partes interessadas em nosso desempenho social, ambiental e 
econômico nas comunidades ao redor do mundo onde temos projetos de 
desenvolvimento e operações de mineração. Este relatório foi compilado com base 
nas diretrizes G3 da Global Reporting Initiative (GRI), e foi analisado de maneira 
independente pela Business for Social Responsibility.

Um Índice de Conteúdo G3 da GRI e as Tabelas de Dados Regionais da 
Kinross de 2007 estão postadas em nosso site da web www.kinross.com e 
devem ser consideradas uma parte integral deste Relatório de 
Responsabilidade Corporativa 2007.

A menos que de outra forma observado, todas as quantias em dólar citadas neste relatório são em recursos dos E.U.A.
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Carta de Tye Burt 
Presidente e Diretor-Executivo

A publicação de nosso primeiro relatório de responsabilidade corporativa é um 
marco para a Kinross. O relatório reflete nossa crença de que transparência é 
chave para construirmos relações mutuamente benéficas com nossos 
stakeholders (partes interessadas), um elemento essencial na manutenção de 
nossa licença social para operar.

Como uma das maiores produtoras de ouro do mundo, sabemos que nossa dotação mineral 

implica em grande responsabilidade. Entendemos que temos uma necessidade moral e 

comercial de sermos um bom vizinho, não apenas nas comunidades onde atuamos, mas 

também na resposta aos desafios globais – tal como a proteção do meio ambiente – que 

cruzam todas as fronteiras e afetam as pessoas em todos os lugares.

Responsabilidade corporativa não é uma função que reside na periferia de nossa organização. 

Ela é uma prioridade no centro de nossa direção estratégica, e uma prioridade que informa 

todas as nossas políticas operacionais, nossos programas de prêmios e reconhecimento, e 

tudo em nossa cultura que molda atitudes e determina ações. Nosso compromisso para com 

responsabilidade corporativa e nosso compromisso para com rentabilidade e valor dos 

acionistas se reforçam mutuamente.

Prioridades Estratégicas

l mo s o se oOrgu ha -no p r rmos operadores capacitados e responsáveis que se esforçam nã  

p a p  t n r ma p  l ra ssa ,a en s ara a e de , s ara u t pa r  os requisitos reguladores para desempenho em 

ú , u ça e me  m n  u rsa de  seg ran   io a bie te, onde q er que ope emos.

o m  n  t  ce lN ssa prioridade principal é garantir a segurança de nosso pessoal, co a ú ica me a a itáve  

n   d o d a  se do a re uçã  a t xa de acidentes para zero em nossas operações.

u i ct  o me  mNinguém pode contestar o fato de que mineração tem m mpa o n  io a biente. Na 

i r  mpKinross, nosso objetivo é min miza tal i acto e melhorar continuamente nosso desempenho 

p çã    ambiental no tocante a qualidade do ar, gerenciamento da água, uso e recu era o da terra e

 o d  m so i si  nbiodiversidade. Em n ssa in ústria co u  nten vo de e ergia, as prioridades-chave para a 

 n e co rva  e e rg   xp ra  e a iKinross i clu m nse ção d  ne ia e e lo ção d  pl cações potenciais de energia 

alternativa.

V  p o co re d co aalorizamos nossa re utaçã  mo um emp ga or ético e estamos comprometidos m s 

me o t ca e a e d i o h nlh res prá i s m governança corporativa, relações trabalhist s  ire t s uma os.

V r  n e o m i t  e t b hisamos atrai e ma t r s elhores talentos em nossa indústria com um amb en e d  ra al o 

d f a r e e o o t n a  co n oesa i do , xcel ntes benefícios e remuneração, bem com  por u id des re mpe sad ras 

p  e v o e co mi ra cara d sen olvimento de carreira. Nosso f rt  mpro sso pa  om responsabilidade 

h  a r s e s u e s u r l mcorporativa é um outro fator-c ave p ra atrai a p ssoa q e qu remo q e t aba he  para a 

Kinross.

Presidente e Diretor-Executivo

Nossos Princípios

de Responsabilidade Corporativa

Nossa visão de 

responsabilidade corporativa 

está baseada nos Dez 

Princípios Orientadores para 

Responsabilidade 

Corporativa (ver Página 10), 

que articula uma norma 

clara para definir nossas 

relações com funcionários, 

parceiros, governos e as 

comunidades afetadas pelas 

nossas operações. 

Estes princípios, aprovados 

pela empresa em 2007, 

estão fundamentados em 

experiência prática e foco 

em áreas críticas como 

saúde e segurança, 

governança e ética 

corporativa, e gestão 

ambiental. Enquanto 

buscarmos nossos objetivos 

de crescimento, eles irão 

orientar nossas estratégias e 

planos de negócios.
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Acreditamos 

firmemente que 

rentabilidade e 

responsabilidade 

social não são 

mutuamente 

exclusivas, mas 

certamente se 

reforçam 

mutuamente.

Acreditamos que é essencial ser um bom vizinho onde quer que operemos. Suportamos 

ativamente as iniciativas comunitárias – especialmente o desenvolvimento de negócios, 

educação e saúde – de modo que mesmo quando tivermos concluído nossas operações 

de mineração, haja continuidade de emprego e receita na região.

Resumindo, nosso objetivo é causar um impacto positivo e garantir que as comunidades 

locais e os países onde atuamos estejam em melhores condições – econômicas, sociais e 

culturais - como resultado de nossas atividades.

Desempenho em Responsabilidade Corporativa de 2007

Embora reconheçamos que ainda há muito espaço para melhoria, acreditamos que nosso 
desempenho geral em 2007 foi muito bom.

Tivemos um forte registro de segurança, com uma taxa de freqüência de lesões em 2007 
inferior à metade da média industrial dos Estados Unidos.

Administramos com sucesso questões de qualidade do ar e da água, e não recebemos 
multas relevantes com relação a desempenho ambiental em 2007.

Mantivemos fortes sistemas de gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente em 
toda a empresa em linha com as normas ISO14001 e OHSAS18001.

Aprovamos nossos Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa.

Obtivemos certificação do Código Internacional de Gerenciamento de Cianeto em Round 
Mountain. Fort Knox sofreu auditoria em 2007 e foi certificado no início de 2008, e Paracatu 
sofreu auditoria na preparação para certificação em 2008.

Perseguimos ativamente iniciativas de conservação de energia e exploramos o uso de 
energia alternativa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Divulgamos nossas emissões de gases de efeito estufa para o Projeto de Divulgação de 
Carbono pelo segundo ano.

Embarcamos em uma parceria com a Zerofootprint, uma organização sem fins lucrativos 
baseada em Toronto, Canadá, para buscar estratégias de redução de carbono.

Avançamos nossas políticas de recursos humanos e práticas trabalhistas para ajudar a 
garantir nossa posição como empregador de escolha.

Investimos ainda mais em programas para melhorar a infra-estrutura econômica e criar 
oportunidades de desenvolvimento social nas comunidades onde atuamos.

Celebramos parcerias únicas com duas universidades canadenses em significativas 
iniciativas de pesquisa e educacionais focadas na administração responsável de recursos.

Melhoramos nossas práticas e políticas internas de relatório de riscos por toda a empresa.

Articulamos um conjunto de valores corporativos que forma a base de que chamamos de 
“O Estilo Kinross”. Estes valores agem como uma bússola para nos orientar em nosso 
trabalho e na maneira como equilibramos prioridades concorrentes.

Fomos selecionados como um membro do Jantzi Social Index®, um índice líder de 
empresas baseadas no Canadá socialmente responsáveis.

Obtivemos classificação A no levantamento anual de responsabilidade corporativa pela 
revista Maclean's do Canadá, a maior classificação entre as empresas de mineração 
canadenses.

O Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente de nosso Conselho de Administração se 
reuniu quatro vezes.
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Desafios Futuros

Há inúmeros desafios que precisamos tratar na área de responsabilidade corporativa, especialmente dada a 

rápida mudança em nossa base de ativos e o crescimento no número de funcionários em anos recentes. 

Alguns desafios-chave incluem:

Encontrar maneiras adicionais para envolver nosso pessoal e buscar novas maneiras para fazer progresso 

em direção ao nosso objetivo de zero acidentes e zero eventos ambientais fora de conformidade

Garantir que a cultura de melhoria contínua se torne profundamente embutida em nossa organização 

global

Traduzir nosso compromisso para com responsabilidade corporativa em iniciativas concretas, políticas e 

indicadores operacionais

Melhorar nosso gerenciamento de questões ambientais como um todo, incluindo eficiência em termos de 

energia

Garantir que o envolvimento das partes interessadas se mantenha uma parte consistente e fundamental de 

como operamos
Responder efetivamente à estrutura reguladora em constante mudança, que está impondo novas 

responsabilidades para empresas de mineração ao redor do mundo

Construir e manter uma força de trabalho viável que seja bem treinada, bem remunerada e bem motivada. 

Uma força de trabalho envelhecida e a relativa escassez de talentos são questões de toda a indústria que 

exigem nossa total atenção.
Garantir que notável cidadania corporativa seja uma marca registrada da Kinross em nossos novos 

desenvolvimentos conforme os colocamos em produção

Trazer um alto padrão de administração ambiental e responsabilidade social para nossa mina de La Coipa, 

onde recentemente assumimos responsabilidade como 100% proprietária e operadora.

TYE W. BURT 

Presidente e Diretor-Executivo

Kinross Gold Corporation

O objetivo de atender a tais desafios exigirá a dedicação e o trabalho duro de cada funcionário da Kinross 

e estou confiante que eles responderão aos nossos compromissos como o fizeram no passado.

Eu gostaria particularmente de agradecer às contribuições de nossa equipe de saúde, segurança e meio 

ambiente, nosso Conselho Consultivo de Responsabilidade Corporativa, e nossos Coordenadores Locais 

de Responsabilidade Corporativa. Finalmente, gostaria de agradecer ao Comitê de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente de nosso Conselho de Administração, que demonstrou muito interesse e assumiu um 

papel ativo na evolução de nossa abordagem à responsabilidade corporativa na Kinross.

Notável cidadania corporativa é um dos quatro valores centrais da Kinross, e levamos isso muito a sério. 

Acompanhando nosso progresso em anos recentes, estamos trabalhando diligentemente para tornar tal 

valor uma parte fundamental de como fazemos negócios diariamente.

As prioridades 

estratégicas que 

sustentam nosso 

compromisso com a 

responsabilidade 

corporativa declaram 

nosso objetivo central: 

liderar o mundo na 

geração de valor através 

da mineração para todos 

os nossos stakeholders.

E forte liderança exige 

que assumamos a 

responsabilidade pelas 

nossas ações e avaliemos 

nossas operações de 

maneira objetiva, assim 

como nos esforçamos 

para fazer neste relatório.
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Nossa abordagem 

fornece um relato 

completo do 

desempenho da 

Kinross em saúde, 

segurança e meio 

ambiente para o 

ano.

Escopo do Relatório

Aqui, em nosso primeiro relatório de responsabilidade corporativa para toda a 

empresa, nosso objetivo foi fornecer uma visão equilibrada e abrangente do 

desempenho da Kinross em nossas operações globais em áreas-chave de 

responsabilidade social e ambiental.

Reportamos com base nos indicadores de desempenho G3 da Global Reporting Initiative (GRI), que são 

mais relevantes para os nossos Dez Princípios Orientadores de Responsabilidade Corporativa, nossa 

Política Ambiental, nossa Política de Saúde e Segurança, e que estão ligados aos indicadores-chave do 

Sistema de Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). Acreditamos que estes tratam 

das questões econômicas, sociais e ambientais de interesse para a nossa ampla gama de partes 

interessadas.

Incluímos também amplas metas de desempenho corporativo para áreas-chave, incluindo o local de 

trabalho, comunidade, saúde e segurança, e o meio ambiente. Pretendemos reportar nosso progresso no 

atendimento dessas metas em relatórios futuros.

As informações de desempenho são reportadas para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2007, e 

incluem as tendências de desempenho de 2005 e 2006, quando disponíveis. Reportamos projetos de 

crescimento e operações onde a Kinross manteve uma posição de propriedade majoritária e/ou aquelas 

operações e joint ventures onde a Kinross era a sócia operacional responsável pela administração e 

desempenho operacional para a maior parte de 2007. Acreditamos que esta abordagem fornece um relato 

completo do desempenho econômico, social e ambiental da Kinross para o ano. Para operações adquiridas 

pela Kinross durante o ano, e aquelas nas quais assumimos uma posição de propriedade maior através de 

nossa transação com Berna Gold Corporation, concluída em fevereiro de 2007, reportamos o desempenho 

para o ano completo de 2007, com a exceção de nossa mina Julietta, na Rússia, onde reportamos o 

desempenho a partir da data de aquisição. Nossos dados não incluem a mina Kubaka na Rússia, que se 

tornou não-operacional em 2006.

Com o fechamento das transações de permuta de ativos com a Goldcorp em 21 de dezembro de 2007, a 

Kinross aumentou sua participação proprietária na mina La Coipa de 50% para 100%, e assumiu a 

responsabilidade operacional da mina. Pelo fato da Goldcorp ter sido operadora da La Coipa por 

praticamente todo o ano de 2007, os dados detalhados de desempenho para La Coipa não estão incluídos 

no relatório deste ano, embora tenhamos incluído informações de background referentes a uma importante 

iniciativa de remediação ambiental na mina (ver páginas 50-51). A Joint Venture Porcupina e as minas 

Musselwhite em Ontário, Canadá, ambas minas de propriedade minoritária, operadas pela Goldcorp, foram 

alienadas como parte da transação com a Goldcorp e, por conseguinte, não estão incluídas neste relatório.

Mais adiante, analisaremos nossas opções e seguiremos um ciclo de relatório que atenda às necessidades 

de informação de nossas partes interessadas, e que se encaixe na realidade de nossa organização global. 

Na medida em que nosso programa de relatórios corporativo evoluir, analisaremos também os méritos de 

verificações independentes como parte de nossa estratégia de responsabilidade corporativa.
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Tratamos da gama 

completa dos 

significativos impactos 

econômicos, ambientais e 

sociais da empresa neste 

relatório.

Incluímos amplas metas de desempenho corporativo para as áreas-chave, incluindo o local de trabalho, 
comunidade, saúde e segurança e o meio ambiente. Pretendemos reportar nosso progresso no atendimento a 
tais metas em relatório futuros.

Os indicadores chave de desempenho são reportados para toda a empresa e por país/região, conforme 

apropriado. Dados foram coletados a partir de uma variedade de documentos e registros fonte em cada 

operação da Kinross. Os dados foram compilados e analisados para precisão como parte de nosso 

processo interno de garantia da qualidade antes da publicação.

Tratamos da gama completa dos significativos impactos econômicos, ambientais e sociais da empresa 

neste relatório. Este é o nosso primeiro relatório para toda empresa, e envolveu uma nova metodologia de 

coleta de dados. A quantidade de dados e a profundidade da análise que recebemos de nossas diferentes 

operações variaram até certo ponto em formato e conteúdo. Continuaremos a nos empenhar ao máximo 

para maior consistência e uniformidade em termos de análise e quantidade de dados por toda empresa, e 

tomaremos medidas para desenvolver e aperfeiçoar nosso nível geral de análise em diversas áreas-chave, 

como quantificação do impacto econômico de nossas operações em comunidades locais. 

Ao longo deste relatório, o termo “Kinross” também inclui suas subsidiárias e afiliadas.
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ILONA GRIGORIEVA
Gerente, Integração de Recursos Humanos, Rússia

“Para selecionar as 
melhores estratégias de 
recursos humanos para o 
nosso projeto Kupol, 
devemos primeiro 
entender a cultura única, 
a história e as 
necessidades da 
comunidade onde 
atuamos.”



Administração com Responsabilidade Corporativa

A Kinross estabeleceu estratégias em toda a empresa, sistemas de relatório, 

políticas operacionais e práticas de governança corporativa que nos permite 

perseguir nosso objetivo de notável cidadania corporativa.

O nosso foco é implementar estratégias para continuamente compartilhar as melhores práticas 

e agilizar sua adoção por toda a empresa. Nossa abordagem inclui:

Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa, que a empresa adotou em 

2007 (ver página 10)

Unir liderança com fortes sistemas de gerenciamento no meio ambiente, saúde e segurança, 

recursos humanos e finanças.

Tradução de nossos princípios e estratégias em indicadores operacionais

Iniciativas de melhoria contínua no nível do local

Relatório público transparente no padrão G3 GRI

Consulta das partes interessadas sobre questões comunitárias

Parcerias com instituições de ensino, governos, organizações não-governamentais e grupos 

comunitários

Princípios de Responsabilidade Corporativa

Na Kinross, acreditamos que temos uma necessidade moral e comercial de sermos um bom 

vizinho onde quer que atuemos . De fato, uma notável cidadania corporativa é um valor central 

da Kinross. Entendemos que manter nossa licença social para operar significa manter fortes 

relacionamentos, bem como mutuamente benéficos, com as comunidades e partes 

interessadas onde quer que moremos e trabalhemos.

A fim de fornecer um padrão consistente e claramente entendido para definir nossas relações 

de trabalho com funcionários, parceiros, governos, comunidades e organizações onde 

moramos e operamos, adotamos dez princípios para responsabilidade corporativa.

Estes princípios definem o que “fazer a coisa certa” significa para a Kinross e são centrais para 

como conduzimos nossos negócios. Embora os princípios sejam fundamentados em 

experiência prática, eles também se originam de anseios, reconhecendo que responsabilidade 

social é mais uma jornada do que um destino.

Ao mesmo tempo, pretende-se que eles sejam diretrizes firmes, não negociáveis, que se 

aplicam a todos os funcionários da Kinross através de nossas operações globais, da alta 

administração aos operadores da linha de frente. Eles fornecem uma base para políticas 

detalhadas em áreas específicas, tais como ética corporativa, gestão ambiental e saúde & 

segurança, ao mesmo tempo em que servem também como diretrizes no desenvolvimento 

contínuo de estratégias, planos de negócios e processos, tanto no nível corporativo quanto 

regional.

Estes princípios de responsabilidade corporativa operam dentro do contexto de nosso objetivo 

de negócios fundamental, que é criar valores para nossas partes interessadas. Acreditamos 

veementemente que rentabilidade e responsabilidade corporativa não são mutuamente 

exclusivas, pelo contrário, se reforçam mutuamente. Apenas aos nos empenharmos como um 

negócio rentável e bem sucedido poderemos gerar a riqueza que traz benefícios sustentáveis 

tanto para nossos funcionários, fornecedores e comunidades, como para nossos acionistas.

Estamos comprometidos a garantir que nossas pessoas e nossos parceiros vivam por esses 

princípios e que nossas ações através de nossas operações globais reflitam consistentemente 

seu espírito.
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Esforçamo-nos para 

ser um bom vizinho 

onde quer que 

atuemos. 

Respeitamos as 

tradições e 

necessidades únicas 

das comunidades 

locais, 

particularmente 

aquelas em regiões 

remotas e áreas 

habitadas por povos 

indígenas.

Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa

Colocamos as pessoas em primeiro lugar e 

nossa prioridade número um é a segurança 

de cada funcionário.

Mantemos os mais altos padrões de 

governança corporativa, ética e 

honestidade em todos os nossos negócios 

e operamos em conformidade com a lei 

onde quer que trabalhemos.

Promovemos um diálogo contínuo e o 

envolvimento das partes interessadas nas 

comunidades onde atuamos, mantido em 

um espírito de transparência e boa fé.

Exercemos a máxima vigilância na 

proteção ao meio ambiente e buscamos 

maneiras para minimizar nosso impacto 

ambiental onde quer que atuemos. Sempre 

atenderemos, e onde possível 

ultrapassaremos, os requisitos reguladores 

em nosso desempenho ambiental.

Consideramos todos os aspectos de uma 

operação ou novo projeto – incluindo 

questões sociais, ambientais e pós-

fechamento – na tomada de nossas 

decisões de investimento.

Realizamos todas as nossas atividades de 

acordo com os padrões aceitos na proteção 

e promoção dos direitos humanos. 

Respeitamos as perspectivas históricas e 

culturais e os direitos daqueles afetados por 

nossas operações, em particular povos 

indígenas.

Fornecemos um meio de vida 

recompensador e significativo aos nossos 

funcionários e nos esforçamos para ser o 

empregador de escolha.

Buscamos maximizar oportunidades de 

trabalho, de negócios e econômicas para 

as comunidades locais de nossas 

operações existentes e de nossos novos 

projetos.

Fornecemos benefícios duradouros para as 

comunidades onde trabalhamos ao suportar 

iniciativas sustentáveis para desenvolver 

sua fábrica social, econômica e 

institucional. Reconhecemos que cada 

comunidade é única e trabalhamos com 

nossos parceiros na comunidade para 

garantir que nosso apoio se equipara às 

suas prioridades..

Mantemos um envolvimento ativo e um 

diálogo com nossos iguais na indústria 

global, em associações, governos e na 

sociedade civil sobre as melhores práticas 

de CSR e a evolução de normas globais.

Riscos Chave, Impactos e Oportunidades

A natureza de nossas operações globais cria tanto oportunidades quanto riscos. Elas proporcionam 

significativos benefícios locais de emprego e econômicos. Elas são grandes usuárias de recursos hídricos 

e de energia, e podem causar impacto ambiental potencialmente significativo se não forem projetadas e 

administradas de uma maneira correta.

A empresa concentrou sua atenção nestas questões ao definir altos padrões de desempenho, alocar os 

recursos necessários, atribuir obrigações e responsabilidade final para a sua gerência, e rotineiramente 

analisar desempenho, oportunidade de melhoria e risco. A Kinross colabora com as comunidades 

afetadas para promover desenvolvimento sustentável durante a vida de nossas operações.

Enquanto nos esforçamos para projetar e administrar nossas operações para minimizar nosso impacto 

ambiental, algum impacto é inevitável devido à natureza da mineração. Programas ambientais foram 

implementados em cada operação para garantir que tais impactos sejam controlados e mitigados, 

inclusive inspeções de rotina, avaliações independentes, avaliações de risco e prontidão para 

emergências.



No fechamento da mina, a Kinross sistematicamente melhora a terra afetada pela mineração para usos 

produtivos pós-mineração, por meio do qual minimiza o impacto ambiental de longo prazo da mineração. 

Programas de gerenciamento de água e energia foram implementados ou estão em desenvolvimento em 

todas as nossas operações. Estes programas incluem modelos de previsão de equilíbrio hídrico, 

programas de melhoria contínua e sistemas de monitoramento do desempenho. A Kinross está realizando 

avaliações da energia em cada operação a fim de identificar e implementar melhorias eficazes em termos 

de custo.

O desempenho econômico futuro da Kinross será determinado por nossa capacidade de produzir ouro de 

maneira rentável, substituir e expandir reservas de ouro, colocar novos projetos de desenvolvimento em 

produção de uma maneira tempestiva e eficaz em termos de custo, inspirar uma cultura de segurança de 

zero acidentes, demonstrar práticas notáveis de liderança e administração, atrair e manter os melhores 

funcionários e prestadores de serviço, manter boas relações trabalhistas e empregatícias, controlar custos 

operacionais, desenvolver uma reputação de notável cidadania corporativa, minimizar responsabilidades 

ambientais e administrar nosso perfil de risco político.

As metas e estratégias de administração associadas com essas oportunidades e riscos estão embutidos 

em nosso plano estratégico. Padrões de desempenho foram amplamente comunicados ao longo da 

organização e metas de desempenho definidas para todos os gerentes seniores.

A Kinross também possui um programa de gerenciamento de risco para todo o empreendimento, que 

analisa riscos em todos os projetos significativos e inclui sessões de risco trimestrais para as operações. 

É um processo de gerenciamento de risco dinâmico com riscos-chave identificados e atribuídos aos 

membros do Comitê Executivo de Administração. O Comitê Executivo de Administração analisa riscos 

trimestralmente. O Comitê de Risco do Conselho de Administração analisa os principais riscos afetando o 

negócio da Kinross em um regime contínuo.

Sistema de Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Para atender aos compromissos de nossa Política de Saúde e Segurança, a Kinross tem um Sistema de 

Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) para toda a empresa, que está baseado 

na norma ISO14001 global para meio ambiente e a norma OHSAS18001 para segurança e saúde 

ocupacional.

Nossa abordagem enfatiza responsabilidade final por saúde, segurança e meio ambiente dentro de todas 

as funções da atividade-fim e em todos os níveis organizacionais. O sistema inclui metas e padrões de 

desempenho para todas as fases no ciclo de vida de uma mina, e inclui processos para medição, 

responsabilidade final e melhoria contínua. Nossas metas e padrões de desempenho são analisados 

rotineiramente e revisados conforme apropriado para garantir um programa de classe mundial.

As normas do Sistema de Gerenciamento de SSMA representam uma referência de desempenho que se 

espera que todas as operações da Kinross satisfaçam. Para ajudar a garantir uma abordagem dentro das 

melhores práticas, nossas equipes ambientais estão envolvidas em uma avaliação contínua de todos os 

nossos sistemas, processos, programas de treinamento e trocas organizacionais. Como parte de nosso 

compromisso com os princípios de melhoria contínua, comparamos a Kinross com as melhores práticas 

de outras empresas e, onde apropriado, incorporamos tais práticas em nossa abordagem.
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Sistema de Gerenciamento 
de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente da Kinross

O Sistema de Gerenciamento de SSMA 

tem cinco áreas-chave de atividade:

Análise da Administração

Política

Planejamento

Implementação e Operação

Verificação e Ação Corretiva

Nossa abordagem 

enfatiza 

responsabilidade por 

saúde, segurança e 

meio ambiente dentro 

de todas as funções da 

atividade-fim e em todos 

os níveis da 

organização.
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Lavrar Ouro de Maneira Responsável ... da Exploração até a Recuperação da Terra

Duração

exploração desenvolvimento construção

Objetivo

Processo

Responsabilidades

Duração

Objetivo

Processo

Responsabilidades

Duração

Objetivo

Processo

Responsabilidades

3-5 anos 3-5 anos 2-3 anos

Prospecção para descobrir e confirmar 

reservas minerais

Conduzir um levantamento geológico/ 

amostragem geoquímica para localizar 

e delinear depósitos de minério

Realizar perfuração de testemunhagem 

para determinar o grau do minério e 

características geológicas

Associar-se a parceiros de 

exploração/empresa de ouro júnior

Iniciar a coleta de informações de base 

sobre a comunidade e o meio 

ambiente

Aplicar normas e o Sistema de 

Gerenciamento de SSMA  da Kinross

Garantir que parceiros e contratadas 

cumpram as normas de SSMA da 

Kinross

Iniciar consultas e diálogos com o 

público

Iniciar avaliação preliminar de 

questões-chave referentes a  

comunidade, meio ambiente e direitos 

humanos que possam impactar o 

desenvolvimento

Projetar e receber aprovação para 

construção e operação da mina

Concluir o projeto de engenharia do 

método de mineração ideal (a céu 

aberto ou subterrâneo) e processo de 

recuperação mineral

Concluir o estudo de viabilidade do 

projeto

Obter as aprovações necessárias para 

construção e operação

Obter direitos sobre a água e terra

Desenvolver procedimentos de SSMA 

para construção e operação

Expandir diálogos e consultas com o 

público

Concluir a coleta de informações de 

base da comunidade e do meio 

ambiente

Concluir a avaliação de questões-

chave referentes a comunidade, meio 

ambiente e direitos humanos, e 

incorporar as estratégias de gestão 

conforme necessário no plano e design 

do projeto

Avaliar disponibilidade de serviços e 

grupo de talentos locais

Incluir considerações de fechamento 

do design do projeto

Construir as instalações de mineração 

com aprovações, requisitos e normas 

da Kinross

Estabelecer uma equipe de construção 

capacitada para executar o plano de 

desenvolvimento

Construir instalações de 

processamento e de mina e a infra-

estrutura associada, tais como 

estradas, tubulações de água e linhas 

de força, e instalações para 

funcionários

Treinar funcionários e prestadores de 

serviço nas normas de desempenho, 

procedimentos e práticas de saúde, 

segurança e meio ambiente

Manter altos padrões de desempenho 

em SSMA

Continuar os diálogos e as consultas 

com a comunidade

Identificar e implementar 

oportunidades locais de trabalho e 

compra

Cumprir todos os requisitos legais, 

aprovações e normas da Kinross

Desenvolver um plano para transição 

de construção para operação
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mineração processamento fechamento/recuperação

DuraçãoDuração

Objetivo Objetivo

Processo

Processo

Processo

ou

Responsabilidades

Responsabilidades

10-35 anos (a vida média de uma mina de ouro)

Conduzir uma operação de processamento e mineração eficiente, rentável, 

socialmente responsável, segura e ambientalmente eficiente

Perfurar e explodir para acessar o 

minério

Transportar minério e rocha para 

processamento ou armazenagem

Concomitantemente recuperar terra 

afetada que não seja mais necessária 

para as operações

Fresar o minério através de britagem e 

moagem, e separar os metais da pedra 

através de concentração por gravidade 

e flotação, seguido por lixiviação em 

tanque com solução de cianeto diluído 

(fresagem)

Colocar o minério britado em uma base 

de lixiviação e dissolver o ouro com 

solução de cianeto diluído (lixiviação)

Recuperar quimicamente o ouro da 

solução através de eletrólise ou 

precipitação

Lingotamento e produção de barras de 

ouro para transporte para a refinaria

Contenção de resíduo do 

processamento de minério em área de 

rejeitos

Manter um desempenho em SSMA, melhor em sua classe, ao estabelecer 

objetivos claros, manter procedimentos operacionais, treinamento e monitorar 

desempenho e melhoria contínua

Fornecer oportunidades de carreira recompensadoras, remuneração competitiva 

e benefícios aos empregados

Rotineiramente avaliar riscos e implementar medidas de gerenciamento de risco

Garantir conformidade com o Código Internacional de Gerenciamento de Cianeto

Melhorar de maneira contínua minimização de resíduos e eficiência de energia

Apoiar capacitação e investimento social na comunidade

Regularmente atualizar os planos de fechamento

5-20 anos (período de tempo típico)

Fechar e recuperar as instalações 

da mina para alcançar uso de terra 

aprovado pós-mineração e manter 

qualidade ambiental

Realização satisfatória e conclusão 

das obrigações da permissão

Executar o plano de recuperação e 

fechamento aprovado

Conduzir monitoramento ambiental 

para garantir o sucesso da 

recuperação da terra e proteção 

ambiental

Manter um desempenho em saúde, 

segurança e meio ambiente, melhor 

em sua classe

Auxiliar a força de trabalho na 

transição para novas oportunidades 

de trabalho

Envolver a comunidade e outras 

partes interessadas nos planos e 

nas atividades de fechamento

Auxiliar a comunidade na transição 

de fechamento
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Ética e Governança

A Kinross está comprometida com os mais altos padrões de governança corporativa, que 

vemos como críticos para a efetiva administração da Empresa e para a proteção de 

nossos funcionários e acionistas. A Empresa adere às diretrizes para governança 

corporativa efetiva publicadas pelos Administradores de Valores Mobiliários do Canadá 

(CSA), e constantemente analisamos nossas práticas para garantir que nossas normas 

estejam em conformidade com os regimes reguladores necessários.

O Conselho de Administração da Kinross é presidido por um conselheiro que é 

independente, conforme definido nas Diretrizes de Governança Corporativa CSA e as 

regras aplicáveis da Bolsa de Valores de Nova York. Em 31 de dezembro de 2007, o 

Conselho consistia de 11 conselheiros, incluindo o Presidente, dez dos quais são 

considerados independentes da administração. O Presidente do Conselho foi designado 

para assumir a liderança do Conselho e, com o Comitê de Governança Corporativa e os 

outros comitês do Conselho, para aumentar e proteger a independência do Conselho.

Cada comitê do Conselho é composto unicamente de conselheiros independentes. Os 

comitês regularmente realizam reuniões programadas, pelo menos a cada trimestre. Atos 

constitutivos foram desenvolvidos para o Conselho e seus diversos comitês que 

estabelecem seus papéis e responsabilidades.

O Conselho realiza avaliações de desempenho anuais do Presidente Independente, 

Diretor-Executivo, comitês do Conselho e seus Presidentes e conselheiros individuais. O 

Conselho adotou uma política de votação por maioria para conselheiros, de modo que 

anualmente os acionistas possam votar a favor, ou contra, na eleição de conselheiros 

individuais, ao invés de precisarem votar a favor ou contra uma lista de nomeados dos 

conselheiros. Sob a política, qualquer nomeado que receber mais votos “contra” do que 

votos “a favor” deverá pedir sua demissão do Conselho, que então decidirá se aceita tal 

pedido de demissão.

Quanto à comunicação da Empresa com suas diversas partes interessadas, o Conselho 

adotou a Política de Divulgação, Confidencialidade e Utilização de Informações 

Privilegiadas. Ela inclui procedimentos abrangentes referentes à divulgação oportuna de 

informações materiais, divulgação seletiva, comunicações eletrônicas e divulgação 

mineral.

Os comitês do Conselho incluem:

Comitê de Governança Corporativa

Conselho fiscal

Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Comitê de Nomeação, Remuneração e Recursos Humanos

Conselho de Risco

Comitê Especial

Na assembléia anual dos acionistas da Empresa, acionistas elegíveis têm a oportunidade 

de apresentar resoluções de acordo com a legislação corporativa de governança.

Para maiores 

informações sobre 

governança corporativa 

e atos constitutivos do 

Conselho, favor ver 

nosso Relatório Anual 

de 2007 e a Circular de 

Informações da 

Administração de 2008 

em www.kinross.com

Comitê de Saúde, Segurança 

e Meio Ambiente do Conselho 

de Administração da Kinross

O Comitê de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente 

supervisiona o 

desenvolvimento e a 

implementação de políticas e 

melhores práticas relativas a 

questões de saúde, 

segurança e meio ambiente, 

a fim de garantir 

conformidade com as leis 

aplicáveis e garantir a 

segurança de nossos 

funcionários. O Comitê se 

reuniu quatro vezes em 2007.

JOHN A. KEYES

PRESIDENTE

Conselheiro Corporativo

Conselheiro desde 2003

JOHN K. CARRINGTON

Conselheiro Corporativo

Conselheiro desde 2005

RICHARD S. HALLISEY

Presidente
Sullivan Holdings Ltda

TERENCE C.W. REID

Conselheiro Corporativo

Conselheiro desde 2005

Conselheiro desde 2004



Código de Ética e Conduta nos Negócios

Uma cópia do Código de 

Ética e Conduta nos 

Negócios está 

disponível no site da 

Empresa em 

www.kinross.com ou 

SEDAR em 

www.sedar.com

Todos os empregados 

precisam ler e 

reconhecer o Código, 

que inclui políticas que 

promovem um local de 

trabalho livre de 

discriminação e livre de 

assédio.

Como parte de nosso compromisso de manter o maior padrão de ética, nosso 
Conselho adotou um Código de Ética e Conduta nos Negócios para nossos 
conselheiros, diretores e funcionários.

O Código aborda políticas no local de trabalho, questões de saúde, segurança e meio 
ambiente, relacionamentos com terceiros, cumprimento legal, confidencialidade 
associada a informações da Kinross e o uso de bens da Kinross. O Código proíbe 
terminantemente corrupção, incluindo a participação em qualquer propina, suborno, 
acordos inadequados de participação nos lucros, gratuidades ilegais ou persuasão 
inapropriada ou pagamentos a qualquer funcionário público.

Todos os funcionários precisam ler e anualmente reconhecer o entendimento de, e 
cumprimento com, o Código, o que inclui políticas que promovem um local de trabalho 
livre de discriminação e livre de assédio. Por exemplo, como parte da certificação do 
Sistema de Responsabilidade Social SA8000, todos os empregados em nossa 
operação Paracatu precisam ser treinados nas políticas e práticas da empresa sobre 
direitos humanos.

O Comitê de Governança Corporativa é responsável por monitorar o cumprimento do 
Código assegurando que todos os conselheiros, diretores e empregados recebam e se 
tornem totalmente familiarizados com o Código e reconheçam seu apoio e 
entendimento do mesmo. Um reconhecimento é assinado no ato da contratação, e por 
cada empregado da Kinross anualmente.

Empregados podem relatar violações do Código diretamente para seu gerente, seu 
Representante Chefe do Departamento Legal ou o Vice-Presidente Legal. 
Alternativamente, ele pode submeter um envelope confidencial ao Vice-Presidente 
Sênior de Recursos Humanos que o encaminhará fechado à Cadeira do Comitê de 
Governança Corporativa.

O Conselho supervisiona uma cultura corporativa de conduta de ética nos negócios: 
promovendo o cumprimento das leis aplicáveis, regras e regulamentos; fornecendo 
direcionamento a conselheiros, diretores e empregados para ajudá-los a reconhecer e 
lidar com problemas éticos; promovendo comunicação aberta, honestidade e 
responsabilidade em todos os níveis e em todas as operações da empresa; e 
assegurando o reconhecimento de ações disciplinares tomadas por violações de 
conduta ética nos negócios.

O Conselho toma medidas para assegurar que conselheiros, diretores e empregados 
exerçam julgamento independente ao considerar transações e acordos em que um 
conselheiro, diretor ou empregado da Empresa tenha um interesse material. Isso inclui 
assegurar que conselheiros, diretores e empregados estejam rigorosamente 
familiarizados com o Código e, em particular, as regras sobre conflitos de interesse. Em 
uma circunstância onde um conselheiro declarar interesse em qualquer contrato ou 
transação material sendo considerada em uma reunião de conselheiros, o conselheiro 
precisa se ausentar da reunião durante a consideração do assunto e não votar nele.

Na primeira metade de 2008, a Empresa lançará, com alcance geral para toda a 
empresa, uma Política de Denúncia de Atos Ilícitos, assim como uma hotline gratuita 
baseada na internet e no telefone, em múltiplas línguas, através de um prestador de 
serviços separado. A hotline pela internet e pelo telefone estará disponível a 
empregados que queiram relatar qualquer preocupação sobre contabilidade, assuntos 
de auditoria, ou preocupações sobre o Código. Um procedimento para que não-
empregados relatem tais preocupações será postado em www.kinross.com.
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Kinross é uma empresa 

respondente ao Projeto 

de Divulgação de 

Carbono

Compromisso Voluntário

A Kinross tem um histórico bem estabelecido de envolvimento cooperativo com governos e 

organizações internacionais sem fins lucrativos na realização de nossos negócios. Esse 

histórico inclui:

Membro da Business for Social Responsibility (BSR), uma organização sediada nos EUA 

sem fins lucrativos focada no papel da corporação na vida pública e comunitária.

Signatária do Código Internacional de Gerenciamento de Cianeto para a Fabricação, 

Transporte e Uso de Cianeto na Produção de Ouro. Esse código foi desenvolvido sob o 

patrocínio do Programa de Meio-Ambiente das Nações Unidas e do Conselho Internacional 

de Metais e Meio-Ambiente. Sua intenção é possibilitar o gerenciamento responsável do 

cianeto usado na mineração de ouro, melhorar a proteção da saúde humana, e reduzir o 

potencial para impactos ambientais. Empresas que se tornam signatárias do Código de 

Cianeto devem ter suas operações auditadas por uma terceira parte independente para 

demonstrar cumprimento do código. Para ler mais sobre nossos esforços de certificação do 

Código de Cianeto, ver a página 54.

Participante respondente no Projeto de Divulgação de Carbono, uma organização 

independente, sem fins lucrativos que aborda assuntos relacionados a valor de acionistas e 

alteração climática. Para maiores informações sobre nossas iniciativas sobre alteração 

climática, ver a página 52.
Membro do Conselho Mundial do Ouro, uma organização da indústria formada em 1987 

para ajudar a desenvolver mercados para ouro, proporcionar uma voz para produtores de 

ouro em fóruns reguladores em todo o mundo e promover práticas responsáveis na 

indústria de mineração de ouro. Nosso Presidente e Diretor-Executivo, Tye W. Burt, é um 

diretor da organização. 
Membro do Instituto Brasileiro de Mineração, da Associação de Mineradores do Alasca, da 

Associação de Mineração no Noroeste e da Associação de Mineração do Nevada.

Nossa mina Paracatu no Brasil é certificada com ISO 14001, certificada com OHSAS 18001 

e recebeu o SA8000 – certificação do Sistema de Responsabilidade Social.

Membro da Associação de Mineração do Canadá (MAC) e signatária dos princípios 

orientadores Para Mineração Sustentável (TSM), a Kinross não tem operado minas desde 

2002 e, portanto, não apresentou relatórios anuais ao TSM. Para maiores informações 

sobre a MAC ver seu site na internet em www.mining.ca

Nossas Partes Interessadas

Nossas partes interessadas representam uma ampla e variada comunidade, englobando 

todos aqueles que são afetados pelas medidas que a Kinross toma, ou que podem afetar a 

Kinross pelas suas ações. Nosso compromisso com essa ampla comunidade compreende 

uma grande parte de nossas atividades diárias em muitas áreas diferentes da Kinross, 

incluindo relações governamentais e assuntos corporativos, relações com investidores, 

recursos humanos, e saúde, segurança e meio-ambiente.

Para a Kinross, o envolvimento com as partes interessadas pode tomar várias formas 

diferentes – de uma apresentação formal a investidores, a uma reunião com uma organização 

não-governamental (ONG), uma conversação cara-a-cara com um fazendeiro vizinho. 

Qualquer que seja o fórum, nós acreditamos que é essencial conduzir tal diálogo em um 

espírito de abertura, transparência e boa fé, sendo ouvintes ativos, e prosseguindo com 

consciência em questões pendentes ou não resolvidas.

Em 2007, em cooperação com a BSR, a Kinross realizou oficinas para suportar iniciativas de 

mapeamento de partes interessadas em alguns de nossos locais, uma iniciativa que 

continuará em 2008. A intenção era de estabelecer as bases para aplicar as melhores práticas 

em como nossas operações se envolvem com as partes interessadas em assuntos de 



preocupação mútua e conflito potencial. Em 2008, com os dados e as perspectivas obtidos 

com esse exercício de mapeamento, nós continuaremos a fortalecer nossa conduta para criar 

relacionamentos transparentes e responsáveis com nossas partes interessadas.

Ao longo deste relatório, e principalmente na seção de consulta pública na página 42, nós 

discutimos vários aspectos de nossas atividades de envolvimento com as partes interessadas 

em 2007 em nossas operações, nossos projetos de desenvolvimento e a nível corporativo.
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Para a Kinross, 

envolvimento com as 

partes interessadas 

pode tomar várias 

formas diferentes – de 

uma apresentação 

formal para investidores 

até uma conversa cara-

a-cara com um 

fazendeiro vizinho.

Partes Interessadas da Kinross

Empregados

Povos Indígenas

Empreiteiros/Fornecedores

ONGsAcionistas/Investidores

Comunidades

Governos/Reguladores

Partes
Interessadas
da Kinross

Grupo de Consultoria em Responsabilidade Corporativa

Em 2007 o objetivo da Kinross era produzir seu primeiro relatório de 

responsabilidade corporativa para toda a empresa, e fazer isso através de um 

processo inclusivo, apresentando uma representação de funções cruzadas através 

de sua organização global. Nesse sentido, formamos um Conselho de Consultoria 

em Responsabilidade Corporativa (CR) e designamos Coordenadores de CR do 

Local, em locais-chave da empresa. O grupo de consultoria e outras equipes 

operacionais e corporativas na organização contribuíram coletivamente para as 

informações e perspectivas nesse relatório de diversas maneiras, incluindo reuniões 

e relatórios escritos. Os membros do grupo de consultoria incluem:

Conselho de Consultoria em CR

JAMES CROSSLAND

PRESIDENTE:

Vice-Presidente Sênior

Coordenadores de CR do Local

PRESIDENTE ADJUNTO

RICK BAKER

PAT MALEY

STEVE MITCHELL

ED OPITZ

SEAN SAMSON

DEAN WILLIANS

LUIS ALVES

GUILLERMO CONTRERAS

DAVE COY

TINKER EVANS

ED OPITZ

LORNA SHAW

Relações Governamentais e Assuntos Corporativos

Vice-Presidente Sênior

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Gerente, Assuntos Ambientais

Diretor, Comunicações Corporativas

Vice-Presidente

Saúde, Segurança e Meio Ambiente – Rússia

Vice-Presidente, Desenvolvimento Comercial

Vice-Presidente, Meio-ambiente

Paracatu

Chile

Kettle River – Buckhorn

Round Mountain

Rússia, incluindo Kupol

Fort Knox



LUIS ALBANO
Gerente de Projeto, Expansão Paracatu

“Com o projeto de expansão 
prolongando a vida de 
nossa operação de 
Paracatu para 2040, 
estaremos criando 
empregos e oportunidades 
econômicas na comunidade 
local por muitos anos”
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Para informações 

adicionais sobre nosso 

desempenho financeiro 

e operacional, ver o 

Relatório Anual da 

Kinross de 2007 

disponível em 

www.kinross.com

Desempenho econômico

Nosso compromisso com responsabilidade corporativa está construído em uma 

base de forte desempenho de negócios e resultados financeiros.  Nossas 

realizações corporativas para 2007 incluíram o seguinte:
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O mais forte balanço patrimonial da história da Kinross, com uma posição de caixa e 

disponibilidades de $ 551 milhões no final do exercício.

Receita recorde de aproximadamente $ 1,1 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2006.

Produção de aproximadamente o equivalente a 1,6 milhões de onças de ouro, um aumento de 8% 

Fluxo de caixa de atividades operacionais para o ano de $ 341 milhões, pois nos beneficiamos de 

preços mais altos do ouro e produção aumentada.

Progresso significativo em nossos três principais projetos de crescimento – Paracatu no Brasil, 

Kupol na Rússia e Kettle River – Buckhorn nos Estados Unidos – que começarão produção em 

2008, e que devem aumentar a produção geral em 60% em relação aos níveis de 2007 quando 

atingirem produção total em 2009.

Concluir nossa integração da aquisição de Bema

Fechar uma grande troca de bens com Goldcorp, que ajudou a organizar nosso portfolio, aumentar 

nossa propriedade e controle operacional de nossas minas principais, e reduzir custos.

Classificado como o capital produtor de ouro de melhor desempenho por retorno total para 

acionistas tanto na Bolsa de Valores de Nova Iorque quanto de Toronto pelo segundo ano 

Ao administrar nossas operações e implementar nossas estratégias de crescimento de 

forma disciplinada e rigorosa, e ao nos concentrarmos de maneira prudente em ser um 

negócio de mineração lucrativo, iremos gerar riqueza para o benefício de todas as 

nossas partes interessadas.

Acreditamos fortemente que rentabilidade e responsabilidade corporativa caminham 

lado a lado. Quanto mais prosperamos como um negócio bem-sucedido, mais valor 

criaremos para a sociedade, contribuindo para construir infra-estrutura e capacidade 

econômica, e realizando outras iniciativas com um impacto social e econômico positivo. 

Tudo isso, por sua vez, ajuda a garantir nossa licença social para operar, enquanto 

avançamos para crescimento futuro.

Receita
($ milhões)

Produção
(milhões de onças)

Gasto de Capital
($ milhões)

Fluxo de Caixa
($ milhões)

1.093,0

905,6

725,5

1,6 1,6
1,5

142,4

202,9

601,1
341,2

292,0

133,7
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Quanto mais 

prosperamos como 

negócio lucrativo e bem-

sucedido, mais valor 

geraremos para a 

sociedade.

Indicadores Principais

Financeiro

Receita

Básica

Diluída

Fluxo de Caixa de atividades operacionais

Receita líquida (prejuízo)

Receita por ação (prejuízo)

Despesas de Capital

Operacional

Onças equivalentes em ouro – produzidas

Onças equivalentes em ouro – vendidas

Preço médio realizado do ouro por onça

Custo de vendas por onça vendida
(1)Reservas de Ouro Comprovadas e Prováveis 

(milhões de onças)

Para informações sobre as reservas da empresa, favor consultar suas Demonstrações de Reservas 

e Recursos Minerais em 31 de dezembro de 2007, lançadas em 21 de fevereiro de 2008, cuja cópia 

pode ser encontrada no site da Kinross na Internet em www.kinross.com.

Distribuição de Valor Econômico

Custo de Vendas: Nosso custo de vendas foi $ 580,3 milhões, incluindo custos de mão-

de-obra, energia, consumíveis e manutenção, mas excluindo acréscimo, despesas de 

recuperação, depreciação, exaustão e amortização.

O valor econômico direto que geramos para nossas partes interessadas em 2007 incluiu o 

seguinte:

Salários e Benefícios: Nós fornecemos salários e benefícios de $ 208,3 milhões para 

aproximadamente 5.000 empregados.

Valor do Acionista: Proporcionamos um ano impressionante no desempenho do preço 

das ações, classificados como o capital produtor de ouro de melhor desempenho tanto na 

Bolsa de Valores de Nova Iorque quanto na de Toronto pelo segundo ano consecutivo.

Retornos Totais de 2007*

*Assume que qualquer dividendo pago é reinvestido em valor mobiliário subjacente.

55%

31%

23%22%

10%

6%
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Salários e Benefícios
($milhões)

Doações Locais de
Minas Operacionais
($milhares)

O aumento em salários e 

benefícios em 2007 é 

atribuível a um aumento no 

número total de empregados 

da Kinross, principalmente o 

resultado da aquisição Bema, 

assim como um aumento nos 

níveis gerais de remuneração 

consistentes com as 

tendências através da 

indústria global de 

mineração.

As doações para 

recebedores locais de minas 

operacionais aumentaram 

consistentemente ao longo 

do período de registro.

Pagamentos para Fornecedores de Capital: Nossos juros pagos em 2007 corresponderam a 

$ 30,1 milhões para o ano, comparado a $ 10,1 milhões em 2006 e $ 7,9 milhões em 2005. 

Dividendos pagos em ações preferenciais conversíveis de uma empresa subsidiária foram 

de $ 5,6 milhões em 2007. Para maiores informações, ver Nota 12 das Notas para 

Demonstrações Financeiras Consolidadas no Relatório Anual de 2007 da Kinross. Como 

uma medida de nosso forte desempenho financeiro e operacional em anos recentes, e 

nosso compromisso de fornecer retornos superiores para os acionistas da Kinross, 

declaramos nosso primeiro dividendo em ações ordinárias em fevereiro de 2008.

Pagamentos para Governos: Nós pagamos impostos e royalties em jurisdições onde 

operamos, incluindo Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile e Rússia. Em 2007, pagamos $ 

22,8 milhões de imposto de renda, imposto de mineração e royalties para vários governos, 

se comparado a $ 12,7 milhões em 2006 e $ 8,3 milhões em 2005.

Investimentos Diretos na Comunidade: Somos contribuintes ativos em programas que 

apóiam jovens e crianças, educação, saúde e iniciativas de desenvolvimento econômico em 

nossas comunidades. Em 2007, operações da Kinross contribuíram com $ 940.688 em 

doações de valor econômico direto para nossas comunidades nos estados Unidos, Chile e 

Brasil. Investimentos comunitários na Rússia são delineados nos estudos de caso nas 

páginas 25 e 43.

Patrocínios e Doações Corporativas: Além de nossos investimentos diretos na comunidade, 

fizemos contribuições corporativas de $921.000 de dólares canadenses para uma grande 

gama de organizações de caridade e filantrópicas com foco em saúde, educação e 

crianças/jovens.

Planos de Pensão: A Empresa tem vários planos de pensão cobrindo empregados na 

América do Norte e na América do Sul.

Assistência Financeira Governamental: A Kinross não recebe ajuda financeira significativa de 

governos, exceto medidas padrões de isenção fiscal que são disponíveis para negócios nas 

jurisdições onde operamos.

Recrutamento Local: Sempre que viável, contratamos empregados localmente e fornecemos 

contratos de fornecimento para negócios locais e regionais. Fomos capazes de recrutar com 

sucesso a maioria de nossas operações nas minas e equipes de administração de pools de 

talentos locais. Para ajudar a desenvolver nossos empregados e dar a eles uma maior 

exposição a desafios e oportunidades através da empresa, oferecemos a empregados 

promissores uma oportunidade de perseguir oportunidades de desenvolvimento de carreira 

fora do local “base” para o qual eles foram contratados através de nossa Política 

Internacional de Serviços.

133,6

147,6

208,3

940,7

519,4

362,9
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Nós apoiamos 

programas que cruzam 

fronteiras e 

estimulamos trocas 

culturais entre 

estudantes, educadores 

e empregados da 

Kinross

A Rede Canadá-Brasil da Kinross para Educação e Pesquisa Avançada em 
Gerenciamento de Recursos Naturais

Nós apoiamos programas que cruzam fronteiras e estimulamos trocas culturais 

entre estudantes, educadores e empregados da Kinross. A Kinross está 

fornecendo aproximadamente $ 1 milhão de dólares canadenses em patrocínio e 

apoio logístico por um período de três anos para estabelecer a Rede Canadá-

Brasil para Educação e Pesquisa Avançada em Gerenciamento de Recursos 

Naturais.

Coordenada pela Universidade de Guelph, uma universidade canadense 

localizada perto de Toronto, Ontario, a rede oferece à universidade, governo e 

parceiros do setor privado no Canadá e no Brasil oportunidades para desenvolver 

iniciativas ambientais com foco no uso e remediação de terra e água.

O foco principal da rede é trabalhar com indústrias extrativistas em iniciativas de 

gerenciamento de recursos, com o objetivo de minimizar impactos ambientais, 

usando recursos naturais com mais eficiência e desenvolvendo estratégias 

compreensivas para reabilitar terras perturbadas. Ela explorará novos métodos 

para melhorar a qualidade do solo, tais como processar lixo das minas para usar 

como fertilizante ou condicionadores do solo. Pesquisadores também investigarão 

formas para adaptar vegetação para crescer em terras perturbadas a fim de 

melhorar qualidade da água e do solo e potencialmente fornecer matéria-prima 

para biocombustíveis. O programa possibilita que estudantes universitários do 

Brasil e do Canadá usem operações da Kinross no Brasil como local de pesquisa 

para projetos relacionados a desenvolvimento sustentável.

A rede atualmente envolve aproximadamente 24 professores e pesquisadores e 

uma dúzia de alunos da Universidade de Guelph, assim como oito universidades e 

três institutos de pesquisa no Brasil.
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Valor Econômico Direto e Indireto: As atividades de mineração da Kinross podem ajudar 

outros setores econômicos da sociedade a florescer, principalmente em regiões remotas e 

economias em desenvolvimento. Conforme documentado ao longo desse relatório, nós 

investimos em escolas, saúde, infra-estrutura comunitária, desenvolvimento de pequenos 

negócios, iniciativas relacionadas a povos indígenas e outras atividades sob a supervisão de 

nosso programa de doações corporativas, e nossas atividades de investimento comunitário 

em nossas operações. Nosso objetivo é identificar os parâmetros que nos permitirão 

quantificar o valor econômico direto e indireto com o qual nossas operações contribuem e 

relatar contra esses indicadores em futuros relatórios de responsabilidade corporativa da 

Kinross.

Programa de Contribuições Corporativas

Nós investimos em infra-estrutura local, patrocínios e parcerias educacionais assim como em 

muitas outras iniciativas onde fornecemos apoio financeiro, experiência e bens e serviços.

Tradicionalmente, nossas contribuições comunitárias e programas de envolvimento se 

concentraram em saúde, educação e assuntos sobre jovens, e foram administradas 

regionalmente sob a liderança de gerentes seniores em nossos locais de operação, que 

frequentemente trabalham em parceria com grupos comunitários.

Em 2007, nossas iniciativas corporativas estratégicas filantrópicas e comunitárias abrangeram 

uma grande variedade de áreas, concentrando-se em educação, saúde, juventude e 

investimento social e econômico nas regiões onde operamos.

Nosso objetivo é 

identificar os 

parâmetros que nos 

capacitarão a 

quantificar o valor 

econômico direto e 

indireto com o qual 

nossas operações 

contribuem

Tradicionalmente, nossas contribuições para a comunidade e programas de envolvimento se concentraram em saúde, 
educação e juventude.
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Educação 

Ambiental 

Daytrippers

Em 2007, a Kinross se uniu à 

Daytrippers, uma 

organização de caridade 

baseada em Toronto, para 

dar o presente de viagens 

escolares de educação 

ambiental a 700 estudantes 

pobres de Toronto ao longo 

de dois anos. As doações da 

Kinross apoiaram viagens em 

11 escolas, com estudantes 

variando do Jardim de 

Infância à oitava série.

Destaques de Doações Corporativas de 2007

Lançou duas grandes novas iniciativas de pesquisa e educacionais em parcerias com duas 

universidades altamente respeitadas. A primeira destas foi uma contribuição de $ 500.000 de 

dólares canadenses ao longo de cinco anos para apoiar o Magistério da Kinross em 

Mineração e Sustentabilidade em parceria com o Departamento de Engenharia de Mineração 

da Queen's University em Kingston, Ontario, Canadá. A segunda foi uma contribuição de $ 1 

milhão de dólares canadenses em doações diretas e patrocínio ao longo de três anos para 

apoiar a Rede Canadá-Brasil para Educação e Pesquisa Avançada em Gerenciamento de 

Recursos Naturais da Kinross, coordenada pela Universidade de Guelph em Ontario, Canadá.

Contribuiu com $ 250.000 para a Fundação Dikembe Mutombo, uma organização dedicada a 

melhorar a saúde, educação e qualidade de vida para as pessoas da República Democrática 

do Congo, para ajudar a facilitar nossa transição de saída de nossas operações naquele país, 

onde anteriormente tínhamos uma participação.

Forneceu $ 100.000 de dólares canadenses em cooperação com Zerofootprint, uma 

organização sem fins lucrativos baseada em Toronto, que apóia uma iniciativa de micro-

crédito e um programa de alimentação nas escolas em Tshivanga, República Democrática do 

Congo. O projeto custeia uma cooperativa de aves que tem o objetivo de criar um fluxo de 

receita a partir da venda de ovos, assim como um suprimento de ovos para programas de 

alimentação em escolas locais.

Contribuiu com $ 100.000 de dólares canadenses para a Fundação para Pesquisa de 

Diabetes Juvenil.

Em 2008, nosso objetivo é desenvolver um programa de contribuições por toda a empresa que 

apóie iniciativas estratégicas alinhadas com nossos princípios de responsabilidade corporativa e 

nosso crescimento como um produtor de ouro global líder no mercado, e que continue a apoiar 

nossas atividades regionais e locais.

A Kinross é uma orgulhosa partidária dos esforços da Fundação de Pesquisa do Diabetes Juvenil 

para encontrar uma cura para o diabetes juvenil.
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A Mina Kubaka: Um Modelo de Suporte Comunitário

Em janeiro de 2008, a Kinross concluiu a venda de sua parte da mina Kubaka na 

região Magadan no leste da Rússia, historicamente uma região prolífica para a 

mineração. Kubaka teve um papel significativo no crescimento de nossa empresa 

e localmente a operação foi um importante contribuidor para a economia.

Nosso Fundo de Caridade Omolon se tornou um modelo de fornecimento de 

suporte comunitário em Magadan. Uma carta patente foi desenvolvida em 1995 e 

nós estabelecemos o fundo com um investimento inicial de $ 1 milhão, 

suplementado anualmente com doações de $ 250.000, fornecendo um total de $ 3 

milhões ao longo de nove anos das operações de mineração. Esses recursos 

apoiaram iniciativas educacionais a nível universitário para residentes locais, 

pagou por reparos na infra-estrutura comunitária e apoiou as atividades de 

artesãos tradicionais e vários artistas, autores e cientistas.

Nosso programa ambiental em Kubaka estabeleceu novas práticas para 

recuperação de terra associada a minas de rocha dura. Mesmo antes das 

operações terminarem, um trabalho considerável foi feito para recuperar a terra 

perturbada pela mineração. Após o término das operações em 2006, a Kinross se 

tornou a primeira empresa na região Magadan a conduzir atividades de 

recuperação na superfície de uma barragem de rejeitos.

Um benefício adicional, mas muito importante para a comunidade – que reflete a 

qualidade da operação de Kubaka – é que ex-empregados são altamente 

requisitados em outras minas, não apenas na região de Magadan, mas por toda a 

Rússia, incluindo Chukotka, visto que a Kinross cria a equipe operacional para 

Kupol.

Kubaka produziu mais de 3 

milhões de onças de ouro 

entre fevereiro de 1997 e 

agosto de 2006. Os anos de 

pico de produção em Kubaka 

ocorreram enquanto a 

economia da Rússia passava 

por uma difícil transformação. 

Enquanto que a produção de 

ouro de outras empresas na 

região de Magadan caía, 

Kubaka proporcionava uma 

necessária infusão na 

economia local. Em um dado 

momento, Kubaka produziu 

mais de 50% do ouro da 

região, empregou mais de 

700 pessoas e contribuiu de 

muitas formas na 

comunidade local.

Fatos de Kubaka
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GUILLERMO CONTRERAS
Diretor, Responsabilidade Social Corporativa, Chile

“Um de nossos principais 
objetivos em Maricunga é 
ajudar as comunidades 
indígenas vizinhas a se 
tornarem economicamente 
auto-suficientes”
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Destaques de 2007

Objetivos de 2008

Desempenho social

Nós nos esforçamos para contribuir com resultados positivos nas comunidades 

onde atuamos e onde, frequentemente, nossos empregados e outras partes 

interessadas vivem e trabalham. Estamos comprometidos com o fornecimento aos 

nossos empregados de bons empregos, treinamento e oportunidades para 

desenvolvimento e avanço profissional.

Na comunidade mais ampla, quando viável, nós oferecemos contratos para negócios locais 

e regionais para alimentar a atividade econômica e o desenvolvimento local. Ajudamos a 

melhorar a infra-estrutura social, tal como escolas e instalações de saúde, e apoiamos 

outras iniciativas focadas no social. Somos pró-ativos e comprometidos a atender as 

necessidades sociais da comunidade, e a responder às solicitações de grupos comunitários.

Nesta seção reportamos nosso desempenho social de 2007 sob duas perspectivas: primeiro, 

reportamos iniciativas no local de trabalho que afetaram nossos empregados e fornecedores; 

segundo, examinamos o impacto de nossa presença e investimentos na comunidade.

Lançamos os Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa da Kinross.

Lançamos um programa de desenvolvimento de liderança por toda a empresa para 

desenvolver ainda mais nossos gerentes e supervisores em todas as nossas operações ao 

redor do mundo.

Conduzimos um levantamento do envolvimento dos empregados por toda a empresa para 

determinar as opiniões atuais de nossos empregados e obter um sincero feedback para 

alimentar melhorias.

Implementamos um programa de treinamento de competências de risco focado em 

Continuamos a oferecer nossos programas Gold Rush e Generation Gold a graduados e 

graduandos universitários em um esforço para reter futuros talentos.

Conduzimos um treinamento de mapeamento das partes interessadas por toda a empresa.

Conduzimos o planejamento e treinamento de gerenciamento de crises em nossas minas 

na América do Norte e na América do Sul.

Formamos uma parceria com a Universidade de Guelph para que uma rede Canadá-Brasil 

promova gerenciamento de recursos naturais.

Estabelecemos o Magistério Kinross em Mineração e Sustentabilidade em parceria com o 

Departamento de Engenharia em Mineração da Queen's University em Kingston, Canadá.

Continuar a refinar nosso programa de desenvolvimento de liderança por toda a empresa.

Atingir melhorias contínuas no desempenho em segurança.

Completar treino de competências de risco por todas as operações.

Lançar uma nova Política de Denúncia de Atos Ilícitos por toda a empresa e um sistema 

de relatório multi-lingual e multimídia por toda a empresa.

Envolver ainda mais os empregados em toda a empresa no “Estilo Kinross”.

Continuar a implementar processos de envolvimento com as comunidades onde atuamos.

Lançar a iniciativa de Conscientização e Prontidão para Emergências a Nível Local 

(APELL).

Continuar a melhorar nossa capacidade de gerenciamento de crises.

Desenvolver e implementar um plano de ação abrangente a partir dos resultados do 

levantamento do envolvimento de empregados de 2007.
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No coração de nosso 

negócio está nosso 

compromisso com um 

local de trabalho 

seguro, saudável e 

envolvente.

NOSSAS PESSOAS E NOSSO LOCAL DE TRABALHO

No coração de nosso negócio está nosso compromisso com um local de trabalho seguro, 
saudável e envolvente – mantendo nosso valor de “Colocar as Pessoas em Primeiro Lugar”. 
Nós respeitamos os valores, tradições e realidades culturais de nossos diversos locais de 
trabalho, ao mesmo tempo em que permanecemos fiéis aos valores e padrões globais de 
envolvimento social que, acreditamos, devem definir as operações da Kinross em todo o 
mundo.

Ao final de 2007, a Kinross empregava aproximadamente 5.000 pessoas em cinco países. 
Também fornecemos trabalho para aproximadamente 2.000 prestadores de serviço em 2007.

Somos guiados pelas seguintes prioridades no que diz respeito aos nossos empregados e 
nosso local de trabalho:

Tratar nossos empregados com justiça e respeito, e proporcionar oportunidades para 

desenvolvimento profissional e crescimento pessoal.

Alimentar um ambiente de trabalho que apóie diversidade e reconheça que, sendo uma 

empresa global, devemos permanecer sensíveis a culturas, costumes e práticas locais.

Garantir que nossas pessoas sejam mantidas informadas de desenvolvimentos e assuntos 

importantes da empresa.

Promover saúde e segurança entre nossos empregados, parceiros, fornecedores e em 

nossas comunidades.

Cumprindo nosso lema de “Concentrar-se no melhor talento, nas melhores equipes”, que é 
parte do nosso Plano de Quatro Pontos, adotamos uma abordagem das melhores práticas 
com relação à gestão de talentos. O desempenho de cada executivo, gerente e empregado é 
avaliado anualmente.. Para executivos e gerentes seniores, o desempenho é avaliado, em 
parte, em sua competência para atrair, reter e desenvolver talentos em suas respectivas 
equipes e organizações.

Desafios

Os principais desafios para a Kinross na área de recursos humanos refletem as tendências 

industriais em todo o mundo e incluem:

Desenvolver empregados da linha de frente com mais eficácia.

Atrair pessoas jovens para trabalhar em locais remotos.

Gerenciar problemas e implicações cercando uma força de trabalho mais velha.

Abordar uma escassez geral de talento técnico, de mineração e de engenharia.

Evoluir o desenvolvimento de lideranças globais e iniciativas de gerenciamento de 

sucessão para garantir uma forte reserva de líderes atuais e futuros.

Para abordar esses desafios relacionados a talentos, a Kinross garante excelente 
remuneração e oportunidades para desenvolvimento e treinamento contínuo. Também 
desenvolvemos programas focados em atrair e reter talentos, e desenvolver e alocar 
habilidades críticas de liderança. Nosso programa Gold Rush oferece a graduandos 
universitários oportunidades de trabalho rotativo na Kinross que são lideradas por um mentor, 
e que incluem a oportunidade de uma oferta de trabalho condicional após a graduação. 
Nosso programa Generation Gold fornece a um grupo seleto de graduados universitários de 
alto potencial um compromisso de emprego de quatro anos que inclui experiência 
internacional de trabalho e oportunidades de liderança.

A Kinross também proporciona uma grande variedade de oportunidades de desenvolvimento 
de carreira, treinamento e habilidades, avaliações estruturadas de gerenciamento de 
desempenho e iniciativas de construção de cultura.

Regularmente comparamos nosso progresso em desafios relacionados a talentos com as 
melhores empresas no setor de recursos e outras organizações internacionais de alto 
desempenho.
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Generation Gold

Edison Botto, um geólogo chileno, está participando de um inovador programa de 

recursos humanos projetado para atrair, reter e desenvolver as melhores pessoas 

em um mercado global carente de talentos em mineração.

Chamado de “Generation Gold”, o programa objetiva recrutar graduados 

universitários de alto calibre ao oferecer aos mesmos um compromisso de 

trabalho de quatro anos com diversas atribuições de trabalho, orientação e outras 

oportunidades de desenvolvimento profissional, incluindo pelo menos um cargo 

internacional fora do país do candidato.

Edison, que abraçou uma tradição familiar ao treinar para ser geólogo, entrou para 

a Bema Gold Corporation em 2006 como membro do grupo de exploração chileno, 

e continuou em tal capacidade com a Kinross após a aquisição da Bema. Hoje ele 

vive e trabalha a milhares de quilômetros de casa, empregado em nossa operação 

Round Mountain na produção de mina, onde ele está aprendendo em primeira 

mão sobre processos de controle e melhorando rapidamente seu inglês. “Para 

mim é uma oportunidade maravilhosa”, diz Edison, “Mudar de país não é um 

problema para nós agora – é excitante. Cada dia é uma nova experiência no 

aprendizado de coisas novas.” O período de um ano de Edison em Round 

Mountain termina no meio de 2008. Ele então se mudará para outro local para 

continuar seu desenvolvimento, ganhar experiência internacional e se preparar 

para oportunidades de carreira futuras com a Kinross.

Candidatos para Generation Gold são recrutados de universidades líderes, 

escolas de engenharia e escolas técnicas em regiões onde a empresa tem, ou 

pretende ter, operações de mineração. A cada ano, o programa Generation Gold 

recrutará cinco graduados. Generation Gold foi lançado em 2007 e atualmente 

cinco empregados estão no programa.

A Kinross oferece uma 

gama de benefícios a 

seus empregados, de 

plano de saúde a 

programas de bem-estar 

e, em alguns casos, 

creche subsidiada.
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Saúde e Segurança

A Equipe de Resgate em 

Mina de Round Mountain 

recebeu o primeiro lugar na 

Competição Internacional de 

Resgate em Mina – a maior 

competição de resgate em 

mina dos Estados Unidos. 

Foi a primeira vez na história 

de 27 anos da competição 

que uma equipe de Nevada 

ganhou.

Desempenho em segurança corporativa é guiado pela nossa Política de Saúde e 

Segurança, que é reforçada no Estatuto do Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

do Conselho de Administração. A Kinross está comprometida com padrões de classe 

mundial de saúde e segurança, e nosso desempenho em segurança é integral aos nossos 

planos anuais de negócios e estratégia.

Treinamento em segurança para empregados e prestadores de serviço tem um papel 

crítico na promoção de práticas de trabalho seguro em cada uma de nossas instalações 

operacionais. Em Round Mountain, por exemplo, fornecemos 50% mais tempo de 

treinamento do que o exigido pela Secretaria de Saúde e Segurança de Minas dos Estados 

Unidos (MSHA).

Temos um sistema de múltiplas camadas de responsabilidade final para garantir que 

segurança seja uma alta prioridade, compreendendo nossos gerentes da linha de frente 

em nossas operações, e gerentes de projeto em nossos projetos de exploração e 

desenvolvimento, bem como propriedades residuais. Tais gerentes são responsáveis 

perante a Diretoria e o Conselho de Administração. As metas de melhoria no desempenho 

em segurança são estabelecidas anualmente e os gerentes têm uma parcela de sua 

remuneração determinada por desempenho em segurança.

Todas as operações da Kinross, exceto a de Round Mountain, e o projeto de Kupol, 

possuem comitês formais de saúde e segurança de trabalhadores com administração 

conjunta, a fim de monitorar e informar com relação a programas de saúde e segurança. 

Em Round Mountain, empregados são encorajados a participar de iniciativas de saúde e 

segurança, avaliações de risco e processos de gestão de mudanças.

Treinamento em comunicação de crise foi fornecimento a todas as operações durante 

2007

Paracatu recebeu o Prêmio ABS (Associação Brasileira de Segurança) pela redução em 

sua taxa de acidentes, o Prêmio TOP em Gestão de Saúde e Segurança no Local de 

Trabalho, Categoria Prata (equivalente ao segundo lugar em âmbito nacional), e o 

Prêmio Mérito em  Saúde e Segurança Ocupacional pela redução nas taxas de 

freqüência de acidentes em mais de 27%.

Kettle River foi o recebedor do Prêmio Sentinelas Nacionais de Segurança da MSHA, o 

prêmio de maior prestígio em segurança de minas dos Estados Unidos, na Categoria de 

Pequenas minas Subterrâneas pelo segundo ano consecutivo, alcançando 29.254 horas 

/ homem trabalhadas sem lesão em 2006.

Round Mountain recebeu o Prêmio Sentinelas de Segurança de Nevada da MSHA por 

827.842 horas / homem trabalhadas sem lesão em 2006 na Categoria de Grandes Minas 

a Céu Aberto.

Implementamos um programa de treinamento corporativo de competências de risco e 

concluímos o treinamento em Kettle River, Round Mountain, Fort Knox, Paracatu e 

Maricunga. Para maiores informações, ver a página 33.

Melhoramos dramaticamente o desempenho em segurança em nossa operação de Fort 

Knox, que completou um ano sem um único acidente com afastamento.

Um software de avaliação de risco de saúde e segurança foi implementado na operação 

de Kettle River e no local de recuperação de solo de DeLamar, concluindo a 

implementação de software.

Destaques de 2007
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Política de Saúde e Segurança

Na Kinross, nossos empregados são fundamentais para o nosso sucesso total. A 

Kinross está comprometida com a preservação da boa saúde e segurança de 

nossos empregados e prestadores de serviço.

A Kinross Gold Corporation irá:

 Garantir que todos os empregados e prestadores de serviço sejam treinados para 

entender suas responsabilidades a respeito de saúde e segurança, e que sejam 

motivados a aderir aos procedimentos e políticas da Empresa.

Cumprir os regulamentos e leis de saúde e segurança aplicáveis, a todo o momento, 

em todos os locais, e em todos os estágios de exploração, desenvolvimento, 

operações e fechamento.

Estabelecer e manter normas, procedimentos e controles de gestão para garantir que 

considerações apropriadas de saúde e segurança sejam integradas em todos os 

aspectos do nosso negócio a fim de minimizar riscos ocupacionais.

Garantir que a liderança seja responsável pela segurança de nossas operações e 

projetos. Inerente em tal responsabilidade final está o compromisso da gerência sênior 

em fornecer os recursos necessários e promover uma cultura que resulte em sucesso.

Estabelecer Indicadores de Performance Chave com relação a desempenho positivo e 

negativo, que nos permitam medir desempenho.

Conduzir auditorias regulares para determinar conformidade com esta política e focar 

em atividades futuras para melhora em saúde e segurança.

Criar um ambiente que envolva os empregados no desenvolvimento e implementação 

de procedimentos e normas que irão melhorar sua saúde e segurança

Reconhecer e recompensar comportamento seguro por empregados e prestadores de 

serviço

Trabalhar de maneira pró-ativa com todas as partes interessadas, incluindo outras 

empresas de mineração e agências governamentais, para definir prioridades de saúde 

e segurança para a indústria e para contribuir para o desenvolvimento de regulamentos 

e legislações responsáveis e efetivas.

Analisar e compartilhar continuadamente os resultados de saúde e segurança, práticas 

da indústria e tecnologia para buscar melhoria adicional e promover as melhores 

práticas.

Exigir que o Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Conselho de 

Administração se reúna regularmente a fim de monitorar desempenho e confirmar se a 

Kinross adere a esses princípios.

Objetivos de Saúde e Segurança de 2008

Medindo Desempenho

Integrar APELL em planos de resposta a emergências nos locais

Atualizar planos de gerenciamento de crise e fornecer treinamento em toda a organização.

Concluir treinamento de competências de risco dos empregados em cada operação.

Concluir treinamento de liderança em segurança em cada operação.

Embora a taxa de freqüência de casos com tratamento médico e lesões com afastamento 

tenha aumentado ligeiramente em 2007, houve uma queda na taxa total de freqüência de 

incidentes reportáveis durante o ano.

A Kinross não recebeu multas de saúde e segurança por não conformidade durante o ano 

de 2007.

Nenhum incidente de saúde ocupacional foi reportado nas operações da Kinross em 2007.

Treinamento em 

segurança para 

empregados e 

prestadores de serviço 

tem um papel crítico na 

promoção de práticas 

de trabalho seguro em 

cada instalação 

operacional.

Estatística de Segurança
(Por 200.000 horas trabalhadas)

0.65

0.72
0.50

0.54

0.57

0.38
0.12

0.63

0.46

Taxa de freqüência de casos de tratamento médico

Taxa de freqüência de lesões com afastamento

Taxa de freqüência de atividades de trabalho com restrição

Embora a taxa de freqüência de 

casos com tratamento médico e 

lesões com afastamento tenha 

aumentado ligeiramente em 2007, 

houve uma queda na taxa total de 

freqüência de incidentes 

reportáveis durante o ano. Os 

números reportados incluem todos 

os empregados e prestadores de 

serviço da Kinross.
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Paracatu oferece aos 

empregados exames 

médicos regulares e 

orientação sobre 

medidas preventivas 

para redução de riscos 

à saúde.

Bem Estar e Saúde Ocupacional

Nossos empregados recebem treinamento, instruções, procedimentos e equipamento de 

proteção para minimizar riscos de saúde ocupacional em potencial em nossas minas. 

Regularmente monitoramos nosso pessoal para exposição a perigos de saúde ocupacional 

como poeira e gases. Exames médicos rigorosos são realizados nos atuais e potenciais 

empregados e em prestadores de serviço que viajam para ou trabalham em minas 

localizadas em grande altitude, tais como aquelas que operamos no Chile.

Em todos os locais devemos realizar avaliações de risco regulares de potenciais questões 

de saúde. Quando questões são identificadas, programas formais de higiene industrial e 

saúde ocupacional são desenvolvidos e implementados. Amostragem de área e pessoal 

são conduzidas para todas as questões de saúde identificadas e, se necessário, 

amostragem biológica de empregados é implementada para garantir que contaminantes 

não afetem negativamente a saúde e bem estar do empregado. Com base nos resultados 

do monitoramento, empregados podem ser removidos das áreas de trabalho sem perda de 

pagamento para garantir sua saúde e segurança.

A Kinross desenvolveu diretrizes para auxiliar nossas operações a gerenciar questões 

como proteção auricular e respiratória, stress térmico, higiene industrial, ergonomia e 

saúde ocupacional. Cada operação administra seus próprios programas de saúde 

ocupacional de acordo com normas corporativas e as melhores práticas. Parte de nosso 

programa de higiene industrial em algumas operações inclui teste anual de audiometria. 

Realizamos monitoramento biológico de nossos empregados que trabalham em 

laboratórios e refinarias para exposição potencial a chumbo, mercúrio, prata e arsênico e, 

se necessário, temos protocolos implementados para modificar o trabalho a fim de proteger 

a saúde do empregado.

Fornecemos assistência médica emergencial (incluindo evacuação) para empregados em 

locais remotos, cobertura médica suplementar para empregados de mudança para outras 

jurisdições, e vacinações e teste de altitude para empregados visitando locais fora de seu 

próprio país.

Nosso programa de assistência a empregados oferece uma ampla gama de serviços de 

aconselhamento referente a bem estar emocional, questões familiares, vício e 

recuperação, planejamento financeiro e aposentadoria. Este programa está disponível para 

todos os empregados da América do Norte sem custo.

Além de disponibilizar informações sobre bem estar e saúde em nossas operações de 

mineração, a maioria de nossas operações oferece uma variedade de programas de bem 

estar que são específicos para as suas prioridades e necessidades únicas. Por exemplo:

Paracatu fornece aos empregados exames médicos regulares e orientação sobre medidas 

preventivas para redução de riscos à saúde. Um programa de exercício no local de trabalho 

levou a uma redução em doenças musculares e osteoarticulares.

O programa “Live Better” (Viver Melhor) de Paracatu, administrado por uma equipe de 

médicos, enfermeiras, nutricionistas e outros fornecedores de tratamento de saúde, encoraja 

os empregados a adotarem um melhor estilo de vida e hábitos alimentares para evitar 

problemas tais como obesidade e pressão alta.

Em Maricunga, implementamos um programa único de código de cores para indicar o 

conteúdo calórico da comida oferecida na mina e no campo. O restaurante e o refeitório são 

supervisionados por um nutricionista profissional.



Round Mountain tem um ginásio para os empregados e seus familiares e um 

nutricionista / personal trainer contratado.  

Fort Knox fornece aos empregados dicas mensais sobre saúde, programas de 

conservação de audição e vacinas contra gripe.

Nosso projeto Kupol é equipado com uma estação de enfermagem, ginásio e sala de 

controle de peso.

Resposta a Emergências

Educação e Treinamento

Todas as operações da Kinross precisam ter planos formais de emergência para todas 

as emergências em potencial. O plano de emergência deve incluir planos para tratar de 

exposições a e derramamentos de substâncias químicas perigosas. Certificados e 

treinamento de Resposta a Emergências e Operações de Resíduos Perigosos 

(HAZWOPER) são atualizados anualmente.

Cada local deve ter uma equipe de resgate devidamente treinada, tanto para 

emergências de superfície quanto subterrâneas. Estas equipes treinam regularmente e 

trabalham com pessoal de resposta local para garantir capacidade mútua de responder 

a uma situação de emergência. O pessoal de emergência da Kinross participa de 

competições nacionais e locais para avaliar suas capacidades de resposta, e ganharam 

competições nacionais e locais.

As unidades também devem ter planos locais de comunicação de crise. As partes 

interessadas locais são identificadas dentro destes planos, e os planos são ajustados 

de acordo com o input das partes interessadas. Os planos são revisados e atualizados 

anualmente.

Desenvolvimento de lideranças, treinamento e gestão de sucessão são prioridades na 

Kinross. Um foco chave é a criação de uma cultura de alto desempenho e estimular 

comportamentos que reflitam as seguintes características:

Somos orientados a resultados, com foco incansável na entrega e execução de alto 

desempenho dos objetivos do negócio.

Valorizamos inovação, adaptabilidade e responsabilidade final na execução contra 

nossa estratégia de negócios.

Queremos que nossos empregados sejam conhecidos por toda a indústria por seu 

talento, paixão e senso de iniciativa e urgência.

Trabalho de equipe é essencial para o que significa trabalhar na Kinross.

Melhoria contínua é fundamental para a nossa cultura de negócios.

Fornecemos uma grande variedade de oportunidades de desenvolvimento de carreira, 

habilidades e treinamento, avaliações estruturas da gestão de desempenho e iniciativas 

de criação de cultura visam incentivar os empregados a viverem nossos valores 

compartilhados. Estas atividades incluem:

Iniciativas que objetivam garantir um local de trabalho agradável, produtivo e seguro.

Um comprometimento contínuo para buscar feedback dos empregados para uma 

variedade de questões

Programas de treinamento e desenvolvimento que promovem competência 

profissional, crescimento pessoal e segurança.

Um sistema estruturado de gestão de desempenho para todos os empregados.

Abordagens inovadoras para o recrutamento e retenção de novos talentos, incluindo 

programas para garantir acesso aos melhores graduados.

Um Código de Ética e Conduta nos Negócios que seja aplicável a todos os 

empregados da Kinross.

Treinamento em Competências de Risco

A Kinross desenvolveu um 

programa de treinamento de 

competências de risco em toda a 

empresa em 2007, para melhoria 

contínua de desempenho em 

segurança. Como parte do 

treinamento, os empregados 

aprenderam como manter e 

aumentar sua atenção para riscos 

relacionados ao trabalho enquanto 

exercem suas atividades diárias, 

se questionando com relação a 

comportamentos essenciais que 

levam a um melhor desempenho 

em segurança. O programa 

fornece uma abordagem prática 

passo a passo que pode ser 

usada pelos empregados em 

todos os níveis e operações da 

empresa para desenvolvimento de 

comportamentos que reduzam os 

riscos no trabalho. Na primeira 

fase da execução do programa, 

1.700 pessoas foram treinadas, e 

esperamos treinar mais 1.600 

empregados até o final de 2008. 

Os resultados iniciais indicam que 

o programa está funcionando 

bem. Assim como o Sr. Jeremy 

Jones, Gerente de Controle de 

Perda em Round Mountain, falou 

sobre o programa: “Uma cultura 

de segurança funciona melhor 

quando trabalhamos juntos, como 

uma família”.
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Fatores-Chave

Diversidade

Treinamento em SSMA obrigatório é exigido para todos os empregados e prestadores 

de serviço em nossas minas.

Lançamos em 2007 um programa de desenvolvimento de lideranças em toda a 

empresa, desenvolvendo mais de 500 gerentes e supervisores.

Em Paracatu, temos parcerias com instituições locais através do projeto “Educar” para 

promover a educação de nossos empregados. Em parceria com a secretaria estadual 

de educação, oferecemos sem custo ensino médio e secundário aos nossos 

empregados. Em 2007, aproximadamente 94% dos empregados de Paracatu tinham 

diploma de ensino secundário, um crescimento considerável de 32% desde o início do 

programa em 2000. Desde a introdução do projeto “Educar”, todas as novas 

contratações em Paracatu devem ser formados no ensino secundário. Em 2006, 

Paracatu ampliou o projeto Educar para incluir parcerias com escolas e faculdades 

para programas de graduação e pós-graduação, fornecendo educação a baixo custo 

para empregados e familiares, e prestadores de serviço.

Compartilhamos as melhores práticas de treinamento em nossas unidades.

Em Round Mountain, nosso programa de treinamento do Departamento de Minas é 

reconhecido como o melhor na indústria. Em 2007, Round Mountain comprou um 

simulador de treinamento de última geração para aprimorar o treinamento de 

operadores.  O simulador apresenta uma cabine de caminhão de reboque em escala 

real, incluindo todos os controles e monitores de vídeo, usando imagens de vídeo no 

local da mina. Ele é capaz de replicar as respostas do caminhão sob uma variedade de 

condições. O simulador fornece um ambiente controlado no qual os operadores podem 

ser instruídos em técnicas de operação segura sob condições climáticas adversas, e 

aprender as respostas adequadas para uma variedade de emergências, incluindo 

incêndio e falhas no freio ou na direção. 

Os operadores do novo caminhão de reboque recebem 170 horas de treinamento em 

seu primeiro ano. Antes de poderem dirigir um caminhão de reboque, um operador é 

submetido a 16 horas de treinamento específico para operação do caminhão, incluindo 

muitas horas passadas no simulador. Motoristas experientes de caminhão de reboque 

recebem pelo menos 28 horas de treinamento de atualização todo ano, incluindo quatro 

horas no simulador. A Kinross comprou simuladores similares para Fort Knox e Paracatu.

Na Kinross, estamos comprometidos com a manutenção de uma cultura no local de 

trabalho que seja livre de discriminação e com oportunidades iguais. Nosso Código de 

Conduta e Ética nos Negócios proíbe qualquer forma de discriminação na contratação ou 

proposta de trabalho. Acreditamos que diversidade seja vital para sustentar e fortalecer 

nossa força de trabalho para o futuro.

A maioria das operações da Kinross têm políticas ou práticas estabelecidas que 

encorajam contratação local e, quando possível, dão preferência ao talento local no 

recrutamento.
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Destaques de 2007

Envolvimento do Empregado

Em 2007, a Round 

Mountain comprou um 

simulador de 

treinamento de ponta 

para aprimorar o 

treinamento de 

operadores. A Kinross 

também comprou 

simuladores para Fort 

Desde 2005, a Paracatu tem oferecido seu projeto, “Braços Abertos”, visando à 

promoção de qualificação e integração de pessoas com necessidades especiais no 

mercado de trabalho. O programa de desenvolvimento tem duas etapas: 

conhecimento prático e técnico que inclui colocação no ensino secundário e 

construção de habilidades profissionais por aproximadamente cinco meses, seguido 

pela experiência no local de trabalho em Paracatu durante seis meses. Desde o 

começo do programa, 30 pessoas encontraram oportunidades de trabalho em 

Paracatu, com nossas contratadas, e em outras áreas, tais como abrir um negócio.

Em Round Mountain, as mulheres abrangem 24% de nossa força de trabalho.

16% dos diretores seniores da Kinross são mulheres. Há cinco mulheres entre os 29 

diretores da empresa, uma mulher na Diretoria e uma mulher no Conselho de 

Administração.

Em 2007, a empresa realizou seu segundo levantamento do envolvimento de 

empregados e atingiu 77% de taxa de participação.

O objetivo do levantamento foi medir o envolvimento dos empregados, um termo que 

descreve o nível de comprometimento que os empregados têm com a organização e a 

eficácia das práticas organizacionais centrais. Um objetivo chave do levantamento foi 

identificar os “acionadores” prioritários do envolvimento. Os três acionadores principais 

são: os valores compartilhados da empresa; o comprometimento da empresa com 

responsabilidade corporativa e sua reputação geral; e segurança.

No total, os resultados foram muito fortes, geralmente superando outras empresas no 

setor global da indústria química e de petróleo, com 80 % de nossos empregados 

indicando que eles são contribuidores envolvidos com o sucesso da Kinross. Os três 

acionadores de envolvimento – valores, responsabilidade corporativa e reputação, e 

segurança – tiveram pontuações favoráveis de 69%, 70% e 82% respectivamente. 

Estas pontuações indicam resultados positivos de esforços significativos nestas áreas 

com oportunidade para melhoria adicional.

Nossas operações mantêm reuniões regulares na quais os empregados têm a 

oportunidade de levantar questões diretamente com a administração local. Além disso, 

o Presidente e o Diretor-Executivo realizam teleconferências periódicas “town hall” com 

os empregados através da organização, fornecendo uma oportunidade para o 

aparecimento de questões a serem discutidas no mais alto nível na organização.

Composição da força 
de trabalho por Idade
(Todos os locais)



Remuneração e Benefícios

Direitos Humanos

De nossa força de trabalho global, aproximadamente 42%* são assalariados e 58%* 

recebem remuneração baseada em horas. A remuneração normalmente inclui acesso à 

cobertura de saúde estendida, seguro de vida, e outros benefícios que visam proteger e 

melhorar o bem-estar e a saúde dos empregados.

Nosso plano de compra de ações para os empregados está disponível para nossos 

empregados Canadenses e dos EUA quando eles tiverem concluído seis meses de 

serviço. Os empregados podem contribuir com até 10% de seu salário para o plano, 

com a empresa igualando até 50% da contribuição de cada empregado. Sob este plano, 

a empresa emitiu 166.959 ações em 2007 e 151.000 ações em 2006.

A empresa tem um plano de opção de ações para diretores e a administração sênior e 

que está detalhado em nossa Circular de Informações da Administração de 2008; 

disponível em www.kinross.com e www.sedar.com.

A empresa fornece também planos de pensão. Os planos cobrem substancialmente 

todos os empregados na América do Sul e América do Norte.

Nossos princípios de responsabilidade corporativa articulam o compromisso da Kinross 

de realizar nossas atividades de negócios de acordo com a proteção e promoção dos 

direitos humanos. Através do Código de Ética e Conduta nos Negócios, todos os 

empregados são conscientizados de, e são solicitados a cumprir, as políticas de anti-

assédio e anti-discriminação da empresa.

Todas as nossas operações mantêm o princípio de liberdade de associação, 

significando que os nossos empregados têm o direito de escolher se querem pertencer 

a um sindicato. A Kinross desenvolveu relações positivas de administração trabalhista 

ao focar em abordagens ganho-ganho para resolver questões de local de trabalho. 

Acordos coletivos estão em vigor em nossas operações da América do Sul (Maricunga e 

Paracatu), bem como na mina Julietta na Rússia. Em 2007, 17% de nossa força de 

trabalho mundial foi representada por contratos de negociação coletiva. Os contratos 

coletivos terminarão em Paracatu em 2009 e em Maricunga em 2010.

Como uma parte regular de nosso processo de auditoria na avaliação de novos 

investimentos em potencial ou acordos de sociedade, a Kinross avalia considerações 

sociais e ambientais relevantes, incluindo potenciais questões de direitos humanos.

Nossa nova Política de “Denúncia de Atos Ilícitos”, a ser lançada em 2008, fornecerá a 

empregados e não empregados um mecanismo para reportar confidencialmente 

qualquer preocupação de direitos humanos. Os relatórios recebidos serão investigados 

e, se feitos de boa fé no tocante a uma questão reportável, as descobertas da 

investigação serão relatadas ao comitê aplicável do Conselho de Administração da 

Kinross. Quando um relatório indicar atividade ilegal ou uma violação reguladora, um 

relatório poderá ser feito às autoridades na jurisdição relevante, conforme apropriado.

* Em 31 de março de 2008.

Certificado SA8000 
em Paracatu

Em outubro de 2005, Paracatu 

se tornou a primeira empresa 

no setor de mineração a 

receber o SA8000 (Certificado 

do Sistema de 

Responsabilidade Social – 

DetNorske Veritas). O 

certificado SA8000 é uma 

norma internacional para 

práticas no local de trabalho 

com base nos princípios das 

13 convenções de direitos 

humanos internacionais. A 

mina passa por auditoria a 

cada seis meses para garantir 

que continue a atender aos 

requisitos do certificado. Como 

parte deste processo, os 

auditores reúnem-se com 

nossos empregados e realizam 

uma avaliação abrangente do 

desempenho da mina sobre 

questões relacionadas aos 

empregados e relações com a 

comunidade, cobrindo áreas 

como políticas anti-assédio, 

trabalho infantil, liberdade de 

associação, direitos humanos, 

saúde e segurança no local de 

trabalho e outras questões. O 

certificado é válido por três 

anos.
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Maricunga, Chile

Trabalhando com Povos Indígenas

COMUNIDADE

Em 2007, a Kinross 

continuou iniciativas 

para ajudar a garantir 

que tenhamos uma 

abordagem sistemática 

e completa para o 

envolvimento de partes 

interessadas, e aplicar 

as melhores práticas 

através de todas as 

nossas operações.

Nossa nova Política de 

“Denúncia de Atos 

Ilícitos”, a ser lançada 

em 2008, fornecerá aos 

empregados e não 

empregados um 

mecanismo para 

reportar 

confidencialmente 

qualquer preocupação 

referente a direitos 

humanos.

Envolver as comunidades onde atuamos e manter relacionamentos positivos e fortes 

com nossas partes interessadas representam a base da abordagem da Kinross para 

responsabilidade corporativa.

Para a Kinross, envolvimento com a comunidade inclui uma ampla gama de atividades 

– de mapeamento das partes interessadas para consultar vizinhos que são, ou poderão 

ser, afetados por nossas operações; de contato com a comunidade para identificar 

oportunidades para parcerias mutuamente benéficas; e de capacitação econômica local 

para apoiar projetos que visam o desenvolvimento de infra-estrutura social.

Acreditamos que envolvimento significativo não é possível usando-se a abordagem de 

um tamanho cabe em todos (one size fits all). Em alguns locais, tal como Paracatu, 

nossas operações estão estabelecidas próximas a comunidades prósperas. Em outras, 

como Kupol, nossas operações são muito remotas e somos efetivamente os únicos – ou 

um dos poucos -  empregadores significativos na região.

Dado o escopo global de nossos negócios, reconhecemos a necessidade de sermos 

flexíveis – e sensíveis às populações e condições do local – no envolvimento de nossas 

comunidades e investimento em iniciativas focadas no social. Ainda, apesar das 

diferenças locais que possamos encontrar, nossos princípios permanecem os mesmos: 

envolver as partes interessadas em um espírito de transparência e boa fé, e fornecer 

benefícios duradouros para as comunidades onde trabalhamos ao apoiar iniciativas 

sustentáveis para desenvolver sua fábrica institucional, econômica e social.

Como parte de nossos princípios de responsabilidade corporativa, articulamos nosso 

antigo e contínuo compromisso de respeitar as perspectivas históricas e culturais e as 

realidades de povos indígenas. Trabalhamos com comunidades indígenas em nossa 

operação de Maricunga no Chile, em nosso projeto Kupol na Rússia e em Round 

Mountain nos Estados Unidos.

Nosso principal objetivo é contribuir para a capacitação da região ao ajudar a lançar 

negócios nativos locais, auxiliar na melhoria de oportunidades educacionais para 

jovens e fornecer outras formas de assistência social, onde apropriado.

Fornecemos assistência em espécie e financeira para três comunidades nativas locais 

ou seus representantes, incluindo a Colla de Rio Jorquera, a Colla Wayra Manta Tujsy 

e a Associação Nativa Multicultural.

Participamos de um grupo de trabalho tanto com a Colla de Rio Jorquera quanto com 

a Colla Wayra Manta Tujsy, através dos quais temos mantido reuniões mensais desde 

2006 a fim de discutir uma ampla gama de questões comunitárias.
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Os Quilombola e a 
Expansão de Paracatu

Como parte do projeto de 

expansão de Paracatu, 

determinadas terras 

necessárias para a construção 

de uma segunda bacia de 

rejeitos foram identificadas 

como tendo sido anteriormente 

ocupadas por Quilombos. A 

Kinross está envolvida em 

discussões com as principais 

partes interessadas, incluindo a 

Fundação Palmares, uma ONG 

que representa os Quilombolas, 

bem como autoridades federais 

e estaduais. Nosso objetivo é 

chegar a um acordo quanto a 

estas terras em 2008 – um que 

proteja os direitos das 

comunidades locais 

Quilombolas e que seja 

consistente com a legislação 

nacional sobre esta questão.

Doce Sucesso

Nossa operação de Paracatu no Brasil tem um tempo de vida excepcionalmente 

longo para uma mina de ouro, com previsão de se estender até 2040. Nosso 

desafio – e nossa responsabilidade como um bom vizinho – é tomar medidas 

previdentes para semear iniciativas de desenvolvimento econômico que ajudarão 

as comunidades próximas à mina a se preparar para seu eventual fechamento, 

independente de quanto tempo demore para isso.    

Através de nosso Projeto Geração, por exemplo, a Kinross está fornecendo 

financiamento, suporte administrativo e expertise operacional para ajudar com o 

início de operação de pequenos negócios. Uma das primeiras iniciativas 

significativas, organizadas como uma cooperativa de negócios, está se 

desenvolvendo na comunidade de cultivo rural de São Domingos. Lá, fornecemos 

assistência financeira para construir e operacionalizar uma cozinha industrial para 

produzir e vender balas e biscoitos feitos de tradicionais receitas culinárias locais 

conhecidas dos Quilombola, residentes locais que são descendentes de escravos 

que escaparam das plantações no Brasil antes da abolição da escravidão lá pelo 

século 19.

A cooperativa de negócios é operada por, e para o benefício de, algumas 30 

famílias de Quilombolas das cinco vilas. Composta de mulheres – muitas das 

quais mães de crianças jovens – a fábrica produz uma variedade de mercadorias 

relativas a confeitos vendidos localmente para residentes e turistas. Os negócios 

fornecem uma fonte de renda sustentável, oportunidade para aprender novas 

habilidades e cronogramas flexíveis de modo que as mães possam continuar a 

fornecer carinho às suas crianças enquanto trabalham fora de casa.

Como parte desta iniciativa, que começou com a construção da fábrica e do 

escritório em 2006, a empresa fornece outros benefícios e suporte para os 

Quilombola na forma de assistência médica familiar, uma creche e serviços, e a 

construção de uma escola. O apoio da empresa se estende ao fornecimento de 

treinamento para os membros da cooperativa de modo que os negócios possam 

se tornar auto-suficientes e, eventualmente, se expandir para a fabricação e venda 

de outras mercadorias produtoras de receita.



Kupol, Rússia

Round Mountain, Estados Unidos

Desenvolvimento Social e da Comunidade

Brasil

No final do ano de 2007, havia aproximadamente 60 povos indígenas empregados em 

Kupol, incluindo prestadores de serviço. Estamos trabalhando com organizações 

nativas na região para estabelecer programas eficazes para aumentar as 

oportunidades para povos indígenas em Kupol à medida em que o projeto se desloca 

da construção para operação.

A Kupol se comprometeu com o estabelecimento de um fundo de desenvolvimento, a 

Fundação Kupol, com um investimento inicial de $ 1 milhão e investimento adicional de 

$ 250.000 por ano nos próximos oito anos de operação. A Kupol está trabalhando com 

a filial de Chukotkada da Associação Russa de Povos indígenas do Norte para 

identificar prioridades para o apoio aos povos indígenas. Através de um acordo, a 

associação terá uma cadeira no comitê diretor da Fundação Kupol e não menos de um 

terço das somas distribuídas pela Fundação suportarão as causas indígenas.

Estamos envolvidos no diálogo contínuo com a Western Shoshone, cujos 

antepassados moravam próximo à mina.

Trabalhamos em parceria com a Western Shoshone para concluir um inventário 

detalhado de recursos culturais nas proximidades de um corredor proposto de 

utilitários e transporte.

Todas as nossas operações estão ativamente e construtivamente envolvidas em nossas 

comunidades. Os destaques do programa por país incluem:

Dada a importância de nossa operação de Paracatu para a economia local, estamos 

ativos em múltiplas frentes. Nosso investimento total nas iniciativas de desenvolvimento 

comunitário no Brasil foi $ 864.802 em 2007, com uma quantia similar como meta para 

2008. Além disso, estaremos investindo um adicional de $ 1,7 milhões nos próximos 

dois anos em uma restauração ambiental de Córrego Rico.

Estamos orgulhosos de uma iniciativa inovadora em Paracatu chamada de “Seminário 

de Parceria”. Neste programa, lançado 12 anos atrás, líderes comunitários e da 

empresa se reúnem anualmente para avaliar iniciativas para melhorar a vida da 

população local. Uma vez que as prioridades anuais sejam selecionadas, o dinheiro de 

nosso fundo de contribuições comunitárias é alocado adequadamente. No decorrer dos 

anos, a Kinross fundou mais de 30 projetos em áreas como saúde, esportes, 

desenvolvimento de negócios, e assistência social e cultural.

Iniciativas de Reassentamento 

Como parte da expansão de 

Paracatu, estamos trabalhando 

com grupos comunitários locais 

para reassentar em torno de 90 

famílias que vivem sobre um 

grande corpo de minério próximo 

a Córrego Rico. O 

reassentamento está sendo 

realizado em conformidade com 

as políticas de reassentamento 

do Banco Mundial.

Nosso objetivo é garantir que as 

famílias realocadas sejam 

compensadas adequadamente. 

Nossa abordagem inclui o 

fornecimento de uma casa de 

maior valor em uma outra área 

junto com outros benefícios. Em 

um número muito limitado de 

casos no passado, apesar de 

nossos melhores esforços para 

alcançar um acordo e de 

continuar a fornecer uma casa de 

maior valor e outros benefícios, 

tivemos que recorrer a 

reassentamentos involuntários, 

conforme permitido pela lei local. 

Estes poucos casos envolveram 

proprietários de terras que 

utilizam a terra para fins 

recreativos e outros fins agrícolas 

secundários, e quem estava 

interessado em vender sua terra 

para a empresa, mas não ficou 

satisfeito com o prêmio acima do 

valor de mercado oferecido pela 

empresa. Para a grande maioria 

das famílias, nossos esforços de 

reassentamento tiveram um 

resultado satisfatório. Em 2007, 

nenhuma reclamação foi levada 

à nossa atenção durante as 

visitas periódicas de 

acompanhamento com as 

famílias reassentadas.
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Nosso relacionamento 

com os habitantes de 

Colla do alto Andes 

fornece um bom 

exemplo de como a 

Kinross trabalha para 

manter relações 

respeitosas e benéficas 

com os povos indígenas 

que moram perto de 

nossas operações.

Apoio aos Povos Indígenas no Chile

Nosso relacionamento com os habitantes de Colla do alto dos Andes – que moram 

nas proximidades de nossa operação de Maricunga no Chile – fornece um bom 

exemplo de como a Kinross trabalha para manter relações respeitosas e benéficas 

com povos indígenas que moram próximo às nossas operações.

Apoiamos a comunidade de Colla através do PRODESAL, um projeto liderado 

pelo governo Chileno pertinente à municipalidade de Tierra Amarilla. Esta aliança 

pública-privada organiza visitas bimestrais a áreas rurais por um engenheiro 

agrícola e um veterinário. Um planejamento está em andamento para fornecer 

assistência médica no futuro.

Aproximadamente 70% dos habitantes de Colla não possuem um entendimento 

básico de contratos e terminologia legal, o que prejudica seriamente a sua 

capacidade para negociar e fechar acordos legais com sucesso.  Em Rio 

Jorquera, onde grande parte da comunidade de Colla reside, estamos trabalhando 

com líderes e organizações locais para melhorar o “entendimento legal básico” 

através de seminários educacionais com a presença de especialistas de fora.

Também fornecemos assistência para Colla para o cercamento e levantamento de 

suas terras após a decisão de 2004 pelo governo Chileno de conceder aos 

residentes locais direito de propriedade à terra em vales adjacente às nossas 

minas.

Na frente educacional, fornecemos bolsas de estudo anuais para os estudantes de 

Colla, e damos suporte mensalmente para 12 famílias, para cobrir os custos de 

transporte para as escolas locais e despesas de almoço para suas crianças em 

idade escolar. 

Na comunidade Wayra Manta Tujsy de Colla apoiamos um programa para ajudar 

os residentes a administrar seus poços, produzir mercadorias domésticas e 

aprender novos métodos de criação de animais. Em nome da Associação Nativa 

Multicultural, fornecemos também apoio para a Casa de Saúde Nativa, onde 

métodos tradicionais de cura são praticados e ensinados.



Em Paracatu, 

realizamos um 

levantamento 

comunitário regular 

usando grupos de foco e 

entrevistas um a um.

Chile

Estados Unidos

Com nosso projeto de expansão atual em Paracatu, espera-se que as operações de 

mineração continuem até 2040. Um dos nossos principais objetivos é ajudar Paracatu e 

outras comunidades ao redor a se tornarem auto-suficientes e economicamente 

distintas. Através do Projeto de Geração, um programa local de desenvolvimento 

econômico, a Kinross trabalha com grupos comunitários para desenvolver projetos com 

o objetivo de criar capacidade econômica e gerar empregos e receita. Um exemplo é a 

instalação de fabricação de biscoitos e balas que fundamos em cooperação com as 

comunidades locais de Quilombolas.

Em Paracatu, realizamos levantamentos comunitários regulares usando grupos de foco 

e entrevistas um a um. Os resultados do levantamento ajudaram a determinar nossas 

prioridades e planos comunitários para o ano seguinte. No levantamento mais recente 

(realizado em dezembro de 2007), 71,2% daqueles entrevistados, classificou a 

operação de Paracatu como importante ou muito importante para a sua comunidade.

Financiamos também seminários educacionais para residentes locais sobre uma ampla 

variedade de assuntos, construímos escolas e outras instalações sociais, operamos 

programas para aprendizes, ajudamos residentes locais a adquirir experiência 

empresarial e iniciar novos negócios, e apoiamos iniciativas orientadas aos membros 

mais vulneráveis da sociedade, incluindo os jovens. Somos um membro fundador da 

ADESEP, a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu. Sua missão é criar 

alternativas econômicas e aumentar as oportunidades de trabalho na comunidade local. 

Alguns de nossos programas receberam reconhecimento nacional no Brasil.

Em Paracatu um programa de participação nos lucros para empregados fornece 

incentivos para que as nossas pessoas ofereçam voluntariamente seu tempo a causas 

comunitárias.

Apoiamos uma ampla gama de programas sociais relacionados a educação, apoio para 

negócios e empresários locais, enriquecimento cultural e questões comunitárias nativas. 

Para aprender mais, veja o estudo de caso na página 40. Temos um acordo com os 

municípios na região do Atacama para apoiar a EMPROARTE, uma organização de 

artes performáticas que é ativa na comunidade.

Nossas operações em Fort Knox, Kettle River-Buckhorn e Round Mountain têm 

programas comunitários ativos e de desenvolvimento social customizados para tratar 

das necessidades únicas das comunidades vizinhas.

Em Round Mountain, Nevada, onde a Kinross é a empregadora principal em uma região 

rural muita remota, temos um bem estabelecido programa de contribuições 

comunitárias. Nosso papel integral na comunidade próxima à nossa mina está 

simbolizado pelo fato de possuirmos e operarmos a única mercearia local, que vende 

produtos e serviços normalmente encontrados apenas em áreas de maior densidade. 

Participamos do desenvolvimento do plano mestre de desenvolvimento comunitário de 

Smoky Valley, para melhorar o bem estar econômico da região. Somos também um 

importante contribuidor para o Programa de Terras de Minas Abandonadas de Nevada. 

Como a única empresa de mineração envolvida nesta iniciativa, estamos trabalhando 

com o estado para aterrar e recuperar a terra dentro e ao redor das minas abandonadas 

por todo o estado de Nevada.
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Nossas operações em 

Fort Knox, Kettle River-

Buckhorn e Round 

Mountain tiveram 

programas comunitários 

ativos e de 

desenvolvimento social 

para tratar das 

necessidades únicas 

das comunidades 

vizinhas.

Questões de Partes Interessadas/Consulta Pública

Rússia

Em Round Mountain, os empregados recebem tempo livre para trabalho voluntário com 

organizações como departamentos de incêndio locais, câmara de vereadores, equipes 

de esporte e grupos que forneçam cuidados médicos de emergência.

Em Fort Knox, operamos um programa muito ativo de visitantes para ajudar os 

residentes locais a entenderem nossos negócios e operações. Financiamos uma gama 

de serviços sociais na comunidade de Fairbanks, incluindo United Way, Fairbanks 

Community Food Bank e a missão para resgate. Também contribuímos para uma gama 

de atividades orientadas aos jovens, incluindo equipes de esporte, eventos e educação 

científica. Além disso, apoiamos o Fundo de Educação de Recursos de Energia e 

Mineral do Alasca para ensinar aos estudantes do Alasca como tomar decisões 

responsáveis referentes aos recursos naturais do Alasca.

Em Kettle River-Buckhorn, nosso foco é melhorar a educação, serviços públicos e infra-

estrutura, incluindo programas de plantação de árvores, doações para o departamento 

de incêndio local comprar equipamentos de emergência e suporte financeiro para 

melhorar estradas locais e rodovias nas proximidades da mina. Continuaremos a avaliar 

nossos programas comunitários na região à medida em que a nossa nova mina de 

Buckhorn entrar em produção.

Em Kupol, o local remoto e a falta de infra-estrutura social e econômica representam um 

grande desafio. Acreditamos que podemos fazer uma diferença significativa na região 

através de nossos investimentos e do envolvimento em iniciativas comunitárias nos 

próximos anos à medida em que nossa nova mina Kupol iniciar suas operações. Para 

maiores informações sobre nossas iniciativas comunitárias em Kupol, favor ver o estudo 

de caso na página 43.

Em nossos negócios, consulta pública é um aspecto crítico do desempenho social. 

Consulta pública significa formalmente o envolvimento da comunidade – e a informação 

a seus residentes, autoridades e grupos de interesse - dos planos que possamos ter 

para o desenvolvimento de uma mina nova, operação ou atualização de uma mina 

existente. É uma área de envolvimento da comunidade onde esperamos – e 

freqüentemente encontramos – preocupação pública e perguntas difíceis. Em caso de 

oposição, acreditamos que diálogo aberto, com base em trocas de fatos e perspectivas 

discutidas, seja a maneira mais produtiva, ética e eficiente para conciliar diferenças para 

a melhor conclusão possível.

Independente de nossas consultas públicas acontecerem durante a fase de exploração, 

a fase de permissão (durante a qual discutimos os impactos ambientais em potencial de 

uma mina nova), fase operacional ou fase de recuperação da existência de uma mina, 

acreditamos em diálogo construtivo com grupos de partes interessadas em nossas 

comunidades.

Em 2007, a Kinross continuou iniciativas para ajudar a garantir que adotássemos uma 

abordagem sistemática e completa para o envolvimento de partes interessadas e 

aplicássemos as melhores práticas em todas as nossas operações. Esta incluem um 

workshop no mapeamento de partes interessadas para os gerentes de SMS de nossas 

operações ao redor do mundo, e treinamento em operações selecionadas para 

identificar as partes interessadas e estabelecer planos de envolvimento e consultas 

eficazes.



Em Kupol, consultas 

públicas continuaram 

anualmente em 

comunidades com 

participação no 

desenvolvimento da 

jazida.

Estendendo a mão na Rússia

O programa comunitário em nosso projeto de Kupol na região de Chukotka na 

Rússia começou com reuniões públicas realizadas com organizações e cidadãos 

locais no início do processo de permissão, no começo de 2005. Desde então, à 

medida em que a construção progrediu, estas consultas públicas continuaram 

anualmente naquelas comunidades que tinham uma participação no 

desenvolvimento da jazida, incluindo Bilibino, Illirney, Pevek e Anadyr/Ugol'nyie 

Kopi.

A intenção inicial de tais reuniões era fornecer uma troca aberta de informações e 

diálogo. Em 2007, as reuniões evoluíram para um fórum para discussões práticas 

de meios mais eficazes para a Kinross, como a proprietária majoritária do projeto, 

para investir em iniciativas de desenvolvimento da comunidade. Um resultado 

específico foi o compromisso da Kinross de estabelecer um fundo de 

desenvolvimento de $1 milhão que será complementado com contribuições 

adicionais anuais de $ 250.000.

Até o fundo ficar totalmente operacional em 2009, continuaremos a trabalhar com 

as partes interessadas locais para estabelecer suas prioridades de investimento e 

sua estrutura de tomada de decisões. Isto inclui a obtenção e análise de dados 

sócio-econômicos estabelecendo contato com grupos de desenvolvimento 

comunitário e discussões com funcionários do governo. Em última instância, o 

objetivo é criar um mecanismo de financiamento abrangente que ajude as 

comunidades locais a participar diretamente das oportunidades econômicas 

associadas com Kupol. Prováveis áreas de foco para suporte serão educação, 

saúde e desenvolvimento de pequenos negócios.

Uma outra prioridade principal é desenvolver um relacionamento significativo com 

povos indígenas da região. Embora o projeto forneça uma oportunidade óbvia 

para emprego na mina, um dos desafios identificados através das consultas 

públicas foi a importância de se manter um equilíbrio apropriado entre mineração 

industrial e respeito pelos usos de terra tradicionais. A Kupol está trabalhando com 

a filial de Chukotka da Associação Russa de Povos Indígenas do Norte para 

identificar prioridades para suporte. Através de acordo, a associação terá uma 

cadeira no comitê diretor da Fundação Kupol e não menos que um terço das 

somas distribuídas pela Fundação apoiará as causas indígenas.

P
á

g
in

a
 4

3
 K

in
ro

ss
 2

0
0

7
 r

e
la

tó
ri
o

 d
e

 r
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
a

d
e

 c
o

rp
o

ra
tiv

a



Alcançando um Acordo 
de Referência no 

Estado de Washington

A Kinross recentemente 

chegou a um acordo referente 

à mina de Buckhorn com um 

grupo local que tinha sido 

contrário ao desenvolvimento 

da mina por mais de 15 anos.

O acordo se refere aos 

recursos de permissões e 

autorizações estaduais e 

federais dos EUA para 

desenvolver e operar 

Buckhorn que tinha sido 

inicialmente lançada pela 

Okanogan Highlands Alliance 

(OHA), e mais recentemente 

incluiu o Conselho Ambiental 

de Washington e o Centro 

para Política e Lei Ambiental.

Em abril de 2008, a Kinross 

negociou de maneira bem 

sucedida um acordo com 

esses grupos, de acordo com 

o qual todos os recursos 

relativos à mina Buckhorn 

tinham sido cancelados. Sob o 

acordo, a Kinross financiará 

projetos para a melhoria e 

restauração da indústria de 

pesca, do habitat, de 

mangues, bem como medidas 

de terceiros de monitoramento 

ambiental nas Terras Altas de 

Okanogan.

Consulta pública: Principais Questões das Partes Interessadas

Projeto Kupol

Kettle River-Buckhorn

Expansão de Paracatu

Onde quer que operemos no mundo, estamos tipicamente envolvidos em um diálogo 

contínuo com nossas comunidades. Em Kettle River-Buckhorn, por exemplo, 

participamos de um conselho consultivo da comunidade local que reúne uma ampla 

representação das vozes da comunidade para discutir questões de preocupação mútua. 

Para saber mais, veja o estudo de caso na página 45. Em Kupol, consulta pública é 

central para o nosso programa de relações com a comunidade de lá. Para saber mais, 

veja o estudo de caso na página 43.

Das consultas públicas em nossos projetos de crescimento, as seguintes questões 

foram apresentadas pelas partes interessadas que acreditamos que poderiam ter um 

impacto em como a mineração de ouro será realizada no futuro nestes locais de 

mineração.

Respeito contínuo pelo uso de terra tradicional, conhecimento e cultura associada 

com povos indígenas juntamente com benefícios e desenvolvimento econômico.

Garantir um mecanismo adequado para permitir a participação da comunidade em 

oportunidades econômicas além de contratação local, treinamento e avanços.

Reduzir ruído e melhorar a qualidade do ar ao restringir as horas de transporte por 

caminhões para o local

Melhorar o controle de poeira e reduzir ruído através de horas de transporte restritas 

e modificações no alarme de backup.

Fornecer medidas de monitoramento ambiental e financiamento de projetos 

adicionais de melhoria e restauração da indústria de pesca, do habitat e de 

mangues nas Montanhas de Okanogan.

Proteger os recursos hídricos locais de poluição em potencial devido às atividades 

de disposição das barragens de rejeitos.

Implementar os planos de fechamento para minas e barragens.

Gerenciar poeira gerada pelas atividades de mineração que poderia alcançar 

populações e cidades vizinhas.

Monitorar potenciais danos/trincas nas casas vizinhas resultantes das atividades de 

mineração.
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O projeto Buckhorn 

recebeu forte apoio 

comunitário devido em 

grande parte aos 

benefícios econômicos 

e de trabalho que trará 

para as comarcas de 

Ferry e Okanogan no 

estado de Washington, 

região leste.

Bons Vizinhos em Kettle River-Buckhorn

O projeto Buckhorn recebeu forte apoio comunitário devido em grande parte aos 

benefícios econômicos e de trabalho que trará para as comarcas de Ferry e 

Okanogan no estado de Washington, região leste. Ao mesmo tempo, enquanto os 

planos para Buckhorn estavam progredindo, alguns cidadãos locais expressaram 

preocupação em relação ao projeto – incluindo preocupações com potenciais 

impactos sobre o meio ambiente local, e aumento potencial no tráfego, poeira e 

ruído ao longo das estradas de acesso para a mina.   

Em 2006, a Kinross e os representantes da comunidade local concordaram em 

adotar uma abordagem colaboradora para resolver as questões de preocupação 

mútua, e formaram o Conselho Consultivo dos Cidadãos (CAB). O CAB, um grupo 

com múltiplas partes interessadas, foi criado como um fórum aberto para a 

comunidade sobre questões relacionadas à mina para líderes locais, pessoas dos 

negócios locais, gerentes da Kinross e outros, incluindo aqueles contrários à 

mineração. As reuniões envolvem apresentações sobre uma gama de questões, 

apresentações formais feitas para o CAB e muitas horas dedicadas a discussão e 

debate. O CAB que tem representação de todos os pontos de vista realiza 

reuniões mensais de modo que todas as perspectivas sejam ouvidas.

O CAB foi útil como um mecanismo de criação de consenso e pelo fornecimento 

de um “campo neutro” para discutir questões conflituosas. Ele permitiu discussões 

reais e francas a respeito dos potenciais impactos da mina, incluindo discussões 

do trabalho que transformou o projeto Buckhorn em um modelo para mineração 

ambientalmente responsável. Ao mesmo tempo, o CAB possibilitou à empresa 

ouvir e responder às preocupações da comunidade ao fazer mudanças em alguns 

de seus procedimentos operacionais, incluindo limitação de horas de transporte e 

medidas para mitigar os níveis de ruído.

Um outro resultado positivo do trabalho do CAB é um documento chamado 

“acordo entre bons vizinhos”, que define os parâmetros de um relacionamento 

produtivo entre empresa e comunidade. De um modo geral, o CAB provou ser um 

excelente exemplo de como questões potencialmente conflituosas que cercavam 

a mineração podem ser resolvidas de maneira produtiva através de um diálogo 

aberto, justificável e inclusivo com as principais partes interessadas.



KEVIN EPPERS
Engenheiro Ambiental Sênior, Kettle River-Buckhorn

“O design de ponta do projeto 
Buckhorn, juntamente com 
mitigação e controles 
ambientais, garante que ele 
será amplamente protetor do 
meio ambiente, ao mesmo 
tempo em que fornece os 
postos de trabalho necessários 
para trabalhadores locais.”
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Desempenho Ambiental

A Kinross assume sua responsabilidade por gestão ambiental séria, e considera 

desempenho e gestão ambiental sólidos uma prioridade chave em todas as 

operações.

Buscamos caminhos para minimizar nossos impactos ambientais onde quer que 

trabalhemos e este compromisso está inserido em nossos princípios de responsabilidade 

corporativa e em nossa Política Ambiental corporativa. Ele é reforçado também pelo 

Conselho de Administração através do Estatuto do Comitê de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente do Conselho.

Em recentes anos, de acordo com a nossa Política Ambiental corporativa, implementamos 

um Sistema de Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) em toda a 

empresa. Este sistema fornece a estrutura, diretrizes e padrões através dos quais nos 

esforçamos para a melhoria contínua em desempenho ambiental em todas as nossas 

operações ao redor do mundo.

Até o final do ano de 2007, tínhamos feito progresso significativo na garantia de que todas 

as nossas operações fiquem em conformidade com as normas do nosso Sistema de Gestão 

de SSMA. Continuamos a fortalecer as capacidades do nosso sistema comum de gestão 

eletrônica, um portal de SSMA baseado na Web para a empresa. O portal é um repositório 

eficaz para normas e informações relacionadas a treinamento, permissões, novos requisitos 

e histórico de incidentes. Ele tem um papel importante na gestão de SSMA e no 

compartilhamento das melhores práticas sobre saúde, segurança e meio ambiente.

Treinamento concluído de gerenciamento de crise em todos os locais de mina na América 

do Norte e América do Sul. 

Certificado de terceiros obtido sob o Código Internacional de Gestão de Cianeto em Round 

Mountain, tornando-se a quarta mina operacional de ouro no mundo a ser certificada. Fort 

Nox e Paracatu concluíram a auditoria independente externa exigida pelo Código de 

Cianeto. Fort Nox recebeu certificação no início de 2008 e Paracatu está aguardando a 

certificação.

Auditorias bienais de SSMA dos sistemas de gerenciamento e conformidade reguladora em 

Fort Nox, Round Mountain e Kettle River foram concluídas.

Auditorias de fechamento nos locais das minas Kubaka e Haile foram concluídas para 

garantir conformidade com regulamentos ambientais antes da venda e transferência 

desses ativos.

Análises de equilíbrio hídrico em Fort Nox, Kettle River-Buckhorn, Paracatu e Maricunga, o 

local de recuperação de DeLamar foram concluídas. Análises de equilíbrio hídrico são uma 

parte contínua do Sistema de Gestão de SSMA da Kinross.

Destaques de 2007

Objetivos de 2008 Obter certificação do Código de Cianeto em Maricunga e, potencialmente, em La Coipa, e a 

certificação da cadeia de fornecimento de Kupol.

Concluir as análises de energia em cada local de mina, e desenvolver recomendações para 

melhorar eficiência em termos de energia.

Continuar o programa de auditoria como parte do Sistema de Gestão de SSMA.

Aumentar o uso do portal de SSMA pelos empregados.

Implementar uma iniciativa de emissões de ar de toda a empresa
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Política Ambiental

Liderança ambiental na indústria de mineração é um objetivo de negócios 

estratégico da Kinross Gold Corporation. Manter altos padrões profissionais para 

nossas práticas ambientais é vital para o nosso sucesso sustentável de longo 

prazo e forma a base de nossa reputação corporativa. A Kinross reconhece sua 

responsabilidade de administrar os efeitos ambientais associados com suas 

operações à medida que perseguimos nosso objetivo de gerar valor para nossos 

acionistas, nossos empregados e nossas comunidades locais.

A Kinross Gold Corporation:

Nosso compromisso de 

minimizar nossa marca 

está inserido em nossa 

Política Ambiental 

Corporativa.

Proteção Ambiental é 

responsabilidade de 

cada empregado.

Ficará em conformidade com os regulamentos e as leis ambientais aplicáveis, a 

todo o momento, em todos os locais e em todos os estágios de exploração, 

desenvolvimento, operações e fechamento.

Estabelecerá e manterá normas, procedimentos e controles de gestão para garantir 

que considerações ambientais sejam equilibradas igualmente com prioridades de 

concorrência e outras atividades-chave de negócios.

Garantirá que todos os empregados e empreiteiros sejam treinados para entender 

suas responsabilidades ambientais e criar um contribuidor ambiental para aderir aos 

regulamentos aplicáveis, procedimentos e políticas da Empresa.

Manterá uma liderança responsável pelo desempenho ambiental de nossas 

operações e projetos. Inerente em tal responsabilidade está o compromisso da 

administração sênior de fornecer recursos e criar o ambiente que resulte em 

sucesso.

Irá recompensar e reconhecer comportamento que suporte gestão ambiental.

Irá implementar procedimentos para medir desempenho ambiental, incluindo 

auditorias regulares de operações para verificar conformidade com os regulamentos 

aplicáveis e a Política Ambiental da Empresa.

Irá estabelecer uma comunicação aberta com empregados, a comunidade 

reguladora, o público e as partes interessadas sobre questões ambientais.         

Trabalhará de maneira pró-ativa com outras empresas de mineração, fazedores de 

políticas e o público para definir prioridades ambientais e contribuir para o 

desenvolvimento de regulamentações e leis responsáveis para proteger o ambiente.

Irá se envolver ativamente com terceiros confiáveis para desenvolver melhoria 

contínua em nossas práticas e políticas ambientais.

Analisará de maneira contínua realizações ambientais e tecnologia para 

compartilhar e promover implementação da melhores práticas.

Irá desenvolver e manter estimativas de custos de fechamento e recuperação, 

responderá por tais custos nos planos de negócios da Empresa, e tratará das 

obrigações de fechamento e recuperação da Empresa de uma maneira que 

demonstre excelência e estabeleça liderança em toda a indústria através de 

exemplo.

Exigirá que o Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Conselho de 

Administração se reúna regularmente a fim de monitorar desempenho e confirmar 

se a Kinross adere a tais princípios.
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Responsabilidade Ambiental

Medição de Desempenho

O que é “intensidade?”

Intensidade mede a quantia de 

energia usada ou de material 

necessário ou produzido por 

unidade da produção durante o 

ano. Neste relatório usamos a 

intensidade para medir o 

desempenho para indicadores 

chave, incluindo uso de água, uso 

de energia e emissões de dióxido 

de carbono por tonelada de 

minério processado. O relatório 

de desempenho usando 

intensidades fornece uma taxa de 

desempenho que é comparável 

ano a ano.

Intensidade do Uso de Água
(litros/tonelada de minério processado)

215

186182

A intensidade do uso de 
água da Kinross 
aumentou em 2007. Isto 
se deu principalmente 
devido à reciclagem de 
água reduzida em 
Paracatu para aumentar 
o estoque de água em 
resposta às condições 
de seca.

Proteção ambiental é responsabilidade de cada empregado

Desempenho ambiental é relatado para o Comitê de Saúde, Saúde e Meio Ambiente 

do Conselho e para a gerência corporativa sênior mensalmente

Metas de melhoria de desempenho ambiental são definidas anualmente

Os gerentes da linha de frente têm responsabilidade direta pelo desempenho 

ambiental em suas áreas

O gerente geral de cada mina é responsável pelo desempenho ambiental naquele 

local

Em propriedades residuais e projetos de exploração, o gerente do projeto é 

responsável pela garantia de que o Sistema de Gestão de SSMA implementado 

naquele local esteja consistente com os padrões corporativos e em conformidade com 

todos os requisitos de permissão, regulamentos e leis aplicáveis.

Além disso, para nosso Sistema de Gestão de SSMA trabalhamos com uma 

metodologia de desempenho complementar chamada de Avaliação de Risco de 

Engenharia (ERA). Esta metodologia avalia os riscos e o potencial para falha de nossos 

sistemas de engenharia e as conseqüências ambientais associadas. Nosso programa 

de ERA provou ser útil na Kinross na orientação de nossos processos de orçamento, 

planejamento e implementação para gerenciamento dos riscos ambientais.

Em todos os nossos locais de exploração e operações, e propriedades de fechamento, 

operamos com a obrigação clara de estar em total conformidade o tempo todo com os 

regulamentos e leis aplicáveis. A falha em atender a tais requisitos reguladores é 

medida por indicadores de desempenho negativo e ações de cumprimento, tais como 

notificações de violação, notificações reguladoras, notas importantes e excursões de 

permissão.  

Medimos também os indicadores positivos de desempenho, tais como inspeções 

internas, treinamento ambiental de empregados, amostragem de ar e água adicional 

além dos requisitos de permissão. Mantemos um equilíbrio hídrico preciso, em cada 

local que for usado no planejamento a longo prazo e a preparação para fechamento. 

Estes indicadores nos fornecem uma visão pró-ativa dos programas de gerenciamento 

implementados que evitarão notas, excursões de permissão e ações de cumprimento.

Realizamos uma auditoria abrangente do sistema de gerenciamento e conformidade de 

SSMA em cada local a cada dois anos. Estas auditorias têm um papel crítico na 

avaliação de nosso desempenho contra nosso Sistema de Gestão de SSMA. O 

protocolo de auditoria analisa a conformidade do local com os requisitos reguladores de 

SSMA na jurisdição relevante, as melhores práticas de gestão e nosso Sistema de 

Gestão de SSMA.

Nosso desempenho de 2007 incluiu o seguinte:

Duas Notificações de Violações ambientais pelos derramamentos que foram 

reportados no nível federal ou atingiram a água em 2007, um em Buckhorn e o outro 

nas proximidades do projeto Kupol. Ambos foram pequenos e imediatamente limpos 

para a plena satisfação para as autoridades reguladoras. As análises da causa de 

origem foram concluídas e mudanças nos procedimentos do local foram incorporadas, 

onde apropriado. Para maiores informações, ver a seção Derramamentos neste 

relatório na página 50.

Nenhuma multa material relacionada a desempenho ambiental em 2007.

O Prêmio Platinum da  Associação de Mineração do Noroeste por Excelência 

Corporativa por permitir abordagem e projeto ambiental no projeto Buckhorn.



Treinamento Ambiental

Gestão de Água

Derramamentos

Operação de Rejeitos 
de Fort Knox

No final de 2006, infiltração de 

rejeitos foi observada 

imediatamente abaixo da bacia 

de rejeitos em Fort Knox. 

Pessoal ambiental notificou as 

autoridades reguladoras e foi 

decidido aumentar o 

monitoramento da instalação. A 

infiltração foi determinada como 

relacionada à água de rejeitos, 

prevista como parte do projeto 

de rejeitos, e estava contida 

dentro do sistema de 

gerenciamento de água da 

bomba abaixo da instalação de 

rejeitos. Contenção foi 

confirmada pelo monitoramento 

de água down-gradient. 

Inspeções independentes da 

bacia de rejeitos confirmaram 

que não havia qualquer questão 

de estabilidade ou integridade 

da bacia. Fort Knox construiu 

um sistema melhorado de 

transferência da captação de 

infiltração ao longo da base da 

bacia de rejeitos, aumentou o 

sistema de bombeamento de 

infiltração e aumentou 

monitoramento adicional dos 

poços para fornecer mais 

segurança relacionada à 

captação de infiltração. Esta 

questão foi resolvida para a 

satisfação dos órgãos 

reguladores em meados de 

2007.

Treinamento é um componente crítico de nosso programa ambiental. Cada empregado do 

local recebe treinamento ambiental anualmente. Este treinamento assume muitas formas, 

incluindo exercícios de sala de aula, simulações de resposta a emergências, instruções de 

especialistas de fora e outras abordagens. Em Round Mountain, por exemplo, nossos 

instrutores no local desenvolveram um jogo projetado para testar o conhecimento 

ambiental dos empregados desenvolvido similarmente a um show de televisão bem 

conhecido.

Água é usada em nossas operações de mineração para controle e supressão de poeira e 

processamento de minério. Sempre que possível a Kinross recicla a água de nossas 

operações de processamento a fim de reduzir o consumo de água. Também, instituímos 

medidas de controle ambiental, incluindo o monitoramento de água de superfície e 

subterrânea dentro dos limites da mina, da bacia de rejeitos e das áreas adjacentes.

Gerenciamento de água é um componente crítico do nosso sistema de gestão ambiental. 

Cada operação deve para manter um equilíbrio hídrico para garantir que água não seja 

desperdiçada, e que as descargas no local, se necessário, sejam controladas e atendam a 

todos os requisitos reguladores. Nosso Sistema de Gestão de SSMA inclui uma norma de 

equilíbrio hídrico que se aplica a todas as nossas operações.

Todas as nossas operações de processo de moagem são projetadas para serem sistemas 

de loop fechado e recircular água. Em muitos casos, a água residual da mina e outras 

águas, como esgoto tratado do campo, também são capturadas no ciclo de água de 

processo. Onde os regulamentos locais permitem, alguma água pode ser descarregada.

Nossa operação de Paracatu define metas anuais para melhorar a eficiência em termos 

de água. Toda a água residual na área de cava é canalizada para reservatórios e a água 

clarificada é usada na moagem de minério e para supressão de poeira. Como parte da 

expansão de Paracatu, Permanecemos comprometidos com estratégias de gerenciamento 

de água estabelecidas há muito tempo. Incluindo a captação e tratamento de água 

residual da mina e conservação da água retirada de poços subterrâneos e águas de 

superfície.

A mina La Copa no Chile não está coberta no escopo deste relatório pelo fato da Goldcorp 

ter sido a operadora por praticamente todo o ano de 2007 até a Kinross ter assumido 

100% da propriedade em 22 de dezembro de 2007. Como operadora, a Kinross assumiu 

agora total responsabilidade por uma iniciativa significativa de remediação ambiental 

envolvendo a contaminação do lençol freático por mercúrio que ocorre naturalmente no 

corpo de minério de La Copa. A Kinross já tinha trabalhado anteriormente com nossos 

sócios da joint venture para aprimorar um sistema de remediação no local, que se provou 

eficaz na contenção da contaminação dentro das fronteiras do local (ver a nota lateral na 

página seguinte). A Kinross também aumentou sua obrigação de retenção de ativos para 

La Copa de $14,6 milhões para $103,6 milhões como parte de nosso compromisso de 

garantir que esta questão ambiental seja adequadamente administrada.

Em 2007, houve duas liberações secundárias que foram reportáveis para as autoridades 

reguladoras federais. Nenhuma envolveu uma liberação de solução de uma instalação de 

processamento. No projeto de Buckhorn, durante o derretimenro de neve na primavera, 

sedimento e água da construção da estrada ultrapassaram uma grade coberta de neve 

que tinha sido instalada para controlar o transporte de sedimento e entrou em um curso 

d´água. O Departamento de Ecologia do Estado de Washignton notou a questão durante 

uma inspeção e emitiu uma Notificação de Violação. Ação corretiva imediata foi tomada 

pela operação para evitar mais liberações de sedimento.



Na Rússia, em Kupol, a inspeção da estrada de inverno identificou um pequeno 

derramamento de hidrocarboneto. O derramamento foi limpo e não houve impacto na 

qualidade da água. Uma Notificação de Violação foi emitida e uma multa (RUR 26.000 

ou aproximadamente o equivalente a $ 1.000) foi emitida pelo órgão regulador da 

Rússia.

Os derramamentos foram remediados para a satisfação total das autoridades 

Gerenciamento de Água em Kettle River-Buckhorn

A nova mina subterrânea da Kinross em Kettle River-Buckhorn, programada para 

começar o comissionamento em outubro de 2008, representa um re-projeto 

completo de uma proposta anterior para uma mina a céu aberto pelo proprietário 

anterior. Em resposta à resistência pública generalizada a esta proposta anterior, a 

Kinross re-projetou Buckhorn para ser um modelo para mineração ambientalmente 

responsável.

O novo projeto de Buckhorn reduz o consumo total de água em cerca de 95% da 

proposta original. Ele também emprega o melhor sistema de tratamento de água 

disponível, um sistema avançado de troca de íon. O sistema de tratamento de 

água de Buckhorn reduzirá compostos de nitrogênio e de metais para 

concentrações bem baixas, em alguns casos menos do que as concentrações 

presentes no lençol freático não afetado.

A Kinross está planejando também tomar diversas medidas que irão melhorar o 

ambiente aquático e o habitat de animais selvagens nas proximidades da mina em 

relação ao que são hoje. Os exemplos incluem; restauração do habitat próximo ao 

córrego melhorando as galerias para passagem de peixes e o gradeamento das 

áreas ao longo do corpo d'água para reduzir a degradação devido ao pasto de 

animais.

Administração de água
subterrânea de La Coipa

A Kinross está adotando uma 

abordagem de classe mundial 

para tratar da contaminação do 

lençol freático devido a 

mercúrio no corpo de minério 

de La Coipa. Em meados dos 

anos 90, mercúrio e cianeto 

oriundos da infiltração de 

rejeitos foram detectados nos 

poços de controle de La Coipa. 

Medidas subseqüentes de 

remediação incluíram a 

instalação de poços para 

interceptar e desviar água não 

contaminada em torno da área 

de rejeitos, devolvendo a água 

contaminada para a planta de 

processo para reciclagem, e a 

instalação de uma planta de 

tratamento de água para 

remover o mercúrio do lençol 

freático.

Durante 2005 e 2006, análise 

de técnicos independentes 

foram concluídas, e Placer 

Dome e a Kinross, proprietários 

da mina desenvolveram uma 

estratégia para controles 

adicionais de remediação. Dois 

poços de concreto foram 

construídos para evitar que a 

água contaminada migrasse rio 

abaixo. Em 2007, uma 

declaração voluntária 

delineando compromissos 

ambientais foi aprovada pelos 

órgãos reguladores do Chile. 

No início de 2008, controles 

adicionais foram implementados 

para reduzir mobilidade de 

mercúrio nos rejeitos.

A Kinross está comprometida 

com uma remediação total e 

completa da contaminação do 

lençol freático de La Coipa. 

Para maiores informações, 

favor consultar nosso 

Formulário Anual de 

Informações de 2007.
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Intensidade do Uso 
de Energia
(Megajoules/ton de minério
processado)

A intensidade do uso de 
energia da Kinross 

aumentou em 2007. Isto foi 
causado por uma redução 

nas toneladas processadas, 
bem como mineração mais 

profunda e mais 
condicionamento em nossas 

operações mais maduras. 
As intensidades relatadas 

incluem apenas aquelas 
para operações que 

produziam ouro em 2007.

A intensidade de emissões 
de dióxido de carbono da 

Kinross aumentou durante o 
período do relatório. Isto foi 
causado por uma redução 

nas toneladas processadas 
bem como a mineração mais 

profunda e mais 
condicionamento em nossas 
operações mais maduras. As 

intensidades relatadas 
incluem apenas aquelas para 

operações que produziam 
ouro em 2007.

31

29

25

48

38
34

Direto

Indireto

Intensidade de 
Emissões de CO2
(Quilogramas/ton de minério
processado)

Direto

Indireto

4,1

3,8

3,1

3,6

2,8
2,5

Emissões Atmosféricas

Mudança de Clima e Energia

A emissão atmosférica mais comum em nossas operações é a poeira, que é produzida 

das operações de mineração e de viagens nas estradas. A poeira das estradas é 

controlada pela irrigação das estradas e aplicação gerenciada de substâncias químicas. 

A poeira nos sistemas de esteiras de transporte e moedores é controlada com sprays de 

névoa e sistemas de coleta alocados nas fontes de emissão.

Outra emissão atmosférica comum é o resultado da combustão de hidrocarboneto em 

caminhões e outros equipamentos pesados, geradores móveis e outras fontes de 

energia. Estas emissões são principalmente dióxido de carbono, que reportamos 

anualmente através do Projeto de Divulgação de Carbono. Em 2007, embarcamos em 

uma análise da eficiência de energia de todas as nossas operações. Forneceremos os 

resultados dessas avaliações em um futuro relatório, juntamente com uma descrição 

das medidas que estamos tomando para melhorar o desempenho de nossas emissões.

Outras emissões incluem pequenas quantidades de metais, como mercúrio. Para os 

anos de relatório 2005 a 2007, dados confiáveis sobre emissões de metais não estão 

disponíveis para a maioria de nossas operações. Em 2008, concluímos a instalação de 

controles em Round Mountain para reduzir as emissões anuais de mercúrio de 

aproximadamente 28 quilogramas em 2007 para menos que 5 quilogramas em 2008. 

Pretendemos em 2008 implementar uma iniciativa global de emissões atmosféricas 

focada em emissões atmosféricas de metal. O objetivo para 2008 é quantificar as 

emissões de todas as fontes de ponto térmico, e avaliar e priorizar a implementação de 

medidas de controle quando necessário. As emissões de substâncias prejudiciais à 

camada de ozônio são mínimas visto que as operações da Kinross restringem seu uso, 

exceto por um número limitado de extintores de incêndio, refrigerantes e solventes 

especiais.

A mudança climática associada com a indústria e outras atividades humanas que 

produzem gases de efeito estufa é uma preocupação pública mundial. As emissões de 

gases de efeito estufa em Kinross são quase que inteiramente de combustíveis de 

hidrocarbonetos e elétrico, que respondem por uma parcela significativa de nossos 

custos. Temos um imperativo econômico e ambiental para melhorar as eficiências e 

limitar as emissões de gases de efeito estufa em nossas operações. 

Nossa abordagem para consumo de energia e mudança climática está focada em 

iniciativas para reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência em termos de 

energia sempre que possível, e ativamente avaliar a aplicação potencial de tecnologias 

de energias alternativas/renováveis em nossas operações e locais de recuperação de 

terra.

Através da empresa estabelecemos grupos de trabalho de engenheiros que estão 

analisando nosso consumo de energia e desenvolvendo estratégias para melhorar o 

desempenho. O trabalho que estamos fazendo agora – que continuará em 2008 - inclui 

compilar um inventário abrangente de fontes de energia em potencial em nossas minas, 

incluindo eólica, geotérmica, hídrica e solar, bem como avaliar a viabilidade econômica 

das alternativas. Na conclusão de nossa avaliação de energia e as avaliações de linha 

de base em 2008-2009, planejamos desenvolver uma política formal de mudança 

climática para nos orientar no futuro. 

Divulgamos publicamente as emissões de gases de efeito estufa em regime anual para 

o Projeto de Divulgação de Carbono. Para saber mais, visite o site da web Projeto de 

Divulgação de Carbono em www.cdproject.net



A poeira das estradas é 

controlada pela 

irrigação da estrada e a 

aplicação gerenciada de 

substâncias químicas.

Nossas iniciativas para reduzir o consumo de energia em 2007 incluíram reduções 

significativas no consumo de eletricidade em Round Mountain. Para saber mais, ver o 

estudo de caso na página 55.

No final de 2007, tínhamos identificado dois locais com potencial para a aplicação de 

tecnologias de energia renovável, isto é, em nossa operação de Round Mountain em 

Nevada e em nosso local de recuperação de DeLamar em Idaho. Em 2008, estaremos 

instalando monitores de vento em ambos os locais para obter dados de teste e avaliar 

ainda a aplicação em potencial de geração de força por turbina de vento.

Continuamos a avaliar o potencial para usar biodiesel de metanol para a frota da mina 

de Paracatu. No Brasil, estamos explorando possíveis acordos de parceria com as 

autoridades estaduais e municipais, investidores e empresários locais para 

estabelecer uma refinaria na região para produzir combustível não fóssil.

Em 2007, a Kinross iniciou também um projeto com a Zerofootprint, uma organização 

sem fins lucrativos baseada em Toronto, Canadá que ajuda indivíduos e organizações 

a reduzirem seu impacto ambiental e a medir o efeito do carbono da matriz da Kinross. 

A empresa pesquisou os empregados da matriz para calcular seu impacto total de 

carbono para 2006 com base em atividades relacionadas à empresa e mediu o 

consumo de energia da matriz para 2006 totalizando 1.469 toneladas de dióxido de 

carbono. A Kinross está trabalhando com a Zerofootprint para explorar mais iniciativas 

para monitoramento e redução.reguladoras apropriadas.

Em nossos negócios, os resíduos vêm em duas formas: mineral e não mineral. A 

Kinross tem diretrizes, procedimentos e processos adequados para gerenciar ambos 

os tipos de geração de resíduos e os resíduos em nossas operações.

Reciclamos e reutilizamos os resíduos de nossas operações para o máximo praticável. 

Materiais que não puderam ser reciclados são descartados de uma maneira 

ambientalmente aceitável e em conformidade com os regulamentos. Os resíduos 

incluem; baterias gastas, lâmpadas de luz fluorescente, copelas, cadinhos, óleo 

residual e solventes gastos. Temos procedimentos implementados para todos os 

locais que delineiam o tratamento adequado e armazenagem de resíduos para 

garantir que as pessoas e o ambiente estejam protegidos.

Temos programas de reciclagem em cada uma de nossas operações. Fort Knox 

reciclou aproximadamente 1.800 toneladas de sucata de metal em média pelos 

últimos três anos. Em Paracatu, tivemos um programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos por mais de 15 anos, e uma quantidade significativa de todos os resíduos 

gerados é reciclada e re-utilizada.

Em mineração, processos químicos e mecânicos são usados para extrair os produtos 

desejados – ouro e prata – do minério lavrado. O que sobra são materiais residuais 

chamados de refugo de mina e rejeitos.

Toda a operação da Kinross tem um plano de gestão de rejeitos que inclui projeto de 

engenharia, contabilidade de equilíbrio hídrico, um plano de recuperação e 

fechamento, e análise regular dos procedimentos operacionais.

Gerenciamento de Resíduos

Resíduos Minerais

Resíduos Não Minerais
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Gerenciamento de 
Rejeitos em Paracatu

Em Paracatu, uma área de 

rejeitos de 740 hectares 

contida por uma barragem de 

terra de 82 metros de altura, 

permite a recuperação e a 

reutilização da maioria da água 

usada na operação. A bacia foi 

criada e opera em 

conformidade com os padrões 

estabelecidos pelo Comitê 

Internacional sobre Grandes 

Barragens. Certificação e 

inspeção anual de terceiros 

garantem que a bacia seja 

mantida e operada de maneira 

segura. A instalação recebe 

rejeitos que se assentam, 

permitindo a recuperação da 

água que é então reutilizada 

no processamento do minério. 

Devido aos nossos sistemas 

de gestão de água, incluindo 

um programa para prever e 

controlar drenagem de ácido, 

as barragens de rejeitos 

também podem funcionar 

como um santuário de 

pássaros.

Rejeitos, que consistem de refugo de rocha e efluentes de processo residuais, são um 

componente importante do gerenciamento de resíduos para muitas operações de 

mineração de ouro. Em nossas instalações, rejeitos são colocados em instalações de 

armazenagem customizadas - normalmente atrás de barragens construídas em terra 

próximas à mina, conhecida como barragens de rejeitos. Depois que a mineração pára em 

um local, as barragens de rejeitos são descomissionadas e recuperadas para garantir que 

se tornem uma parte do uso de terra pós-mina e não represente qualquer risco para o 

público ou meio ambiente.

O objetivo do nosso programa de gerenciamento de rejeitos é projetar, construir e operar 

estruturas de rejeitos que sejam:

fisicamente estáveis sob todas as condições previstas e que atendam às diretrizes 

reguladores e de engenharia;

quimicamente estáveis, de modo que a qualidade de qualquer vazamento ou 

derramamento de superfície não ponha em perigo a saúde ou o meio ambiente; e,

capazes de ficarem fechados no termino da vida util da mina de uma maneira 

compatível com o uso de terra adjacente e que tenham o mínimo impacto possível sobre 

o meio ambiente.

Cada operação tem seu próprio plano de gerenciamento de refugo de mina que delineia 

os procedimentos para identificar e gerenciar materiais que possam estar sujeitos a 

lixiviação, incluindo ácidos, metais e outras substâncias que poderiam potencialmente 

causar impacto ao lençol freático ou água de superfície. As pilhas de refugo de mina são 

projetadas e construídas para serem estáveis. Temos sistemas em toda a empresa para 

monitorar e inspecionar regularmente pilhas de resíduos para garantir que estejam sendo 

mantidas de acordo com os nossos padrões. Se os materiais de resíduos, como rocha sã 

ou rocha de desenvolvimento forem geoquimicamente adequados, eles podem ser usados 

como uma fonte de aterro, base para estradas ou para outros fins de construção. Os 

programas de gerenciamento de resíduos tanto na mina de Paracatu quanto no projeto de 

Buckhorn são projetados para especificamente evitar a formação de drenagem de rocha 

ácida.

Exigimos também que uma análise anual de nossas instalações de rejeitos seja feita por 

engenheiros independentes para ajudar a garantir ainda mais sua estabilidade e 

segurança.

Refugo de Mina

Gestão Responsável de Cianeto

Cianeto é um dos reagentes mais seguros e eficientes para a extração de ouro de rocha. 

Consistente com o nosso compromisso com as melhores práticas de SSMA, estamos 

comprometidos com o cumprimento do Código Internacional de Gerenciamento de 

Cianeto. Este Código Voluntário, desenvolvido por um grupo de inúmeras partes 

interessadas sob o amparo do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, inclui um 

requisito de certificação de terceiros. O Código se concentra na fabricação, transporte, 

armazenagem, uso e descominissonamento seguro de cianeto e instalações associadas. 

Indo bem além dos requisitos legais na maioria de nossos locais, o Código estabelece um 

alto projeto de SSMA e padrões operacionais para todas as operações da Kinross.

Round Mountain recebeu o certificado de Código de Cianeto em maio de 2007, após ter 

passado por auditoria em 2006, tornando-se a quarta mina no mundo a receber este 

certificado. Paracatu passou por auditoria recentemente em 2007, e esperamos o 

certificado em 2008. Fort Knox concluiu sua auditoria em outubro de 2007 e recebeu seu 

certificado no início de 2008. Nosso objetivo para 2008 é certificar Maricunga e 

potencialmente La Coipa. Kettle River-Buckhorn planeja concluir a auditoria do Código de 

Cianeto em 2008 e espera estar certificada em 2009. Um relatório de resumo de nosso 

status de certificação do Código de Cianeto está postado em www.cyanidecode.org.



A participação da Round 

Mountain propiciou a ela 

os dois maiores prêmios 

da história no programa 

Sure Bet.

Foco na Conservação de Energia: Programa Sure Bet

Desde 2006, nossa operação de Round Mountain, em Nevada participou do 

Programa Sure Bet (Aposta Certa), um programa de conservação de energia 

oferecido pela Sierra Pacific Power, o provedor de energia local para a mina. O 

programa concede incentivos financeiros anualmente para os clientes de Sierra 

Pacific que podem demonstrar resultados significativos de melhorias na economia 

de energia. A participação da Round Mountain propiciou a ela os dois maiores 

prêmios na história do programa.

Em 2006, a equipe de Serviços Técnicos da Kinross, em coordenação com o 

grupo de manutenção da planta de Round Mountain desenvolveu um caso de 

negócios para participar do programa Sure Bet que exigiu um investimento inicial 

de $ 180.000 em novos equipamentos para reduzir o consumo de energia na 

operação.  O plano envolveu a substituição de quatro acionadores de freqüência 

variável de 600 cavalos-força por acionadores de início suave, e a instalação de 

um sistema de desvio de fluxo no moinho que permitiu a paralisação de uma 

bomba de água de recuperação de 50 cavalos-força. Estas melhorias resultaram 

em economia de energia de 3,34 milhões kilowats hora e um prêmio de $ 10.000 

da Sierra Pacific.

Em 2007, a equipe de Serviços Técnicos da Kinross, novamente em coordenação 

com o grupo de manutenção da planta de Round Mountain, concluiu um plano 

para investir $ 1,08 milhões em upgrades para a frota de escavadeiras elétricas de 

mineração, e para instalar mais iluminação eficiente em termos de energia. Os 

upgrades incluem a substituição de acionadores analógicos de 15 anos em três 

escavadeiras de mineração por novos acionadores digitais, resultando em 

economia de aproximadamente 30% em energia consumida por escavadeira, 

além de melhorar a produtividade das escavadeiras. No total, os upgrades de 

2007 renderam economias anuais de energia adicionais de 7,3 milhões de 

kilowats hora e um cheque da Sierra Pacific equivalente a $ 202.824.

Os planos para 2008 em Round Mountain incluem upgrades adicionais para 

acionadores de bombas e iluminação que poderiam economizar 2,8 milhões de 

killowats hora de eletricidade além das reduções feitas em 2006 e 2007.
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Todas as operações da 

Kinross têm planos de 

gerenciamento de 

lixiviação e rejeitos, que 

incluem projeto 

customizado, 

contabilidade do 

equilíbrio hídrico, um 

plano de fechamento e 

recuperação e análise 

regular dos 

procedimentos 

operacionais.

Fechamento e Recuperação

Nossas operações em Maricunga e Round Mountain aplicam soluções de cianeto para o 

minério que foi substituído em liners impermeáveis permitindo a recuperação de produto 

intermediário com ouro. Este processo, conhecido como lixiviação, é um meio seguro e 

comprovado de recuperar ouro de minérios de baixo grau. A Kinross projeta e opera seus 

sistemas de lixiviação para os padrões internacionais e incorpora tecnologias de práticas 

melhores, incluindo liners duplos com sistemas de detecção e coleta de vazamentos. Em 

fevereiro de 2008, o Conselho de Administração da Kinross aprovou a construção de uma 

instalação de lixiviação e expansão da mina a céu aberto em Fort Knox, o que se espera 

que estenda a vida da mina por cinco anos.

Devolver a terra afetada pela mineração para usos de terra produtivos e estáveis pós-

mineração é um marco de nosso compromisso com administração responsável e prudente 

do meio ambiente. Na Kinross, o planejamento de recuperações começa antes da 

construção e é regularmente atualizado ao longo da vida de cada operação de mineração. 

Desta forma somos capazes de gerenciar e ajustar nossas estratégias de recuperação e 

fornecimentos financeiros à medida em que novas informações ficam disponíveis ou 

operações de mineração sejam otimizadas. Durante a vida de cada mina os testes de 

recuperação planejam, assim como os estudos ambientais e de engenharia nos auxiliam 

na verificação e otimização dos planos e estratégias de recuperação. Todo o esforço é 

feito para recuperar a terra não mais necessária para as operações enquanto as 

operações de mineração ainda estão ativas.

Revitalização de Córrego Rico

Córrego Rico é um afluente do Rio Paracatu que passa pela cidade de Paracatu. 

Estudos realizados no córrego pela Kinross detectaram poluição por esgoto 

doméstico e do impacto histórico das atividades de mineração de pequena escala 

não autorizadas durante os anos. Em sociedade com a Empresa de saneamento 

de Minas Gerais e a cidade de Paracatu, a Kinross está realizando um programa 

de revitalização para Córrego Rico. As melhorias incluirão a estabilização das 

margens do córrego e o re-estabelecimento da vegetação às suas margens para 

reduzir erosão. Além disso, dois parques públicos de recreação serão construídos 

ao longo do córrego. Durante os próximos dois anos, a operação de Paracatu da 

Kinross estará investindo $1,7 milhões no projeto ambiental em Córrego Rico. 

Espera-se que o projeto seja concluído em 2009.
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No fechamento da mina, 

a Kinross 

sistematicamente 

recupera terra afetada 

por mineração para 

usos produtivos de terra 

pós-mineração.

Uso de Terra
(Hectares)

630

6214

620

4976

611

4799

O uso de terra pela Kinross 
aumentou em 2007, 
refletindo a adição da mina 
Julietta e dos projetos Kupol 
na aquisição Bema. Áreas 
recuperadas associadas a 
locais fechados não estão 
incluídas nesta figura.

Perturbada e Não Recuperada

Recuperada

Biodiversidade

No término das operações de mineração, a responsabilidade pela demolição das 

instalações, recuperação final e cumprimento de todos os requisitos reguladores aplicáveis 

será assumida pela unidade de negócios de recuperação da Kinross. Estabelecida como 

uma organização separada dentro da empresa em 2002, essa unidade garante que as 

melhores práticas sejam empregadas por toda e empresa e que as recuperações da 

Kinross sejam prontamente e eficientemente cumpridas. Ao longo dos últimos quatro anos, 

essa unidade completou recuperações suficientes em 12 ex-operações de mineração para 

permitir que aquelas propriedades fossem vendidas para outros usuários de terras.

Um elemento importante em nosso sucesso de recuperação é nosso histórico de trabalhar 

de perto com agências reguladoras relevantes e as principais partes interessadas para 

implementar abordagens de recuperação técnica sólidas que são específicas para as 

características de cada projeto. Um exemplo disso é em Haile na Carolina do Sul, onde 

combinamos capeamento engendrado e sistemas de drenagem com um sistema de 

tratamento de água no buraco semi-passivo para garantir que objetivos de qualidade da 

água fossem cumpridos. Outra conquista de recuperação mais recente é a mina DeLamar 

em Idaho. Para mais informações sobre DeLamar, ver estudo de caso na página 58.

No Brasil, temos um extenso programa de recuperação estabelecido em Paracatu. O 

programa inclui reflorestamento, maternidade de plantas e um projeto para revitalizar 

Córrego Rico de contaminantes deixados por mineiros anteriores antes da Kinross adquirir 

a propriedade.

Nosso programa de recuperação em Kubaka, na Rússia, enquanto típico de outros locais 

da Kinross, constituiu uma nova abordagem para minas de rocha dura naquela região. 

Mesmo antes de operações de mineração estarem completas, muito trabalho foi atingido 

para recuperar a terra perturbada por mineração. Após a cessação do processamento de 

minério em 2006, Kinross se tornou, em nosso conhecimento, a primeira empresa na 

região Magadan a conduzir atividades de recuperação na superfície de uma área de 

eliminação de refugos.

Embora nossa abordagem a recuperação tenha como objetivo cumprir nossas obrigações 

com eficiência e bom custo-benefício, proteção ambiental nunca é comprometida. Nós 

entendemos que nossas operações de mineração recuperadas são um símbolo duradouro 

do que somos como empresa.

A administração ambiental na Kinross inclui a identificação e avaliação de comunidades 

biológicas na vizinhança de nossas operações. Onde há potencial para impactos 

naquelas comunidades, as operações de mineração são projetadas para evitar, 

minimizar ou mitigar seus efeitos.

Como parte padrão de todas as análises de impacto ambiental, nós avaliamos qualquer 

impacto em potencial sobre a biodiversidade, e se houver um impacto, nós delineamos 

os passos propostos que serão tomados para mitigá-lo. No geral, nenhuma de nossas 

operações tem um impacto significativo em qualquer espécie sensível listada.

Conforme discutido no estudo de caso na página 59, nossa operação Paracatu no Brasil 

está trabalhando com a Universidade de Brasília para conduzir pesquisas biológicas da 

fauna e flora locais com o objetivo de desenvolver modelos para examinar impactos 

locais de nossas atividades na paisagem. Pelos últimos oito anos, o local Paracatu tem 

tido um programa de monitoramento de pássaros. Desde 2004, 207 estudantes locais, 

professores e outras autoridades têm participado deste programa.
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Em parceria com o 

Serviço Nacional de 

Floresta do Chile, 

Kinross tem fornecido 

suporte financeiro para 

conservação nos Andes.

Recuperação em DeLamar

Em um distrito de mineração Americano histórico nas montanhas rochosas do 

sudoeste de Idaho, nós estamos recuperando o antigo local de mineração 

DeLamar. Operações de mineração neste local vêm desde 145 anos atrás em 

1863 quando Placer Gold começou a praticar mineração lá. Kinross operou a mina 

DeLamar entre 1993 e 1998. Kinross cessou operações ativas de mineração 

principalmente por causa de reservas decrescentes. O projeto de recuperação 

DeLamar envolve retirada de água e fechamento de uma represa de resíduos de 

59 hectares, reinclinamento e capeamento de lixeiras de rochas, capturar e tratar 

água para cumprir rígidos padrões reguladores, e regraduando e aterrando áreas 

de poço aberto. Quando o plano for substancialmente completado em 2012, 

aproximadamente 526 hectares de terra serão restaurados a condições 

adequadas para uma larga variedade de usos comunitários que beneficiarão 

residentes locais.

No fim de 2007, o fechamento DeLamar permanece sendo um modelo de 

abordagem da Kinross para recuperação. De fato, Kinross foi reconhecida por 

seus esforços em DeLamar pela Associação de Mineração do Noroeste quando 

ela recebeu o Prêmio do Presidente da Associação para Excelência em 

Recuperação em 2006.

A mina Paracatu da Kinross encontra-se dentro do da região do Cerrado do Brasil, que 

compreende aproximadamente 21% da área de terra do país e é a mata mais extensa da 

América do Sul. O Cerrado é designado Área Quente de Biodiversidade pela Conservação 

Internacional. Impactos humanos na região vêm primariamente de pasto de gado e 

plantações mecanizadas. O local Paracatu engloba 5326 hectares, dos quais 1734 

hectares são atualmente perturbados por operações de mineração ativa e 218 hectares 

foram separados como corredores de habitat. Em 2007, Paracatu adquiriu e separou para 

preservação permanente aproximadamente 1300 hectares, para um total de área de terra 

preservada de 1518 hectares. Para mais informações sobre biodiversidade em Paracatu, 

veja o estudo de caso na página 59. 

Nós não estamos cientes de qualquer outra área de alta biodiversidade próxima a 

operações da Kinross.
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Em 2007, Paracatu 

adquiriu e separou para 

preservação 

permanente 

aproximadamente 1300 

hectares, para um total 

de área de terra 

preservada de 1518 

hectares.

Biodiversidade em Paracatu

Proteger a biodiversidade é um elemento no sistema de gerenciamento ambiental 

associado à expansão de nossa mina em Paracatu, Brasil.

Nossos especialistas ambientais e equipes de engenharia têm trabalhado de perto 

com a Universidade de Brasília para conduzir pesquisas geológicas de fauna e 

flora locais como base para desenvolver uma estratégia de biodiversidade para 

mitigar impacto ambiental. A estratégia também apoiará recuperação de local 

concomitante e futura e propósitos de restauração.

Durante 2007, o trabalho incluiu o reflorestamento de áreas degradadas, a criação 

de corredores de habitat florestal em áreas da mina e medidas de conservação 

para certas espécies. Adicionalmente, como resultado de nosso programa de 

gerenciamento de resíduos, que inclui gerenciar geração potencial de ácido, a 

instalação de armazenamento de resíduos funciona como santuário de pássaros.

Através do programa de gerenciamento ambiental, a equipe Paracatu continuará a 

avaliar os resultados do trabalho completado até agora para sua aplicação na 

restauração em andamento do local e proteção de biodiversidade. A mina 

Paracatu atualmente tem uma vida de mina projetada de mais de 30 anos, 

fornecendo uma oportunidade excelente de evoluir nossa recuperação de local e 

plano de fechamento para incorporar as estratégias de biodiversidade mais 

adequadas.

A operação Maricunga da Kinross está localizada a oito quilômetros de um parque 

nacional Chileno e uma reserva natural que é casa para uma grande vida selvagem, 

incluindo flamingos e guanacos. Em parceria com o Serviço Florestal Nacional do Chile 

(CONAF), Kinross forneceu suporte financeiro regular para a conservação das terras 

úmidas dos Altos Andes. CONAF tem conduzido estudos que mostram que as 

operações de Maricunga não tiveram impacto na vida selvagem da área.
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Glossáriol

APELL    

Biodiversidade   

Projeto de Revelação de Carbono   

Carbono-em-Lixiviação (CIL)    

Carbono-em-polpa (CIP)    

Cianeto   

Lingote (doré)    

Intensidade    

ISO    

Kinross   

Lesão com afastamento    ncapaz de trabalhar no 

próximo turno agendado devido aos efeitos da lesão

Taxa de freqüência de lesão com afastamento    

Caso de tratamento médico 

O programa de Ciência e Preparação para Emergências em Nível Local (APELL) 

é um processo que ajuda pessoas a prevenir, preparar e responder apropriadamente a 

acidentes e emergências. O APELL foi desenvolvido pelo Programa de Meio-Ambiente das 

Nações Unidas em parceria com associações industriais, comunidades e governos após 

vários grandes acidentes industriais que tiveram impactos sérios na saúde humana e no 

meio-ambiente. O APELL está sendo implementado agora em mais de 30 países em todo 

o mundo.

 A variação de formas de vida dentro de um dado ecossistema. 

Biodiversidade é frequentemente usado como medida da saúde de sistemas biológicos

 Uma organização independente sem fins lucrativos 

com o objetivo de criar uma relação duradoura entre acionistas e corporações a respeito 

de implicações para valor de acionista e operações comerciais apresentadas por alteração 

climática. Seu objetivo é facilitar um diálogo, apoiado por informações de qualidade, de 

onde uma resposta racional emergirá.

A técnica de recuperar ouro dissolvido de minério que 

sofreu trituração e lixiviação introduzindo carbono ativado diretamente em tanques de 

lixívia.

a técnica de recuperar ouro dissolvido de minério que sofreu 

trituração a lixiviação agitada absorvendo o ouro em carbono ativado em tanques 

separados após lixiviação.

 um composto químico que consiste de um átomo de carbono triplamente ligado 

a um átomo de nitrogênio. Ele é usado de forma diluída para liberar metais de ouro e 

minério de prata.

um produto intermediário de ouro não refinado que geralmente contém 

pequenas quantidades de outros metais

o número de unidades de um indicador sendo medido que são consumidas 

para cada unidade de produção

A Organização Internacional de Padronização, largamente conhecida como ISO, é 

um corpo internacional estabelecedor de padrões composto de representantes de várias 

organizações nacionais de padrões. ISO 14001 é um padrão para sistemas de 

gerenciamento ambiental que foi desenvolvido pela ISO.

 para maior certeza, e conforme o contexto requeira, o termo Kinross também 

inclui suas subsidiárias e afiliadas

uma lesão onde o empregado é i

o número de lesões com afastamento por 

200.000 pessoas-hora trabalhadas, representando o número médio de horas trabalhadas 

por 100 pessoas durante um ano.

   um incidente onde um empregado requer tratamento médico 

mas é capaz de trabalhar no próximo turno agendado



P
á

g
in

a
 6

1
 K

in
ro

ss
 2

0
0

7
 r

e
la

tó
ri
o

 d
e

 r
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
a

d
e

 c
o

rp
o

ra
tiv

a

Taxa de freqüência de tratamento médico    

Gás de efeito estufa    

Água subterrânea (lençol freático)  

Notificação de violação    

OHSAS 18001  

Minério   

Quilombola   

Recuperação   

Atividade de trabalho com restrições   

Taxa de freqüência de atividade de trabalho com restrições  

Liberação reportável    

SA8000   

Partes interessadas    

Rejeitos    

Refugo de mina    

o número de casos de tratamento médico por 

200.000 pessoas-hora trabalhadas.

gases insulantes tais como dióxido de carbono que reduzem a taxa 

em que a terra perde calor para o espaço

  água contida no subterrâneo no solo, ou poros 

rochosos e fendas

uma notificação oficial por escrito de uma agência reguladora 

afirmando que uma violação de um regulamento ou condição de concessão ocorreu

  uma série de avaliação de saúde ocupacional e segurança para sistemas 

de gerenciamento de saúde e segurança. Tem a intenção de ajudar organizações a 

controlar e reduzir riscos de saúde ocupacional e de segurança.

 rocha contendo metal ou mineral valioso o suficiente para ser minerado e 

processado

 um grupo minoritário no Brasil compreendendo residentes de comunidades 

agrícolas locais que são descendentes de escravos

 o processo de restaurar terra perturbada por atividades de mineração para 

outros usos produtivos. Isso tipicamente inclui demolição e salvamento de estruturas, 

eliminação de lixo, recuperação de contornos e revegetação, tratamento de água e 

gerenciamento de propriedade, e manutenção.

 um incidente onde o empregado retorna ao trabalho 

no próximo turno agendado, embora a função do empregado seja modificada para 

acomodar a lesão.

  o número de casos de 

atividade de trabalho reduzido por 200.000 pessoas-hora trabalhadas.

grandes derramamentos e liberações que precisam ser relatados à 

agência reguladora nacional aplicável ou que tenham o potencial de afetar a saúde 

humana ou o meio-ambiente

 uma norma internacional para melhorar condições de trabalho. Baseada nos 

princípios das 13 convenções internacionais de direitos humanos, ela é uma ferramenta 

para ajudar a aplicar essas normas a situações práticas de trabalho-vida. O padrão 

SA8000 é usado para auditar empresas e contratados em múltiplas indústrias e países. Foi 

o primeiro padrão social auditável.

pessoa ou grupo de pessoas que têm um interesse nas atividades 

da Kinross, incluindo acionistas, empregados e suas famílias, contratados, fornecedores, 

clientes, as comunidades perto de operações de mineração, representantes legislativos, 

pessoal regulador e organizações não-governamentais interessadas

o refugo de processamento de minério que inclui partículas de minério moídas 

na consistência de areia. Resíduos são normalmente encarcerados por uma represa

rocha não econômica que é minerada para acessar o minério. Refugo de 

mina é normalmente colocado em pilhas.
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Selecionada como uma 
constituinte do índice social 

JANTZI, um índice de ações 
selecionado socialmente com 

base na capitalização de 
mercado modelado nos índices 

S&P e TSX 60.

Investidores/Mídia

Prêmios e Reconhecimentos

Segurança

Meio Ambiente

Recuperação

recebeu graduação A em 2007 da revista Mackenzie em sua avaliação de empresas 

socialmente responsáveis, a maior graduação para uma empresa de mineração 

Canadense.

Kinross recebeu o Prêmio de Platina de Associação de Mineração do Noroeste para 

Excelência Corporativa. O prêmio foi apresentado à Kettle River por liderança em projetar 

e licenciar uma mina que tem impacto mínimo no meio ambiente e no ecossistema 

vizinho.

No Brasil, Paracatu recebeu o TOP de Qualidade Ambiental, Prêmio de 2006 

da\Organização Ordem do Brasil.

Paracatu terminou em quarto lugar no geral no exercício Referência Ambiental Brasileira, 

que envolveu apresentar um estudo de caso operacional sobre o programa ambiental da 

mina. O prêmio foi recebido em 2006.

Local de trabalho

Nossa recuperação do local DeLamar recebeu o Prêmio do Presidente da Associação de 

Mineração do Noroeste para Excelência em recuperação em 2006.

Larry Perino, Gerente de Recuperação no local DeLamar da Kinross, foi reconhecido por 

seu trabalho com o Grupo de Partes Interessadas Animas River. O grupo recebeu o 

Prêmio de Parceria Regional do Ano da região de San Juan, Colorado do Serviço de 

Floresta USDA por seu trabalho de limpeza e Recuperação na região histórica de 

mineração Silverton, local da antiga mina Sunnyside da Kinross.

Paracatu foi considerada uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil pela 

revista Época em 2006 e 2007.

Em 2006, Paracatu terminou em terceiro lugar na categoria “Melhores Empresas em 

Gerenciamento de Pessoas para empregadores com 501 a 1000, concedido pela Revista 

Valor.

a operação em Kettle River foi premiada duas vezes com o Prêmio Nacional MSHA 

Sentinels of Safety. Kinross venceu na categoria Pequena Mina Subterrânea em 2007 por 

seu desempenho em 2006, e a categoria Grande Mina Subterrânea em 2006 por 

nenhuma lesão com afastamento em 2005.

Round Mountain venceu o Prêmio MSHA Sentinels of Safety, Estado do Nevada na 

categoria Grande Poço Aberto, recebido em 2007 por desempenho de 2006

Round Mountain recebeu também – pela Associação de Mineração de Nevada – Segundo 

Lugar na categoria Grande Poço Aberto, recebido em 2007 por desempenho de 2006.

No Brasil, Paracatu recebeu o Prêmio TOP em Gerenciamento de Segurança e Saúde no 

Trabalho, e a categoria Prata (segunda posição em toda a nação), da ABS (Associação 

Brasileira para Segurança). Paracatu ganhou uma Honra ao Mérito em Segurança e 

Saúde no Trabalho da mesma organização por reduzir taxas de frequências de acidentes 

em mais de 27%. 

Luis Alberto, um executivo em Paracatu, recebeu a Medalha Pioneiros da Segurança pela 

ABS (Associação Brasileira para Segurança) por seu compromisso com a segurança ao 

administrar a operação em Paracatu.

A equipe de resgate da mina Round Mountain terminou em primeiro lugar na maior 

competição de resgate em minas dos Estados Unidos.

A revista Proteção Brasil reconheceu Paracatu por ações que melhoram as condições de 

trabalho. Esse reconhecimento incluiu o “melhor da região Sudeste” e “melhor 

nacionalmente em ações preventiva de saúde e segurança.
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escrito para info@kinross.com ou ligar para

1-866-561-3636.

James Crossland
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Fax sem taxa: 1-888-453-0330

Todas as declarações salvo declarações de fatos 

históricos, constantes ou incorporadas por 

referência a este relatório, incluindo qualquer 

informação quanto a desempenho futuro da Kinross, 

constituem “declarações em relação ao futuro”, 

dentro do significado das leis de valores mobiliários 

aplicáveis, incluindo as disposições da Lei de 

Valores Mobiliários (Ontário) e as disposições “safe 

harbour” sob a Lei de Reforma de Contencioso de 

Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 

1995, e baseiam-se nas expectativas e projeções na 

data deste relatório. Declarações em relação ao 

futuro incluem, sem limitação, possíveis eventos, 

declarações com relação a possíveis eventos, o 

preço futuro de ouro e prata, a estimativa de 

reservas e fontes minerais, a estimativa de reservas 

minerais e recursos e a realização de tais 

estimativas, o timing, quantidade e custos 

estimados de produção futura, gastos de capital 

estimados, desenvolvimento e atividades de 

mineração, linhas de tempo de permissão 

flutuações de moeda, requisitos por capital 

adicional, regulamentação governamental, riscos 

ambientais, despesas de recuperação não 

previstos, contestações de título ou reclamações. As 

palavras “planos”, “espera-se” ou “não se espera”, 

“é esperado”, “orçamento”, “programado”, 

“estimativas”, “previsões”, “pretende”, “prevê” ou 

“não prevê”, ou “acredita”, ou variações das 

mesmas palavras ou frases ou declarações de que 

determinadas ações, eventos ou resultados 

“podem”, “poderiam”, “iriam”, “poderiam” ou 

“ocorrem” ou “ser alcançados” e expressões 

similares identificam declarações em relação ao 

futuro. Declarações em relação ao futuro 

necessariamente se baseiam em estimativas e 

suposições que, embora consideradas razoáveis 

pela Kinross na data de tais declarações, estão 

inerentemente  su je i tas  a  s ign i f i ca t ivas  

contingências e incertezas comerciais, econômicas 

e competitivas. Muitas dessas incertezas e 

contingências podem afetar e fazer com 

queresu l tados  rea is  da  K in ross  se jam 

m a t e r i a l m e n t e  d i f e r e n t e s  d a q u e l e s  

expressos ou implícitos em qualquer declaração 

referente ao futuro feita por, ou em nome de, a 

Kinross. Não há garantia de que as declarações em 

relação ao futuro se provem precisas, pois 

resultados reais e eventos futuros podem diferir 

materialmente daqueles previstos em tais 

declarações. Todas as declarações em relação ao 

futuro feitas neste relatório são qualificadas por 

estas declarações de aviso e aquelas feitas na 

seção “Fatores de Risco” de nosso Formulário Anual 

de Informações mais recente e nossos outros 

protocolamentos com os reguladores de valores 

mobiliários do Canadá e dos EUA. Este fatores não 

pretendem representar uma lista completa dos 

fatores que poderia afetar a Kinross. A Kinross 

renuncia a qualquer intenção ou obrigação de 

atualizar ou revisar qualquer declaração em relação 

ao futuro ou de explicar qualquer diferença material 

entre eventos reais posteriores e tais declarações 

referentes ao futuro, exceto na medida em que 

exigido pela lei aplicável 

Membro da Business for Social Responsibility
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