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DO CEO

Em 2009, assistimos a um dos mais excitantes momentos dos últimos 
tempos no mercado do ouro, com os preços do minério batendo 
recordes históricos. Foi neste contexto que a Kinross registrou a sua 
maior produção desde sempre: 2,24 milhões de onças de ouro-
equivalente, um aumento de 22% sobre 2008. 

Agora, em 2010, devemos fazer o que dissemos que iríamos fazer: 
colocar em prática e de forma consistente uma estratégia bem 
fundamentada para o futuro, viver os nossos valores, distinguir a 
Kinross entre os seus pares e ser um líder em excelência operacional. 

Parte disto signifi ca tornar-se “o melhor dos melhores” naquilo que 
fazemos – e O Jeito Kinross e o Aperfeiçoamento Contínuo (AC) 
cumprem importantes papéis nesta direção. É por isso que dedicamos 
a maior parte desta edição para o AC – importante característica da 
nossa cultura empresarial e um elemento-chave em nossa estratégia. 

Hoje, uma equipe de profi ssionais de AC opera no conjunto da 
companhia, ajudando-nos a defi nir e alcançar o nosso melhor 
potencial. Isto signifi ca encontrar novos e inovadores caminhos para 
aumentar a produção e reduzir custos, racionalizar processos, defi nir 
as melhores práticas e implementar padrões de primeira classe 
para garantir um alto desempenho. Liderado por Paul Tomory 
(Vice-Presidente, Estratégia de Operações), o grupo de AC pretende, 
em 2010, reduzir $60 milhões em custos através de projetos 
de Aperfeiçoamento Contínuo. Nas páginas 7 –14, você poderá ler 
sobre algumas dessas iniciativas e sobre as equipes de AC à sua 
testa. Encorajamos você a participar e a contribuir com as suas idéias. 

Aperfeiçoamento Contínuo tornou-se a base de como colocamos 
em prática O Jeito Kinross. Em 2009, a equipe de AC lançou 
O Jeito Kinross em Manutenção – um programa que tem documentado
as nossas melhores práticas no setor e projetado um conjunto de 
processos originais e específi cos da Kinross, que irão levar nossos 
programas de manutenção aos níveis de primeira classe. Estes 
processos estão sendo agora compartilhados e implementados em 
todas as nossas operações. Indo mais adiante, o grupo de AC planeja 
lançar O Jeito Kinross em Mineração (em parceria com o grupo 
de Planejamento Estratégico Minerador, liderado por Larry Radford) 
e O Jeito Kinross em Processamento. Fique ligado para mais 
informações sobre estes e outros programas de AC. 

O caminho à frente em 2010 está cheio de oportunidades não só para 
a nossa empresa, como também para vocês – nossos funcionários – 
e para as comunidades e vizinhos com os quais trabalhamos em 
parceria, ao redor do mundo. Estou ansioso para compartilhar mais 
realizações com vocês enquanto trabalhamos juntos para dar feição 
à nossa próxima onda de crescimento.

Tye W. Burt
Presidente e CEO 
Kinross Gold Corporation 

Tornar-se “o melhor entre os melhores” 
naquilo que fazemos.

NA CAPA: A esteira transportadora de 1,28 quilômetros de longitude 
em Paracatú leva mais de 7 mil toneladas por hora de minério triturado. 

A Equipe de Expansão do Projeto construiu a esteira transportadora 
como um método ecologicamente correto de se transportar minério, 

uma vez que ela substitui o uso de caminhões de transporte que produzem 
mais poeira e CO2. Como característica de segurança adicional, 

um sistema eletrônico foi instalado nesta esteira transportadora para 
desligá-la automaticamente quando um dano é detectado.

Análise da Causa Básica: 
Entendendo O Porquê

FOCO NA 

SEGURANÇATye W. Burt, 
Presidente e CEO

Tye Burt e Equipe de Liderança Sênior 
Da esquerda para a direita: Ken Thomas, Vice-Presidente Sênior, Projetos; 

James Crossland, Vice-Presidente Executivo, Relações Externas & 
Responsabilidade Corporativa; Lisa Colnett, Vice-Presidente Sênior, 

Recursos Humanos e Serviços Corporativos; 
Geoff Gold, Vice-Presidente Executivo, Diretor-Executivo 

de Assuntos Legais; Tye Burt, Presidente & CEO; 
Thom Boehlert, Vice-Presidente Executivo, Diretor-Executivo Financeiro; 
Paul Rollinson, Vice-Presidente Executivo, Desenvolvimento Corporativo; 

e Tim Baker, Vice-Presidente, Diretor-Executivo de Operações 

Funcionários da nossa operação de Paracatu no Brasil: da esq. para a dir.: 
Sebastião Araújo Anunciação (Assistente de Operações), 

Almiro Gonçalves da Silva (Técnico em Operações) 
e Silvio Elias Correa (Assistente de Operações)
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A Análise da Causa Básica é fundamental para entender o que 
aconteceu durante um acidente, como aconteceu e, acima de tudo, 
por que ele aconteceu. 

Imagine, por exemplo, um cenário no qual um motorista de caminhão 
perde o controle do seu veículo, causando danos ao equipamento 
e eventuais ferimentos. A típica investigação de acidente pode 
concluir que o(a) motorista não estava prestando atenção e desviou-se 
para fora da estrada. Este nível básico de investigação nos diz o 
que aconteceu e como – mas não o porquê. Quando deixamos de 
compreender as causas básicas de um acidente, não conseguimos 
adquirir o conhecimento que nos ajudará a evitar que eles ocorram 
no futuro. A Análise da Causa Básica nos obriga a fazer perguntas 
tais como: 

Por que o(a) motorista não seguiu os procedimentos? 
Os procedimentos são claros e fáceis de seguir? 
Será que estamos pedindo ao(à) funcionário(a) para realizar tarefas 
fora do âmbito da sua formação? 
Estão outros(as) funcionários(as) vivendo problemas similares? 

Em 2010, o grupo corporativo de Saúde & Segurança tem trabalhado nas operações locais para melhorar o seu processo de Análise 
da Causa Básica. Ele está aplicando um melhor sistema para compartilhar as informações entre os diversos locais e explora programas 
de treinamento para ajudar os supervisores a conduzirem investigações de acidentes. Se você tiver dúvidas sobre Análise da Causa Básica 
ou sobre os programas locais de segurança, por gentileza entre em contato com o seu Gerente de Saúde & Segurança.

Fort Knox: Trabalhar de Forma Segura por 3 milhões de horas e contando
Na 2ª Edição de Kinross World, delineamos o programa de segurança SOS (Ver, Responsabilizar-se por, Resolver isto) em Fort Knox. 
Desenvolvido em 2007, o programa tem ajudado a nossa equipe no Alasca a alcançar resultados consistentes e de primeira linha em 
segurança: recentemente foram ultrapassadas 3 milhões de horas-homem sem acidentes com perda de tempo (APT). A participação local 
no programa SOS passou de 58% em janeiro de 2009 a 87% em dezembro do mesmo ano, sendo que cada departamento em Fort Knox 
chegou a mais de 3 anos sem sequer um caso de APT. A equipe da planta tem visto consistentes altas nos índices de participação, mas as 
Operações de Mineração esta vindo com muita energia: no 4º trimestre de 2009, elas alcançaram o surpreendente nível de participação 
de 93%. A sua equipe 4 (foto abaixo) trabalhou oito meses com 100% de participação e taxa zero de acidentes. Parabéns! 
 
O sucesso do programa SOS depende da participação dos funcionários. Os funcionários horistas incentivam os bons comportamentos 
e cada supervisor de equipe SOS vai além do esperado para demonstrar o seu apoio ao programa. Para maiores informações sobre o SOS, 
entre em contato com Bob Sweeden, Gerente de Saúde & Segurança em Fort Knox. 

Equipe 4 das Operações Mineradoras em Fort Knox. Em pé: Tom Millington, David Swafford, John “Jack” Wagoner, Ryan Shaw, Jeremy Griffi n, 
Kent “Hoagie” Kendrick, Jesse Payne, Randy Wood, Mike Chapin, Randy Wilson, Howard Fruhwirth, Gordon Rodgers, Michael Antonioli, 
Daniel Nicotera, George Bauman, Mervin “JR” Leckbee II, Mackie Loggings, Jeremiah Fries, William “Andy” Powell, Ted Fries, Jack Follet, 

David Doxey, Ray Meder, Nathaniel May, Dwayne Rhea, John Paulsrud, Brad Pitcher, Gaylon Shoemaker e Jeff Rankin. 
Sentados: Kent Franklin, Eldon “Shane” Shepard, David Vargason, Donnie Williams, Monte Stithem, Roseland “Posey” Larson, Shelley Wheeler, 
Christina Bobinski, Chris Bourdeau, Eric Vargason, Chris Bell y Tony Crane. Não aparecem na fotografi a: Beryl Palmer, Joe Richardson, John Zook, 

Tommy Methole, Jennifer Hutchison, Nate Fetters e Robert “Bob” Boyarsky. Supervisores: Jack Granger e John Pitts.

A Análise da Causa Básica é um processo em 4 etapas:

1o Passo: Coleta de Dados 
Uma equipe revê o que, quando e como ocorreu, em seguida 
começa a explorar o porquê do acidente. Esta equipe inclui 
participantes ou testemunhas, pessoas que são especialistas em 
determinados aspectos do evento (manutenção, processo, mina, 
transporte, etc.), e líderes organizacionais.

2o Passo: Criar um Cronograma dos Fatores Causais 
A equipe cria uma linha de tempo que defi ne a sequência dos 
eventos (os fatores causais) que levaram ao acidente. Usando esse 
cronograma, a equipe de investigação pode identifi car a relação 
causa-efeito entre os fatores causais, mesmo que esses fatores 
pareçam muito distantes uns dos outros na cadeia de eventos.

3o Passo: Identifi car as Causas Básicas 
A equipe identifi ca as causas básicas – ou por que os fatores 
causais que contribuíram para o acidente existiram ou ocorreram 
em primeiro lugar. Para cada evento provavelmente haverá um 
número de fatores causais: para cada fator causal geralmente 
há um número de causas básicas.

4o Passo: Recomendar Ação Corretiva 
A equipe recomenda as ações que devem ser tomadas para que 
um acidente similar não venha a acontecer de novo no futuro.
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Para nos assegurar de um alto padrão, os resultados 
da nossa pesquisa são comparados com a Norma 
Global de Recursos Naturais, a qual abrange mais 
de 114.000 pontos-de-vista de funcionários de 
18 organizações na indústria de recursos naturais.

O QUE VOCÊ 
NOS DISSE: 
REVENDO A PESQUISA GLOBAL 
2009 DOS FUNCIONÁRIOS

Em 2009, mais de 3.300 funcionários (72% de nosso contingente) 
completaram a pesquisa, oferecendo mais de 260 mil opiniões 
sobre enunciados como por exemplo:

Eu acredito que a Liderança Sênior da Kinross 
tem uma visão clara do futuro.

O estilo de gerenciamento na Kinross Gold incentiva
os funcionários a darem o melhor de si.

As regras de segurança industrial são 
cuidadosamente observadas, mesmo que isto 
signifi que trabalhar mais devagar.

Há oportunidades sufi cientes de treinamento para 
melhorar as minhas habilidades na atual função.

O que é a pesquisa dos funcionários? 
A pesquisa propõe um jogo de perguntas idênticas (81 no total) a 
todos os funcionários, de forma a ver como eles entendem as nossas 
forças e fraquezas como funcionários. Ela é traduzida para o espanhol, 
português e russo, e distribuída em todas as nossas operações. 
O seu preenchimento, confi dencial, se faz em formulário impresso 
ou online e é submetido diretamente a um administrador externo 
para revisão e análise.

Por que conduzir uma pesquisa dos funcionários? 
A Pesquisa dos Funcionários é uma das principais maneiras de 
determinar a sua percepção de como atuamos em uma série de áreas. 
A pesquisa também fornece dados de referencia para que se possa 
medir o quanto estamos vivendo os nossos valores, compreender quais 
nossas áreas de força e quais oportunidades de aperfeiçoamento 
na organização, e avaliar o nosso progresso no decorrer do tempo.

O que a pesquisa mede? 
A Pesquisa dos Funcionários é projetada para nos ajudar a 
identifi car “comprometimento” entre o nosso pessoal. Os níveis 
de comprometimento refl etem como os nossos funcionários 
verdadeiramente se sentem a respeito do seu trabalho, em que 
extensão apreciam e valorizam o que fazem e o quanto de esforço 
estão dispostos a investir nisto. Funcionários comprometidos são 
aqueles que se importam com o futuro da nossa companhia e que 
querem ativamente contribuir com ele. 

Com que frequência a Kinross conduz pesquisas? 
A Pesquisa dos Funcionários é conduzida a cada 12 – 24 meses. 
A próxima pesquisa está planejada para a primeira metade de 2011.

A Pesquisa Global Dos Funcionários nos oferece uma visão mais profunda sobre o que você pensa 
a respeito da Kinross – áreas nas quais estamos indo bem e aquelas em que precisamos melhorar. 

Jack Sims (Supervisor de Turno na Mina) 
e Johnny Blizzard (Gerente de Serviços Técnicos) 

em Fort Knox

“A pesquisa dos funcionários é uma das maneiras pelas 
quais colocamos à mostra os nossos valores As Pessoas 

em Primeiro Lugar e Cultura de Alto Desempenho. 
A pesquisa nos capacita a entender as perspectivas dos 

nossos funcionários e a nos responsabilizar a nós mesmos 
pelo aperfeiçoamento contínuo em nossa organização. 

Obrigada por fornecerem o seu feedback.”

Lisa Colnett, Vice-presidente Sênior, Recursos Humanos
& Serviços Corporativos

Na cova subterrânea em Kettle River – Buckhorn. Da esquerda para 
a direita: Luke Jalsevac (Gerente, Aperfeiçoamento Contínuo), 

Gordon Ruttenbur (Gerente de Minas), 
John Galassini (Vice-Presidente Regional, America do Norte), 

Rosellen Johnson (Diretor, Aperfeiçoamento de Desempenho), 
Nicole Hamilton (Gerente, Comunicações Corporativas) 

e Lisa Colnett (Vice-Presidente Sênior, Recursos Humanos & 
Serviços Corporativos)

Wilson Cortés (Supervisor de Serviços de Campo, La Coipa), 
em reunião com Johana Cardozo, contratada de una fi rma 

consultora de administração de instalações gerais

 Concordam   Não sabem   Discordam

56% 

63% 

66% 

68% 

70% 

70% 

76% 

80%

87% 

A Kinross Gold 
estabeleceu um ambiente 
no qual seus funcionários 
podem questionar a 
forma tradicional de fazer 
as coisas

Acredito que a 
Kinross Gold é uma 
empresa com 
responsabilidade 
ambiental

As decisões administrativas 
são consistentes com 
os valores básicos 
da Kinross Gold 

Estou satisfeito com 
me envolver nas 
decisões que afetam 
o meu trabalho

Apóio totalmente os
valores sobre os quais a 
Kinross Gold se sustenta 

* Nota: os resultados aqui expostos representam somente uma fração 
da pesquisa em si e a informação que dela deriva.

DESTAQUES
DA PESQUISA 2009 & ÁREAS 

DE OPORTUNIDADE* 

Potencializando Os Resultados da Pesquisa 
dos Funcionários Para Fazer Da Kinross Um Lugar 
Melhor Para Se Trabalhar

Os resultados da pesquisa dos funcionários estando compilados 
e analisados, relatórios detalhados seguem à gerência e os líderes são 
solicitados a compartilhá-los com o seu pessoal. Cada um dos milhares 
de comentários suplementares escritos pelos funcionários é revisado 
por nossos analistas terceirizados. Tais comentários aprofundam 
e até mesmo esclarecem acerca de alguns resultados numéricos, 
nos ajudando a criar melhores e mais específi cos planos de ação. 

Visando colocar o foco em certas áreas de oportunidade, são criados 
e executados planos de ação funcionais, regionais, de alcance local 
e geral na companhia. Baseando-se nas respostas da pesquisa 
de 2009, os seguintes temas abrangentes despontaram como áreas 
nas quais prestar maior atenção:

Devemos oferecer oportunidades de desenvolvimento 
para todos os nossos funcionários, não importando 
o seu nível em particular;

Devemos fornecer treinamento de modo a que os 
nossos supervisores e gerentes possam continuar a se 
desenvolver e se tornar mais efi cazes em seu papel;

Devemos continuar a “viver” o nosso valor de cidadania 
corporativa exemplar e comunicar regularmente aos 
nossos funcionários sobre como estamos fazendo isto;

Necessitamos potencializar os programas de 
Aperfeiçoamento Contínuo para comprometer o nosso 
pessoal e aprender a partir das suas idéias inovadoras; 
envolver todos para que identifi quem e implementem 
melhorias nos respectivos locais de trabalho; e

Devemos continuar a promover e a “viver” os nossos 
quatro valores básicos (as pessoas em primeiro lugar, 
cidadania corporativa exemplar, cultura de alto 
desempenho e rigorosa disciplina fi nanceira). 

Para maiores informações sobre os resultados da pesquisa de 2009 
e os planos específi cos de ação que foram criados para a sua unidade, 
local ou grupo, por gentileza contate o seu gerente local de RH.

PLANOS DE AÇÃO

Membros da equipe da planta de Kupol

Ravena Araujo (Assistente 
de Laboratório), Paracatu

James Weaver (Mineiro de subsolo) 
em Kettle River – Buckhorn 

3 4

A Kinross Gold é 
socialmente responsável 
nas comunidades em 
que opera

Os funcionários aqui são 
tratados com respeito, 
independentemente 
da sua função

Acredito que a 
Kinross Gold é um 
cidadão corporativo 
exemplar

Os valores da 
Kinross Gold me 
orientam em meu 
trabalho do dia-a-dia



Em dezembro de 2009, a Kinross deu boas-vindas ao Dr. Ken Thomas como Vice-Presidente 
Sênior de Projetos. Como o mais novo membro da nossa Equipe Sênior de Liderança, 
Ken tem ampla responsabilidade nos grandes projetos da Kinross, incluindo Fruta del Norte, 
no Equador, e Lobo-Marte, no Chile.

Desenvolvimento de Projetos foi nomeado um dos quatro grupos operacionais estratégicos ao lançarmos o novo modelo de organização 
e funcionamento, em setembro de 2009. Em parceria com o grupo de Operações de Mineração (liderado por Tim Baker) e com o grupo 
de Relações Externas & Responsabilidade Corporativa (liderado por James Crossland), Desenvolvimento de Projetos vai trabalhar para 
comissionar com sucesso os nossos maiores projetos.

Com mais de 45 anos atuando, Ken traz para a nossa empresa uma riqueza de conhecimentos e experiências. Ele concedeu entrevista 
a Nicole Hamilton, editora de Kinross World, no início de 2010. 

Em nosso projeto Lobo-Marte no Chile, um estudo prévio confi rmou a viabilidade para 47.000 toneladas 
por dia na operação de lixiviação em alta altitude e sob clima frio – quase o mesmo que em Maricunga, 

localizada ao norte. A produção anual estimada em Lobo-de Marte é de cerca de 350.000 – 400.000 onças 
de ouro equivalente, e um estudo de viabilidade está programado para ser concluído no início de 2011.

No fi nal de 2009, comemoramos o reinício da perfuração no nosso projeto 
Fruta del Norte no Equador. Em 2010, vamos continuar com um 

programa de perfuração confi rmatória de 18.000 metros, o qual esperamos 
concluir no terceiro trimestre. Ao fi nal do ano, esperamos fi nalizar um 

estudo prévio de viabilidade e reavaliação de recursos. Em apoio ao nosso 
compromisso com a mineração responsável, também continuamos 
a trabalhar cooperativamente com o governo equatoriano e com as

comunidades locais que circundam a FDN nas questões de licenciamento 
e projetos de desenvolvimento comunitário.

Perguntas e Respostas

Em janeiro de 2010, a Kinross adquiriu o depósito de alta qualidade 
Dvoinoye e a propriedade de Vodorazdelnaya, 

ambos localizados ao norte, aproximadamente a 90 km da nossa 
operação Kupol. Dvoinoye é uma mina de pequena escala a 

céu aberto, que está localizada junto à estrada de gelo que construímos 
a cada ano de Kupol a Pevek. Pretendemos desenvolver Dvoinoye

como uma mina subterrânea e processar o minério na usina em Kupol. 

Em Paracatu, estamos 
avançando e temos planos para 

instalar um terceiro moinho 
de bolas para aumentar a 
capacidade de moagem. 

A entrega do novo moinho 
de bolas de 15 megawatts 

(MW) é esperada para meados 
de 2010, e sua instalação 

e comissionamento devem ser 
concluídas no primeiro 

semestre de 2011.

Em Maricunga, estamos explorando várias opções para aumentar de forma 
signifi cativa a produção. Pensamos em aumentar, em número, o equipamento 

de mineração de Maricunga e em acrescentar dois novos trituradores 
secundários à já existente planta de trituração de minério fi no. Além disso, 
avaliamos a possibilidade de instalar um novo e maior triturador primário, 

bem como de uma esteira transportadora nova. Um estudo de viabilidade para 
apoiar estes planos deve estar concluído no segundo trimestre de 2010.

O Dr. Ken Thomas, 
Vice-presidente Sênior, Projetos 
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P  O Sr. pode nos contar um pouco sobre o local onde cresceu, 
e como fi nalmente chegou ao setor de mineração?

R  Eu cresci no sul de Gales (Reino Unido), onde, nas décadas 
de 1950 e 1960, a mineração do carvão e a produção do aço eram 
as principais indústrias que empregavam centenas de milhares de 
trabalhadores. Um dos meus primeiros empregos no setor de 
mineração foi o de Superintendente Assistente na Anglo American, 
em Zâmbia, no início na década de 1970. Em 1987, juntei-me à 
Barrick e, mais tarde, tornei-me Vice-Presidente Sênior de Serviços 
Técnicos – uma função na qual fui responsável por uma diversidade 
de projetos. Em 2001, fui para a Hatch (uma empresa de serviços 
de gerenciamento em engenharia, projeto e construção para a 
mineração e outras indústrias), assumindo como Diretor Administrativo 
Global. Exercendo este papel, estabeleci muitas ligações com 
a Kinross, principalmente através dos serviços que a Hatch está 
fornecendo em Fruta del Norte.

P  Quais são algumas das realizações que lhe trazem mais orgulho?

R  Estou muito orgulhoso do meu trabalho em Barrick, onde liderei 
a implementação de vários projetos a tempo e dentro do orçamento, 
e assegurei que chegássemos a produzir à plena capacidade em 
menos de quatro meses. Também fi quei muito orgulhoso em 2001, 
quando ganhei a Medalha Selwyn G. Blaylock do Instituto 
Canadense de Mineração, Metalurgia & Petróleo, em reconhecimento 
às minhas contribuições ao desenho de minas internacionais. 
Eu não sabia que tinha sido indicado por meus pares, e ganhar este 
prêmio foi uma grande honra. Sinto também um grande orgulho 
de ter sido mentor de alguns jovens excepcionais, que passaram 
a fazer grandes coisas nesta indústria. 

P  Lobo-Marte e Fruta do Norte (FDN) são dois dos maiores 
projetos em carteira na Kinross. Quais são alguns dos nossos maiores 
desafi os e oportunidades com respeito a estes ativos?

R  FDN é possivelmente uma das melhores descobertas de ouro 
em uma geração. O Equador é um país com uma indústria mineradora 
em crescimento e a Kinross se encontra na ponta do seu 
desenvolvimento. Devemos trabalhar muito de perto com o governo 
equatoriano para reforçar de modo contínuo o nosso compromisso 
com a mineração responsável e os benefícios que ela pode oferecer 
à população local. 

Lobo-Marte, por outro lado, é localizado no Chile – um país com 
uma longa história em mineração e aonde temos um histórico e 
comprovada experiência de trabalho em altas altitudes. À medida que 
avançamos com o desenvolvimento de Lobo-Marte, tomamos 
conhecimento e aprendemos com o processo dos desafi os enfrentados 
por antigos proprietários. Também iremos resolver sensibilidades 
ambientais, especialmente com respeito à preservação ecológica 
e ao uso e conservação da água.

P  O que o Sr. gosta de fazer fora do trabalho?

R  Equilibrar trabalho e vida é um desafi o para todos. No início da 
minha carreira, eu viajava 150 a 180 dias por ano. Assim, passar um 
tempo de qualidade com a minha família sempre foi uma prioridade. 
Também gosto de correr, jogar golfe, fazer musculação e de colecionar 
arte. Possuo um pequeno, mas original grupo de sete pinturas do 
qual eu gosto muito, e diversas outras peças que eu tenho colecionado 
nas minhas viagens ao longo dos anos.

P  Que conselho o Sr. daria aos novos graduados que estão 
entrando agora no setor de mineração? 

R  Número 1: Ganhe experiência e trabalhe você mesmo a partir 
do que existe de mais básico até o topo. Número 2: aproveite 
as oportunidades para ganhar experiência internacional – este 
é um setor no qual você tem que estar preparado para viajar. 
Número 3: Tome decisões e aprenda com os seus erros.

P  Por que o Sr. decidiu se juntar à Kinross nesta fase 
da sua carreira? 

R  A Kinross é uma grande empresa e com forte potencial de 
crescimento – ela também tem reputação por administrar com base 
no foco. Gosto de trabalhar com equipes que passam pelos vários 
estágios de crescimento e identifi quei nisso uma ótima oportunidade 
para compartilhar os meus conhecimentos e experiências, assumir 
um novo desafi o e contribuir para o sucesso de uma empresa que 
está indo bem em seu caminho para a grandeza.

CONHECA KEN THOMAS
VICE-PRESIDENTE SÊNIOR, PROJETOS 



“O AC é um componente-chave do Plano de Quatro Pontos 
da Kinross e é essencial para atingir os nossos objetivos 

operacionais. Estamos profundamente comprometidos com 
a construção de uma cultura de AC que incorpore as 

nossas melhores práticas para reduzir custos, maximizar o 
valor dos nossos ativos e realizar o potencial da nossa gente.” 

Tim Baker, Diretor Executivo de Operações

Paul Tomory (Vice-Presidente de Estratégia de Operações) 
e líder de Aperfeiçoamento Contínuo na Kinross, durante uma visita 

a Kupol em novembro de 2009

O APERFEIÇOAMENTO 
CONTÍNUO (AC) ESTÁ NOS 
AJUDANDO A IMPLEMENTAR 
PRÁTICAS OPERACIONAIS 
DE PRIMEIRA LINHA E A NOS 
TORNAR LÍDERES EM 
EXCELÊNCIA OPERACIONAL. 

Hoje, muitos das empresas com alto desempenho no mundo dão 
o devido crédito aos programas de AC ao falarem sobre os êxitos 
alcançados por sua organização, sobre os altos níveis de produtividade
e sobre a capacidade de inovar. Pensem em General Electric, 
Motorola e Rio Tinto, para citar algumas. 

 “O Aperfeiçoamento Contínuo (AC) está se tornando um modo 
de vida na Kinross” e nos ajuda a defi nir O Jeito Kinross, diz 
Paul Tomory, Vice-Presidente de Estratégia de Operações, e líder 
da nossa empresa em AC. “Tornou-se um fator central na nossa 
cultura operacional e resultou em signifi cativas reduções nos 
custos operacionais, melhorias na segurança industrial e aumento 
na efi ciência.” 

“Em 2009, as nossas operações locais repassaram mais 
de $30 milhões em ganhos no fl uxo de caixa advindos 
de projetos de AC, reduzindo nossos custos de capital 
em $14 por onça. Para 2010, elas estabeleceram uma 
desafi adora meta em AC de $60 milhões.”

 “Nossos programas de AC fornecem estrutura e ferramentas para 
nos ajudar a alcançar a maior economia possível nos custos e 
melhorias operacionais “, diz Paul. “Nas páginas seguintes vamos 
colocar o foco em uma variedade de programas de AC ao redor 
o mundo Kinross.”

A equipe da Cadeia de Suprimentos da Kinross engloba Compras 
(os que buscam no mercado os suprimentos para as nossas 
operações), Logística (os que levam o nosso material para as minas) 
e Armazenagem (os que gerenciam os suprimentos que mantemos 
em estoque). 

Liderada por Sean Samson (Vice-Presidente, Desenvolvimento 
Comercial), a equipe da Cadeia de Suprimentos administra vários 
milhões de dólares nesta área a cada ano e trabalha consistentemente 
para encontrar novas formas de economizar dinheiro em nossa 
organização. “Ao trabalhar em parceria com as equipes locais de AC, 
o nosso grupo pode melhor identifi car e implementar projetos que 
levarão a uma signifi cativa economia no custo dos nossos principais 
bens de consumo,” diz Sean. 

Na área de Compras, por exemplo, a nossa equipe global da Cadeia 
de Suprimentos estabeleceu parcerias com as operações locais para 
alcançar mais de $15 milhões em economias no contrato anual com 
fornecedores de bolas de moinho e pneus para a Kinross. Cada mina 
lucrou a partir dos novos contratos com a MolyCop, a Bridgestone 
e a Goodyear. 

Quando se trata do Gerenciamento de Estoque, a equipe da Cadeia 
de Suprimentos também tem desempenhado um papel fundamental no 
desenvolvimento do Jeito Kinross em Manutenção – especifi camente 
naquilo que se relaciona com a forma pela qual nossas equipes de 
manutenção e armazenagem podem trabalhar em conjunto e com mais 
efi ciência. Além disto, muitas das iniciativas de AC em nossas 
operações locais focam em maneiras de reduzir o uso dos principais 
bens de consumo, como meios de moagem, pneus, cianeto e 
outros reagentes. Fausto Caser, Kirk McLellan e Pablo Albornoz 
(líderes na Cadeia de Suprimentos na América do Norte, Brasil 
e Chile, além de Gerentes de Categoria para Meios de Moagem, 
Pneus e Cianeto), têm também desempenhado um importante papel 
como membros da Equipe Consultiva de Manutenção (ECM). 
Fique ligado para mais histórias de sucesso da Cadeia de Suprimentos 
nas futuras edições de Kinross World. 

O JEITO KINROSS EM  

MANUTENÇÃO
APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO &  

CADEIA DE SUPRIMENTOS  

“Acreditamos fi rmemente que cada funcionário pode
fazer contribuições valiosas para os nossos 

programas de AC – todos temos um papel a desempenhar. 
Com equipes fortes no campo e grande liderança 

do gerenciamento local, temos confi ança de alcançar 
os nossos objetivos.”

Rob Henderson, Vice-presidente Sênior, Serviços Técnicos

Da esq. à dir.: Marcelo Pereira (Gerente de AC, Paracatu), 
Marcos Paulo (Gerente de Processos, Paracatu) 

e Fausto Caser (Gerente da Cadeia de Suprimentos, Brasil, 
e Gerente de Categoria Global para Meios de Moagem)
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O Jeito Kinross em Manutenção foi desenvolvido no ano passado 
por um grupo de especialistas da companhia. Liderados por 
Jeremy Brans (Diretor de Estratégia de Operações), estes experts 
formaram dois grupos: Equipe Consultiva de Manutenção (ECM) 
e Equipe Consultiva de Manutenção de Sudamérica. Este último 
é o equivalente, da ECM, sendo composto por membros das equipes 
do Chile e do Brasil. 

As equipes têm três objetivos:
:

Implementações estão em curso em Maricunga, Paracatu e La Coipa, 
ao passo que apenas se iniciam em nossas três unidades nos 
Estados Unidos – e, no entanto, já com resultados impressionantes: 
exemplos disto incluem um aumento de mais de 5% na disponibilidade 
do triturador (com um objetivo de chegar a 10%), sendo que na 
Planta 2 de Paracatu chegou a 15%. 

Fique ligado para mais informações sobre O Jeito Kinross 
em Manutenção.

avaliar as oportunidades que existem 
em cada uma das nossas operações 
para aperfeiçoar a manutenção 

1

documentar as melhores práticas 
e o desenvolvimento de um conjunto 
de processos específi cos da Kinross, 
políticas, padrões de informação, 
as KPIs, padrões de JDE e programas 
de treinamento 

2

a aplicação no conjunto da empresa 
dessas práticas e processos 3

APERFEICOAMENTO 
CONTINUO: 
BUSCANDO A EXCELÊNCIA OPERACIONAL…
DO JEITO KINROSS

´



Ao longo dos últimos anos, Paracatu construiu forte estrutura e programa de AC, e treinou muitos funcionários nas ferramentas Lean e Six Sigma 
introdutórias de AC. Apesar de 2009 ser um ano desafi ador para a operação, com o arranque da Planta 2, muitas iniciativas foram 
implementadas com sucesso na planta original para ajudar a aumentar a recuperação e reduzir o uso de materiais de consumo (veja exemplo 
abaixo). Em 2010, as equipes de AC – lideradas por Marcelo Pereira – concentrarão os seus esforços principalmente no aumento 
do rendimento e recuperação da planta 2, e na redução do uso de materiais de consumo em toda a operação. 

Menos Consumo de Meios de Moenda = Maior Redução Nos Custos 

Os meios de moenda representam o terceiro maior custo de consumo da Planta 1 em Paracatu. Em 2008, o consumo médio foi de 256,5 gramas 
por tonelada. A equipe de AC montada no início de 2009 mirou uma redução de 10,4%, para chegar a 230 gramas por tonelada.

Depois de muita análise e testes, a equipe otimizou a velocidade das usinas, mudou o tamanho da grelha e a confi guração do forro, 
e reduziu o uso de energia – tudo sem perda de produtividade. O consumo de meios de moenda no fi nal de 2009 foi ainda melhor do que 
as 212,51 gramas por tonelada previstas, resultando em retorno fi nanceiro da ordem de $1,6 milhões. 

Parabéns à equipe de João Bosco dos Santos (Supervisor de Operações e Líder do Projeto), Leonardo Viana (Operação Técnica), 
Hugo Cruz (Consultor de Operação), Fabiano Silva (Técnico de Instrumentação), Luiz Tavares (Engenheiro Sênior) e Alvimar Mendes 
(Assistente de Operações) por seu trabalho árduo e pelos excelentes resultados alcançados.

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

PARACATU

Dentro da Planta 2 em Paracatu

A esteira transportadora de Paracatu

Membros da equipe de AC de Paracatu que focaram 
em aumentar a disponibilidade da Planta 1. 

Da esquerda para a direita: Aprigio Rodrigues Junior (Supervisor de AC), 
Robert Garcia (Mecânico), Mateus Santos (Mecânico), 

Esmeraldo Borges (Chefe do Departamento de Manutenção Mecânica), 
José Santos (Técnico em Mecânica) e Nathaly Oliveira (Mecânica)

Maior Disponibilidade do Triturador Conduz a uma Tonelagem Superior 

Em 2009, Maricunga começou a colocar em prática o Jeito Kinross em Manutenção. Um dos principais objetivos da operação era aumentar 
a disponibilidade da planta de trituração. Encorajada pelo Gerente Geral, Hugo Herrera, e liderada pelo novo Gerente de Manutenção, 
Edwing Pulvermuller, esta iniciativa de sucesso aumentou a disponibilidade do triturador primário, que passou de 80% no início de 2009 para 
86% até o fi nal do ano, somando mais de $4 milhões ao fl uxo de caixa através da tonelagem aumentada. Maricunga orçou a disponibilidade 
em 90%, em 2010.

Com o apoio de experts externos da Consultoria Global de Manutenção, Maricunga também focou na mudança da manutenção reativa 
para pró-ativa. As equipes realizaram análises de confi abilidade em equipamentos que causavam a maior parte dos problemas, com o propósito 
de determinar maneiras de prevenir falhas futuras. Fernando Marroquín, o novo Superintendente de Planejamento de Manutenção e 
Engenharia em Maricunga, desempenhou um importante papel no aperfeiçoamento do modo como se planeja a manutenção localmente. 
Além disso, o pessoal de manutenção passou a ter formação e treinamento mais abrangentes para garantir as ferramentas necessárias 
ao desempenho efi ciente das suas funções. 

Como parte do foco contínuo em manutenção, em 2010 Maricunga fi xou uma agressiva meta de atingir 90% da disponibilidade do triturador 
primário. Além disso, equipes de melhorias das minas (supervisionadas pelo Superintendente de AC, Rodrigo Ovando), estarão executando 
iniciativas para melhorar a disponibilidade e utilização da frota de carga. 

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

MARICUNGA 

Membros da nossa equipe sul-americana de AC. Da esquerda para a direita atrás: 
Edwing Pulvermuller (Gerente de Manutenção, Maricunga), Marcelo Pereira 

(Gerente de AC, Paracatu), Manuel Carrasco (Gerente de AC, La Coipa), 
Rodrigo Ovando (Gerente de AC, Maricunga), Joter Siqueira (Engenheiro de Despacho, 

Paracatu) e Wendell Palma de Lima (Engenheiro Elétrico, Paracatu

Funcionários de Maricunga examinam a esteira transportadora 
de trituração. Melhorar o desempenho de todo 

o processo de trituração foi o foco principal dos esforços 
do AC em Maricunga, no ano de 2009.

Maricunga
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No fi nal de 2008, diante da depreciação dos equipamentos da planta, dos custos crescentes e do minério novo procedente de diferentes cavas, 
La Coipa contratou Bain & Company (empresa de consultoria) para ajudar a identifi car oportunidades de melhorias. A exaustiva avaliação 
conduzida por Bain ao longo de dois meses identifi cou iniciativas na mina e na planta podendo signifi car economias de milhões de dólares 
no fl uxo de caixa. 

Apesar de La Coipa não ter um programa formal de AC, uma versão do mesmo foi rapidamente disponibilizada e uma equipe passou a agir. 
Conduzida por Manuel Carrasco (Superintendente de Engenharia de Manutenção; Superintendente de AC em 2009) e Franklin Bugueño 
(Analista de AC), La Coipa implementou muitas das iniciativas propostas por Bain e alcançou uma notável economia de $5 milhões em 2009, 
principalmente através do aumento na recuperação do ouro e do maior rendimento e recuperação na planta de fi ltragem. 

Depois do sucesso de 2009, La Coipa – sob a liderança de Rubén Osorio (Superintendente de AC) – desenvolveu um ousado plano para 
2010 visando uma economia de mais de $7 milhões através de melhorias adicionais na planta e na planta de fi ltragem, bem como de melhorias 
na mina e em manutenção. 

Marcelo Castillo (Gerente da Planta), Marco Chagay (Engenheiro de Planejamento de Manutenção), Héctor Carvallo (Superintendente 
de Manutenção da Planta) e Manuel Carrasco também têm desempenhado um importante papel na Equipe Consultiva de Manutenção 
de Sudamérica, auxiliando no desenvolvimento do Jeito Kinross em Manutenção.

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

LA COIPA

LA COIPA: GANHADORA DO PRÊMIO POR EXCELÊNCIA 
EM APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO 2009
Durante uma visita ao local em março de 2010, Tim Baker (Diretor 
Executivo de Operações) outorgou o Prêmio por AC a Oscar Flores 
(Gerente Geral, La Coipa) e a Manuel Carrasco (Superintendente 
de AC em 2009), em reconhecimento ao enorme sucesso alcançado 
nesta área em 2009. “Parabenizo toda a equipe de La Coipa,” 
disse Tim. “O seu trabalho árduo defi nitivamente foi recompensado 
pelas melhorias operacionais que presenciamos no último ano.” 

Funcionários executam trabalhos 
de manutenção em um caminhão 

de transporte na ofi cina de La Coipa

Isabel Espinoza, membro do nosso 
programa “Geração de Ouro,” e membro-chave da equipe 

de AC dedicada à energia em La Coipa 

Kupol assistiu, em 2009, a um sólido começo em seu programa de AC ao alcançar mais de 
$500.000 em economias – principalmente através da maior recuperação da prata e melhoria 
na disponibilidade da planta. Para 2010, o plano é muito mais ambicioso: a operação busca 
atingir $3 milhões em economias. Com os Gerentes de AC Jason Lever e Miasnikov Igor 
agora revezando turnos, temos cobertura de AC em Kupol em tempo integral e estamos 
confi antes de poder alcançar os nossos objetivos. A unidade também lançou recentemente 
um importante projeto de “potencial pleno,” para identifi car novas oportunidades no 
planejamento da mina, na efi ciência dos equipamentos subterrâneos e no gerenciamento 
do estoque. 

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

KUPOL
Igor Miasnikov, Gerente AC, Kupol

Jason Lever, Gerente AC, KupolAcampamento em Kupol
Acampamento de La Coipa 

A equipe da usina de Kupol implementou várias iniciativas 
de primeira linha em Aperfeiçoamento Contínuo, para incrementar 

a disponibilidade e a recuperação da prata. Fotografados aqui: 
Alexander Romanov (Gerente Geral Substituto de Kupol) 

e Mikhail Marinich (Engenheiro Chefe da Planta).
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Reduzindo a Exposição ao Chumbo e Melhorando 
a Segurança no Laboratório de Ensaios 

Liderada pelo Gerente de AC, David Clark, Round Mountain montou 
um plano agressivo de AC para 2010, objetivando mais de $5 milhões 
em economias. 

A equipe, no momento, está avaliando a viabilidade da utilização do fl uxo 
de trióxido de bismuto (em lugar do chumbo) no processo de ensaio 
por fusão. O chumbo é altamente tóxico e apresenta riscos signifi cativos 
para a saúde e segurança dos empregados e também para o 
meio-ambiente. A unidade vai conseguindo uma economia nominal 
anual usando o fl uxo de trióxido de bismuto ao invés de chumbo, mas 
se pode dizer que o maior valor mesmo reside na eliminação do chumbo 
neste processo, protegendo assim a segurança dos funcionários 
e limitando a exposição a possíveis responsabilizações no futuro. 

Como parte do projeto O Jeito Kinross em Manutenção, Round Mountain 
participou recentemente de uma semana inaugural em que foi lançada 
a implementação deste. Rick Cruea (Gerente de Manutenção), 
Neil Jensen (Superintendente de Manutenção Móvel) e Mark Wilson 
(Superintendente de Manutenção da Planta) têm sido membros 
integrantes da Equipe Consultiva de Manutenção (ECM) – um grupo 
que passou o ano passado defi nindo O Jeito Kinross em Manutenção. 

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

ROUND MOUNTAIN
Em 2010, o programa de AC de Kettle River – Buckhorn, liderado 
por Mark Kiessling, tem projetado mais de $3 milhões em fl uxo 
de caixa operacional e redução de custos. Algumas das principais 
iniciativas para atingir este objetivo estão delineadas abaixo: 

Redução de Cianeto
George Swank e sua equipe (Randy Snyder, Paul Locke, 
Glenn Williams, Robert Clough e Ron Delveccio) estão trabalhando 
para diminuir as fl utuações nas concentrações e adições de cianeto 
pela estabilização e controle do processo atual. 

Redução da Sobrequebra
A equipe de Gordon Ruttenbur (Rich Baldwin, Terence Watungwa, 
Boyd Hewitt, Dan Fitzpatrick, Melvin Hill, Brad Howe 
e Bruce Penner) está focada em reduzir a sobrequebra* e a diluição 
na mina. Sua fi nalidade é diminuir os custos associados com 
o transporte de excesso de desperdícios. 

Administração das Explosões 
Rich Baldwin e sua equipe (Gerry Phillips, Jason Schneider, 
Pat Sheppard, Rob Scriver e Jeff Regan) têm o objetivo 
de diminuir as despesas com explosivos sem prejuízo da qualidade 
de fragmentação.

 *Sobrequebra é a ruptura da rocha além do perímetro da concepção de uma explosão.

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

KETTLE RIVER – 
BUCKHORN

A cava em Round Mountain

Vista aérea da nossa operação Kettle River – Buckhorn

Membros da equipe do laboratório de Round Mountain 
e outros funcionários locais. Da esquerda para a direita: 

Robert Pearl (Tec. Lab. VI), Clyde Rodes (Tec. Lab. III), 
Darrell McMillan (Treinador em processamento de Minérios), 
Randy Burggraff (Gerente de Operações), Casey Kellman 
(Gerente de Recursos Humanos), Jim Swigart (Chefe Geral 

de Processamento de Minérios), Shaun Hagerty (Tec. Lab. VI), 
John Szcezch (Tec. Lab. II líder) e Dan Young (Tec. Lab. V)

A esteira transportadora em Kettle River – Buckhorn

O Gerente de MC em Round Mountain, David Clark, 
discute uma iniciativa de ambientação de funcionários 

com o Coordenador de Segurança, Caleb Trease

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:

FORT KNOX

Bob Musgrove, 
Gerente da Planta 

em Fort Knox

A equipe de Manutenção Leve de Fort Knox: da esquerda para a direita: 
Jason Burby (Mecânico de Manutenção de Edifícios), 

Ivan Henderson (Supervisor de Manutenção de Edifícios), 
Brian Sisk (Supervisor de Equipamentos Móveis), 

Brian Zimmerman (Programador de Manutenção Planejada), Tom Heit 
(Mecânico de Manutenção de Edifícios), Mike Hammans (Chefe Geral) 

e Rick Templeton (Mecânico de Manutenção Leve) 

Um caminhão de transporte em Fort Knox passa 
frente a esteira transportadora de rejeitos que foi 

construída em 2007 como parte de um projeto de 
AC para reduzir a recirculação de seixos na planta 
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Fort Knox está implementando uma série de iniciativas de AC na mina, na planta e nas áreas de manutenção, pensando obter, em 2010, mais 
de $4 milhões em economias. Além disso, a Gerente de AC, Debra Jones, desenvolveu uma abordagem “De Volta ao Básico” para ajudar 
a fortalecer a base do AC em Fort Knox. Funcionários de todos os níveis serão treinados em ferramentas de Lean, como 5S,* 7 Reduções 
de Desperdícios,** Análise da Causa Básica e Procedimentos Operacionais Padronizados. 

Detonadores eletrônicos de carga = Signifi cativas economias
Em 2008, a Fort Knox testou detonadores eletrônicos de carga para determinar o impacto na fragmentação por explosivos, assim como as 
respectivas melhorias no rendimento da planta e na recuperação das pilhas de lixiviação. Detonadores eletrônicos podem ser programados 
na faixa de um milésimo de segundo de precisão, resultando em um design de explosão no qual a energia explosiva é usada de uma forma 
extremamente efi ciente quando comparada aos convencionais detonadores pirotécnicos (que podem produzir até uma variação de 5% no tempo 
previsto em fabricação). 

Durante o teste, mais de 1,3 milhões de toneladas de minério foram explodidas com o uso dos detonadores eletrônicos. Em minérios mais duros, 
a mina viu um aumento de 7% nas taxas de suprimento à planta; em minérios mais moles, foi observado um aumento de 2%. Em 2009, 
4,3 milhões de toneladas supridas à planta foram explodidas usando-se os detonadores eletrônicos, o que resultou em um adicional de 4.400 onças 
recuperadas na planta e em um aumento na receita líquida da ordem de $3,6 milhões. Em 2010, Fort Knox vai estudar os benefícios do uso 
de detonadores eletrônicos em minério sendo enviado para lixívia. 

Manutenção em Fort Knox 
Bob Musgrove (Gerente da Planta) desempenhou um papel de liderança na Equipe Consultiva de Manutenção (ECM) que desenvolveu 
o Jeito Kinross em Manutenção. Fort Knox estabeleceu um agressivo plano de trabalho para 2010, visando implementar com sucesso este 
conjunto de melhores práticas em manutenção, tanto na planta quanto na mina. 

 * 5S é uma metodologia de organização do local de trabalho que permite aos indivíduos trabalharem de forma mais segura e efi ciente pela padronização dos procedimentos de trabalho 
e redução das atividades que não agregam valor.

** 7 Reduções de Desperdícios é um sistema que ajuda a identifi car e eliminar desperdícios nos processos. Desenvolvido pela Toyota como parte do seu programa de produção Lean, 
a identifi cação e eliminação dos seguintes 7 “desperdícios” tornou-se um importante componente de base dos programas de AC em todas as indústrias, incluindo a de mineração: 
superprodução, espera, transporte, processamento inadequado, estoque desnecessário, movimentos e defeitos excessivos.

A nova Ofi cina de Manutenção em Fort Knox 
em construção no fi nal de 2009



NOTICIAS DE TODA A 

KINROSS

O Conselho Nacional para a Infância e Adolescência do Equador 
recentemente elogiou o excelente trabalho que a nossa equipe 
de Relações Comunitárias da Kinross Aurelian tem feito na província 
de Zamora Chinchipe. A equipe tem implementado programas para 
a juventude local que vive em áreas rurais, tem estabelecido fortes 
ligações locais e tem integrado a sua estratégia de responsabilidade 
corporativa com as políticas sociais do governo. O Conselho nos 
declarou em carta que:

No que diz respeito ao Sistema Nacional Descentralizado de Proteção 
Integrada da Infância e Adolescência em Zamora, tenho a honra 
de estender o meu apreço e transmitir os meus parabéns especiais 
para a equipe de desenvolvimento comunitário da Kinross, por sua 
contribuição e participação. Vocês tem demonstrado responsabilidade 
em relação à sociedade civil, bem como compromisso com 
a proteção integrada das nossas crianças e adolescentes.

Aproveito a oportunidade para lhes transmitir o meu apreço 
e alta consideração.
 
– Sara Oviedo

Secretária Executiva
Conselho Nacional para a Infância 
e Adolescência do Equador

ADMIRAÇÃO PELA KINROSS 
NO ECUADOR

Ximena Almeida (Gerente, Desenvolvimento Comunitário, Equador), 
fotografada com crianças das comunidades 

que circundam Fruta del Norte

Notícias de Eventos e de Êxitos 
da Nossa Comunidade Global.

Em fevereiro, o escritório da Kinross em Reno, Nevada, mudou-se 
para uma nova localização. O novo endereço de correspondência é:

Kinross Gold USA
5370 Kietzke Lane, Suite 102
Reno, Nevada  89511

Os principais números de telefone 
e fax permanecem os mesmos: 

Telefone: (775) 829-1000
Fax: (775) 829-1666

DE MUDANÇA,   
EM RENO

LA COIPA
DÁ BOAS VINDAS A ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DO CANADÁ

Os alunos da Queen’s University, durante seu tour em La Coipa

*  Em 2007, estabelecemos a “Cátedra Kinross em Mineração 
e Sustentabilidade” em parceria com a Queen’s University.

APOIO PARA    

ADOLESCENTES LOCAIS

Em fevereiro, 42 estudantes do Dept. de Engenharia de Minas 
da Queen’s University* em Kingston, Ontário (Canadá), visitaram 
a nossa operação de La Coipa, para fazer um tour e aprender 
mais sobre os processos de mineração e metalurgia.

Jose Bugueño (Chefe do Departamento de Prevenção de 
Riscos) e os engenheiros Eduardo Videla e Ruben Osorio 
deram as boas-vindas aos alunos e fi zeram apresentações 
sobre as operações na mina e na planta. Os alunos também 
visitaram a Coipa Norte e as cavas Puren, testemunhando 
uma explosão. Liderados por Telmo Morales (Engenheiro 
Metalúrgico), os alunos na sequência visitaram a área de 
trituração, a sala de controle e a barragem de rejeitos em Rahco, 
para aprender mais sobre metalurgia.

Em dezembro de 2009, Kettle River – Buckhorn atendeu um 
pedido de fi nanciamento da biblioteca local para ajudar a criar 
um “Espaço para Adolescentes” – uma área confortável para ler, 
jogar alguns jogos de salão, fazer trabalhos de casa e participar 
de atividades seguras e educativas. O projeto incluiu a reforma 
do porão da biblioteca, a instalação de adequada iluminação 
e a compra de cadeiras confortáveis, mesas e tapetes.
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Nossos funcionários no Equador saboreando comida mexicana 
para comemorar o reinício da perfuração em Fruta del Norte (FDN). 

Da esquerda para direita: Julia Cueva (Cozinheira), 
Simon Schwillo (Chefe local da operação) 
e Gloria Sivizapa (Assistente de Catering)

Jennifer Mack com crianças em Uganda, em fevereiro de 2010

AJUDANDO  

UGANDA

Em fevereiro de 2010, Jennifer Mack (Assistente Executiva de 
Tim Baker, DEO) viajou para Uganda – um dos países mais pobres 
na África. Seus objetivos: ajudar a construir uma casa para uma 
mulher que cuida de crianças órfãs, fornecer material de ensino para 
uma escola local e lançar um programa de almoço que irá 
proporcionar, por um ano, refeições quentes para muitos estudantes. 
Jennifer lançou seus esforços de caridade em Uganda, após a 
primeira visita ao país em 2008.

A Kinross doou $2.500 ao Passionate Children & Elderly Care Center 
(PACE) de Jennifer, a qual já havia levantado mais de $5.000 com 
os funcionários da Kinross. No total, Jennifer conseguiu levantar 
cerca de $12.000 para o PACE.

Para obter maiores informações sobre os esforços de caridade 
de Jennifer, visite www.kakembo.com.

PERFURANDO 

EM FRUTA DEL NORTE

COLABORAÇÃO 

NO CHILE 

Terceiro e quarto a partir da esquerda: Hugo Herrera (Gerente Geral, 
Maricunga) e Eugenio Benítez, (Superintendente 

de Meio-Ambiente, Maricunga) com membros da delegação 
que participou da cerimônia de celebração do acordo. 

Maglio Cicardini, Prefeito de Copiapó, também compareceu 
à cerimônia e está na foto, no canto à direita.

A Kinross e a Corporação Floresta Nacional do Chile (CONAF) 
concordaram em implementar um plano para proteger as zonas 
úmidas do Negro Francisco e Santa Rosa.

 “Aqui nós temos o governo, as comunidades locais – principalmente 
os indígenas Colla – e uma empresa privada participando para 
preservar as zonas úmidas,” disse o Gerente Geral de Maricunga, 
Hugo Herrera, durante a cerimônia para marcar o acordo. Como 
parte da parceria, a Kinross e a CONAF irão desenvolver um vídeo 
para mostrar práticas de conservação sendo implementadas no 
Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Monitoramento ambiental, 
pesquisa e desenvolvimento de programas de educação também 
serão parte do acordo.

KUPOL: 
OUTRA VEZ EM PRIMEIRO

A nossa operação em Kupol

* O Código Internacional de Administração do Cianeto é um código 
voluntário que foca na segurança da fabricação, transporte, armazenamento, 
utilização e descomissionamento do cianeto. Foi desenvolvido por um 
grupo multi-setorial, sob a orientação do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente.

Parabéns a Kupol, que recentemente tornou-se a primeira mina 
na Rússia a ser certifi cada sob o Código Internacional de 
Administração do Cianeto.* Em novembro de 2009, um grupo 
de transporte da Kupol também foi certifi cado como plenamente 
conforme com o Código, tornando-se o primeiro no mundo 
operado por mina a ser certifi cado. Tal certifi cação cobre 
o armazenamento de cianeto e o seu transporte do Porto de 
Pevek até as nossas instalações em Kupol, através da estrada 
de gelo de 430 quilômetros.

Round Mountain participa do Projeto Aposta Certa (Sure Bet) 
desde 2006 – um programa desenhado para ajudar a reduzir 
o consumo de energia elétrica. Desde 2007, a operação tem 
reduzido a sua utilização de energia em 18 milhões de quilowatts 
por ano e, recentemente, recebeu um cheque-desconto de mais 
de $64,000. Desde que participa do programa, Round Mountain 
recebeu descontos sobre energia totalizando meio milhão 
de dólares.

 “A Kinross está muito consciente sobre economizar energia e é 
nossa meta reduzir a pegada de carbono,” disse Mark Wilson 
(Superintendente de Manutenção da Planta). As táticas de 
economia de energia de Round Mountain incluem tudo, desde 
adotarmos lâmpadas a pás elétricas mais efi cientes.

MENOR UTILIZAÇÃO SIGNIFICA  

GRANDES ECONOMIAS 
EM ROUND MOUNTAIN 

Bill Goodhard (Vice-Presidente Saúde e Segurança; 
ex-Gerente Geral Round Mountain) recebe um 

cheque-desconto de mais de $64,000 da NVEnergy
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KETTLE RIVER – BUCKHORN 
AJUDA VÍTIMAS DE INCÊNDIO

KINROSS VANCOUVER 
VAI ÀS OLIMPÍADAS

Bombeiros combatendo o incêndio no prédio de apartamentos 
em Curlew, Washington – cerca de 10 quilômetros da nossa 

planta de Kettle River. (Photo Credit: J. Foster Fanning)

Jon Niemeyer 
(Contramestre do Setor Elétrico),

Kettle River – Buckhorn

Our employees in Ecuador enjoy a Mexican feast to celebrate 
the restart of drilling at Fruta del Norte (FDN). From left to 
right: Julia Cueva (Cook), Simon Schwillo (Site Chef) and 

Gloria Sivizapa (Catering Assistant).

A FUNDAÇÃO KUPOL
BRILHA NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

EM APOIO  

À CIÊNCIA 

Atrás na fi la do meio: Stanislav Borodyuk (Gerente de Relações 
Governamentais & Assuntos Públicos da Kinross, Escritório 

de Moscou) com os participantes da conferência. Na fi la da frente 
à esquerda: Pavel Sulyandziga, Primeiro Vice-Presidente, 

Associação Russa dos Povos Indígenas do Norte

Stanislav Borodyuk (Gerente de Relações Governamentais & 
Assuntos Públicos da Kinross, Escritório de Moscou) 

com Viktor Starostin (Professor & Reitor Adjunto da Faculdade 
de Geologia, Universidade Estatal de Moscou, e presidente 

de honra da Fundação Smirnov)

Em novembro de 2009, Stanislav Borodyuk (Gerente de Relações 
Governamentais & Assuntos Públicos do Escritório de Moscou) 
apresentou, na Conferência Internacional sobre Responsabilidade 
Social Corporativa e Parceria Público-Privada realizada em 
Novosibirsk Akademgorodok, uma visão geral da Fundação Kupol 
e dos nossos programas indígenas na Rússia. O evento, focado 
em programas de responsabilidade corporativa em remotas 
regiões do Norte, reuniu interessados russos e canadenses para 
compartilhar experiências sobre responsabilidade social e parcerias 
público-privadas.

Em janeiro, a Kinross ajudou a patrocinar a 21a Conferência Científi ca 
Internacional na Universidade Estatal de Moscou. A Kinross 
entrou com o patrocínio de $3.000, comemorando o 100º aniversário 
de Vladimir Smirnov, um dos fundadores do sistema russo de 
classifi cação geológica. As autoridades do governo e representantes 
em mineração da Rússia, Canadá, China, Japão e Cazaquistão 
participaram do evento.

Três dias antes do Natal de 2009, um incêndio irrompeu em um predio de apartamentos em Curlew, Washington – aproximadamente 
10 quilômetros ao norte de nossa planta de Kettle River. Tragicamente, o incêndio causou a morte de duas crianças e de sua avó. 
O incêndio também deixou moradores sem teto, incluindo funcionários da Kinross e também da transportadora Caminhões AMC a serviço 
de Kettle River – Buckhorn.

Os funcionários da Kettle River – Buckhorn imediatamente começaram a doar dinheiro e a juntar caixas com utilidades domésticas para 
ajudar as famílias desabrigadas. As doações dos funcionários variaram de $50 a $1,000. Doug Jones (Gerente Geral, Kettle River – Buckhorn) 
expediu cheques totalizando $5,000 para a Comunidade Eclesiástica de Curlew e a Cruz Vermelha de Spokane. Jon Niemeyer (contramestre 
do Setor Elétrico) disponibilizou seu tempo para recolher, classifi car e entregar doações, enquanto Carleen Cochran (Agente de Compras) 
organizou ação para comprar 41 perus a serem doados às famílias afetadas pelo fogo, de modo que elas ainda pudessem desfrutar 
de um jantar de Natal.

Alguns dos nossos funcionários do escritório de Vancouver nos Jogos Olímpicos de 2010 em Vancouver, Canadá: 
Aaron Bourdeau (Administrador do Escritório), Rosamarie Palozzi (Contador Intermediário), Lena Krasnov (Contador Sênior), 

Ram Gill (Contador Corporativo), Luiza Shahi (Equipe de Apoio da Kupol), Tamara Wuschenny (Apoio de Operações),
e Caroline Sandel (Gerente de Recursos Humanos & Benefícios EUA) 
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AS ÚLTIMAS  

DO ALASCA

KINROSS &  

MÍDIA SOCIAL 

Na província Zamora Chinchipe, Equador, a Kinross está ajudando 
a patrocinar a campanha nacional “Corazones Azules” 

(Corações Azuis) de apoio à conscientização sobre segurança nas 
estradas. Conduzida pela Polícia Nacional, a campanha 

é bem conhecida em todo o país, porque os corações azuis são 
pintados nas vias aonde acidentes de carro fatais têm ocorrido. 

A Kinross apóia a campanha através do fi nanciamento 
do projeto de sinais e da criação de anúncios de rádio 

que promovem a segurança rodoviária.

A KINROSS FAZ DOAÇÕES PARA  

ALIVIAR EFEITOS DO TERREMOTO

Na foto: A casa ancestral e familiar de José Tomás Letelier 
(Vice-Presidente, Relações Externas, América do Sul), 

que foi pesadamente danifi cada pelo terremoto de 8.8 de magnitude 
em 27 de fevereiro de 2010. A residência foi danifi cada,

está sem condições de reparo e deve ser demolida

Em janeiro, a indústria de mineração canadense se reuniu 
no Mining Hall of Fame e levantou mais de $900.000 em apoio aos 

esforços para aliviar os efeitos do terremoto no Haiti. 
A doação da Kinross totalizou $30.000. No escritório corporativo 

em Toronto, os funcionários da Kinross arrecadaram mais de $2.000 
e doaram mais de 150 pares de sapatos para o esforço de socorro.
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Um recente anúncio da nossa mina de Fort Knox, no Alasca, com 
Kindra Geis (Especialista em Meio-Ambiente, Fort Knox). O anúncio 

foi publicado no Alasca Business Monthly Magazine (a principal 
revista de negócios do Alasca) e também no jornal local em Fairbanks.

“Estou muito orgulhoso da compaixão 
e generosidade demonstradas pelos funcionários 

da Kinross na sequência da tragédia. 
Nossos esforços foram um exemplo marcante de como 

estamos comprometidos em colocar 
‘as pessoas em primeiro lugar’ – um valor central 
na Kinross. Nossas iniciativas fazem a diferença, 

e continuamos a incentivar a nossa gente a contribuir 
para o Fundo Kinross de Ajuda Para Terremotos, 

em apoio aos colegas no Chile, às suas 
famílias e às muitas comunidades locais que 

ainda necessitam do nosso auxílio.”

James Crossland, Vice-Presidente Executivo, Relações Externas 
& Responsabilidade Corporativa

Com muitos membros da família Kinross vivendo e trabalhando no 
Chile, fi camos todos profundamente tristes por ver o país devastado 
pelo terremoto de fevereiro. Felizmente, não houve feridos entre 
os funcionários ou prestadores de serviço trabalhando nas minas, 
ou entre os funcionários em nossos escritórios. Uma série de 
funcionários e prestadores permanentes de serviço vivem na região 
sul do Chile, que foi a mais atingida pelo terremoto. 

Em 4 de março, a Kinross comprometeu um total de $705.000 em 
ajuda, a serem alocados em três categorias:

•  $455.000 em ajuda para trabalhadores e comunidades locais, 
incluindo habitação, infra-estrutura social e alimentos;

•  Contribuição de $200.000 para o Habitat for Humanity;

•  O programa “Fundo Kinross de Ajuda para Terremotos” 
unindo-se ao programa de fundos para os trabalhadores. Este 
é um fundo especial da companhia para os funcionários doarem 
ao grupo “Um Teto Para o Chile,” que trabalha para proporcionar 
moradia básica e outras infra-estruturas sociais para a população 
pobre do país. 

Convidamos todos os nossos funcionários a contribuírem para 
o “Fundo Kinross de Ajuda para Terremotos,” e a empresa fará as 
mesmas doações que vocês, no caso, venham a fazer. Por gentileza, 
consulte o seu gerente de RH local para obter maiores informações 
sobre como fazer uma contribuição.

No fi nal de 2009 e início de 2010, a Kinross deu os seus primeiros 
passos no mundo da mídia social:

Blogando no Equador
Em dezembro de 2009, a Kinross Aurelian lançou o blog “Minería 
Responsable en Ecuador” (Mineração Responsável no Equador) 
para destacar os programas comunitários em torno do nosso projeto 
Fruta del Norte. Para ver fotos e histórias de Ximena de Almeida 
(Gerente de Desenvolvimento Comunitário), Deysi Ordóñez 
(Coordenador de Relações com a Comunidade), Galo Tiwi Juank 
(Líder, Relações Indígenas) e Daniel Enríquez (Coordenador 
do Projeto) visite o site www.mineriaresponsable.com.ec. 

Twitter em Toronto
Em janeiro, a Kinross começou a utilizar o Twitter como 
mais um veículo para compartilhar as notícias da empresa. 
O Twitter é um portal de rede social que permite que

indivíduos e empresas transmitam mensagens curtas e links (chamadas
 “tweets”) para todos aqueles que se identifi quem com o seu perfi l. 
O Twitter tem mais de 20 milhões de usuários registrados, e mais 
de 27 milhões de tweets são enviados todos os dias ao redor do 
mundo. Siga a Kinross no Twitter em http://twitter.com/KinrossGold. 

Google Earth em www.kinross.com
Em nosso relançado portal, instalamos a tecnologia do Google Earth. 
Ela ajuda a identifi car as minas e projetos em desenvolvimento 
que temos ao redor do mundo. Clique na aba Operações em 
www.kinross.com, e use o mapa e o recurso de zoom para obter 
uma vista aérea da mina em que você está localizado.

PROMOVER A  

SEGURANCA 
RODOVIÁRIA  



FPO

EM BREVE…
A KINROSSCONNECTED
A KinrossConnected – nosso novo portal intranet da empresa – está, neste momento, sendo desenvolvida por 
nossa equipe global de Tecnologia da Informação. Programada para lançamento no primeiro semestre de 2010, 
www.kinrossconnected.com irá substituir o antigo portal da Kinross e servir como central de comunicação, 
informação e recursos relacionados a todos os aspectos do nosso negócio.

Fique ligado, a KinrossConnected está chegando.

CONNECTED

A Kinross World é uma publicação dos 
funcionários que visa a estabelecer conexões 
entre nossa gente e unidades ao redor do 
mundo. Também é elaborada para nos ajudar 
a compartilhar as melhores práticas, já que 
podemos aprender muito com as experiências 
dos nossos colegas, não importa onde esteja 
nosso local de trabalho ou a língua falada por 
nós. A Kinross World é produzida e distribuída 
três vezes por ano em inglês, russo, português 
e espanhol.

A Kinross World se destina a uma audiência 
interna e não deve ser usada como referência 
ou substi-tuição de informações contidas nos 
demonstrativos financeiros, em press releases 
ou em registros e submissões regulatórias 
da Empresa. 

Nicole Hamilton
Gerente, Comunicações Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com




