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NA CAPA: Jeff Wilson (Fort Knox) é apenas um dos muitos supervisores 
que saudamos nesta edição. Visite as páginas 5 -12 para ler mais.

Ao preparar esta edição do Kinross World, perguntamos às pessoas de 
todasas nossas operações como elas descreveriam um bom supervisor. 
As palavras usadas nas descrições são apresentadas no lado direito da capa.

MENSAGEM
DO CEO

Nesta edição do Kinross World, estamos Saudando os Nossos Supervisores.
Eu não poderia pensar em nada melhor para encerrar o ano de 2010.

É preciso grandes líderes para desenvolver e manter um grande negócio, e na Kinross estamos orgulhosos de contar em nossa equipe 
com simplesmente alguns dos melhores deles no setor. Nesta edição do Kinross World, saudamos alguns dos supervisores que trazem 
grandeza, modelam o Jeito Kinross, vivem os nossos valores e adotam um estilo de liderança que motiva os outros a darem o melhor de si.

No início deste ano, desenvolvemos grupos focais para entender melhor com o quê uma grande liderança na Kinross se parece, e de que 
maneira liderança e “viver os nossos valores” caminham lado a lado. Você pode ler mais sobre isto e sobre alguns dos nossos inspiradores 
líderes nas páginas 5 a 12.

Para mim, liderança é paixão, assumir responsabilidades, comunicação, determinação e uma crença sólida em nossa talentosa equipe e sua
capacidade de fazer o trabalho ser bem feito. Liderança é também fazer o que dissemos que iríamos fazer, apresentando resultados, que 
é o que aconteceu na Kinross ao longo de 2010. Em Paracatu, por exemplo, resolvemos as questões da expansão que encontramos em 2009,
e estamos indo além através da adição de um terceiro e quarto moinho de bolas. Em Fort Knox, o nosso programa de lixiviação está bem 
encaminhado e gerando excelentes resultados. Na Rússia, fechamos a aquisição de Dvoinoye, e expandimos nossa presença em uma região 
chave. Por fi m, adquirimos a Red Back em um negócio transformador, que levou a Kinross a um novo patamar no mundo do ouro.

Todas as nossas realizações em 2010 têm um denominador comum: para cada objetivo alcançado, cada onça produzida, cada programa 
de voluntariado levado adiante em nossas comunidades, cada iniciativa de Aperfeiçoamento Contínuo gerando valor, cada história de 
sucesso ao redor do mundo Kinross, há uma pessoa e uma equipe por trás deste esforço – levando-nos em frente, orientando a nossa 
tomada de decisões, inspirando excelência e motivando-nos a ser melhores hoje do que já fomos ontem.

Quando saudamos os nossos supervisores, estamos tirando o chapéu
para pessoas em nossa empresa que “vivem” O Jeito Kinross todos 
os dias. Essas pessoas não nos ajudam apenas a operacionalizar 
O Jeito: elas nos permitem construir uma empresa na qual os 
nossos valores se confundem com a própria forma como fazemos 
negócios. Elas estão nos ajudando a desenvolver uma empresa em
que os valores de colocar as pessoas em primeiro lugar, de cidadania
corporativa exemplar, de cultura de alto desempenho e de rigorosa 
disciplina fi nanceira são mais do que meras palavras escritas em 
um cartaz: eles são o que somos e como trabalhamos – em todas 
as nossas operações e comunidades locais.

Aos líderes da Kinross, que continuam nos ajudando a ser uma das 
melhores empresas de mineração para se trabalhar no setor aurífero:
saudações e agradecimentos a todos vocês!

Tye W. Burt
Presidente e CEO
Kinross Gold Corporation

Tye Burt (Presidente e CEO)
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Membros da equipe de Fort Knox: da esquerda para a direita: 
Randy Rogers (Coordenador de Treinamento em Segurança Industrial), 

Lucas Mowery (Instrutor de Operações Mineradoras), 
Bob Sweeden (Gerente de Saúde & Segurança) e 

Jerry DuBois (Supervisor do Escritório de Anchorage do MSHA)

Membros da equipe de Round Mountain: da esquerda para a direita: 
Bart Wrobel (Supervisor do Escritório de Campo de Boulder City do MSHA), 

Terry Severn (Gerente de Segurança), 
Rick Cruea (Gerente de Manutenção), 

Mark Linhart (Contramestre Geral, Operações da Moenda), 
Randy Burggraff (Vice-Presidente e Gerente Geral) e 

Chris Young (Gerente Adjunto, Processamento de Minérios)

Membros da equipe de Kettle River – Buckhorn: da esquerda para a direita: 
Nick Toney (Gerente de Segurança), 

Bob Clough (Líder da Moenda), Jon Jensen (Líder de Manutenção), 
George Swank (Contramestre Geral de Moenda), 

Doug Jones (Vice-Presidente e Gerente Geral), 
Roy Lee (Gerente de Moenda) e um representante da Associação 

de Mineração de Nevada

Bill Goodhard (Vice-Presidente, Saúde & Segurança) com 
Colleen Gillis (Generalista em Recursos Humanos, Toronto)

John Galassini (Vice-Presidente 
Regional, América do Norte), 

com Jennifer Renzulli (Assistente 
Executiva de Brant Hinze, COO)

FOCO NA 

SEGURANCA
Os Sentinelas da Segurança

Em novembro, as operações de Round Mountain, 
Kettle River – Buckhorn e Fort Knox obtiveram reconhecimento 
pela excelência alcançada em segurança, cada uma delas 
ganhando o prêmio estadual de Sentinela da Segurança na 
categoria de Grandes Minas. Parabéns a Round Mountain, 
que foi também a campeã nacional nesta mesma categoria.

O programa anual dos Sentinelas da Segurança leva em conta 
os registros de excelência em segurança e é co-patrocinado pela 
Administração de Segurança & Saúde em Minas (Mine Safety & 
Health Administration-MSHA) e pela Associação Nacional de 
Mineração (National Mining Association-NMA). Para ser elegível 
ao prêmio, uma operação de mineração não pode ter registros 
de fatalidades (incluindo os trabalhadores terceirizados), de lesões 
de invalidez permanente, de afastamento do trabalho por acidente 
ou de dias de atividade restrita de trabalho no ano anterior.

Além da apresentação dos premiados, a conferência da MSHA incluiu
sessões temáticas sobre Sistema de Monitoramento de Fadiga, 
Segurança dos Prestadores de Serviço e Desenvolvimento de uma 
Cultura de Segurança Sustentável. Novos produtos de segurança 
também foram mostrados, inclusive um dispositivo que prove de um 
ponto de ancoragem que permite aos trabalhadores utilizarem seus 
cintos de segurança em equipamentos móveis de grande porte.

 “Nossas três operações na América do Norte devem estar muito 
orgulhosas do fato da Administração de Segurança & Saúde em 
Minas (MSHA) – a agência federal de regulamentação – as ter 
reconhecido como estando entre as mais seguras em nossa indústria. 
Esta é uma verdadeira prova do comprometimento de cada funcionário
e prestador de serviços com relação a As Pessoas em Primeiro 
Lugar, olhando para seus companheiros no trabalho e garantindo 
que todos possam ir para casa em segurança ao fi nal de cada turno.” 
(Bill Goodhard, Vice-Presidente, Saúde & Segurança)

 “Estes prêmios refl etem os elevados padrões de segurança 
adotados em cada uma das nossas operações norte-americanas, 
e tais padrões estão diretamente relacionados com a qualidade 
do nosso pessoal e com o seu compromisso de produzir de forma 
segura. Enquanto lembro que a nossa jornada em direção ao 
índice zero de acidentes começa bem no início de cada dia – 
independentemente da nossa história e das conquistas passadas –, 
devo dizer que estes prêmios mostram que o nosso pessoal está 
tomando decisões acertadas e de forma consistente, que está fazendo
um magnífi co trabalho de colocar as Pessoas em Primeiro Lugar. 
Parabéns por essa conquista marcante em segurança.” 
(John Galassini, Vice-Presidente Regional, América do Norte)



Everton Mesquita (Assistente de Operações, Paracatu) e 
Rodrigo Nogueira (Técnico Mecânico, Paracatu)

Rob Henderson (Vice-Presidente Sênior, Serviços Técnicos)Natalya Kapitan (Chefe do Laboratório de Ensaios, Kupol)
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Os resultados da Pesquisa dos Funcionários em 2009 apontaram que 
o nosso pessoal sente positivamente os nossos valores, e que estes 
são os valores certos para a nossa empresa, refl etindo adequadamente 
o que a Kinross representa para os acionistas, funcionários, demais 
parceiros e as comunidades em que vivemos e trabalhamos.

A Pesquisa também apontou o desejo de se verem exemplos claros 
dos nossos líderes “vivendo” os nossos valores. De sua parte, 
a equipe de Recursos Humanos organizou grupos focais para defi nir 
melhor o que cada um dos nossos quatro valores signifi ca em 
termos de comportamento específi co de liderança. O resultado fi nal 
foi um conjunto de Práticas de Liderança que estão resumidas 
na tabela da página 4.

Ao deixar claro que tipo de comportamentos queremos e esperamos dos 
nossos líderes, podemos empregar recursos de treinamento para ajudar 
a desenvolver essas práticas junto ao nosso pessoal. Um conjunto 
defi nido de Práticas de Liderança também é útil quando da contratação 
de novas pessoas para funções de liderança, e ao avaliarmos e 
treinarmos funcionários que aspiram posições de liderança no futuro.

Estas Práticas de Liderança permitem mostrar o tipo de coisas 
que nós deveríamos ver os nossos dirigentes fazendo e dizendo: 
elas se tornam a lente através da qual líderes são contratados, 
avaliados e desenvolvidos na Kinross.

CONECTANDO OS 

NOSSOS VALORES 
E A LIDERANÇA

Cristián Godoy (Operador, Maricunga)

a

Eduardo Flores
(Vice-Presidente Regional, Equador)

Tracey Wainberg (Coordenador de 
Segurança Global) e 

Kevin Morris (Diretor, Serviços de Mineração)

Eric McCallum (Vice-Presidente, Gestão de Talentos 
& Efi ciência Organizacional), com 

Jeff Regan (Supervisor de Serviços de Apoio em 
Operações Mineiras, Kettle River – Buckhorn, 

e um dos Vencendores dos 
Prêmios Vivendo Nossos Valores de 2009/2010)
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NOSSOS 
VALORES

PRÁTICAS 
DE LIDERAÇA

AÇÃO

AS PESSOAS 
EM PRIMEIRO 
LUGAR

RIGOROSA 
DISCIPLINA 
FINANCEIRA

CULTURA 
DE ALTO 
DESEMPENHO

Mineração 
Responsável

Mostra que a liderança nas áreas de 
desempenho ambiental, relações comunitárias 
e relações com os acionistas é fundamental 
para a maneira com que planejamos e gerimos 
os nossos negócios.

Disciplina em
Saúde & 
Segurança

Cria um ambiente no qual nada é mais importante 
do que garantir que, a cada dia, todos os 
funcionários voltem para casa em segurança 
e com saúde. 

Respeito Cria um ambiente no qual as pessoas são 
tratadas, sem falta, com respeito.

Treinando e 
Desenvolvendo 
as Pessoas

Promove o talento e o potencial de todos os 
funcionários, ao permitir-lhes crescer, 
desenvolver e fazer a diferença na organização.

O Foco no 
resultado fi nal

Compreende as implicações econômicas das 
decisões e usa de forma consistente, efetiva 
e efi ciente todos os recursos para maximizar 
o lucro dos acionistas.

Aperfeiçoamento 
Contínuo

Como um incansável campeão, desenvolve 
e incorpora as melhores práticas.

Tomar a 
Responsabilidade

Quer de si mesmo e dos outros que tomem a 
responsabilidade por decisões, compromissos 
e comportamentos esperados de quem precisa 
oferecer excelentes resultados.

Excelência na 
Execução

Faz uso da capacidade de discernir, para gerenciar 
as complexidades do negócio, estabelecer 
prioridades e ponderar entre exigências confl itantes, 
e sempre de forma a tomar as decisões oportunas 
que melhor façam avançar a estratégia da Kinross.

Trabalho em 
Equipe & 
Cooperação

Desenvolve e coloca equipes e pessoas para 
atuarem juntas, no sentido de atingir as metas 
organizacionais. Dá lugar e forma à humildade, 
ao visar – mais além do interesse individual –
o bem do grupo.

CIDADANIA 
CORPORATIVA 
EXEMPLAR
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SAUDANDO OS 
NOSSOS SUPERVISORES
Ao preparar esta edição do Kinross World, pedimos que se identifi cassem localmente alguns 
dos melhores gerentes, supervisores, superintendentes, chefes de departamento, ou outros 
líderes. Então, solicitamos aos respectivos companheiros e colegas de trabalho que nos 
dissessem o porquê destes indivíduos serem considerados bons líderes – o que é que, no seu
estilo de liderança, os diferencia? As páginas seguintes oferecem uma visão participativa 
sobre liderança em nossas operações, “O Jeito Kinross.”

Jeff Wilson 
Supervisor, Programa de Pneus, 
Manutenção de Equipamento Móvel 
Fort Knox

“Jeff é um ótimo
jogador no time. 

Sua atitude é contagiante 
no departamento.”

“A gestão que Jeff faz do programa de pneus tem sido 
muito bem sucedida, tanto em termos de redução 

de custos quanto da disponibilidade de equipamentos, 
e isto se deve à sua atitude e atenção ao detalhe.”

“Ele é altamente respeitado – seja por subordinados, 
pares ou gerência – por suas atitudes positivas 

e decididas ao realizar os nossos objetivos.”

Brad Pack 
Supervisor de Operações
Recuperação Kinross (DeLamar)

B“Brad tem demonstrado excepcional 
liderança na passagem de 

uma operação ativa à fase de cuidados 
e manutenção, e fi nalmente ao fechamento 

e recuperação da área degradada. 
Ao mesmo tempo, foi líder em 

muitas inovações visando controlar ou 
eliminar custos desnecessários.”

 “Como supervisor, Brad não dirige a sua equipe exclusivamente em termos 
de projetos e trabalhos: sua direção se estende à segurança pessoal da equipe 

quando na linha-de-frente. Seu incrível conhecimento e excepcionais 
habilidades de supervisão permitiram aos funcionários trabalharem por seis anos 

sem que houvesse registro de Perda de Tempo por Acidente de Trabalho.”

6

Rolando Cubillos
Vice-Presidente & Gerente-Geral
La Coipa

“Um líder forte assume vários papéis, mas, acima de tudo, 
ele tem compromisso com dizer a verdade: você tem que ser 

capaz de olhar as pessoas nos olhos e dizer-lhes o que é 
bom e o que não é. Esta simples ação cria confi ança. Os melhores 

líderes sabem que respeito é muito difícil de ganhar, mas muito 
fácil de perder. Um líder forte demonstra respeito por cada 

pessoa que trabalha na organização – todos são importantes 
e o trabalho de cada um contribui para o nosso sucesso. 
Isto faz com que as pessoas entendam que somos todos 

“donos” da empresa. Líderes fortes também reconhecem que 
a nossa missão não é apenas a de entregar onças de 

uma forma segura e efi ciente: é também a de garantir que 
nossos funcionários venham trabalhar felizes todos os dias, e no 

melhor ambiente de trabalho possível.” (Rolando Cubillos)

“Algumas pessoas nascem líderes: 
Rolando é um delas.”

“Ele reconstruiu a nossa crença no futuro e inspirou o nosso
 pessoal a enfrentar os desafi os que temos diante de nós.”

Rick Cruea 
Gerente de Manutenção
Round Mountain

“O mais valioso atributo que Rick 
trouxe para a nossa empresa 

é a sua paixão por nosso pessoal.”
“Rick costuma dizer que todos são responsáveis por sua 

própria segurança, bem como pela segurança dos seus colegas 
de trabalho. Nenhum trabalho é tão importante que 

não possa ser feito com segurança. Rick pensa e age assim, 
e isto não é apenas uma permissão para que seus 
   funcionários se comportem da mesma maneira... 

tornou-se aquilo que deles se espera!”
“Ele exemplifi ca o Jeito Kinross.”

Mark Daniels 
Supervisor de Manutenção Industrial
Fort Knox

“Mark está sempre disponível para conversar com você – dentro ou fora do trabalho. 
Ele joga com o time e está sempre disposto a ajudar.”

 “Mark não tem sô um líder – ele oferece 
a todos a chance de liderar, de modo 

que tenham melhor compreensão de como 
funciona o departamento.”
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Fernando Marroquín 
Superintendente de Manutenção da
Planta & de Planejamento de Engenharia
Maricunga

Bob Farra
Supervisor Sênior de Turnos na Mina
Fort Knox

“Todas as minhas ações são baseadas nas 
pessoas – na confi ança que deposito nas suas 

capacidades e potencialidades. Creio que 
os líderes fortes são criativos, têm uma visão sobre 

como atingir os seus objetivos, comunicam 
de forma clara e respeitosa, têm empatia pelas 

necessidades e preocupações dos outros, 
sempre agem com integridade e, acima de tudo, 

são apaixonados pelo que fazem. 
Os bons líderes são motivados pela mudança. 

Eles mostram aos outros que os mesmos velhos 
métodos só vão gerar os mesmos velhos resultados. 

Bons líderes mostram que somos capazes de 
alcançar os objetivos que julgávamos antes 

inacessíveis. Eles mostram que cada um de nós 
tem muito a dar de si.” (Fernando Marroquín)

“Bom supervisores têm um conjunto de habilidades 
que inclui a capacidade de disciplinar ou elogiar 

conforme a situação indique. Eles têm uma visão de 
conjunto e incorporam seu trabalho nestes 

parâmetros. Organizam a carga de trabalho, 
estabelecem prioridades e designam os funcionários 

mais adequados a realizar a tarefa. Trabalham 
com segurança e dentro de um orçamento. São eles 

que inspiram os seus trabalhadores a se 
superarem e ser o melhor que podem. Vão além das 

próprias fraquezas e trabalham sem se deixar 
limitar por elas. Ouvem e pensam em cada situação. 

Aspiram alcançar e conquistar a excelência em 
tudo o que fazem. Bob Farra possui tais habilidades 

e muitas outras que fazem dele não só um bom 
supervisor, mas um líder da qualidade.”

“Bob mantém o equilibrio 
sob pressão. E quando 

as coisas não vão bem, você 
pode contar com Bob para 
lhe dar uma boa sacudida.”

Charles Alan Lopes Vieira
Supervisor, Manutenção Mecânica
Paracatu

“Charles é respeitado por todos aqueles que 
trabalham com ele em razão das suas 

atitudes simpáticas e do seu comprometimento com 
a equipe. É um líder que motiva pelo exemplo.” 

“Charles é o tipo de 
pessoa que se compromete 

quando está em ação 
e sua autoconfi ança 
infl uencia a equipe.”

“Ele está comprometido com resultados, coloca a 
sua equipe em primeiro lugar, e nunca faz 

concessões quando se trata de segurança.”
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Miguel Méndez
Superintendente de Meio-Ambiente
Maricunga

Dan Fitzpatrick
Supervisor de Produção
Kettle River – Buckhorn

“Dan exige bastante dos trabalhadores mineiros a seu 
serviço: em troca, ele oferece um ótimo e divertido ambiente, 
o qual torna mais fácil a cada um sempre dar o melhor de si.”

 “O Fitz é um cara fantástico. Ele é consciente, tem o pensamento voltado para a produção e a 
segurança, e tem também um excelente relacionamento com os seus homens. Ele está ali disponível, 

dentro e fora do trabalho, e tem o maior respeito por todos nós.”
“Dan foi indicado para o Prêmio Vivendo os Nossos Valores por toda a nossa equipe. 

Ele faz tudo o que você poderia esperar de um chefe, e está sempre disponível para trabalhar junto, lado a lado. 
É inestimável o que ele faz por nós: nossa equipe se sente como tendo muita sorte por contar com ele.”

“Há dois anos sou supervisor e acredito que, 
se um(a) líder quer ser respeitado(a), ele ou ela 

deve começar por respeitar as outras 
pessoas da equipe. No meu grupo, tentamos 

organizar mesas-redondas de discussão e evitar 
uma tomada arbitrária de decisões. Isso motiva os 

outros membros da equipe e cria um ambiente 
respeitoso de trabalho. Meu compromisso é fazer as 

coisas sempre bem e oferecer o melhor da minha 
habilidade. Ponho mãos à obra sempre 

com a fi nalidade de promover o desenvolvimento 
do resto da equipe.” (Miguel Méndez)

Juan Alballay
Superintendente de Operações de Planta
La Coipa

“Os grandes líderes na Kinross entendem 
que um dos nossos principais valores é Colocar as 

Pessoas em Primeiro Lugar. Todo dia tenho 
reuniões formais e informais com a minha equipe, 
e busco a certeza de que estou disponível a ouvir. 

Sempre dou resposta às perguntas que me 
fazem – mesmo às que não estejam estritamente 

relacionadas com o trabalho. Meu pessoal 
sabe que pode contar comigo como apoiador 

e facilitador.” (Juan Alballay) 
 “Juan é um líder talentoso e que inspira confi ança.”

“Juan deixou uma forte 
marca em todas as áreas 

em que atuou.”
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Mónica Hidalgo
Chefe de Recursos Humanos (Escritório de Quito)
Fruta del Norte

Rodrigo Barsante Gomides
Chefe do Departamento de Tratamento Mineral
Paracatu

“O que torna Rodrigo uma pessoa diferenciada 
é a sua capacidade de ser proativo, o seu carisma 
e o seu compromisso com o trabalho em equipe.”

“Os padrões de Rodrigo estão muito acima daqueles 
dos seus pares. Ele está sempre à procura de mais e 
mais – sempre se esforça para ir além a seus objetivos.”

“Ele é um profi ssional corajoso, que subiu na 
hierarquia por seus próprios méritos: a sua história 

de trabalho faz com que todos acreditem que 
os nossos esforços valem à pena.”

“Rodrigo tem um estilo ativo de gerenciamento, 
é socialmente responsável e se preocupa com a 

comunidade na qual a Kinross está inserida.”

“Rodrigo pode chamar às 
coisas pelo seu verdadeiro 

nome, e fazê-lo assim 
de uma forma muito positiva.”

“Mónica é uma profi ssional que está 
claramente comprometida com a Kinross. 

Ela é muito focada em resultados, 
cuida das suas tarefas com paixão,é justa, 

ética e está sempre disposta a integrar outros 
membros da equipe em tudo o que ela faz.”

“Mónica reconhece o trabalho realizado 
por sua equipe.”

“Mónica possui 
virtudes fundamentais 

como honestidade, 
responsabilidade, 

determinação e visão.”

Jorge Lema
Geólogo Sênior
Fruta del Norte

“Ao dirigir e motivar um departamento de trinta funcionários, e também de quarenta ou mais 
terceirizados, Jorge exerce a sua liderança com tal calma, respeito, paciência e bom senso, 

que facilmente é respeitado e admirado por todos aqueles que cruzam o seu caminho.”
“Em nenhum momento, a sua lealdade com o projeto e os valores da empresa 

é tão evidente quanto durante a coordenação que faz das reuniões  diárias do nosso 
departamento de segurança.”

“Participe das nossas reuniões de segurança e você 
verá rapidamente que Jorge é um verdadeiro xamã 

da causa das ‘pessoas em primeiro lugar.’”

Andrey Alexeevich Antoshin
Geólogo Sênior
Kupol

“Andrey tem uma considerável experiência de trabalho nas várias fases 
de exploração. Ele é sociável, aberto à questão do aperfeiçoamento dos processos 

e mesmo da construção permanente da sua própria competência profi ssional. 
Ele dá à sua equipe, na ocasião certa, uma realimentação positiva e/ou construtiva.”
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Marcelo Pereira da Silva
Gerente de Negócios Estratégicos
Paracatu

“A notável expertise do Vladimir em mineração 
e a sua profunda compreensão das 

habilidades profi ssionais dos funcionários 
o ajudam a alocar equipamentos de 

forma efi caz e a obter resultados positivos.”
“Vladimir aderiu ao Jeito Kinross e segue 

os nossos valores. A segurança da sua turma 
vem em primeiro lugar.”

“Ele é calmo e 
respeitado – tanto por 

seus colegas de trabalho, 
quanto pela gerência.”

Chris Swanson
(à esquerda)
Superintendente de 
Manutenção Móvel
Round Mountain

“Chris é um supervisor do tipo detalhista e focado nos resultados. 
Programas de Segurança é uma das suas áreas mais fortes e ele lidera o grupo 

de manutenção fazendo uso do Aperfeiçoamento Contínuo.”
“Chris motiva os seus funcionários mantendo tanto horistas quanto 

assalariados envolvidos com o planejamento e a tomada de decisões. Ele é fi rme, 
porém muito justo. Com o Chris, você sempre sabe onde está parado.”

“Ele espera excelência – e a recompensa.”

Troy Day
Supervisor de Análises (Laboratório)
Kettle River – Buckhorn

Vladimir Ivanovich Zavyalov
Chefe de Turno, Mina à Céu Aberto
Kupol

“Motivação é uma das características defi nidoras do 
Marcelo. Ele é comprometido, cheio de energia positiva 

e sempre procura os melhores resultados.”
“A história da vida pessoal e profi ssional do Marcelo o 
fazele brilhar. Ele foi galgando posições e exerce agora 

um papel proeminente no grupo. Ele é persistente 
e luta por aquilo em que acredita.”

“Ele constantemente está 
em busca das melhores 

práticas visando melhorar os 
processos internos. 

Está sempre a par dos 
indicadores-chave de alto 

desempenho.”

“Troy é apaixonado pelo que faz.”
“A liderança exemplar de Troy é evidenciada na sua capacidade de ensinar e orientar 

um grupo de técnicos sem experiência prévia em laboratório, criando desta 
forma uma equipe de análise com alto desempenho e com moral e espírito elevados.”
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Victor Pino
Metalúrgico, Gerência da Planta
La Coipa

Solange Rojas
Superintendente Metalúrgica
Maricunga

“Tenho sorte de ter passado 21 anos no setor da mineração, 
e com muitas oportunidades para aprender sobre as pessoas. 

Estes aprendizados me ajudaram a desenvolver técnicas 
que uso para construir equipes fortes, voltadas para atender 

objetivos específi cos. Um bom líder tem mente aberta, 
ouve e sempre mantém os canais de comunicação abertos. 

Além disto, o comportamento de um supervisor deve 
sempre refl etir os valores da Kinross – dentro e fora das 

dependências da Companhia.” (Victor Pino).
 “Ele é honesto na forma como pensa e age, e inspira respeito 

e admiração.”

“Quatro elementos defi nem 
o comportamento do Victor no 

dia-a-dia: lealdade, honestidade, 
integridade e respeito.” 

“Eu acredito que liderança é baseada em uma boa comunicação, e que esta 
começa por compreender o que faz as pessoas motivadas. Cada pessoa é única: 

se você respeita as pessoas e o seu modo de trabalhar, elas por sua 
vez irão respeitá-lo. Isto é o que, sinceramente, tenho sentido trabalhando em 

Maricunga – respeitada não só como pessoa, mas também como mulher 
que trabalha em um ambiente muito masculino.” (Solange Rojas)

“Solange é uma líder forte devido 
ao seu know-how profi ssional e à

 facilidade de ligar com os funcionários 
de operações da planta.”

“O crescimento de Solange, desde que ela começou aqui há 12 anos, 
tem sido enorme. Ela é uma metalúrgica de primeira linha e tem sido capaz 

de resolver muitos dos problemas de Maricunga.”

Jerry Phillips
Supervisor de Produção
Kettle River – Buckhorn

“Jerry coloca as pessoas em primeiro lugar 
nos negócios.”

“Jerry motiva as pessoas fazendo-as com que 
assumam a responsabilidade. Ele tem sido capaz 
de identifi car os diferentes pontos fortes da sua 

equipe e de usá-los em favor dos objetivos comuns.”

“Ele lidera pelo 
exemplo e espera o 

mesmo de sua turma.” DANDO AS BOAS-VINDAS AOS NOSSOS NOVOS GERENTES-GERAIS 
Ao adquirir a Red Back Mining, a Kinross não só ganhou dois ativos de primeira classe: ganhou também uma excepcional equipe 
de profi ssionais, da qual o inegável talento e a enorme experiência todos podem usufruir. Abaixo, alguns depoimentos sobre liderança 
de dois novos líderes que temos orgulho de contar em nossa equipe: Mike Robinson, nosso Gerente-Geral, em Tasiast, Mauritânia, 
e John Seaward, nosso Gerente-Geral, em Chirano, Gana.

Mike Robinson
Gerente-Geral
Tasiast

John Seaward
Gerente-Geral
Chirano

“Trabalhar na África por quase 20 anos signifi cou 
enfrentar uma série de desafi os, mas olhando 

em retrospectiva... liderança resume-se a uma só 
coisa: é tudo questão de respeito.

Você tem que oferecê-lo e, o que é mais importante, 
você tem de merecê-lo.”

“As pessoas são o ativo principal em qualquer mina, 
e um líder forte irá ouvi-los e compreender as 

suas preocupações. Minha porta está sempre aberta, 
me faço uma pessoa acessível. De como 

olho as coisas, entendo que liderança envolve direção 
e determinação, e para isso você precisa de visão. 

Eu me esforço para mostrar aos membros da minha 
equipe que os considero e eles são de fato importantes.”

Anatoly Egorovich Naumenko
Contramestre de Moenda
Kupol

“Há uma qualidade especial em Anatoly e que 
o faz se destacar entre os seus colegas: ele pode 

infl uenciar as pessoas, fazendo-as 
compreender a importância do papel que exercem 

e o signifi cado das suas responsabilidades.”
“Anatoly nunca permitirá que uma pessoa faça 

um trabalho se houver uma pequena dúvida que seja 
sobre o seu preparo ou prontidão, ou ainda se 

ela não tiver o equipamento de segurança apropriado.”

“Quando a equipe de Anatoly 
está em ação, a moenda 

funciona como um relógio.”
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Pablo Ávila
Médico
Fruta del Norte

“A principal preocupação de Pablo é a saúde e a 
segurança de todos – seja a pessoa um funcionário, 

um prestador de serviço ou um membro 
da nossa comunidade. Não consigo pensar em 

alguém outro defendendo tanto o valor da Kinross 
de colocar as Pessoas em Primeiro Lugar.”

“De dia ou de noite, dentro ou fora dos turnos, 
Pablo está sempre disponível para todos aqueles 

que buscam a sua ajuda.”

“Pablo é um ser humano 
excepcional que irradia 
confi ança e otimismo. 
É uma pessoa positiva 

e divertida.”



Em outubro, a Kinross deu as boas-vindas a Brant Hinze como 
o novo Vice-Presidente Executivo & Diretor de Operações da 
empresa. Brant é o sucessor de Tim Baker, cuja aposentadoria 
foi anunciada no início de 2010.

Brant é um líder altamente capacitado na indústria de mineração 
e foi, até recentemente, Vice-Presidente Sênior das Operações 
Norte-americanas para Newmont, onde supervisionou oito minas 
produzindo ao ano aproximadamente dois milhões de onças, 
 11 instalações de processamento e ainda atividades regionais de 

exploração e desenvolvimento. De 2002 a 2005, Brant foi 
Gerente-Geral do Projeto Yanacocha da Newmont no Peru, 
o qual, no seu auge, foi a maior mina de ouro no mundo.

Em novembro, Brant sentou-se com Nicole Hamilton, 
Editora do Kinross World, para nos contar mais sobre si mesmo 
e a sua carreira.

Brant com sua esposa Victoria e Tim Baker, na festa 
de despedida de Tim em Toronto em Outubro

Guillermo Olivares 
(Gerente da Mina, La Coipa) 

com Brant Hinze durante sua
visita a La Coipa

Brant em seu rancho no estado de Washington.
Buckhorn Mountain – a localidade da mina Kettle River – Buckhorn da Kinross – é retratada à distância.
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CONHECA 
BRANT HINZE
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO 
& DIRETOR DE OPERAÇÕES
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René Albornoz (Superintendente de Geologia, La Coipa) com 
Brant Hinze durante sua visita à La Coipa

Brant, com Tim Baker (ex-COO), 
José Tomas Letelier (Vice-Presidente, Relações Externas, 
América do Sul) e o staff de apoio que liderou os esforços 

de resgate dos 33 trabalhadores mineiros chilenos soterrados

P  O Sr. decidiu juntar-se à Kinross apenas seis meses após 
aposentar-se. Por que a Kinross e por que agora?

R  A Kinross esteve no meu radar por alguns anos. Ela possui 
uma talentosa e muito bem vista equipe administrativa, um poderoso 
portfólio de operações em andamento e excepcionais projetos de 
desenvolvimento em carteira. Quando apareceu a oportunidade de se 
juntar a esta empresa, eu não poderia ignorá-la. Eu sempre disse 
que eu só iria sair da aposentadoria para trabalhar em uma empresa 
dinâmica, com enorme potencial de crescimento, e é isso que a 
Kinross é. É grande o meu entusiasmo por fazer parte da equipe.

P  Aonde o Sr. cresceu, e como acabou entrando no setor 
a mineração?

R  Eu cresci em Wisconsin e, logo após o ensino médio (com 17 anos 
de idade), fui para o serviço militar. Isto foi em meados da década 
de 1970 e a Guerra do Vietnã estava declinando. Assim, a primeira 
parte das minhas obrigações ativas foi em apoio à evacuação de 
civis do Vietnã. 

Após quatro anos no serviço militar, entendi que gostava de viajar e 
de cultura, e uma carreira na mineração era atraente. Na Universidade 
de Idaho, terminei a graduação em Engenharia de Minas e os 
meus primeiros empregos foram na Asarco, trabalhando nas minas 
subterrâneas de Idaho e Montana. 

P  O que gosta de destacar quando as pessoas lhe perguntam 
sobre a sua carreira?

R  Trabalhar no Projeto Yanacocha no Peru, quando ele representava
a maior mina de ouro no mundo foi, certamente, uma experiência. 
Dirigir, no local, a integração de novas iniciativas em Aperfeiçoamento 
Contínuo, produzir efi ciências e ajudar a construir o programa de 
segurança, tudo isto, com certeza, se traduziu em alguns aprendizados 
extraordinários que ainda hoje carrego comigo. Também exerci uma 
posição de liderança local para uma mina de ouro na Bolívia no início 
dos anos 1990 – um momento cheio de desafi os para o ouro, com 
preços oscilando em torno de $250 – $300 a onça. 

P  O Sr. passou várias semanas fazendo um tour pelas 
operações e projetos da Kinross, e buscando conhecer 
o nosso pessoal. Onde, em sua opinião, estariam os nossos 
maiores desafi os e oportunidades?

R  As possibilidades de crescimento na Kinross me impressionam 
e entusiasmam, e as nossas operações estão como que “explodindo,” 
com pessoas trabalhadoras, talentosas, experientes e dedicadas. Esta 
é uma empresa orientada para as pessoas e que obtém resultados. 
Temos que cumprir os nossos projetos de crescimento: feze-los 
produtivos dentro do cronograma e atingir o que estabelecemos como 
marcadores de desempenho. Ao mesmo tempo, precisamos 
aperfeiçoar as nossas atuais operações e continuar fazendo o que 
dissemos que iríamos fazer. Existem muitas oportunidades para 
estabelecer padrões em toda a organização – para continuar e fazer 
avançar os nossos sistemas e processos. Fortalezer as nossas 
equipes e continuar a forjar uma cultura de segurança que também 
será fundamental na medida em que seguimos crescendo.

P  Como o Sr. descreveria o seu estilo de liderança? 

R  Eu conto muito fortemente com a força da minha equipe, e 
espero que todos ali estejam ligados às suas funções. Minha porta 
está sempre aberta. Acredito que as pessoas valorizam clareza na 
direção e expectativas – elas também dão valor à liderança que está 
genuinamente interessada no seu desenvolvimento. As pessoas 
são o nosso maior trunfo: se não as estamos liderando da forma mais 
efi ciente que podemos, eis uma oportunidade que se perde. 

P  Quais são os seus interesses fora do trabalho?

R  Minha esposa Victoria e eu estamos casados há 16 anos, e tenho 
duas fi lhas com idades de 29 e 26 anos. Temos, ela e eu, como 
hobby, um rancho no estado de Washington. Da nossa propriedade 
podemos ver a ponta da Mina Buckhorn (veja a imagem). Alugamos 
parte do terreno para criadores de gado e possuímos alguns cavalos 
próprios – assim como duas motocicletas Harley Davidson. Aprendi 
a mergulhar há muitos anos atrás e pratico isto durante as férias 
de verão. 

RP &



Durante os últimos inverno e primavera, uma equipe de cientistas 
viajou para o Lago El’gygtgyn (localizado aproximadamente a 360 km 
da cidade portuária de Pevek no Ártico, e próximo da nossa 
operação Kupol), para realizar uma campanha de perfuração que 
envolveu sondagem em camadas sedimentárias a 517 metros 
abaixo do fundo do lago. O resultado é um registro completo do clima 
há 3,6 milhões de anos atrás, quando partes do Ártico eram mais 
quentes e com fl orestas.

A expedição científi ca foi um grande empreendimento logístico, 
e os funcionários da Kinross de Pevek emprestaram ao esforço a sua 
expertise e também equipamentos. Nossa equipe – liderada por 
Richard Matson (Gerente de Construção, Projetos), Ed Rosol 
(Gerente de Construção & Manutenção de Estradas de Inverno) 
e Rob Smith (Gerente de Área de Pevek) – deu uma luz a respeito 
de como construir estradas e pontes de gelo, organizou comboio 
com caminhões apropriados durante o tempo inclemente, supriu a 
equipe com bombas d’água, conexões e mangueiras, auxiliou os 
mecânicos quando o equipamento quebrou na estrada de gelo e, 
ocasionalmente, ofereceu à expedição acomodações em Pevek.

Em uma carta de agradecimento, um dos principais cientistas 
da expedição, disse:

 “Em nome de toda a Equipe Científi ca do Lago El’gygtgyn, 
escrevemos para expressar a nossa sincera gratidão por tão gentis 
ajuda e apoio durante a nossa campanha de perfuração... nossas 
conquistas foram possíveis graças ao seu suporte. Apreciamos o 
seu interesse em nossos objetivos científi cos e na forma colegiada 
em que nos encontramos todos no Ártico russo, aonde, como 
todos sabemos, a assistência técnica nem sempre é fácil de obter.”O campo de perfuração da equipe 

científi ca no Lago El’gygtgyn

AJUDANDO A INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ÁRTICO
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AO REDOR DA

KINROSS

Eventos e Histórias de Sucesso 
na Nossa Comunidade Global
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O Gerente de Relações Comunitárias de La Coipa, 
Humberto Monje, decidiu se aposentar após 22 anos de 
extraordinários serviços. Humberto foi o arquiteto da nossa 
notável reputação na IIIa Região do Chile, e de muitas 
das relações comunitárias e estratégias de comunicação da 
companhia. Acreditando com fi rmeza na sustentabilidade, 
Humberto liderou iniciativas de responsabilidade corporativa no 
setor de mineração na IIIa Região e executou uma estratégia de 
investimento social que benefi ciou as comunidades urbana e 
rural. Alguns dos programas que ele ajudou a criar incluem: 
programas de bolsas, uma associação cultural, programas de 
educação em saúde e programas de melhoria habitacional para 
famílias carentes em Copiapó. Humberto será sempre lembrado 
no Chile e a Kinross lhe deseja o melhor, em sua aposentadoria.

Em novembro, a Kinross fi cou orgulhosa de participar da primeira 
Conferência & Exposição de Mineração da Mauritânia. Realizado 
em Nouakchott (capital do país), o evento contou com estandes 
de informação de várias empresas de mineração, bem como 
apresentações do Presidente da Mauritânia, do Ministro da 
Indústria & Minas e de representantes do Banco Mundial. A Kinross 
teve um papel muito destacado no evento, com Richard Clark 
(ex-Presidente e CEO da Red Back e atual Diretor do Conselho 
da Kinross), James Crossland (Vice-Presidente Executivo, 
Relações Externas & Responsabilidade Corporativa), 
Ed Opitz (Vice-Presidente, Responsabilidade Corporativa), 
Hugh Stuart (Vice-Presidente, Exploração, Red Back) e 
Dr. Karamo N.M. Sonko (Vice-Presidente, Tasiast Mauritanie 
Ltd. SA), todos participando com discursos e apresentações.

Tye Burt (Presidente & CEO) (à esquerda), na reunião do 
CCIR com o Primeiro-Ministro russo Vladimir Putin (à direita)

Humberto Monje em sua festa de aposentadoria no Chile

Richard Clark (ex-presidente e CEO da Red Back 
e atual Diretor do Conselho da Kinross) apresenta 

James Crossland (Vice-Presidente Executivo, Relações Externas 
& Responsabilidade Corporativa) ao Presidente da Mauritânia, 

Mohamed Ould Abdel Aziz e ao Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf 
(Primeiro-ministro da Mauritânia)

A KINROSS RECEBE O RECONHECIMENTO DO 

PRIMEIRO-MINISTRO 
RUSSO

NOS DESPEDINDO DE 

HUMBERTO MONJE

Em outubro, Tye Burt (Presidente & CEO), participou da reunião do 
Conselho Consultivo de Investimentos da Rússia (CCIR), em Moscou, 
presidida pelo Primeiro- Ministro Vladimir Putin.
 
O CCIR, criado em 1984, representa uma oportunidade para 
investidores estrangeiros discutirem questões com a liderança sênior 
russa e darem aconselhamento sobre como melhorar o clima para 
investimentos no país. É composto pelos CEOs de 42 empresas na 
qualidade de membros, incluindo a Coca-Cola, a Exxon Mobil, 
a BHP Billiton, Alcoa, Shell e Total.

A Kinross foi nomeada para o CCIR em fevereiro de 2010 e é a 
única empresa canadense no Conselho. Como parte da conferência, 
Tye propôs um política de recomendações sobre como melhorar 
o mercado de capitais e aumentar a exploração mineral na Rússia. 
O Primeiro-Ministro Putin também destacou a Kinross em seu 
discurso de abertura:

 “Este ano, a Kinross Gold comprou empresas russas que estavam 
envolvidas na prospecção geológica e na exploração de depósitos 
na Península de Chukchi. Este foi o primeiro caso de um investidor 
estrangeiro adquirir um ativo estratégico na indústria doméstica 
de mineração, mais particularmente, no setor de ouro.”

KINROSS: FIGURA CENTRAL NA 

CONFERÊNCIA 
DE MINERACÃO 
DA MAURITÂNIA



Tim com José Freire (Vice-Presidente Regional, Brasil)

Tim Baker com sua esposa Trish e os três fi lhos 

Os três fi lhos de Tim viajaram milhares de quilômetros a 
Toronto para surpreender seu pai em sua festa de aposentadoria. 
Na foto: Tim com sua esposa Trish, vendo seus fi lhos na festa.

James Crossland (Vice-Presidente Executivo, Relações Externas & 
Responsabilidade Corporativa) apresenta a Tim convidados-surpresa

A FESTA DA 
APOSENTADORIA DE 

TIM BAKER 
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Em 06 de outubro, a Kinross homenageou as muitas contribuições do seu ex-Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações, Tim Baker, 
com uma empolgante festa da aposentadoria. 

Tim era um grande construtor da nossa empresa, supervisionando o desenvolvimento de Kupol, de Kettle River – Buckhorn, a expansão 
de Paracatu e a lixiviação de Fort Knox-todos estes projetos que ajudaram a tornar a Kinross uma produtora de ouro de mais de dois 
milhões de onças. Ele também gerenciou a incorporação das grandes aquisições feitas, incluindo Bema, Aurelian e Lobo-Marte, e liderou 
a criação de uma cultura de segurança que não deixa nada a desejar na comparação com outras na indústria da mineração. Tim também 
lançou o Programa de Aperfeiçoamento Contínuo que está permitindo avanços decisivos no modo como operamos.

O estilo de liderança modesto, porém apaixonado de Tim inspirou uma rara combinação de respeito e carinho. Ele viveu os nossos valores 
de forma consistente e os promoveu ativamente na sua equipe e entre os seus colegas. Seu bom humor e o toque pessoal que deu em cada 
nível da empresa deixaram uma duradoura impressão sobre com o que o Jeito Kinross se parece, quando em ação.

Agradecemos a Tim por sua contribuição extraordinária e desejamos-lhe o melhor, em sua aposentadoria.

Atrás à direita: Cristhian Staeding (Gerente de Recursos 
Humanos, La Coipa) apresenta a doação de 

roupas de cama de La Coipa para voluntários da ala 
pediátrica do hospital de Copiapó 

O posto de combustível em Round Mountain 

Jimmy Lucero (Contramestre Geral de Minas, Round Mountain) 
tem sido fundamental em obter a cooperação das equipes 

de minas a muitas das iniciativas de Aperfeiçoamento Contínuo 

LA COIPA 
APÓIA A ALA PEDIÁTRICA 
DO HOSPITAL DE COPIAPÓ 

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO: 
ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES EM 

ROUND MOUNTAIN

Em 2010, a equipe de Aperfeiçoamento Contínuo de 
Round Mountain (liderada por David Clark), tomou uma iniciativa 
para melhorar os processos abastecimento de caminhões. 
Ao buscar as efi ciências do sistema, defi nir e acompanhar 
indicadores de desempenho e trabalhar cooperativamente 
para identifi car melhores formas de expedição e de trabalho 
conjunto dos operadores de equipamentos, Round Mountain 
alcançou resultados extraordinários. 

Em 2007, os caminhões de transporte CAT 793 em 
Round Mountain atingiam em média 41 minutos por dia nas 
paradas para abastecimento: em setembro de 2010, este 
número caiu para 17 minutos por dia. 

Em 2007, os caminhões CAT 793 se encontravam abastecidos 
em aproximadamente 50% ao parar para reabastecer: em 
setembro de 2010, se encontravam, neste mesmo momento, 
abastecidos em cerca de 26,5. 

Não houve necessidade de investir capital para fazer 
avançar a iniciativa e, em 2010, isto acabou gerando 
mais de $400.000 em fl uxo de caixa. Também gerou 
um impacto no custo de produção de $0,96 por onça.

Como parte do compromisso da Kinross em apoiar as 
empresas nos locais em que operamos, Kettle River – Buckhorn 

começou a comprar café de Scott Brothers Coffee Co., 
uma pequena empresa familiar que vem operando ali desde 1980. 

Tiremos o chapéu para Jorge Tabilo (Operador de Equipamentos 
Pesados, La Coipa), que recentemente tomou uma iniciativa 
em apoio a uma necessidade urgente de suprimentos básicos 
na Unidade Infantil do hospital local de Copiapó. 

Como resultado dos esforços de Jorge e de uma doação 
especial de La Coipa, fomos capazes de contribuir com vários 
conjuntos completos de lençóis para a área infantil do hospital. 
Em resposta, um grupo voluntário que trabalha no hospital disse:
 “Valorizamos muito o esforço feito pela Kinross em apoio à 
Unidade de Pediatria. Esta área do hospital está passando por 
um momento muito difícil em termos de aquisição dos insumos 
necessários para atender às necessidades de crianças doentes.”

APOIO ÀS EMPRESAS LOCAIS EM 

KETTLE RIVER –
BUCKHORN
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EM BREVE: A PREMIAÇÃO 
VIVENDO NOSSOS VALORES DE 2010/2011 
No início de 2011, vamos abrir para as indicações ao nosso terceiro ano de Premiação Vivendo Nossos Valores 
(PVNV). Encorajamos você a pensar sobre um colega cujos esforços durante o ano passado são merecedores 
de reconhecimento.

VENCEDORES DOS PRÊMIOS VIVENDO NOSSOS VALORES DA KINROSS GOLD EM 2009/2010

Sentados na frente: Ángel Cueva (Chefe de Agronomia, Fruta del Norte) e John Kauffman (Coordenador do Programa Saúde & Segurança e SOS, Fort Knox)
Na fi la de trás, da esquerda para a direita: Jeremy Brans (Diretor, Estratégia de Operações, Toronto), Ivan Demko (Eletricista Automotor, Kupol), Jim Swigart (Chefe de 
Processamento Geral de Minério, Round Mountain), Nolo Aguilera (Eletricista, La Coipa), Jeff Regan (Supervisor de Serviços de Apoio em Operações Mineiras, 

Kettle River – Buckhorn), Roberto Villa (Diretor de Relações com Funcionários, Maricunga) e João Bosco dos Santos (Supervisor de Operações, Paracatu)

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 e francês.

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


