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MENSAGEM 
DO CEO

Bem-vindos à 7a. edição do Kinross World.  

A Kinross já percorreu um longo caminho nos últimos anos. Crescemos não só em tamanho, mas também na experiência, força e 
profundidade da nossa organização. Por onde quer que se tente medir, nos situamos, nos dias de hoje, entre os maiores produtores 
mundiais de ouro.

Espera-se, da oferta mundial de ouro, que ela aumente ligeiramente ao longo dos próximos anos. Porém, a projeção de longo prazo é a de 
um declínio na produção mundial entre hoje e 2015. Durante esse mesmo período, a Kinross espera mais do que duplicar a sua 
participação na produção global – uma atraente proposta de valor quer para os nossos funcionários, quer para os nossos investidores.

Com uma excelente carteira de propriedades auríferas de alta qualidade e com oportunidades de crescimento, o potencial da Kinross é 
enorme. Além disto, é cada vez maior a nossa convicção de que possuímos algumas das melhores equipes de profi ssionais de mineração 
trabalhando na Companhia. Nosso Grupo de Projetos cresce com fi rmeza, demos as boas-vindas a mais de 2.000 pessoas em Tasiast e 
Chirano e, em todo o Mundo Kinross, continuamos a ver os nossos funcionários alcançando resultados de primeira linha.

Ao longo dos últimos anos, O Jeito Kinross enraizou-se também na nossa cultura, unindo o nosso pessoal sob uma fi losofi a comum e 
permitindo a todos compartilhar o compromisso com os nossos quatro valores fundamentais. O Jeito Kinross também nos propiciou uma 
moldura para defi nir as melhores práticas globais. Tais práticas dão suporte ao crescimento orgânico das nossas atuais operações e nos 
dota de mais fortes processos no apoio aos nossos novos projetos em Fruta del Norte, Lobo-Marte, Dvoinoye e Tasiast.

O Jeito Kinross é também importante para a forma como agradecemos, 
reconhecemos e recompensamos o nosso pessoal, e em lugar ou momento 
algum isso é mais evidente do que durante os “Prêmios Vivendo Nossos 
Valores” PVNV (LOVA, na sigla em inglês). Esta premiação nos dá a 
oportunidade de mostrar o apreço pelos distintos colegas com os quais 
trabalhamos diariamente, reconhecendo assim as suas contribuições para 
o progresso da Companhia. Convido cada um de vocês a indicar alguém 
do seu conhecimento para os “Prêmios Vivendo Nossos Valores”, e fi co 
na expectativa de dar as boas-vindas aos vencedores e seus convidados 
em Toronto, no mês de julho.

Grato a todos pelos seus esforços incansáveis. O nosso pessoal é o ativo 
mais importante com que contamos e as suas contribuições continuarão a 
ser a base do nosso êxito.

Tye W. Burt
Presidente & CEO
Kinross Gold Corporation

Tye Burt 
(Presidente & CEO) reúne-se 

com representantes da delegação 
mauritana durante um evento 
da Associação Canadense de 

Prospectores e Promotores (PDAC, 
sigla em inglês) patrocinado pela 

Kinross em Toronto

NA CAPA: 
Uma vertida em nossa operação Kupol, no Extremo Oriente da Rússia
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Da esquerda para a direita: Rick Baker (Vice-Presidente Sênior, 
Meio-Ambiente & Licenciamento de Projetos), Bill Goodhard (Vice-
Presidente, Saúde & Segurança Industrial) e Tracey Jeffs (Gerente 

de Saúde & Segurança Industrial)

Apresentamos os Nossos 10 Princípios Orientadores para Saúde & Segurança Industrial

No fi nal de 2010, a nossa equipe de Saúde & Segurança Industrial criou Os 10 Princípios Orientadores da Kinross para a Saúde & 
Segurança Industrial. Estes princípios baseiam-se na nossa política de Saúde & Segurança Industrial, bem como nos cinco pilares 
fundamentais do seu Sistema de Administração de Saúde e Segurança Industrial na nossa empresa:

LIDERANÇA E 
RESPONSABILIDADE

MANTER UM 
AMBIENTE DE 
TRABALHO SEGURO 
E SAUDÁVEL

AVALIAÇÃO E 
GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

CERTEZA DA 
COMPETÊNCIA DOS 
TRABALHADORES

COMUNICAÇÃO 
ABERTA E 
TRANSPARENTE

“Recentemente, atualizamos a nossa política global de Saúde & Segurança Industrial (H & S, na sigla em inglês) para 
defi nir claramente responsabilidades neste sentido e em todos os aspectos do nosso negócio, incluindo exploração, projetos, 
operações e recuperação; e também para proporcionar expectativas consistentes a todos os locais em que operamos ao redor 

do mundo. Os nossos novos 10 Princípios Orientadores para Saúde & Segurança Industrial foram desenvolvidos para 
ajudar a defi nir o Jeito Kinross para o setor, de modo a que os nossos dirigentes e funcionários saibam o que signifi ca “fazer 

isto bem”. Estes 10 Princípios serão lançados na Kinross nos próximos meses com a expectativa de que todos não só se 
familiarizem com eles, mas também os coloquem em prática todos os dias.” 

Bill Goodhard (Vice-Presidente, Saúde & Segurança Industrial)

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE & SEGURANÇA INDUSTRIAL

Os 10 Princípios Orientadores para Saúde & Segurança Industrial

Permitir ao nosso pessoal 
empreender discussões 
abertas e honestas, 
sem retaliações.

Conduzir pelo exemplo, 
assumindo claramente 
responsabilidades 
e visivelmente colocando 
a saúde e segurança 
industrial em primeiro lugar.

Comunicar e compartilhar 
abertamente as nossas 
melhores práticas e as 
lições aprendidas, visando 
promover uma cultura 
livre de quaisquer danos 
à pessoa.

Instruir, orientar e 
treinar para aperfeiçoar 
continuamente os 
comportamentos em 
saúde e segurança 
industrial no local 
de trabalho.

Conscientizar e incentivar 
comportamentos seguros 
e estilo de vida saudável, 
de modo a que a saúde 
e a segurança se 
estendam para além 
do local de trabalho.

Identifi car, de maneira 
pró-ativa perigos, avaliar 
e gerenciar os riscos.

Desenhar nossas novas 
instalações tendo em 
mente a proteção da 
saúde e a segurança 
industrial.

Manter nos informados 
sobre riscos emergentes e 
as melhores práticas para 
gerenciá-los.

Avaliar com 
honestidade o nosso 
desempenho e 
conformidade com a 
legislação vigente.

Comemorar os êxitos e 
recompensar o 
desempenho e 
comportamentos 
excepcionais em saúde 
e segurança industrial.
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Nossa equipe em La Coipa, a qual atingiu, em 2010, um ano completo 
sem Acidentes com Perda de Tempo ou Tratamento Médico

FOCO NA 

SEGURANÇA
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MEDINDO  
O NOSSO 
DESEMPENHO 
Companhia com ações negociadas na Bolsa de Valores de Toronto 
(TSE, na sigla em inglês) e na Bolsa de Nova York (NYSE, na sigla 
em inglês), a Kinross é solicitada a  reportar o seu desempenho a 
cada trimestre. Estes relatórios trimestrais atraem bastante atenção 
das partes interessadas (incluindo os nossos investidores e a mídia) 
e destacam métricas essenciais de primeira ordem, tais como lucro, 
receitas e custos.

Os nossos relatórios fi nanceiros também destacam 
outras métricas importantes de avaliação do nosso 
desempenho. A seguir, um resumo de alguns desses 
indicadores que mostram o desempenho consolidado 
de todas as nossas minas e escritórios ao redor 
do mundo.

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado representa o montante total de 
caixa gerado por nossas operações. “Ajustado” é um termo contábil 
que indica que o montante não inclui certos itens que não refl etem 
o desempenho subjacente da empresa, tais como o impacto dos 
ganhos e perdas cambiais. Na Kinross acreditamos que o ajuste por 
estes itens proporciona aos nossos investidores uma visão melhor do 
desempenho do fl uxo de caixa.

Por que é importante:

O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado é usado para medir o quão 
bem a Kinross está se desempenhando fi nanceiramente, porque 
as empresas com um saudável fl uxo de caixa são capazes de 
reinvestir em suas operações para gerar mais lucro. Caixa é também 
essencial quando se pensa em cumprir com as obrigações diárias da 
Companhia. Em 2010, o fl uxo de caixa operacional ajustado da Kinross 
alcançou, pela primeira vez em nossa história, a cifra de $ 1 bilhão.

Despesas de Capital 
(CapEx, na sigla em inglês)

As Despesas de Capital (CapEx) se referem a fundos que são 
utilizados para construir ou aperfeiçoar ativos físicos como 
propriedades, edifícios ou equipamentos. Em contabilidade, uma 
despesa é considerada CapEx se ela estende a vida útil de um ativo 
existente. Se uma despesa é capitalizada, o custo é distribuído ao 
longo da vida útil do bem.

Por que é importante: 

A mineração é uma indústria de capital intensivo e empresas como 
a Kinross necessitam investir uma grande soma de capital para 
construir ou aperfeiçoar as suas propriedades. Nosso projeto de 
crescimento em Tasiast e a adição do terceiro moinho de bolas em 
Paracatu são exemplos de despesas de capital. A Kinross estima 
gastar cerca de $1,5 bilhão em CapEx em 2011.

Em Tasiast
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FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL AJUSTADO: 
2009 – 2010

2009 2010
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Margem Por Onça Vendida 

A Margem Por Onça Vendida é a diferença entre o preço médio pelo 
qual a Kinross vende uma onça de ouro e o custo da sua produção.

Por que é importante: 

Maiores Margens Por Onça Vendida contribuem para maiores lucros. 
A margem da Kinross cresceu de forma mais acelerada do que o 
preço do ouro, tendo aumentado cerca de 302% entre 2005 e 2010, 
ao passo que a média do preço do ouro subiu cerca de 168% no 
mesmo período. Em 2010, a nossa margem por onça vendida foi de 
$683 – a maior da história da empresa.

“Por Ação”

Conforme os padrões contábeis, a Kinross reporta algumas 
métricas – como ganhos e fl uxo de caixa – tomando por base e 
dividindo pelo número de ações emitidas (“por ação”). Isto signifi ca, 
por exemplo, dividir um montante total (como o lucro líquido de 
$771.6 milhões em 2010) pelo número de ações da Kinross no 
mercado (cerca de 1.1 bilhão de ações).

Por que é importante:  

A divisão “por ação” indica a porção da métrica atribuída a cada 
ação. É também uma parte importante em como os investidores 
comparam o desempenho das empresas do mesmo setor.
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Em nossa operação Chirano, Gana

Sergey Zybin (Geólogo) examina amostras de 
perfuração no nosso projeto Dvoinoye, Rússia



DA CAVA AO VERTIDO:  
CADA PASSO CONTA
Cada funcionário desempenha um papel decisivo no processo de obter ouro. Nas páginas seguintes, 
poderemos aprender sobre alguns dos principais passos percorridos pelo ouro em sua viagem da mina 
até ser vertido, e também ouvir de algumas das pessoas da Kinross quem nos mantêm na trilha ao 
longo do caminho.

“Assegurar que a nossa operação na mina atinge as metas 
de produção com segurança e dentro do planejado, eis aí 
a nossa prioridade como encarregados da expedição e isto 
tudo começa com extrair minério do solo. Encarregamo-

nos de que o número correto de caminhões chegue às 
escavadoras com a devida prioridade. A efi ciência é a chave 
do êxito. A torre de expedição às vezes parece uma sala de 

controle de tráfego aéreo. O telefone toca o tempo 
todo  –  o tráfego de rádio é intenso em uma mina, e tudo 
isso passa pela expedição. Temos que ser fl exíveis e nos 

adaptar a prioridades que vão mudando.”  

Roger James (Assistente de Turnos e Expedição, Round Mountain)

Extraindo minério em La Coipa

Roger James (Assistente de Turnos e Expedição) na torre 
de expedição em Round Mountain

5
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VOCÊ SABIA?
O ouro tem apenas um próton a menos do que o mercúrio, mas é infi nitamente mais valioso. Hoje em 
dia o ouro está avaliado em aproximadamente US$1,400 a onça, enquanto o mercúrio é avaliado em 
apenas US$0.51 a onça.

MINERAÇÃO 
Na ordem do nosso negócio, se encontra em primeiro lugar a extração de minério – seja de uma cava a céu aberto ou de uma mina 
subterrânea. A agenda nas minas e as rotas de veículos de transporte são rigorosamente controladas e construídas para maximizar a 
extração e a qualidade do minério.

O minério é transportado por caminhões para britadores primários ou diretamente para pilhas de lixiviação. O minério britado é levado 
por uma correia transportadora para sistemas de britagem secundários e terciários e, em seguida, para moagem ou pilha de lixiviação.

Bill Phillips (Motorista de Caminhão de Transporte, Round Mountain)

“Trabalhei em Round Mountain por quase 23 anos, 
dirigindo tratores e moto niveladores. Dirijo agora 

caminhões de transporte. Ter o minério movimentando-
se – este  é um dos papéis mais importantes aqui na mina. 

Tudo o mais no processo do ouro depende disto.” 

Bill Phillips (Motorista de Caminhão de Transporte, Round Mountain)

“Os motoristas de caminhão desempenham um papel 
fundamental – se não retirarmos o minério do chão para 

tarnsportá-lo, conforme o plano da mina; não vamos 
atingir  às nossas onças. Assumimos muito seriamente 

a nossa responsabilidade.”

Shelley New (Motorista de Caminhão de Transporte, Round Mountain)

Shelley New (Motorista de Caminhão de Transporte) com 
Ryan Stevenson, recém-contratado Motorista de Caminhão de 

Transporte em Round Mountain

OPERAÇÃO TOTAL TONELADAS DE 
MINÉRIO EXTRAÍDO* (000s)

SUBTERRÂNEA / 
A CÉU ABERTO

Round Mountain 23.218 Cava a céu aberto
Kettle River – Buckhorn 438 Subterrânea
Fort Knox 19.790 Cava a céu aberto
Paracatu 44.902 Cava a céu aberto
Maricunga 14.929 Cava a céu aberto
La Coipa 3985 Cava a céu aberto
Kupol 1331 Cava a céu aberto e Subterrânea
Chirano 1308 Cava a céu aberto e Subterrânea
Tasiast 2197 Cava a céu aberto

* Ao 31 de Dezembro de 2010
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BRITAGEM  
& MOAGEM
Durante o processo de britagem e moagem, o minério é levado a um tamanho específi co por meio de sistemas de trituração primário, 
secundário e/ou terciário, dependendo da sua qualidade e do processo ao qual será submetido (convencional ou por lixiviação em pilhas).

O objetivo primeiro desta etapa é esmagar o minério até que se chegue a partículas fi nas, a fi m de liberar o ouro e fazê-lo acessível à lixiviação 
por cianeto. Torna-se assim possível a retirada (ou “recuperação”) do ouro a partir do minério.

Durante a moagem, o minério é descarregado em um silo de minério e misturado em uma proporção que se baseia em sua qualidade e 
mineralogia. Tal silo usa uma tela para evitar que partículas demasiado grandes entrem no triturador. As pedras de tamanho excessivo que se 
acumulam na tela são armazenadas para o posterior uso de um quebra-pedras. O britador produz partículas bastante fi nas que são 
descarregadas em uma correia transportadora.

A correia transportadora alimenta duas peneiras vibratórias que separam as partículas maiores, as quais são enviadas a um britador 
secundário e, em seguida, a um terciário para que o minério seja triturado em partículas ainda mais fi nas.

Após a britagem primária, o minério vai aos moinhos SAG (moenda semi-autógena), aonde é triturado em partículas menores que 10 
milímetros. O minério que é esmagado em três etapas passa então aos moinhos de bolas, os quais o trituram até que se torne um pó 
geralmente menor que 200 mícrons* em tamanho.

* Um mícron é a milionésima parte de um metro

Frederick Sam Annan (Operador de Britador, Chirano)

Bob Clough (Operador Principal de Moenda) e a 
correia transportadora em Kettle River – Buckhorn

“A etapa de britagem é essencial: quanto menor o tamanho 
do minério, mais efi ciente o processo de moagem e maior 
o rendimento. O comprometimento da minha equipe com 
a segurança é motivador e encoraja – é a parte do trabalho 
que eu gosto mais e da qual me orgulho. Faz com que eu 

mantenha uma atitude positiva no trabalho, o que se 
estende mesmo, para além dele, à minha família.”  

Percy Boadi (Operador da Sala de Controle, Chirano)

ETAPA 
DE BRITAGEM

TAMANHO DO 
MINÉRIO RESULTANTE

Primária 50cm – 15cm

Secundária 6cm – 5cm
Terciária 5cm – 13mm
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OPERAÇÕES 
DE PLANTA 
São necessárias muitas pessoas trabalhando de forma segura e atuando como equipe para fazer com 
que as nossas usinas funcionem como um relógio, 24 horas por dia, sete dias por semana.

À medida que o minério passa pelas etapas fi nais do processo de moagem, água é adicionada e, em 
seguida, o cianeto. A lixiviação com cianeto remove o ouro e a prata do minério, dissolvendo-os como 
íons na solução.

Carvão é, então, adicionado à solução. Devido à sua composição química, os íons dissolvidos de ouro e 
prata “aderem-se” ao carvão. Esta solução é, então, fi ltrada através das telas, separando o agora “carvão 
carregado” do resto da mistura, que é enviada para rejeitos.

Ao se adicionar mais cianeto, o ouro e a prata são, então, “despregados” do carvão, o qual é reciclado 
para uso futuro. A solução de ouro e prata agora, digamos, “grávida” (rica) vai para um processo 
chamado de “electrowinning” (eletro-extração).

Durante a eletro-extração, um material como lã de aço é colocado em grandes cubas contendo 
a solução rica. Quando uma corrente elétrica é introduzida, os íons de ouro e prata se unem 
(como um ímã) à lã de aço. Uma vez que esta lã está “carregada” com ouro e prata, ela entra 
no processo de fundição.

O fl uxograma abaixo descreve os passos que o minério percorre nas operações de planta.

VOCÊ SABIA?
A lixiviação com cianeto 
é um processo seguro 
de que tem sido usado 
por mais de 100 anos 
para lixiviar ouro do 
minério. O processo de 
lixiviação com cianeto 
foi patenteado em 1887 
e usado pela primeira 
vez na Nova Zelândia 
em 1889.

À noite em Tasiast

Melaïnine Ould Ahmed Deyna 
(Operador de Planta, Tasiast)

  “Trabalho e espírito de equipe são elementos fundamentais para o êxito das 
operações na planta, especialmente quando se trata da comunicação entre 
colegas e supervisores dos diferentes turnos sobre os ajustes e correções nos 

equipamentos e na alimentação. Como um importante membro na cadeia do 
processo, um(a) operador(a) de planta precisa confi ar nas suas habilidades e 

ser um(a) excelente comunicador(a). Ter consciência da segurança é igualmente 
crítico: você tem que estar alerta durante cada turno, evitar distrações e 

monitorar constantemente o ambiente para evitar os perigos.”

Melaïnine Ould Ahmed Deyna (Operador de Planta, Tasiast)

DA CAVA AO VERTIDO – FLUXOGRAMA DAS OPERAÇÕES
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LIXIVIAÇÃO 
EM PILHAS 
Instalações para lixiviação são utilizadas em nossas operações de Fort Knox, Round Mountain, Tasiast e Maricunga. Desenha-se também em 
nosso projeto de desenvolvimento em Lobo-Marte uma operação de lixiviação em pilhas.

Neste processo, o minério é transportado do britador à área de lixiviação, a qual é dotada de lâminas impermeáveis para impedir que a solução 
de lixiviação vaze para o meio-ambiente.

Solução de cianeto é lentamente vertida nas pilhas através de um sistema de tubulação. Ela se infi ltra através das pilhas de minério e remove o 
ouro. A solução que vai se carregando de ouro (chamada de “solução rica” ou “grávida”) assenta-se, então, nas lâminas impermeáveis para ser 
coletada e bombeada para as plantas de adsorção de carvão e recuperação do ouro.

Lixiviação em Pilhas em Maricunga

Em Maricunga, a área ocupada pela lixiviação é de cerca de 300.000 m2 e está dividida em células de aproximadamente 50.000 m2 cada. 
Cada célula é composta por 10 redes (“grids”) e contém aproximadamente 75.000 toneladas de minério.

A lixiviação em Maricunga

CODIFICANDO COM CORES AS PILHAS DE LIXIVIAÇÃO 
PARA ASSEGURAR UMA IRRIGAÇÃO EFICIENTE

Visando garantir uma distribuição homogênea da solução nas pilhas de lixiviação, 
um equipamento portátil que mede as propriedades eletromagnéticas das rochas 
é usado para criar um mapa codifi cado com cores. Cada cor é associada a uma 
porcentagem de umidade específi ca, criando assim um perfi l preciso da irrigação 

em toda a pilha. 

Sergio Gonzalez (Gerente de Planta, Maricunga)

VOCÊ SABIA?
Com 664 milhões de toneladas, Round Mountain 
ostenta o 2º lugar mundial em termos de operar as 
maiores pilhas de lixiviação de ouro, perdendo apenas 
para a mina Yanacocha de Newmont no Peru.

1.  EMPILHAMENTO 
Na primeira etapa, o minério é empilhado para lixiviação. 
Em Maricunga, uma média de 47.000 toneladas por dia 
é transportada da área da trituração/moagem para a 
de lixiviação.

2.  MONTAGEM DAS REDES 
(“GRIDS”) DE IRRIGAÇÃO
Uma vez que as células de lixiviação tenham recebido o 
minério, redes(“grids”) de irrigação são montadas. Trata-se 
de conectar tubos de 25 cm de diâmetro à tubulação 
principal de 50 cm de diâmetro que transporta a solução 
do processo. Também se conectam as linhas de 
gotejamento. Uma vez pronta esta matriz (redes) de tubos 
e linhas distribui a solução por todo o conjunto das pilhas 
de lixiviação. Devido às temperaturas muito baixas em 
Maricunga (atingindo -40º C nos meses de inverno), 
linhas de gotejamento costumam ser enterradas a uns 
80 cm de profundidade para evitar o congelamento. 

3. IRRIGAÇÃO
Em Maricunga, o processo de lixiviação compõe-se de dois 
ciclos de irrigação: o primeiro dura 90 dias e o segundo, 
30 dias. No primeiro ciclo, a pilha de lixiviação é tratada 
com cianeto para se obter uma solução “rica” em ouro 
(também chamada solução “grávida”). No segundo ciclo, 
uma menor concentração de cianeto é pulverizada sobre a 
pilha para recolher todo o ouro porventura deixado para 
trás no primeiro ciclo.

4.  RECOLHIMENTO 
DA SOLUÇÃO 
A solução “rica” (ou “grávida”) é recolhida das pilhas 
de lixiviação e bombeada para a planta de Adsorção, 
Dessorção & Recuperação (ADR), para tratamento.

PROCESSO DE QUATRO ETAPAS
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VERTIDO 
Quando o ouro é retirado do carvão, um material chamado “fl uxo” é 
adicionado para reduzir a temperatura de fusão da mistura. Depois da 
electroextração (ver página 8), a mistura (agora uma combinação do 
que é chamado de “lama e fl uxo”) entra no processo de fundição.

A mistura é aquecida por quase quatro horas, atingindo uma 
temperatura de aproximadamente 1.200o C. Quando o líquido 
resultante é vertido nos moldes, o ouro e outros metais mais pesados 
se depositam no fundo (ou permanecem no molde), e a “escória” fl ui 
para outros recipientes. A “escória” é a lã de aço – agora derretida e à 
qual o ouro e a prata haviam aderido anteriormente no processo.

Ao se esfriarem, os moldes são virados para liberar as barras de 
ouro doré.

Em Fort Knox, derretendo-se entre 160 e 200 kg de lama e fl uxo, são 
obtidas de sete a dez barras totalizando 5.000 a 6.000 onças de ouro 
doré. Cada barra, quando esfria, é lavada em água, com a escória em 
excesso sendo removida. A seguir, junto com outras, ela é pesada e 
carimbada com um número único, e enviada à refi naria para posterior 
purifi cação e venda.

Jim Oleson limpando barras de ouro doré em Fort Knox 

Uma vertida de ouro em Kupol

“Se você perguntar aos nossos operadores de refi naria, 
eles vão lhe dizer que estão muito orgulhosos do trabalho 
que fazem e o consideram único. Por quê? Porque eles são 
sempre as primeiras pessoas a colocarem as mãos em uma 
nova barra de ouro -–  uma experiência muito agradável!” 

 
Jim Oleson (Chefe de Metalurgia, Fort Knox)

VOCÊ SABIA? 
O ponto de fusão do ouro e da prata é, 
respectivamente, 898o C e 947o C
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$24.2M

$4.5M

$72.8M

$5.3M

$35.5M

$5.7M

$1.9M

$33.8M

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO (AC)

MELHORAR A EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA... DO JEITO KINROSS
O consumo de energia na Kinross representa aproximadamente 25% dos custos operativos, 
fi cando atrás apenas dos custos salariais. Em 2010, gastamos mais de US$180 milhões em 
eletricidade e US$95 milhões em diesel. Para permanecermos competitivos, temos de continuar 
a buscar mais efi ciência ainda no uso das nossas fontes de energia. Nas páginas seguintes, 
destacamos uma série de iniciativas de AC que estão nos ajudando a fazer exatamente isto.

“A nossa Avaliação Energética de 2009 identifi cou um potencial de redução no 
consumo anual de energia de 50.000 megawatts/hora (MWh) e de três milhões 

de barris de óleo diesel. Algumas dessas iniciativas já foram implementadas, 
alcançando uma redução estimada em cerca de 7.000 MWh e gerando uma 

economia de mais de US$1,5 milhão por ano.

Os êxitos de hoje são apenas o começo. Aprimorar a efi ciência energética em nossas 
operações é uma grande oportunidade para reduzir custos e melhorar o nosso 

recorde de sustentabilidade – e todos os funcionários da Kinross têm um papel a 
desempenhar nisto. “Se tiver sugestões que podem ajudar, por favor faça contato 

direto comigo ou com o Gerente local de Aperfeiçoamento Contínuo.”

 Mike Brown (Vice-Presidente, Energia)
Mike Brown 

(Vice-Presidente, Energia)

Eletricidade Gasta localmente ($ Milhões)

 Fort Knox

 Round Mountain

 Kettle River – Buckhorn

 Kupol

 Paracatu

 Crixás

 La Coipa

 Maricunga
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KETTLE RIVER – BUCKHORN:
POUPANÇA DE ENERGIA 
COM A COLABORAÇÃO DE 
UM ENTE PÚBLICO LOCAL 

Em meados de 2009, Kettle River – Buckhorn 
começou a trabalhar com a Planta Geradora de 
Energia Bonville, deste distrito, para desenvolver 
uma estratégia abrangente de conservação de 
energia. Embora a operação tenha custos de 
energia bastante baixos, apresentou-se uma 
oportunidade de economizar dinheiro e incorporar 
estratégias de conservação de energia dentro dos 
planos de expansão e sustentabilidade.

Auditorias energéticas identifi caram dois projetos 
que podem fazer Kettle River – Buckhorn poupar 
mais de um milhão de quilowatts/hora por ano. O 
primeiro projeto consiste em melhorar a iluminação 
local; o segundo, em modernizar o compressor na 
mina. Ambos os projetos já estão em andamento, 
darão retorno em menos de três anos e irão gerar, 
ao longo da vida útil da mina, poupanças da ordem 
de mais de US$500.000.

Além desses projetos, Kettle River – Buckhorn 
está se envolvendo também em um Programa de 
Gestão de Energia que irá permitir poupanças pela 
conservação e fundos adicionais para uma posição 
de Gerente de Programa de Energia no local.

Paul Locke (Eletricista de Planta) foi fundamental 
para impulsionar o nosso projeto de aperfeiçoamento 

da iluminação em Kettle River – Buckhorn

Fort Knox é umas das operações da Kinross com maiores 
gastos em energia. Confrontada com os crescentes custos 
da mesma, reuniu uma equipe de AC para encontrar formas 
de redução. A equipe incluía Larry Mantei e Dana Luce 
(ambos Técnicos em Controle de Processo), assim como 
John Gutzman, Daniel Valdez, Carlos Elizondo e 
Phil Rauwolf (Técnicos Sênior de Planta, Eletricidade & 
Instrumentação).

Eles se concentraram naquele que era o maior consumidor 
de energia: a planta MSA (SAG, na sigla em inglês). 
O antigo impulsor LCI exigia manutenção crescente, 
resultando na sua inatividade, com paradas e tempo morto. 
Também se aproximava o fi m da sua vida útil, com o 
fabricante já não prestando assistência técnica.

Em resposta, a equipe instalou um Impulsor de Frequência 
Variável (VFD) refrigerado a ar para eliminar a manutenção 
extra e reduzir o consumo de energia em 9%.

Em 2010, a Fort Knox poupou 5.500 MWh, obtendo uma 
economia total de $769.600.

Instalação do novo Impulsor de Frequência 
Variável por terceirizados, em Fort Knox

FORT KNOX:
NOVO IFV – IMPULSOR DE 
FREQUÊNCIA VARIÁVEL (VFD, NA 
SIGLA EM INGLÊS) CUMPRE PAPEL 
NA POUPANÇA DE ENERGIA 
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O gasto com eletricidade representa, de longe, o maior custo em 
Paracatu. Em resposta, formou-se no local uma equipe liderada por 
Wendell Lima (Especialista em AC) e que visava encontrar formas 
inovadoras de reduzir o consumo de energia na planta 2. A equipe 
de Wendell incluiu Julio César Lana (Gerente), Rodrigo Gomides 
(Gerente de Proceso), Thiago Pignaton (Engenheiro de 
Processos), Heber Moraes (Engenheiro Mecânico), João Bosco 
(Supervisor de Processo), Marcio Vivas (Engenheiro de Minas) e 
Elder Marinho (Gerente de Energia).

O grupo se reuniu semanalmente para analisar as oportunidades e 
as lacunas no processo, tendo repercutido a tão propalada máxima 
do AC: se não se pode medir, não é possível melhorar. 
Programaram-se várias melhorias para monitorar o consumo de 
energia em toda a planta, e seguida focou-se em trazer 
aperfeiçoamentos ao triturador, ao MSA (SAG) e ao moinho de 
bolas, bem como em aperfeiçoar as células de fl otação.

A equipe observou que, em 2009, demorava-se cerca de 20 a 40 
minutos para que os moinhos de bolas fossem parados. Para 
melhorar isto, foi desenvolvido um procedimento padrão para 
controlar o tempo de parada, garantindo que o mesmo não 
ultrapasse 20 minutos. Ao fazer alterações no sistema lógico do 
controle de reinício, a equipe também reduziu os tempos de 
arranque de oito minutos para apenas dois.

No total, as diversas iniciativas da equipe reduziram o consumo de 
energia de 22,87 kWh por tonelada em 2009 para 21,34 kWh por 
tonelada em 2010. O que se traduziu em uma redução de energia de 
7% e uma economia de mais de $1,3 milhões de dólares.

PARACATU:
AC REDUZ O CONSUMO 
DE ENERGIA DA PLANTA 2 
EM 7%

Bazileu Lopes Gonzaga e 
Ailton Aragão Silva na sala de controle em 

Paracatu. Muitas das melhorias relacionadas com a 
máxima da equipe de AC (“se não se pode medir isto, 
não é possível melhorar isto”) são acompanhadas na 

sala de controle pela equipe da sala de controle.

Brant Hinze 
(Vice-Presidente Executivo 
e Diretor de Operações)

“Quando olho para 2011 e 2012, que serão anos de transformação para 
a Kinross vejo vários objetivos que são pedras angulares para as nossas 
operações dentro do Plano de 4 Pontas: uma delas é o foco permanente 
em nossos programas de Aperfeiçoamento Contínuo. Estes programas 

continuarão a ser em cada uma das nossas operações, uma fonte de 
diminuição nos custos, de produtividade e de aperfeiçoamentos em 

recuperação, fazendo da Kinross um lugar cada vez melhor para se trabalhar.

Através dos grandes esforços de muitas pessoas dedicadas em toda a 
Companhia, em 2010, nossos programas de AC geraram ganhos de fl uxo 

de caixa da ordem de $70 milhões. Estou ansioso por mais um ano de êxitos 
em 2011 ao continuarmos trabalhando a questão do AC em nossa cultura 
operacional e ao incorporarmos Tasiast e Chirano aos nossos programas 

globais de AC.”

 Brant Hinze (Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações)
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LA COIPA:
ILUMINAÇÃO EFICIENTE 
EM TERMOS ENERGÉTICOS 
É APENAS O COMEÇO

Em 2010, se implementou em toda a operação de 
La Coipa medidas para uma iluminação efi ciente 
em termos energéticos – algo inédito para 
qualquer mina na região de Atacama, no Chile.

Antes disto ocorrer, a equipe havia estimado que 
a poupança de energia fosse da ordem de 50%. 
Porém, os dados atuais sugerem que este número 
já chega a 58%, resultando em uma economia 
anual de 1,7 MWh.

Tal iniciativa é apenas o começo em La Coipa, e a 
equipe de AC em energia planeja se reunir com 
outras minas chilenas para estabelecer padrões 
para o uso de energia e compartilhar as melhores 
práticas visando a sua conservação.

A instalação da nova iluminação em La Coipa

A nova iluminação em La Coipa

Anatoly Orlinsky (Engenheiro Chefe, Energia, Kupol) 

Um total de oito bombas de glicol* é usado para o 
aquecimento de edifícios e veredas em Kupol, onde a 
temperatura pode cair a cerca de -50o C. As bombas 
foram originalmente superdimensionadas em 20%, isto
sem dúvida signifi cando um consumo diário de energia 
maior do que o necessário.

Anatoly Orlinsky (Engenheiro Chefe, Energia) liderou uma 
equipe de AC para levar a cabo um estudo sobre a 
instalação de Impulsores de Frequência Variável (VFD, na 
sigla em inglês) em todas as bombas de glicol. Sua análise 
demonstrou que o uso de IFVs resultaria em economia de 
energia porque as bombas seriam capazes de operar em 
velocidade reduzida, sem afetar negativamente o 
desempenho.

Os IFVs foram instalados em 2010 e resultarão em uma 
economia de 750 MWh por ano  ou aproximadamente 
$250.000. A um custo de implementação de $198.000, o 
retorno se dará em prazo inferior a um ano.

Além da poupança de energia, outros benefícios incluem: 
redução em arranques de motor, um menor esforço nas 
bobinas e rolamentos e um menor desgaste na própria 
bomba, reduzindo-se assim o tempo de inatividade e os 
custos de manutenção. Tudo isto equivale a operações mais 
efi cientes, suaves e duradouras das bombas.

*  Glicol é um anticongelante usado em lugar de água. Se o sistema de 
bombeamento falhar ou for desligado, o glicol, ao contrário da água, não 
congelará nem quebrará as tubulações. 

KUPOL:
MODERNIZANDO AS 
BOMBAS PARA INCENTIVAR A 
POUPANÇA DE ENERGIA
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AO REDOR DA    

KINROSS

Eventos e Histórias de Sucesso 
na Nossa Comunidade Global

Bert McPherson (Gerente-Geral, Tasiast)

Mike Robinson com os funcionários em Tasiast 
durante a sua festa de despedida

Em 24 de fevereiro, os funcionários em Tasiast 
organizaram uma festa em homenagem a 
Mike Robinson, que se aposenta. De 2004 a 2007, 
Mike supervisionou as construções em Chirano. Em 
seguida, mudou-se para Tasiast como Gerente-Geral, 
tendo levado o projeto ao comissionamento e ajudado 
a fazer dele a operação bem-sucedida que nos dias 
de hoje é. Em uma carta de despedida, estes nossos 
funcionários em Tasiast disseram a Mike que, 
“... sua sabedoria, honestidade, transparência, 
profi ssionalismo e qualidade humana sempre nos 
impressionaram e foram uma parte fundamental 
do nosso sucesso ao longo dos últimos anos. 
Desejamos-lhe muitas felicidades na aposentadoria.”

Em 7 de março, Tasiast deu as boas-vindas a 
Bert McPherson, que se tornou o novo Gerente-
Geral da operação. A carreira de Bert na mineração 
vai a mais de 30 anos e ele, mais recentemente, foi 
Diretor de Operações da Starcore Internacional 
Mines. De 2005 a 2007, Bert foi Gerente-Geral na 
mina de Barrick Pierina, no Peru. Em 2004 e 2005, foi 
Gerente de Mina no projeto Alto Chicama da Barrick, 
também no Peru, aonde sob a sua liderança a 
construção da mina foi concluída dentro do 
orçamento e antes do previsto.

DESPEDIDA E BOAS-VINDAS 

EM TASIAST 



Koduah Dapaah (Gerente de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente), recebe o prêmio de primeiro lugar do Ministro 
Adjunto de Terras e Recursos no Concurso Nacional de 

Segurança e Primeiros Socorros de Gana 

Parabéns à nossa operação Chirano, em Gana, pela eleição da 
sua equipe de Segurança como a melhor do país uma segunda 
vez! Em dezembro, a equipe venceu o Concurso Nacional de 
Segurança e Primeiros Socorros de Gana com uma pontuação 
de 89%, a maior já registrada na história da competição.

Segundo a esquerda, Warwick Morley-Jepson (Vice-
Presidente Regional, Rússia) comemora, com os funcionários 

de escritório de Magadan, a onça dois milhões de Kupol 

Parabéns a todo nosso pessoal em Kupol aonde em 15 de 
janeiro foram vertida a onça de ouro dois milhões – um marco 
muito signifi cativo para esta jovem operação.

CHIRANO VENCE O
CONCURSO NACIONAL DE 
SEGURANÇA EM GANA

KUPOL COMEMORA
DOIS MILHÕES DE ONÇAS

O grande grupo de funcionários e terceirizados que participou do programa de limpeza das áreas do entorno de Lobo-Marte

No fi nal do ano passado, sob a liderança de Yerko Calderón (consultor de Saúde, Segurança e Meio-Ambiente), um grupo de 
funcionários da Kinross em Lobo-Marte iniciou um programa de limpeza das áreas ao redor da operação  –  uma forte demonstração 
do compromisso da equipe com o meio-ambiente. Todos os terceirizados participaram também deste bem-sucedido evento.

LIMPEZA EM

LOBO-MARTE
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A coluna de eluição reposta por Maricunga, embarcada no caminhão e 
pronta para ser transportada em voo charter com destino à Mauritânia

A coluna de eluição embarcada no vôo fretado para Mauritânia

Da esquerda para a direita: Mohamed Sidi Mohamed Lemine, Moustapha Mohamed, Mitchell Kishimoto, 
Murray Wright, Zakaria Diouwara e Chris Heath, com a nova coluna de eluição em Tasiast



Em 29 de janeiro, às 7:00 da manhã, Tasiast sofreu uma falha catastrófi ca na sua coluna de eluição  – um 
equipamento fundamental no processo de moagem. Após concluir que a coluna fi cou irreparável, nossa equipe 
da Cadeia de Suprimentos e o Grupo de Projetos colocaram em ação o seguinte plano:

Às 11:00 da manhã, foi determinado por eles que Maricunga tinha uma coluna de eluição de 
reposição, e o que se requeria então era a sua entrega através de um avião charter

Em 30 de janeiro, eles encontraram uma aeronave C-130 Hercules no sul dos Estados Unidos 
e começaram a coordenar a logística do transporte

Em 31 de janeiro, o voo fretado deixou o Texas para o Chile

Em 02 de fevereiro, o voo chegou ao Chile* 

Às 17:00 daquele mesmo dia, a coluna foi carregada no avião (depois de ter sido transportada desde 
as montanhas dos Andes) e, às 21:30, o voo deixou o Chile com destino à Mauritânia 

Em 04 de fevereiro, às 9h30, o avião chegou a Nouakchott* (capital da Mauritânia). A coluna foi 
desembarcada, desembaraçada na alfândega e novamente embarcada em caminhão de entrega  

Em 5 de fevereiro, às 7:00, a coluna chegou em Tasiast  

Em 11 de fevereiro, às 11:00, a coluna foi instalada, testada e declarada operacional 

* Observe-se que o voo charter demorou a chegar ao Chile e em Nouakchott devido aos descansos obrigatórios da tripulação do voo.

Sean Samson (Vice-Presidente, Desenvolvimento Comercial) 

TOTAL DE TEMPO TRANSCORRIDO = 13 DIAS
TEMPO ESTIMADO PELOS FORNECEDORES PARA ENTREGAR UMA NOVA COLUNA 
DE ELUIÇÃO = MAIS DE 6 MESES 

“Este foi um grande exemplo de coordenação da nossa 
equipe da Cadeia de Suprimentos e do Grupo de Projetos 
para encontrar uma peça de reposição de equipamentos 

dentro da empresa e, em seguida, transportá-la rapidamente 
por mais de 9.000 quilômetros, visando fazer com que 

Tasiast voltasse a produzir ouro. Carregar o caminhão em 
Maricunga, conduzí-lo pelas estradas de acesso, embarcá-lo 
na aeronave Hércules, desembaraçar a coluna na alfândega 
da Mauritânia e logo levá-la ao destino, tudo isto foi uma 
enorme complicada tarefa. O sucesso é resultado de uma 
equipe global unindo esforços e é um excelente exemplo 

de O Jeito Kinross.” 

Sean Samson (Vice-Presidente, Desenvolvimento Comercial)

RESPOSTA RÁPIDA 

PARA TASIAST
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Em 15 de dezembro, o nosso escritório em Moscou patrocinou 
e participou do Bazar Benefi cente de Natal da cidade. O 
evento vende artesanato feito por crianças e o produto das 
vendas se destina a ajudar aquelas mais necessitadas.

Pela primeira vez desde que o evento foi criado, a Kinross 
apresentou peças de artesanato feitas por crianças de 
Chukotka, região na qual se localiza a mina Kupol. Todo o 
dinheiro arrecadado pela Kinross está sendo doado para um 
orfanato em Bilibino – cidade no extremo leste da Rússia, a 
nordeste de Kupol. Agradecemos Ludmila Danilova, 
Evgeniya Saevich, Yuliya Lukinova e Elena Kadieva por 
fazerem deste evento um verdadeiro sucesso.

Yuliya Lukinova e Elena Kadieva, funcionárias do nosso escritório de Moscou, 
vendem artesanato feito por crianças de Chukotka, no Bazar Benefi cente de Natal

Winner Bravo (Coordenador de Relações Comunitárias, 
Fruta del Norte) levanta o troféu da vitória depois que FDN 
triunfou sobre os colegas mineiros equatorianos do Corriente 
Resources, em dois jogos amistosos de futebol disputados em 
fevereiro. O time de FDN venceu por 2x1 na primeira partida, 
disputada em casa, e venceu com folga o Corriente por 6x2 na 
segunda partida, disputada no campo do rival.

A Kinross está se comprometendo com investir US$10 milhões 
nos próximos três anos para ajudar a estabelecer a Escola 
de Mineração da Mauritânia.  A escola treinará espertos 
profi ssionais e técnicos qualifi cados locais visando o 
desenvolvimento futuro da indústria de mineração na Mauritânia, 
incluindo a nossa mina Tasiast. A escola está programada para 
iniciar as suas atividades em 2013 – 2014, e esperamos 
graduar 50 engenheiros e 30 técnicos a cada ano.

Winner Bravo levanta o troféu de vencedor 

RETRIBUIÇÃO 
DA KINROSS 
EM MOSCOU  

FRUTA DEL NORTE 

LEVA O TROFÉU

DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCOLA 
DE MINERAÇÃO 

NA MAURITÂNIA
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Pesquisa de Opinião dos Funcionários em 2011

Os funcionários serão convidados a participar da Pesquisa de 
Funcionários 2011 em março ou abril. Isto dará a você a oportunidade 
de compartilhar de forma anônima o seu feedback e nos ajudará a 
promover mudanças positivas em temas como segurança, valores, 
responsabilidade corporativa, liderança e desempenho. Em 2009, 72% 
das pessoas participaram – este ano incentivamos a que mais 
pessoas ainda, como você, nos digam o que pensam. 

Jaana Harkonen 
(Vice-Presidente, Recursos Humanos, Operações)

João Paulo Schmaltz (Chefe do Departamento, Planta 1, Paracatu), 
com Alvimar Antônio de Souza (Supervisor de Operações, Paracatu)

PESQUISA GLOBAL DE OPINIÃO DOS FUNCIONÁRIOS: 
DIGA-NOS O QUE 
VOCÊ PENSA

Em agosto de 2010, o mundo viu 33 mineiros fi carem presos na 
sequência de um soterramento na mina de San José, no Chile,  que é 
localizada na mesma região das operações Maricunga e La Coipa da 
Kinross. Milagrosamente, todos os mineiros foram resgatados depois de 
passar 69 dias soterrados. Como resultado do acidente, a mina de San 
José foi fechada e centenas de trabalhadores perderam os seus 
empregos. A fi m de prestar apoio aos desempregados, a Kinross 
fi nanciou no Chile um programa de treinamento para ajudá-los a 
aprender novas habilidades. O programa teve o seu término em janeiro, 
com cada participante recebendo um diploma em um evento de 
encerramento que contou com a presença de representantes da 
Kinross e de autoridades do governo regional.

Hernan Sanhuezo (Subgerente, Maricunga) 
no evento de encerramento
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A KINROSS CHILE 
APÓIA NOVOS TREINAMENTOS

O feedback da Pesquisa de Opinião dos Funcionários em 2009 
apontou termos tido grandes oportunidades ao vivermos os nossos 
valores, ao vermos o desenvolvimento de lideranças, ao comunicarmos 
o nosso compromisso com a responsabilidade corporativa e ao 
fazermos crescer os nossos programas de aperfeiçoamento contínuo 
(AC).  Além dos planos de ação locais e funcionais, o feedback levou 
à criação de planos de ação cobrindo toda a Companhia. Entre os 
resultados muito positivos:

A expansão dos programas de Aperfeiçoamento Contínuo 
por toda a empresa, incluindo o lançamento de O Jeito Kinross 
na Manutenção e um Programa de AC de Reconhecimento 
e Recompensa 

A criação de um conjunto de práticas de liderança que 
delineiam como os líderes devem viver os nossos valores 
(ver a 6a. edição do Kinross World para maiores detalhes)  

O estabelecimento de novos programas de desenvolvimento 
de liderança focados em resultados, responsabilidade, 
alinhamento de propósitos, treinamento efi caz e muito mais 

A promoção do programa Prêmios Vivendo Nossos Valores, 
com o aumento do total de indicações ultrapassando 800, 
em 2009/2010 

A publicação, em 2010, do nosso segundo Relatório de 
Responsabilidade Corporativa e relatórios de suporte específi cos 
de cada país



Nos últimos meses, a Kinross no Equador contribuiu com mais de US$148.000 para fi nanciar a construção do Museu Etnográfi co da 
Nação Shuar. Mais de 5.000 pessoas do povo Shuar vivem em Zamora Chinchipe (a região em que o nosso projeto Fruta del Norte 
está localizado). Eles são um dos maiores grupos indígenas no Equador. Quando a construção for concluída em abril, o museu vai 
apoiar a preservação e exposição de artefatos culturais da história Shuar.

Em março, representantes da Kinross no Equador, jornalistas 
locais e autoridades se reuniram para celebrar a construção do 

Museu Etnográfi co da Nação Shuar
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A equipe de Ensaio em Kettle River – Buckhorn: da esquerda 
para a direita: Brad Wood, Troy Day, Brittany Strandberg, 

Steve Rollins e Ryan SwankCrianças na nova creche de Round Mountain

Interior do novo “Café o Solstício” em Kupol

Os carpinteiros de Kupol que construiram móveis para o “Café o Solstício”

ROUND MOUNTAIN
LANÇA NOVO CENTRO
DE ATENDIMENTO À CRIANÇA

O NOVO CENTRO DE MÚSICA “CAFÉ O 
SOLSTÍCIO” ABRE AS PORTAS 
EM KUPOL

SAUDANDO OS NOSSOS 
SUPERVISORES
CORREÇÃO

No fi nal de 2010, Round Mountain inaugurou um novo centro 
de atendimento à criança que irá benefi ciar, na localidade 
e pelos próximos anos, centenas delas. O novo espaço 
de 600m2 foi muito bem planejado, com cada etapa do 
desenvolvimento infantil tendo a sua área específi ca, incluindo 
espaços distintos para bebês, pequeninos e crianças em 
idade pré-escolar. O novo centro de atenção à criança 
também tem uma cozinha totalmente equipada, estações 
de computador, uma biblioteca e ótimos espaços ao ar-livre 
para as crianças brincarem.

Um novo centro de música e espaço para reuniões (chamado 
“Café o Solstício”) foi recentemente construído em Kupol, com um 
mural pintado por Heidi-May Schimper (esposa do Gerente Geral, 
Claude Schimper) e mobiliário criado pela equipe local de carpintaria. 
O tema para o mural foi o álbum Dark Side of the Moon, do grupo 
musical Pink Floyd, e o arco-íris que emana do violão representa o som, 
as auroras boreais e o ouro. O novo espaço será usado como ponto 
de encontro de funcionários, reuniões de gerencia e eventos internos.

Na 6a. edição do Kinross World colocamos em evidência os 
esforços de Troy Day (Supervisor de Ensaios, Kettle River – 
Buckhorn). Lamentavelmente, por um erro, Troy foi cortado da 
foto correspondente. Acima está uma nova foto de Troy e sua 
equipe.

Vale lembrar que, na reportagem Saudando os Nossos 
Supervisores, a equipe de Troy nos disse: “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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O JEITO KINROSS
Nos últimos dois anos e meio, O Jeito Kinross foi se desenvolvendo como a fi losofi a que defi ne e guia a nossa cultura, 
e que inspira a maneira como trabalhamos. Ele representa um código corporativo que caracteriza o nosso modo de pensar, 
de operar, de se comportar e de nos fazer diferenciados como Companhia.

Nos próximos meses, cartazes em todas as nossas operações e escritórios vão ajudar a promover O Jeito Kinross e o 
modo como ele  torna a nossa empresa uma organização de sucesso e um ótimo lugar para se trabalhar. Exemplos destes 
cartazes são mostrados a seguir. Se você tem uma frase que no seu entender defi ne O Jeito Kinross, por favor, envie para 
Nicole Welbanks (Gerente, Comunicacões Corporativas | nicole.welbanks@kinross.com); é possível que você, 
no decorrer do ano, á veja estampada em um cartaz, em seu local de trabalho.

FPO

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 Welbanks
Gerente, Comunicações Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.welbanks@kinross.com


