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DEZEMBRO DE 2011 CONECTANDO NOSSA GENTE E NOSSOS LUGARES

CONTEÚDO
• Aprender com a Experiência: Determinando as Causas Raiz 
• Fazendo Uma Pausa pela Segurança na Kinross 
• Viver os nossos Cinco Pilares de Saúde & Segurança Industrial 
• A Aliança com a Caterpillar Cria Valor 
• A Kinross ao Redor do Mundo

 e mais…

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR:  
SEGUIR FAZENDO DA SEGURANÇA A NOSSA 
PRIMEIRA PRIORIDADE 

9a
. Edição
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MENSAGEM 
DO CEO

Bem-vindos à 9a. Edição do Kinross World.

A segurança Industrial é a parte mais importante de tudo aquilo que 
fazemos na Kinross.

No início de 2011, todos os funcionários da Kinross interromperam 
o seu trabalho e dedicaram tempo para refl etir sobre o nosso 
desempenho em segurança industrial. Tendo identifi cado uma tendência 
preocupante que mostrava declínio em nosso recorde de segurança 
industrial no ano, fi cou clara a necessidade de fazermos uma pausa 
diária em nossas atividades para rever e reafi rmar o compromisso com a 
segurança industrial.

Como companhia, a segurança industrial está enraizada em nosso valor 
“as pessoas em primeiro lugar” – e ela vem a ser a nossa prioridade 
número um. É nossa responsabilidade fazer com que a segurança 
industrial seja o centro de atenção em todas as nossas operações, ao 
proporcionarmos formação adequada, reconhecermos e 
recompensarmos comportamentos saudáveis e seguros e, com a 
devida consistência, comunicarmos e medirmos o desempenho no 
quesito segurança industrial.

Em última análise, a responsabilidade pela segurança industrial recai 
sobre cada um de nós. Precisamos ser vigilantes, participar ativamente 
nos treinamentos, ser conscientes das nossas tarefas e manter 
comunicação aberta com os nossos colegas, com a fi nalidade de 
termos um ambiente de trabalho seguro.

O desempenho geral de uma mina é, com frequência, refl exo do seu 
histórico em segurança industrial. Trabalhar com segurança denota uma 
operação bem executada e revela a existência de uma equipe 
qualifi cada e dedicada de indivíduos que tomam as decisões corretas.

Nosso objetivo primeiro e último é fazer com que o nosso pessoal – 
todos os funcionários, prestadores de serviços e terceirizados – volte 
para casa em segurança ao fi nal de cada turno. Sempre devemos 
lembrar que não há trabalho tão importante que não possa ser feito de 
maneira segura.

Saúdo o trabalho árduo e a dedicação das nossas equipes de saúde e 
segurança industrial em toda a Companhia e felicito a todos por seus 
esforços contínuos para fazer da Kinross a empresa mais segura de 
nossa indústria.

Tye W. Burt
Presidente & CEO
Kinross Gold Corporation

NA CAPA: Funcionários de Round Mountain participam de uma competição de 
resgate em minas. Da esquerda para a direita: Greg Teixeira (Especialista 
em Saúde & Segurança Industrial), Derrick Brown (Dinamitador), 
Patrick Sweeney (Operador de Processos), Shonliee Berg (Perito) 
e David Reid (Mecânico, Manutenção de Equipamento Móvel)

Tye Burt (Presidente & CEO), à direita, outorga a 
Rolando Cubillos (Gerente-Geral, La Coipa) o prêmio 

anual de segurança industrial (2011), na Cúpula de 
Liderança em Toronto

Inspeção de um caminhão em La Coipa 

FOCO NA 

SEGURANÇA 

Nesta edição, o nosso foco é na saúde e na segurança industrial, para que estes temas estejam presentes em nossos 
pensamentos ao entrarmos no Ano Novo. Você encontrará valiosas lições que aprendemos com investigações do tipo Análise de 
Causa Raiz, verá o que os Cinco Pilares da Saúde e Segurança Industrial signifi cam para algumas pessoas da nossa Companhia 
que são campeãs nisto e encontrará dicas simples para evitar lesões nas mãos – uma das mais comuns em toda a Kinross.

Em junho de 2011, uma fatalidade trágica ocorreu na mina de Fort Knox, no Alasca. Antes do acidente, Fort Knox tinha registrado 
mais de 4,4 milhões de horas sem acidentes com afastamento (LTI, na sigla em inglês). A fatalidade é um cruel lembrete de como 
é importante pautar-se por comportamentos seguros e de como todos – sejam funcionários, prestadores de serviços, terceirizados 
ou visitantes – precisam considerar a questão da segurança em todas as nossas tarefas. Precisamos pensar sobre segurança 
industrial e avaliar riscos em todos os momentos. É responsabilidade de cada um apoiar o programa de Saúde e Segurança 
Industrial, participando ativamente de todos os treinamentos, reportando condições inseguras e fazendo com que a sua pessoa e 
a dos seus colegas de trabalho sigam todas as medidas e métodos de proteção e trabalho seguro.

A segurança também emana da liderança e do fato de termos os processos e a cultura adequados para posicioná-la como a 
principal prioridade na nossa empresa. Por exemplo, na mina de Chirano, em Gana, a estratégia para elevar o nível da gestão da 
saúde e da segurança industrial começa por se fazerem importantes perguntas aos gestores no sentido de avaliar a sua condição 

de líderes nestas questões. Duas das perguntas que podemos sempre ter em mente no início 
da nossa jornada de trabalho – “como você demonstra o seu compromisso com a saúde e 
a segurança industrial?” e “estamos usando ferramentas de avaliação de riscos no campo, 
para minimizá-los?”.

Se propusermos a nós mesmos tais perguntas, demonstrarmos o compromisso diário através 
de ações positivas e palavras encorajadoras aos nossos colegas e seguirmos todas as 
medidas de segurança industrial, nos sentiremos todos mais seguros, quer como indivíduo, 
local de trabalho, empresa ou comunidade.

Brant Hinze
Vice-Presidente Executivo e COO 

Mecânicos de Paracatu, da esquerda para a direita: Gilson Gonçalves dos Santos, Valdir Faria Nogueira e Moises Pires de Almeida Lara

Uma importante questão 
para se perguntar a si mesmo, 
no início de cada turno:

COMO É QUE DEMONSTRO 
O MEU COMPROMISSO 
COM A SAÚDE E A 
SEGURANÇA INDUSTRIAL? 

?
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Na Kinross, as gerencias realizam uma exaustiva análise das causas raiz, para determinar as razões de acidentes e quase acidentes e 
evitar que eles aconteçam novamente no futuro. Ao fazermos três importantes perguntas: – 1) O que aconteceu? 2) Por que aconteceu? 
3) Como podemos impedir que acontecesse novamente no futuro? –, podemos prevenir futuros incidentes, proteger os funcionários e 
contribuir para o aperfeiçoamento contínuo das nossas operações.

Dois acidentes – um em Round Mountain e outro em Fruta del Norte (FDN) – demonstram os benefícios das análises das causas raiz e o 
porquê de serem tão importantes para cada funcionário da Kinross.

APRENDENDO COM A EXPERIÊNCIA: 
DETERMINANDO AS CAUSAS RAIZ EM 
ROUND MOUNTAIN E FRUTA DEL NORTE

Em Round Mountain, o banco de resistências dos 
fi ltros elétricos se danifi cou após a formação de um arco elétrico, 

queimando as mãos de um funcionário
Técnicos Eletricistas, de Manutenção e Instrumentação de 

Round Mountain, Mario Esparza, à esquerda, e Keith Moyle, 
ambos vestindo equipamentos de proteção 4Suits CAT 

ROUND MOUNTAIN 
MELHORANDO OS PADRÕES ELÉTRICOS

FRUTA DEL NORTE  
EVITANDO DESMORONAMENTOS NAS GALERIAS

O QUE ACONTECEU? 

Em 2009, três funcionários de Round Mountain ouviram 
estranhos ruídos vindos do pátio de transformadores da 
planta. Foram investigar e notaram que havia uma descarga 
de eletricidade estática proveniente do banco de resistências 
dos fi ltros elétricos. Um funcionário decidiu testar, por meio 
de um medidor elétrico, quanta estática foi ali emitida. Ele 
colocou uma das ligações no fi o- terra e outra na base 
do banco de resistências. Assim que ambas fi zeram contato, 
produziu-se um arco elétrico que causou a explosão do 
medidor. O funcionário sofreu queimaduras de segundo 
grau em suas mãos.

COMO ISTO ACONTECEU? 

Os funcionários envolvidos não souberam reconhecer na 
estática uma ameaça ou perigo considerável. Além disso, 
estavam usando ferramenta inadequada para o trabalho e 
deixando de portar o EPI próprio (equipamento de proteção 
individual), o qual poderia ter ajudado a evitar a lesão.

COMO PODEMOS IMPEDIR QUE ACONTECESSE NOVAMENTE 
NO FUTURO? 

As investigações revelaram que a regulamentação da 
Administração de Saúde e Segurança Industrial em Minas dos 
Estados Unidos (MSHA, na sigla em inglês) não contempla 
cenários de ocorrência do arco elétrico, nem recomendações para 
o uso de EPI adequado para o caso, nem procedimentos para as 
aplicações de alta e baixa tensão. Round Mountain implementou 
normas ainda mais rigorosas visando minimizar acidentes futuros. 
Após um processo de revisão, a nova política se converteu em 
padrão internacional da Kinross, com alguns ajustes sendo feitos 
para se conformar às regulamentações locais.

O QUE ACONTECEU? 

Em setembro passado, FDN passou pela experiência de 
um desmoronamento durante a construção de uma galeria 
exploratória, precisamente no lugar de interseção com 
outro túnel. Inicialmente, uma pedra servindo de cunha caiu 
do teto da galeria após uma detonação.

Nos dias que se seguiram, esforços foram feitos para proteger 
a área, incluindo a instalação de suportes de cabos e 10 
parafusos de resina para fi xar duas telas de malha de aço nas 
paredes de rocha. Também se aplicou concreto lançado – 
uma mistura de concreto lançada à alta pressão – para reforço 
complementário. No entanto, a rochas soltas continuaram a 
despregar-se. Cerca de uma semana após o primeiro pedaço 
de pedra cair, uma parte da galeria desabou. Não houve 
feridos e nenhum equipamento foi danifi cado.

COMO ISTO ACONTECEU? 

Vários fatores contribuíram para o evento. A falta de dados 
geotécnicos e o mapeamento da galeria difi cultaram reconhecer 
e avisar sobre a falha na rocha próxima à interseção de quatro 
vias. Softwares geotécnicos não estavam disponíveis e não 
houve instruções detalhadas para segurar e proteger a interseção 
de quatro vias. Além disso, a falta de atenção para priorizar e 
resolver a situação inicial contribuiu para o desmoronamento.

COMO PODEMOS IMPEDIR QUE ACONTECESSE NOVAMENTE 
NO FUTURO? 

Uma série de recomendações resultou da investigação, 
incluindo: segurar e aplicar concreto projetado para reforçar o 
terreno em galerias subterrâneas imediatamente em seguida às 
detonações; resolver rapidamente situações anômalas com 
respeito ao terreno; propor mais treinamentos subterrâneos 
para geotécnicos, geólogos e equipes locais; melhorar a 
comunicação entre geotécnicos e prestadores de serviços/
terceirizados atuando no desenvolvimento da operação.

RESULTADO:
Em todas as nossas operações ao redor do mundo, padrões elétricos e procedimentos foram padronizados e melhorados, 
proporcionando maior segurança a cada funcionário envolvido com trabalho elétrico.  

RESULTADO:
Criação e detalhamento de padrões para segurar o terreno na interseção de galerias; implantação de controles operacionais mais 
explícitos; compartilhamento de aprendizados e experiências visando identifi car melhor as falhas de terreno; e oferecimento de 
treinamento adicional para os funcionários que trabalham em minas subterrâneas.

Entrada da galeria em FDN

Perfurando na galeria em FDN
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AS PESSOAS EM 
PRIMEIRO LUGAR:  
UMA PAUSA PELA 
SEGURANÇA 
Em abril de 2011, a Kinross organizou o evento “Uma Pausa Pela 
Segurança”. Durante o mesmo, cada uma das operações, escritórios 
e projetos da Kinross realizou uma reunião de duas horas contando 
com a presença de todos os funcionários, prestadores de serviços 
e terceirizados. As apresentações versaram sobre as tendências em 
segurança industrial na Kinross e sobre como as nossas equipes podem 
reorientar esforços visando melhorar o desempenho neste quesito. 
Os líderes da Kinross compartilharam ideias sobre o que atribuir aos 
funcionários ou esperar dos funcionários para fazer com que a segurança 
seja a prioridade número um no conjunto da Companhia, tendo eles 
também desafi ado os funcionários a avaliarem os seus comportamentos 
pessoais e a identifi carem oportunidades de aperfeiçoamento. Os 
aprendizados e experiências obtidos foram então compartilhados em 
toda a Companhia.

ÁFRICA 
OCIDENTAL 

 O QUE APRENDERAM

•  A importância de incentivar os funcionários 
a mostrarem confi ança em reconhecer 
ações inseguras e tomar as 
medidas adequadas.

•  O comprometimento da gerencia 
sênior com a questão da segurança 
proporciona uma grande oportunidade a todos para que se 
pautem por um comportamento seguro. 

 DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

•  Reduzir o número de acidentes reportando-os com maior 
frequência e identifi cando/resolvendo os quase acidentes. 

•  Estabelecer bons hábitos e as melhores práticas com 
a contratação de novos funcionários. 

AMÉRICA 
DO SUL

AMÉRICA 
DO NORTE

 O QUE APRENDERAM

•  A importância de o supervisor zelar 
e assumir responsabilidade.

•  A importância de analisar, 
planejar e controlar riscos.

 DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

• Eliminar mentalidade tolerante ao risco.

•  Cultivar no Equador uma cultura de mineração segura 
e criar em nível nacional altos padrões. 

RÚSSIA

 O QUE APRENDERAM

•  O valor da comunicação entre colegas 
ao realizarem tarefas que necessitam 
de assistência. 

•  A importância e os benefícios 
da utilização do equipamento 
de segurança adequado.

 DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

•  Gerenciar os níveis de poeira na mina é uma oportunidade 
para desenvolver novos protocolos e procedimentos. 

 O QUE APRENDERAM

•  A segurança industrial é importante do ponto 
de vista corporativo. Ninguém está isento 
quando se trata de segurança industrial.

•  Os supervisores devem dispor de 
ferramentas para manter os padrões 
de segurança industrial sem ter que 
depender do Departamento específi co.

 DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

• Melhorar a comunicação.

•  Dotar de poder os supervisores para que 
exerçam a sua autoridade com menos dependência 
do Departamento específi co.
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Existem dois principais tipos de indicadores que as nossas equipes de Saúde & Segurança Industrial usam na Kinross para medir e ter 
certeza de que os locais de trabalho estão seguros. Eles são importantes porque nos permitem prever situações e comportamentos 
potencialmente perigosos. Se detectarmos um aumento nestes indicadores, então podemos tomar medidas imediatas para atenuar os riscos.

Os Quase Acidentes 
Um quase acidente é um evento que, sob circunstâncias 
ligeiramente diferentes, poderia ter resultado em lesões 
ou danos materiais.  

Por que são importantes? 
Ao reportar e investigar os quase acidentes, a causa raiz 
pode ser identifi cada e incidentes semelhantes evitados 
em todas as nossas unidades.

Indicadores Principais
Indicadores Principais medem as atividades refl etindo uma gestão 
proativa da saúde e da segurança industrial, tais como o desempenho 
efetivo comparativamente ao plano local de reuniões de segurança 
industrial, investigações sobre quase acidentes, inspeções do local de 
trabalho, observações de tarefas e horas de treinamento.

Por que são importantes? 
Manter registro dos indicadores principais ajuda a compreender o 
nosso desempenho relativamente aos nossos compromissos com a 
saúde e a segurança industrial e, assim, a corrigir eventuais 
defi ciências antes que surjam problemas.

DOIS TIPOS DE 
INDICADORES DE UM LOCAL 
DE TRABALHO 
SEGURO

John Kauffman (Operações Mineiras, Fort Knox), ex Coordenador 
de Saúde & SOS em Segurança Industrial em Fort Knox e ganhador 

de um dos Prêmios Vivendo Nossos Valores 2010

“Embora esta seja uma conquista para se orgulhar, seguiremos focando no aperfeiçoamento contínuo do nosso 
desempenho na área da saúde e da segurança industrial, durante o desenvolvimento do projeto Dvoinoye. As atividades 
de desenvolvimento continuarão crescendo e a nossa equipe encontra-se à altura do desafi o de chegar a 1000 dias sem 

acidentes com afastamento (LTA).”

Chris Chmura (Diretor do Projeto, Dvoinoye)

MARCOS DE REFERENCIA DA SEGURANÇA 
EM FDN E DVOINOYE

Livre de lesões com afastamento (LTI) 
durante 1 ano em Fruta del Norte 
Parabéns a Fruta del Norte por alcançar um ano inteiro sem lesões 
com afastamento (LTI) ou qualquer caso de atividade laboral restrita 
(CALR). A partir do início de outubro de 2011, o índice de LTI em 
FDN é zero – tanto para os funcionários da Kinross quanto para os 
prestadores de serviços e terceirizados!

500 dias sem acidentes com 
afastamento em Dvoinoye
Em 27 de setembro de 2011, Dvoinoye chegou há 500 dias sem 
acidentes com afastamento (LTA).

7

Em 2011, as lesões nas mãos tem sido um dos mais comuns acidentes de trabalho nas minas e projetos da Kinross. Porque usamos as 
mãos em quase todas as tarefas diárias dentro e fora do trabalho, damos isto por garantido e nos esquecemos de assumir as necessárias 
precauções de segurança para protegê-las. A seguir, uma lista da equipe de segurança industrial da Kinross com recomendações do tipo 
“Sim e Não”, para ajudar os funcionários a trabalharem com as mãos de forma mais segura.

A TAREFA 
DO DIA:  
PREVENÇÃO DE 
LESÕES NAS MÃOS 

“Proteger-se do risco de lesão nas mãos pode ser tão simples quanto usar coloridas e 
brilhantes luvas de proteção. Fazer com que as suas mãos sejam muito visíveis ajuda 

você a prestar atenção na tarefa que está executando. Qualquer trabalho pode tornar-se 
perigoso se não conseguirmos manter os olhos atentos ao que estamos fazendo.” 

Tracey Jeffs (Gerente, Saúde & Segurança Industrial)

Vertendo ouro em Fort Knox

PROIBIDAS

USE a ferramenta adequada para o 
trabalho. Mesmo quando uma tarefa 
parece simples, ela pode tornar-se 

perigosa se estivermos fazendo uso 
de ferramentas não apropriadas. Use 
ferramentas de corte aprovadas pela 

sua unidade e supervisor – e, se você 
não tiver certeza, pergunte!

APROVADAS

 SIM
-  Comunique à sua equipe a tarefa 

na qual está trabalhando
-  Use o EPI apropriado para o trabalho 

(ver gráfi co abaixo) 
- Use a ferramenta adequada para o trabalho
-  Limpe a área de trabalho de toda desordem 

e perigos que levem a tropeços, antes de 
realizar uma tarefa 

-  Lembre-se sempre de desconectar a máquina 
da fonte de energia quando proceder à troca 
de lâminas

 NÃO
-  Não coloque as mãos em pontos que possam 

beliscá-las ou sobre partes rotativas 
-  Não permita que a área de trabalho torne-se 

escorregadia devido ao uso de produtos 
químicos à base de óleo 

-  Não realize cortes em posições incômodas 
ou pouco práticas 

-  Não realize cortes ou trabalhe em 
superfícies instáveis

-  Não modifi que as ferramentas para anular 
dispositivos de segurança

Algumas luvas são projetadas para tarefas específi cas e singulares, enquanto outras luvas podem ser usadas para uma variedade de tarefas.

Proteção geral
Manuseio de 

Madeira, Trabalho 
em Geral, 

Manutenção

Couro
Metal (Geral), Escalar, 
Carpintaria, Ofi cinas 

Automotivas, Ofi cinas de 
Equipamentos Pesados, 

Manutenção Geral, 
Trabalho em Geral, 

Mecânica

Solda
Solda/

Trabalhos em 
Quente

Resistente a 
reativos químicos
Manuseio de produtos 

químicos

Resistente 
a cortes 

Metal (Lâminas/
Pranchas), Vidro, 
Troca de Lâminas

FAZENDO USO DE LUVAS APROPRIADAS 
PARA A TAREFA 
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Os Cinco Pilares são à base do nosso Sistema de Gestão de 
Saúde & Segurança Industrial e esperamos que todos os nossos 
funcionários os coloquem em prática todos os dias. Eles oferecem 
um quadro abrangente que irá nos ajudar a alcançar o nosso 
objetivo de ter cada funcionário da Kinross voltando para casa em 
segurança e com saúde todos os dias. 

A seguir, alguns dos nossos funcionários compartilham 
o que os Cinco Pilares de Saúde & Segurança 
Industrial signifi cam aos olhos deles. 

VIVENDO OS 
CINCO PILARES 
DE SAÚDE & 
SEGURANÇA 
INDUSTRIAL 

LIDERANÇA E 
RESPONSABILIDADE

1
AVALIANDO E 
GERENCIANDO 
RISCOS

2
MANTENDO O LOCAL 
DE TRABALHO COMO 
LUGAR SEGURO E 
SAUDÁVEL 

3
ASSEGURANDO A 
COMPETÊNCIA NO 
TRABALHO

4
COMUNICAÇÃO 
ABERTA E 
TRANSPARENTE

5

“ Segurança Industrial requer compromisso contínuo com a vigilância a cada 
hora de cada dia. Isto signifi ca assumir a responsabilidade por nossas 
ações e prestar atenção às pessoas trabalhando próximas a nós. Se uma 
pessoa corre risco, pode estar acontecendo o mesmo com todos. Isto 
também nos leva a considerar a questão da segurança em cada decisão 
que tomamos e a oferecer com regularidade o melhor treinamento possível 
neste campo. Temos que fazer com que todos os nossos funcionários 
retornem às suas respectivas casas e famílias de maneira segura todos os 
dias – é a nossa prioridade número um.” 

Brant Hinze (Vice-Presidente Executivo e COO)

“ Na Rússia, implementamos um programa de 
treinamento em Avaliação de Riscos que irá 
encorajar a nossa força de trabalho a antever, a 
planejar o seu trabalho avaliando riscos, a identifi car 
comportamentos e condições perigosos e a assegurar 
de que todos estamos trabalhando de forma segura.”

Oleg Julanov (Subgerente de Saúde & Segurança Industrial, Rússia)

Everton Mesquita da Silva (Assistente Operacional, Paracatu), 
à esquerda, e Rodrigo Martins Nogueira (Supervisor 

de Manutenção, Paracatu)  

“ Desenvolvemos um programa de observação colega a colega em 
Kettle River-Buckhorn para ajudar a obter aperfeiçoamentos no campo da 
segurança industrial. Observações sobre o cargo ou função e sobre tarefas 
são um ótimo meio para os supervisores medirem a competência da sua 
equipe. Seja a observação formal ou informal, eis que aprendemos algo novo 
sobre o funcionário e a maneira como ele aborda a questão da segurança 
industrial no seu local de trabalho.” 

Tony Turcotte (Superintendente de Segurança Industrial, Kettle River-Buckhorn)

“ A comunicação aberta é decisiva para a questão da segurança industrial. 
Diante de condições que podem implicar em risco, mostre isto às pessoas, 
mas sempre reforçando de maneira positiva. A pior coisa é guardar para 
si, quando você sabe que poderia ter ajudado a prevenir um acidente. 
Devemos todos fomentar uma cultura em que se reportam os 
riscos abertamente, para que possamos responder às questões 
envolvendo segurança.”

Nick Toney (Gerente, Saúde e Segurança Industrial, Equador)

Segurança Industrial é considerada alta prioridade em Kettle River-Buckhorn 

Controlando a malaria na 
barragem de rejeitos em Chirano

“ Em Chirano, fi zemos grandes progressos em controlar a propagação 
da malária na mina e nas comunidades vizinhas. Não estamos apenas 
melhorando a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, mas também 
os da população local. É importante refl etirmos sobre a saúde, 
a segurança industrial e o meio-ambiente não só no local de trabalho 
como também em casa.” 

Koduah Dapaah (Gerente de Saúde, Segurança Industrial e Meio-Ambiente 
e Gerente de Relações Comunitárias, Chirano)
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A ALIANÇA COM A CATERPILLAR
TRAZENDO À KINROSS UMA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NOS CUSTOS 

Com os grandes projetos em Tasiast, Lobo-Marte, Fruta del Norte e Dvoinoye, e também a expansão em algumas das atuais operações, a 
Kinross estará comprando bem mais equipamentos. Para nos assegurar os melhores preços possíveis e dar apoio a estas aquisições, a 
equipe corporativa de Cadeia de Abastecimento assinou um acordo estratégico com a Caterpillar envolvendo descontos nos preços, 
abatimentos e apoio em troca de comprarmos com ela certa porcentagem da nossa frota. Ao longo dos próximos cinco anos, a Kinross 
será um dos maiores clientes no setor de mineração da Caterpillar. Kirk McLellan (Gerente, Compras Globais, Equipamentos de 
Mineração) tem sido decisivo no desenvolvimento da nossa relação com a Caterpillar nestes últimos sete anos e assumiu um papel muito 
ativo no que diz respeito a trabalhar junto à sua rede de concessionárias a melhoria na qualidade dos serviços e a oferta de melhores 
preços nos equipamentos e peças e acessórios. 

Os três principais componentes da Aliança com a Caterpillar (Cat):

1.  Descontos nos preços na compra de 
equipamentos novos

2. Abatimentos sobre peças e acessórios
  A cada trimestre a Kinross recebe da Caterpillar um cheque a 

título de abatimento com base no total de peças e acessórios 
usados no período. O tamanho da frota da Kinross vindo a se 
expandir, a porcentagem do abatimento também aumentará. 

3. Economias garantidas de Aperfeiçoamento Contínuo 
 nos próximos cinco anos.  

Além da signifi cativa redução nos custos, a Aliança com a 
Caterpillar trará outros benefícios:

•  Maior acesso às concessionárias e especialistas da Cat, 
maior agilidade/rapidez de resposta 

•  Maior acesso a programas de treinamento e uma 
biblioteca de boas práticas 

•  Acesso prioritário a equipamentos da Cat 
em situações urgentes 

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:
BUSCANDO A EXCELÊNCIA OPERACIONAL…
DO JEITO KINROSS 

“Esta é uma importante parceria para a Kinross enquanto desenvolvemos novas minas e expandimos as já existentes. 
Caminhamos para obter signifi cativa redução nos custos ao mesmo tempo em que aprimoramos as nossas operações.”

Brant Hinze (Vice-Presidente Executivo e COO)

Caminhões Cat em Paracatu

Correntes nos pneus de um carregador em Fort Knox

ESTABELECENDO PARCERIAS 
COM A CATERPILLAR  
PARA LEVAR ADIANTE APERFEIÇOAMENTOS OPERACIONAIS 

Aperfeiçoamento Contínuo (AC) é um importante componente da Aliança com a Caterpillar porque, 
em termos de proporcionar economias, esta última encontra-se comprometida com a Kinross para nos 
levar a muito maiores valores do que aqueles já garantidos. 

O componente AC desta aliança está sendo implementado através de Avaliações das Ofi cinas Locais 
abrangentes conduzidas por especialistas da Caterpillar e com o apoio da concessionária local na 
maior parte das operações da Kinross. Elas visam identifi car oportunidades de aperfeiçoamento na 
manutenção e na operação mineradora em si. Luke Jalsevac (Gerente, Estratégia de Operações) tem 
coordenado este programa para a Kinross. 

Avaliações das Ofi cinas Locais já têm sido conduzidas em algumas operações, com tomada de 
iniciativas tais como: controle da contaminação, inspeções pre-MP (manutenção preventiva), redução 
das paradas não previstas, gestão do estoque no armazém, projeto da estrada para caminhões e 
redução nos tempos de ciclo. 

Alem disso, no início do ano, a Caterpillar realizou valiosos cursos (workshops) de treinamento 
em Análise Aplicada de Falhas para 12 profi ssionais de manutenção da Kinross, com notável
benefício para a nossa Companhia uma vez que elas são oferecidas exclusivamente às 
concessionárias da Caterpillar. 

  “Na medida em que formos signifi cativamente aumentando o tamanho 
da nossa frota global, prevemos um estreitamento das nossas relações com a 

Caterpillar para um benefício recíproco.” 

Paul Tomory (Vice-Presidente, Estratégia de Operações)

Funcionário da Caterpillar conduz uma Avaliação da Ofi cina em Maricunga

Um dos novos caminhões de 
transporte Cat 793 em Tasiast

Caminhão Cat subindo uma rampa em Fort Knox  

Um caminhão Cat 785 recuando 
ao britador em Maricunga
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A KINROSS NOMEADA COMO UMA DAS 

10 CULTURAS CORPORATIVAS 
MAIS ADMIRADAS NO CANADÁ

Em novembro, a Kinross foi nomeada uma das 10 Culturas Corporativas Mais Admiradas no Canadá pela Waterstone Human Capital, uma 
empresa líder na busca de executivos e em recrutamento profi ssional. O programa presta reconhecimento a organizações canadenses 
de ponta que possuam uma cultura que as ajuda a fortalecer o desempenho e a sustentar as vantagens competitivas. Mais de 400 
organizações foram indicadas, representando algumas das empresas líderes do Canadá. Embora seja uma premiação canadense, 
ela nos reconhece como cultura a nível global e é uma honraria da qual todos os nossos funcionários podem se orgulhar. 

A KINROSS 
AO REDOR DO MUNDO

Eventos e Histórias de Êxitos em 
Nossa Comunidade Global

Funcionários da Geração Ouro Brian Stewart (Planejador de 
Mina), à esquerda, e Edison Botto (Geólogo, Lobo-Marte)
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Calvin correndo 160 quilômetros nas 
estradas secundárias de Nevada Pilha de lixiviação em Fort Knox 

FORT KNOX 
RE-CERTIFICADA EM GESTÃO DO CIANETO 

FUNCIONÁRIO DE 
ROUND MOUNTAIN COMPLETA MARATONA 
DE 160 QUILÔMETROS

Parabéns para toda a operação de Fort Knox por obter a 
re-certifi cação no Código Internacional de Gestão do Cianeto. 
Agradecimentos especiais a Dixie Quandt (Especialista 
Ambiental) e Mitch Berggren (Capataz Geral, Operações 
de Moenda) por seus esforços em conquistá-la. Fort Knox foi 
originalmente certifi cada em fevereiro de 2008. A gestão 
responsável do cianeto é uma importante parte do 
compromisso da Kinross com a segurança dos funcionários 
e a proteção das comunidades e do meio-ambiente nos quais 
operamos. Round Mountain foi a primeira mina da Kinross a 
obter a re-certifi cação. 

Parabéns a Calvin Dutton (Capataz-Geral, Manutenção de 
Planta) de Round Mountain, o qual completou uma maratona 
de 160 quilômetros em setembro passado. Durante o percurso 
de 25 horas e 18 minutos, Calvin teve 30 amigos ao longo do 
caminho a incentivá-lo. Calvin começou a correr em 2000 como 
maneira de manter-se em forma e de imediato aderiu à prática. 
Ele diz que o próximo desafi o será correr a Western States 
160 e, então, a Ultramaratona Badwater, um trajeto de 
216 quilômetros através do Vale da Morte, Califórnia. 

A KINROSS APRESENTA UMA ESTRATÉGIA 

PARA AUMENTAR 
O INVESTIMENTO 
EM MINERAÇÃO 
NA RÚSSIA 

Em 17 de outubro, Tye Burt (Presidente & CEO) apresentou um 
documento tipo “Papel Branco” da Kinross ao Primeiro-Ministro 
Vladimir Putin e ao Conselho Consultivo de Investimentos 
Estrangeiros da Rússia (FIAC, na sigla em inglês). Ele continha 
sugestões sobre como aumentar o investimento estrangeiro direto 
na Rússia. O FIAC é composto de algumas das maiores 
companhias do mundo, incluindo BHP Billiton, Coca-Cola, 
ExxonMobil, PepsiCo, Shell e Nestlé. 

O Sr. Putin respondeu positivamente às recomendações da 
Kinross “O Sr. (Tye Burt) está absolutamente certo em dizer que a 
Rússia tem um potencial que provavelmente nenhum outro país 
tem. E entendemos que isto pode nos dar uma vantagem 
competitiva... faremos o nosso melhor para tentar achar caminhos 
que estimulem o investimento na produção de recursos minerais. 
Como eu disse, será um prazer considerarmos as suas propostas.” 

O documento oferece uma série de recomendações sobre direitos 
de propriedade, reforma fi nanceira, política de impostos e sistemas 
de classifi cação dos recursos minerais. Ele foi favoravelmente 
recebido pelo governo russo e a sua apresentação foi 
amplamente coberta pela mídia local. 

Tye Burt (Presidente & CEO), no centro, 
ouve as traduções na reunião do FIAC
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O relatório ”Incentivando o Investimento Estrangeiro na Exploração Mineral 
na Rússia” foi publicado em russo e em inglês



Em setembro, Tye Burt (Presidente & CEO) foi nomeado ao “The 
Clean50” – um grupo de lideres excepcionais no Canadá que vão 
além e fazem diferença nas áreas de desenvolvimento sustentável e 
responsabilidade corporativa (RC). Tye foi o único líder no setor de 
mineração a ser indicado à lista, a qual também inclui executivos e 
lideres formadores de opinião Suncor, World Wildlife Foundation 
Canada e ConocoPhillips. Desde que se tornou Presidente & CEO, 
Tye promoveu ativamente a evolução da Kinross como líder, entre 
os seus pares, em RC e consagrou esta última como propulsor 
estratégico decisivo e um imperativo do negócio. Nos quatro 
últimos anos, a Kinross tem sido apontada pela revista Maclean’s 
como uma das 50 Corporações Mais Responsáveis Socialmente e 
designada pela revista Corporate Knights, nos últimos dois anos, 
como um dos “50 melhores Cidadãos Corporativos do Canadá”. 
Mais recentemente, a Kinross foi nomeada ao Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade Global (DJSI, na sigla em inglês). 

Tye Burt (Presidente & CEO)  

Zeeshaan Mustafa, centro à direita, 
e Nina Crook, centro à esquerda, 

estudantes de MBA da Universidade 
de Toronto 

Da esquerda para a direita: 
Rolando Cubillos 

(Vice-Presidente Gerente-
Geral, La Coipa), 

Humberto Aquino 
(Vice-Presidente Sênior, 

América do Sul) e 
Luis Sougarret (Presidente 
do Instituto de Engenheiros 

de Minas do Chile) 

LA COIPA 
GANHA PRÊMIO POR SEGURANÇA INDUSTRIAL

O CEO DA KINROSS NOMEADO AO 

“CLEAN50” DO CANADÁ

O ÊXITO DA 
KINROSS-RÚSSIA 
AJUDA OS ESTUDANTES DE NEGÓCIOS 

La Coipa foi agraciada pelo Instituto de Engenheiros de 
Minas do Chile com o Prêmio John T. Ryan pela excelência 
em segurança industrial, em 2010. Inaugurada em 1941 por 
iniciativa do Instituto Canadense de Mineração e do Mine 
Safety Appliances Company (MSA), a premiação foi passada 
às mãos de Humberto Aquino (Vice-Presidente Sênior, 
América do Sul) e Rolando Cubillos (Vice-Presidente e 
Gerente-Geral, La Coipa). 

O Prêmio John T. Ryan remete ainda a outra importante 
conquista de La Coipa, que também recebeu premiação do 
Comitê Regional de Mineração Segura de Atacama por ser 
uma das mais seguras minas na região, tendo atingido 3,8 
milhões de horas de trabalho sem acidente com 
afastamento. 

Em outubro, dois estudantes da Escola de Negócios Rotman 
(Universidade de Toronto) fi caram em segundo lugar no Concurso 
de Casos de Negócios da Universidade Nacional de Singapura – 
uma competição que desafi a os estudantes a resolverem 
problemas do mundo real e que mobilizou 575 equipes formadas 
por estudantes de alto desempenho na área de negócios e vindos 
de todas as partes. 

A equipe da Rotman estabeleceu contato com a Kinross para 
aprender sobre o nosso sucesso e experiência na Rússia, 
adquirindo um valioso conhecimento graças a Lou Naumovski 
(Vice-Presidente & Diretor-Geral, Escritório de Representação em 
Moscou). “Com os poderosos conhecimentos do Lou, tivemos a 
possibilidade de apresentar uma perspectiva realmente única, 
singular”, disse um membro da equipe da Rotman. “A banca de 
julgamento fi cou impressionada com a nossa pesquisa e profunda 
compreensão dos desafi os que as companhias multinacionais 
ocidentais enfrentam. E, como únicos norte-americanos a competir 
nas fi nais, fi camos especialmente orgulhosos de divulgar como 
uma companhia canadense tem sido extremamente exitosa!” 
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ROUND MOUNTAIN
PARTICIPA DE UMA COMPETIÇÃO DE RESGATE 

A DIREÇÃO DA KINROSS VISITA A 

MINA DE BUCKHORN 

No começo de outubro, os membros da Direção da Kinross, 
Tye Burt (Presidente & CEO), Paul Barry (CFO), Brant Hinze 
(COO) e Lisa Colnett (Vice-Presidente Sênior, RH e Serviços 
Corporativos), visitaram a mina subterrânea de Buckhorn, no 
Estado de Washington. O grupo também visitou a planta de 
tratamento de água com tecnologia avançada, a qual inclui uma 
planta de osmose inversa de $1,5 milhão. Ela permite tratar um 
maior volume de água, melhorar a qualidade da água que se 
encontra armazenada em nível subterrâneo e diminuir 
signifi cativamente a quantidade de desperdício de água 
no processo. 

Parabéns à Equipe de Resposta a Emergências de Round 
Mountain por haver chegado ao segundo lugar em seu grupo 
na Competição Anual Gillette de Resgate em Mineração de 
Superfície. Round Mountain enfrentou algumas das melhores 
equipes nos EUA, desempenhando-se especialmente bem 
no cenário fi nal, um caso de três vítimas em uma pá 
mecânica Bucyrus.  Durante a competição, a equipe teve a 
oportunidade de refi nar as suas habilidades diante de uma 
situação realista e de aprender mais sobre resposta a 
emergências observando os competidores.  

JARDINAGEM HIDROPÔNICA 

EM KUPOL 

Heidi-May Schimper, esposa de Claude Schimper (Gerente-
Geral, Kupol), protagonizou uma interessante e sustentável 
iniciativa em Kupol. Usando métodos de crescimento hidropônico, 
ela criou um pequeno horto dentro de um container de carga 
marítima. Os vegetais estão crescendo rápida e saudavelmente, 
estando em breve prontos para alimentar os funcionários de Kupol. 
Se o projeto continuar a ser bem sucedido, ele será compartilhado 
e implementado nas comunidades locais para que elas também se 
benefi ciem de alimentos frescos locais. O projeto, na sua 
implementação e custos operacionais, tem sido monitorado desde 
a primeira hora pela equipe de Aperfeiçoamento Contínuo.  

O “Cenário Final” da competição foi um caso de três vítimas 
em uma pá mecânica Bucyrus 

Os membros da Direção da Kinross em frente à entrada 
norte de Buckhorn 

Alface e tomate agora crescem em Kupol 

Tye Burt (Presidente & CEO) prova a água 
da planta de tratamento em Buckhorn
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Lou Naumovski 
(Vice-Presidente 
& Diretor-Geral, 

Escritório de 
Representação em 

Moscou)



A equipe vencedora andou, combinadamente, 7.053 quilômetros 
Da esquerda para a direita: Shelley Riley (Vice-Presidente, Serviços de Escritório & Secretária 

Corporativa), Luana Lindorfer (Coordenadora, Sala de Correio), Kris Brown (Assistente Executiva, 
Assuntos Legais), Karen Campbell (Gerente, Serviços de Escritório), Noel Moniz (Coordenador, 
Sala de Correio), Krystal Brown (Coordenador de Escritório), Priya Krishnamoorthy (Secretaria 

Administrativa Corporativa)

CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ESCRITÓRIO REGIONAL 

DA ÁFRICA OCIDENTAL 

O escritório regional da Kinross da África Ocidental, localizado em Las Palmas (Ilhas Canárias), recentemente celebrou sua abertura 
com uma grande cerimônia. Patrick Hickey (Vice-Presidente Regional, África Ocidental) discursa na cerimônia, à qual compareceram 

grandes personalidades, incluindo o Presidente da Ilha Grã Canária e o Presidente de Governo das Ilhas Canárias 

O staff da Kinross no novo escritório regional em Las Palmas 

OS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO 
DE TORONTO DÃO UM MILHÃO 
DE PASSOS

Nos meses de outubro e novembro, o Global 
Corporate Challenge, a maior organização 
mundial de bem-estar corporativo, reconheceu 
na Kinross uma das equipes mais ativas. A 
competição requer dos participantes que usem 
por 16 semanas um pedômetro (contador de 
passos), para monitorar quantos passos eles 
dão diariamente. Os 126 participantes que se 
inscreveram, em Toronto, no desafi o deram um 
milhão de passos! No conjunto, os funcionários 
da Kinross deram a volta ao mundo 2,4 
vezes e “queimaram” o equivalente a 12.000 
hamburguesas grandes! Em 19 de outubro, 
o CEO do Global Corporate Challenge visitou 
os escritórios da Kinross em reconhecimento 
ao notável feito e premiou com medalhas a 
equipe vencedora. 
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A KINROSS É RECONHECIDA COMO 
LÍDER NA DIVULGAÇÃO DE EMISSÕES DE 

CARBONO NO CANADÁ 

A KINROSS RÚSSIA 
PARTICIPA DO FÓRUM MINEX 

Em outubro, a Kinross foi nomeada ao Índice 200, versão 2011, de Líderes na Divulgação de Emissões de Carbono no Canadá, 
incluindo-se no grupo de 10% com a maior pontuação quanto à divulgação. A Kinross vem reportando as suas emissões de carbono 
desde 2007 e, neste ano, recebeu o reconhecimento do Projeto de Divulgação das Emissões de Carbono (CDP, na sigla em inglês) por 
sua transparência e divulgação extensiva das emissões de gás de efeito estufa. O CDP é uma organização independente e sem fi ns 
lucrativos, lançada para acelerar a busca de soluções para as mudanças climáticas e gestão da água. 

No 7º Fórum MINEX de Mineração e Exploração em Moscou, Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente Regional, Rússia) apresentou 
os mais recentes sucessos da Kinross ao ter desenvolvido minas de alto teor de ouro e prata, a saber, Kupol e Dvoinoye, em Chukotka, 
reafi rmando o status da Companhia como maior investidor estrangeiro em mineração na Rússia. Fazendo uso da palavra em uma das 
sessões técnicas do Fórum, Alexander Cherdantsev (Vice-Presidente, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial, Rússia) focou na 
experiência da Companhia em obter a certifi cação no Código Internacional de Gestão do Cianeto, sendo Kupol a primeira mina na Rússia 
a conseguir isto. MINEX é um dos maiores eventos internacionais de negócios para a indústria de mineração da Rússia, contando com 
120 palestrantes e 600 participantes. 

“Estamos orgulhosos pelo 
CPD ter nos nomeado líderes 
na divulgação de emissões de 

carbono. Acreditamos que medir 
e monitorar de perto 

as nossas emissões de carbono 
é uma importante parte na gestão 
do nosso desempenho ambiental 

geral. Continuamos a nos 
esforçar para reduzir 

o consumo de energia e 
minimizar as emissões em todas 

as nossas operações.” 

Mike Brown (Vice-Presidente, Energia)

Stanislav Borodyuk (Relações 
Governamentais e Assuntos Públicos, Rússia), 
à esquerda, no estande da Kinross no fórum

La Coipa a noite 

Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente Regional, Rússia) se 
dirige à audiência no Fórum MINEX 
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FPO

FAÇA PARTE DESTA FOTOGRAFIA!
PRÊMIOS VIVENDO OS NOSSOS VALORES 2011/2012
No início de 2012, estaremos abertos para indicações à nossa quarta edição dos Prêmios Vivendo os Nossos Valores (LOVA, 
na sigla em inglês). Incentivamos vocês a pensarem sobre colegas cujos esforços, no ano passado, merecem reconhecimento. 

Ganhadores em 2011 do LOVA, fi la da frente, da esquerda para a direita: Eva Toro (Compradora, Copiapó), Jorge Opazo (Supervisor de Turno, Refi naria, La Coipa), 
Deana Zakar (Assistente Executiva, Kettle River-Buckhorn). 

Fila do meio, da esquerda para a direita: César Almarza (Engenheiro Geotécnico, Maricunga), Justice Akramah (Supervisor Sênior, Eletricista, Chirano), 
Khattary Ould Ahmed Hadad (Operador de Expedição, Tasiast), Charlie Davies (Gerente, Exploração, Toronto). 

Fila de trás, da esquerda para a direita: Gennady Khodov (Capataz Eletricista, Kupol), Adalberto Magalhães (Chefe de Manutenção Mecânica, Paracatu), 
Dave Stewart (Coordenador Ambiental, Fort Knox), Rick Cruea (Gerente de Manutenção, Round Mountain). 

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. 

Kate Marshall
Coordenadora de Comunicações
Kinross Gold Corporation
(647) 788-4198
kate.marshall@kinross.com


