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NOVEMBRO DE 2011 CONECTANDO NOSSA GENTE E NOSSOS LUGARES

CONTEÚDO
• Eliminando Riscos Desnecessários Para a Segurança
•  Avaliando os Resultados da Nossa Pesquisa Global dos 

Funcionários de 2011 
• Celebrando os Ganhadores do Prêmio Vivendo Nossos Valores em Toronto
• Aperfeiçoamento Contínuo: Respondendo à Escassez Mundial de Pneus
• Noticias de Toda a Kinross

 e mais…

8ª. Edição

DESCUBRA O 
CAMINHO:

ENFRENTANDO O 
DESAFIO DO 

RECRUTAMENTO
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MENSAGEM 
DO CEO

Ajude-nos a alcançar os nossos objetivos 
de recrutamento: indique um amigo hoje.

Na Kinross, a história do crescimento da Companhia não é contada 
apenas a partir dos novos projetos que incorporamos a nossa 
carteira ou da produção de ouro cada vez maior. O nosso 
crescimento também tem como referência as pessoas. Hoje, a 
Kinross emprega aproximadamente 7.500 pessoas na América do 
Norte, América do Sul, Rússia e África Ocidental. Em 2014, este 
número deve subir para mais de 10.000. Nesta edição do Kinross 
World, o foco é sobre como estamos cumprindo este desafi o.

Um recrutamento efi ciente começa com uma retenção efi ciente e, na 
Kinross, trabalhamos com afi nco para criar uma cultura em que as 
pessoas desejam fi car e construir suas carreiras. Pesquisas Globais 
de Funcionários são feitas com regularidade e os resultados 
apontam que, em geral, os nossos funcionários se orgulham de 
trabalhar na Kinross. Você poderá ler mais sobre os resultados da 
nossa pesquisa de 2011 nas páginas 3 e 4.

O recrutamento na indústria de mineração é por demais concorrido e 
a Kinross está enfrentando o desafi o de frente. Com um dos perfi s 
de crescimento mais fortes no setor, temos muito a oferecer a 
potenciais funcionários, incluindo um portfólio global dos mais 
interessantes projetos de mineração de ouro no mundo. Igualmente 
importante, oferecemos uma cultura que tem por base O Jeito 
Kinross – uma fi losofi a orientadora que tem nos ajudado a 
estabelecer uma forte reputação como empresa que “faz a coisa 
certa”. Em resumo, a Kinross é uma escolha preferencial para aquele 
que procura emprego desejando elevar a carreira a novos 
patamares.

Você pode nos ajudar a enfrentar o desafi o do recrutamento. 
Conhecendo um recém-formado que quer começar carreira na 
mineração ou um profi ssional experiente que pode agregar valor à 
nossa equipe, queremos saber mais a respeito deles: entre em 
contato com o RH local ou com o gerente de recrutamento para 
maiores informações.

Você e os seus colegas são o rosto da Kinross. Grato por nos 
ajudar a construir um tipo de Companhia da qual as pessoas 
desejam fazer parte.

Tye W. Burt
Presidente & CEO
Kinross Gold Corporation

NA CAPA: Assistentes Operacionais em nossa mina de Paracatu, no 
Brasil: da esquerda para a direita: Vanderlan da Cruz dos Reis, 
Sueli Gonçalves de Araújo, Robson Alves Soares, 
Robson Fernandes de Oliveira e Marta Regina da Silva

Tye Burt (Presidente & CEO) na gala da Premiação 
Vivendo Nossos Valores 2011, em Toronto

Grandes cartazes mostrando O Jeito Kinross foram expostos na festa 
de gala da Premiação Vivendo Nossos Valores, em Toronto. Os cartazes foram 

mais adiante reproduzidos em pôsteres para cada local

Brant Hinze (Diretor Executivo, Operações) lançou o desafi o 
acima na Cimeira de Liderança este ano, em Toronto. Seus 
comentários foram feitos na sequência de um aumento inaceitável 
no número de acidentes em minas e de lesões em funcionários 
executando tarefas rotineiras.

Round Mountain está adotando uma abordagem agressiva para 
responder ao desafi o de Brant – e isto está funcionando! Nas 
sessões locais de Treinamento Anual de Reciclagem, dois riscos 
desnecessários para a segurança foram tópicos para discussão: 
um mês depois, ambos os riscos foram eliminados.

No primeiro exemplo, os funcionários do armazém de Round 
Mountain eram obrigados ao uso de equipamento de proteção 
contra quedas para descarregar estoques no mezanino, porque as 
grades de segurança tinham que ser removidas toda vez que a 
empilhadeira se aproximava. Para eliminar este risco desnecessário, 
a equipe do armazém pesquisou e encontrou um portão que fecha 
automaticamente quando a empilhadeira se aproxima – afastando 
então qualquer perigo de queda. Parabéns a Dan Wootton 
(Supervisor de Treinamento Sênior), Gene Winters (Planejador 
de Manutenção), Ken Hall (Gerente de Materiais), Amy Martin 
(Supervisor de Armazém), Kim Hayes (Assistente de Armazém), 
Ron Detlefsen (Assistente de Armazém) e equipe de 
Manutenção Geral por terem tomado esta iniciativa.

No segundo exemplo, toda vez que tinham que lubrifi car o 
separador de rochas no triturador, os funcionários eram obrigados 
a colocar o tomba rochas fora dos limites da plataforma para poder 
alcançar os componentes a serem lubrifi cados. Por conta de tal 
posicionamento precário, o funcionário, ao executar a tarefa, tinha 
que usar proteção contra quedas. Para eliminar este perigo, Round 
Mountain instalou linhas estendidas de graxa. As novas linhas 
permitem ao funcionário lubrifi car os componentes sem ter que 
mover o tomba rochas para além da plataforma de trabalho. 
Obrigado a Calvin Dutton (Contramestre Geral de Manutenção 
da Planta Fixa), Johnnie Ray, Doug Shafer e James Oliphant 
(todos Mecânicos de Manutenção), por sua liderança na 
eliminação de mais este risco para a segurança.

FOCO EM 

SEGURANÇA
O DESAFIO: ELIMINAR OS 
RISCOS DESNECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA 

“Os esforços de Round Mountain para eliminar 
riscos desnecessários para a segurança resultaram em 

brilhantes exemplos daquilo que queremos ver acontecer 
em todas as nossas operações de mina e projetos em 

todo o mundo.Como resultado, temos um local de trabalho 
que está fi cando cada vez mais seguro, sendo que Round 

Mountain está recebendo elogios nacionais por seus 
esforços: em outubro, ela recebeu o prêmio Sentinelas de 

Segurança. Parabéns!” 

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

SSSS

Funcionários em Paracatu: da esquerda para a direita: Claudison Barbosa 
(Técnico de Topografi a), Edna Silva (Analista Administrativa), 

Altobeli Araújo (Técnico de Planejamento), Andreia Costa (Analista 
Administrativa) e Eloísio de Souza Dutra (Técnico Mecânico)

O novo portão instalado no 
armazém de Round Mountain

Kim Hayes (Assistente de Armazém) com o portão antes que 
o mesmo fosse substituído por uma versão nova, mais segura

“O nosso pessoal deve ser capaz de completar as tarefas rotineiras de forma segura e sem enfrentar 
perigos desnecessários. Um funcionário, por exemplo, não deveria ter que portar Equipamentos 
de Proteção Individual elaborados para fazer um trabalho de rotina. Se este último requer cintos de 
segurança ou roupas de proteção contra produtos químicos, descubra então um novo modo 
de fazê-lo. Projete uma melhor maneira.” 
Brant Hinze (Diretor Executivo, Operações)



PESQUISA DOS FUNCIONÁRIOS 
2011: MAPEANDO O NOSSO 
PROGRESSO

Em 2011, 5.326 funcionários da Kinross – ou, em termos 
proporcionais, 78% do nosso pessoal - responderam à Pesquisa 
Global dos Funcionários. A eles foi solicitado nos dizer como 
estamos indo, através de respostas a declarações como estas, 
por exemplo:

•  A Kinross Gold valoriza a segurança industrial 
como sendo questão de alta prioridade.

• Tenho orgulho de fazer parte da Kinross Gold.
•  Os valores da Kinross Gold me orientam no 

meu trabalho diário.
•  Eu acredito que a Kinross Gold é uma empresa 

com responsabilidade ambiental.

A pesquisa é proposta em todas as nossas operações globais, 
sendo traduzida para o espanhol, português, russo, francês 
e árabe. Cada uma das pesquisas é preenchida de forma 
confi dencial em formulário impresso ou online, após este processo, 
a pesquisa é submetida a um adminstrador terceirizado para 
revisão e análise.  

Por que propomos pesquisas 
dos funcionários?

A pesquisa dos funcionários nos permite avaliar a forma como você 
entende e sente a Kinross. Ela serve como um veículo confi dencial 
para que os funcionários compartilhem as suas opiniões honestas, 
o que nos dá a oportunidade de implementar melhorias nas áreas 
que mais importam para você. Os resultados constituem a base 
para medir em que extensão estamos vivendo os nossos valores, 
para entender os nossos pontos fortes e identifi car as áreas 
requerendo aperfeiçoamentos e para avaliar o nosso progresso 
ao longo do tempo.

“A Pesquisa Global dos Funcionários da Kinross é um veículo fundamental. Ela nos permite captar a sua realimentação e a 
sua compreensão de como estamos indo em termos de viver os nossos valores e de trabalhar em um ótimo lugar. As suas 
opiniões são muito importantes e, por isto, estendemos os nossos sinceros agradecimentos aos milhares de funcionários 
que dedicaram seu tempo em 2011 para compartilhar as suas perspectivas. Também, estamos muito satisfeitos pelo fato 

das nossas mais novas operações – Chirano e Tasiast – terem apresentado um elevado nível de participação. Fique atento 
– como resultado do seu feedback, maiores informações serão disponibilizadas em breve a respeito dos planos de ação a 

serem propostos a nível local, regional e de toda a Companhia”.

Lisa Colnett (Vice-Presidente Sênior, Recursos Humanos e Serviços Corporativos) 
e Brant Hinze (Diretor Executivo, Operações)

Ahmed Yahya 
(Engenheiro Metalúrgico, Tasiast)

Svetlana Sineva (Assessora Geral, 
Assuntos Jurídicos, Rússia)

Os resultados da pesquisa de 2011 indicaram 
que, globalmente, os três maiores fatores a 
impulsionar o engajamento dos funcionários 
na Kinross são os nossos valores, a gestão 
de desempenho e a gestão de talentos/
desenvolvimento do funcionário. Os 
resultados deste ano também mostraram que 
precisamos reforçar o foco em Saúde & 
Segurança Industrial. Nesta página, você pode 
rever as pontuações de algumas das nossas 
principais áreas de força e também as nossas 
principais áreas de oportunidade.

PLANOS DE AÇÃO
ALAVANCANDO A SUA REALIMENTAÇÃO 
PARA FAZER DA KINROSS UM LUGAR AINDA 
MELHOR PARA SE TRABALHAR

Cada operação local, região e função na Companhia está  analisando 
os seus resultados da pesquisa e trabalhando junto aos funcionários, 
no sentido de desenvolver planos de ação para as áreas que 
requerem aperfeiçoamento. Estes planos de ação estão em fase de 
desenvolvimento e, ao serem fi nalizados, se fará em cada local a 
devida comunicação. As principais áreas em foco incluem Saúde & 
Segurança Industrial, bem como o desenvolvimento dos funcionários.

Para saber mais sobre os resultados da pesquisa 2011 e os planos de 
ação específi cos da operação, local ou grupo em que você se 
encontra, entre em contato com o seu gerente local de RH.

 Concordo   Não sei   Discordo

* Observe-se que os resultados e declarações aqui apresentados representam 
apenas uma fração da pesquisa em si  e dos dados que dela derivam.

Jorge Lema (Geólogo Sênior, Fruta del Norte)

DESTAQUES DA 
PESQUISA & ÁREAS 
DE OPORTUNIDADE*

Eu acredito que a Kinross 
Gold é uma empresa 
com responsabilidade 
ambiental

Tenho orgulho de fazer 
parte da Kinross Gold

A Kinross Gold faz 
os seus funcionários 
responsáveis pelo 
seu trabalho

A Kinross Gold oferece 
treinamento adequado em 
segurança industrial

Meus objetivos/metas 
estão claramente em linha 
com o meu departamento 
e/ou operação

A Kinross Gold demonstra 
valores e princípios que eu 
respeito

As regras de segurança 
industrial são cuidadosa-
mente observadas, mesmo 
que isto leve à interrupção 
do trabalho

Meu supervisor reconhece 
e recompensa o 
comportamento pautado 
pela segurança

Eu acredito existir nesta 
Companhia a oportunidade 
de desenvolvimento e de 
crescimento pessoal

85% 

81% 

81% 

80% 

77% 

76% 

75% 

67% 

66% 
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DESCUBRA O CAMINHO:
ENFRENTANDO O DESAFIO DO 
RECRUTAMENTO
Entre hoje e 2014, um dos maiores desafi os da Kinross é atrair milhares de novos 
funcionários para a empresa e reter aqueles que já temos – em um mercado muito 
competitivo. O sucesso dos nossos projetos de crescimento depende de respondermos 
bem a este desafi o.

A demanda por profi ssionais de mineração é alta e a oferta, baixa: uma grande 
porcentagem deles se aproxima da aposentadoria, as universidades não estão formando 
sufi cientemente rápido novos graduados em mineração e todos estão se esforçando 
muito para reter os seus melhores talentos.

Cada funcionário da Kinross pode nos ajudar a enfrentar o desafi o do recrutamento: 
encorajamos você a nos indicar pessoas qualifi cadas da sua rede. Como embaixador da 
Companhia, lembre-se de que a forma como você descreve a sua experiência de carreira 
na Kinross pode ter um impacto muito positivo nestes nossos esforços de recrutamento.

Funcionários em nosso projeto Fruta del Norte, no Equador

5

Da esquerda para a direita: Randy Burggraff (Gerente Geral, 
Round Mountain), Jaana Härkönen (Vice-Presidente, Recursos Humanos, 

Operações), Dan Snodgress (Gerente Geral, Fort Knox) e Mark Ioli 
(Gerente Geral, Kettle River – Buckhorn)

Doug Moore 
(Gerente de Mina, Fruta del Norte)

Will Dunford (Participante do Programa Geração Ouro; Analista, 
Desenvolvimento Corporativo), Edison Botto (Geólogo, 

Lobo-Marte) e Sanaa Alibhai (Geólogo Júnior)

1

3

2
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REFORÇAR OS RECURSOS HUMANOS 
E EQUIPES DE RECRUTAMENTO, A 
NÍVEL CORPORATIVO E NAS REGIÕES;

CRIAR UMA EXTENSA E GLOBAL BASE 
DE DADOS SOBRE PROFISSIONAIS 
DA MINERAÇÃO, TANTO OS INTERNOS 
COMO OS EXTERNOS;

CONSTRUIR A MARCA DE UM 
EMPREGO CENTRADO EM NOSSOS 
VALORES E NO JEITO KINROSS;

FORTALECER AS RELAÇÕES COM 
AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES E 
CONTINUAR A TIRAR PARTIDO DO 
SUCESSO DO NOSSO PROGRAMA 
GERAÇÃO OURO;

CRIAR E ALAVANCAR PROGRAMAS 
LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES PROFISSIONAIS; E

AVALIAR COMO A KINROSS PODE 
FAZER USO DAS MÍDIAS SOCIAIS 
COMO O FACEBOOK, TWITTER E 
LINKEDIN PARA ATRAIR NOVOS 
TALENTOS.

Nas páginas seguintes, você poderá 
ler a respeito de como estamos colocando 
em ação essa estratégia no conjunto 
da Kinross.

Na Kinross, lidamos com o desafi o do 
recrutamento usando uma estratégia 
abrangente que inclui:

6
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DVOINOYE
230*

TASIAST
3.500*

LOBO-MARTE

200*230*

DVOINOYE

Engenheiros de Minas

Gerentes de Projeto

Gerentes de Construção

Gerentes de Manutenção

Metalúrgicos

Controlador

Superintendente de 
Recursos Humanos

Profi ssionais de Saúde 
& Segurança Industrial

Engenheiros de Minas

Engenheiros Mecânicos

Metalúrgicos

Geólogos de Exploração

Engenheiros de Tubulação

Engenheiros de Instrumentação

Engenheiros Civil & Estrutural

Superintendentes de Projetos

Superintendente de Geologia

Superintendente Eletricista

Gerentes de Manutenção

Superintendente de Operações 
da Planta

Superintendente– Engenharia 
de Mina

Gerente de Mina

Gerente de Planta

Gerente de Relações com 
os Funcionários

Gerente de Recrutamento

Gerente de Treinamento de 
Funcionários

Profi ssionais de Saúde 
& Segurança Industrial

LOBO-MARTE
200*

FRUTA DEL NORTE
400*

OS NOSSOS PRINCIPAIS PROJETOS DE CRESCIMENTO: 

FRUTA DEL NORTE

400*3.500*

TASIAST

Engenheiros de Minas

Engenheiros Elétricos

Engenheiros Mecânicos

Metalúrgicos

Engenheiros de Processo

Técnicos de Processo

Geólogos de Exploração

Planejadores de Minas

Químicos & Técnicos 
de Laboratório

Operadores

Profi ssionais de Compras

Profi ssionais de Manutenção

Perfuradores, Dinamitadores 
& Peritos

Administração/Recursos 
Humanos/Profi ssionais 
de Finanças

Profi ssionais de Saúde 
& Segurança Industrial

* Observe-se que as projeções sobre o número de empregos são apenas estimativas e estão sujeitas a alterações. Estas estimativas incluem terceirizados, 
nacionais e estrangeiros, e não incluem novos contratados que precisaremos recrutar em apoio ao crescimento orgânico nas atuais operações.

Supervisor de Segurança 
de Construção

Engenheiros Instrutores 

Metalúrgicos

Geólogos de Exploração

Operadores

Profi ssionais de Manutenção

Mecânicos

Técnicos de Ventilação

Técnicos de Engenharia

Geólogos

Técnicos em Mineração 
Subterrânea

Profi ssionais de Saúde 
& Segurança Industrial

POSIÇÕES-CHAVE A SEREM PREENCHIDAS: POSIÇÕES-CHAVE A SEREM PREENCHIDAS: POSIÇÕES-CHAVE A SEREM PREENCHIDAS: POSIÇÕES-CHAVE A SEREM PREENCHIDAS: 

NÚMERO DE NOVOS 
FUNCIONÁRIOS E 
TERCEIRIZADOS REQUERIDOS: 

NÚMERO DE NOVOS 
FUNCIONÁRIOS E 
TERCEIRIZADOS REQUERIDOS: 

NÚMERO DE NOVOS 
FUNCIONÁRIOS E 
TERCEIRIZADOS REQUERIDOS: 

NÚMERO DE NOVOS 
FUNCIONÁRIOS E 
TERCEIRIZADOS REQUERIDOS: 

O DESAFIO: QUEM ESTAMOS 
PROCURANDO? PARA OCUPAR 
QUE LUGAR?
Este mapa ilustra o número aproximado de novas pessoas que 
precisamos contratar entre hoje e 2014 para alguns dos 
nossos maiores projetos ao redor do mundo.



CONHEÇA 
AMY GRACE 

Em junho de 2011, Amy Grace juntou-se à Kinross como 
Vice-Presidente, Contratação Global de Talentos. Ela é 
responsável por projetar e liderar a execução da estratégia de 
longo prazo de contratação de talentos, em apoio as nossas 
operações globais e projetos de desenvolvimento, e por 
assegurar o devido alinhamento com os nossos valores e 
objetivos corporativos. Em resumo, Amy está  encarregada de 
enfrentar o desafi o do recrutamento.

“A oportunidade de recrutamento na Kinross tem um signifi cado”, 
diz Amy. “Com alguns dos melhores projetos de mineração de 
ouro no mundo e uma cultura empresarial dinâmica, podemos 
oferecer opções de carreira muito atraentes para profi ssionais 
experientes e recém-formados. As suas indicações podem vir a 
ter um papel decisivo no nosso sucesso: se tiver um amigo, 
familiar ou um profi ssional conhecido que esteja interessado em 
juntar-se a uma das empresas que mais crescem na nossa 
indústria, queremos ouvir a respeito dele (dela). Se você 
mesmo(a) quer assumir um novo desafi o em nossa empresa, nós 
queremos ouvir sobre isto. Eu encorajo todos os nossos 
funcionários a compartilhar os seus comentários e a se 
envolverem: ajude-nos para que outros descubram tudo o que a 
Kinross tem a oferecer” – Amy Grace (Vice-Presidente, 
Contratação Global de Talentos)

FORTALECIMENTO 
DA NOSSA EQUIPE DE 
RECRUTAMENTO

Formar equipes de recrutamento fortes e efi cientes em Toronto e 
demais regiões tem sido um passo decisivo para desenvolver e 
lançar a nossa estratégia de recrutamento e, também, para fazer os 
nossos esforços locais de contratação saírem do papel. Temos 
fortalecido o departamento de recrutamento e colocado o foco em 
quatro áreas principais:

1. Procura de Talentos              
Uma reforçada equipe de recrutamento está procurando os melhores 
candidatos para preencher posições em aberto. Esta equipe inclui 
especialistas em recrutamento da Kinross vindos de todas as partes 
da nossa organização (expatriados) e baseados em Toronto, bem 
como quatro equipes regionais de procura de talentos que cobrem a 
América do Norte, América do Sul, Rússia e África Ocidental. Cada 
uma dessas equipes funciona de forma própria para atrair e 
selecionar talentos para as suas respectivas regiões e projetos.

2. Tecnologia & Suprimento         
Os membros da equipe estão nos ajudando a expandir a capacidade 
tecnológica e também  a usar a tecnologia para encontrar as 
pessoas que desejamos atrair para a nossa Companhia. Isto inclui 
reforçar o nosso Sistema de Rastreamento de Candidatos online, 
estabelecer uma base de dados global de candidatos internos e 
externos, expandir a nossa presença na internet e muito mais.

3. Marca de Emprego & Mídia            
Os membros da equipe estão nos ajudando a construir a nossa 
marca de emprego e a promovê-la globalmente.

4. Assuntos Universitários           
Os membros da equipe estão nos ajudando a estabelecer parcerias 
reciprocamente benéfi cas com universidades de primeira linha. A 
força, que segue evoluindo, da nossa equipe global de recrutamento 
tem ajudado a aumentar signifi cativamente a nossa capacidade 
interna para preencher posições em aberto; tem igualmente reduzido 
em 90% a nossa dependência das agências de recrutamento 
de pessoal. 

A nossa nova marca de emprego será lançada localmente nos 
próximos meses e utilizada em grandes campanhas publicitárias 
voltadas para atrair novos candidatos para a Kinross. Ela retrata 
funcionários de toda a Companhia  e incentiva os potenciais 
novos contratados a Descobrir O Jeito Kinross – um slogan 
inspirado em nossa fi losofi a orientadora. A campanha destaca o 
nosso compromisso com segurança industrial, mineração 
responsável e desenvolvimento profi ssional, e sublinha as 
extraordinárias perspectivas de crescimento da Kinross no futuro.

“A nova marca de emprego da Kinross leva os nossos esforços 
de recrutamento a um novo patamar”, diz Scott Turner, que 
recentemente se juntou à Kinross no recém-criado papel de 

Gerente, Marca de Emprego. “Ao lançarmos a nova campanha 
publicitária de recrutamento nos mercados locais, estaremos 
dando à Kinross um ar e aparência distintos que ajudarão a 

promover a nossa marca e a nossa cultura no mundo.”

Scott Turner (Gerente, Marca de Emprego)

1

“PESCANDO” NUM 
POÇO DE TALENTOS

DESCUBRA O 
JEITO KINROSS: 
A NOSSA NOVA MARCA 
COMO EMPREGADOR

Antes de atrair os melhores quadros para as nossas fi leiras, 
precisamos identifi car quem são estas pessoas. Atualmente, 
estamos organizando um banco de dados global que lista 
centenas de profi ssionais de ponta em nossa indústria, 
incluindo tanto os internos (i.e., funcionários da Kinross) 
quanto os potenciais candidatos externos. No futuro, vamos 
usar esta lista para focar em funcionários cujas habilidades e 
experiências têm o potencial de agregar valor em operação, 
projeto ou área específi ca do nosso negócio, bem como em  
novas pessoas que desejamos incorporar às nossas fi leiras. 
Se você está interessado em aprender mais sobre as opções 
de carreira que podem estar disponíveis na Kinross, por favor 
fale com o seu RH ou com o gerente de recrutamento local.

Visite www.kinross.com/careers para explorar as 
oportunidades disponíveis em nossa empresa.

2

3

Amy Grace 
(Vice-Presidente de Contratação 

Global de Talentos)
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Além de reforçar os canais tradicionais de marketing, como 
publicidade impressa e rádio, também estamos avaliando 
oportunidades na mídia social e maneiras de melhor usar os sites 
como Facebook, Twitter e LinkedIn em apoio aos nossos esforços 
de recrutamento. Ao longo dos últimos meses, o LinkedIn se 
tornou uma ferramenta de recrutamento fundamental para a 
Kinross e, hoje, empregamos um caça-talentos cujo única função 
é a de gerir o site e acompanhar os movimentos de pessoas 
muito importantes na mineração mundial.

Para seguir a Kinross no LinkedIn, acesse www.linkedin.com/
company/kinross-gold-corporation e clique no botão “Siga a 
Companhia” próximo ao canto superior direito da página internet.

PARCERIA COM 
UNIVERSIDADES

DESENVOLVENDO 
FONTES LOCAIS 
DE TALENTOS 

AUMENTANDO OS 
NOSSOS ESFORÇOS 
NAS MÍDIAS SOCIAIS

Em países como a Mauritânia e Equador, aonde a indústria da 
mineração ainda não está bem estabelecida, enfrentamos 
desafi os de recrutamento únicos – principalmente a grande 
escassez de talentos locais com o devido treinamento. Como 
resposta, estamos criando e reforçando uma ampla variedade de 
programas locais de desenvolvimento de competências, para 
treinar centenas de pessoas do lugar e integrá-las. Estamos 
também desenvolvendo parcerias com instituições locais de 
formação técnica, visando oferecer treinamento em competências 
para áreas específi cas e de acordo com as nossas necessidades.

Em Tasiast, estamos fazendo investimento muito signifi cativo na 
formação dos funcionários, incluindo o estabelecimento de  
instalações próprias de treinamento e o desenvolvimento de 
programas de treinamento extensivo e sob medida para trabalhos 
específi cos. Estamos também estabelecendo programas de 
desenvolvimento no longo-prazo, para aumentar o nível 
acadêmico dos candidatos selecionados e prepará-los para 
programas de treinamento de operador especializado ou 
programas de aprendizagem.

Na Kinross, apoiamos a educação, a pesquisa 
e o futuro da mineração através de parcerias 
com importantes universidades. Ao investir na 
educação, estamos investindo nos jovens que 
levarão a nossa indústria adiante, bem como 
nas disciplinas específi cas que servem de 
suporte ao nosso negócio. Sabemos 
também que as parcerias efetivas com as 
universidades se traduzem em mais estudantes
que vêem na  Kinross o seu empregador 
preferido, antes e após a graduação.

Algumas das nossas parcerias universitárias recentes incluem: 
$1 milhão em fi nanciamento para a Universidade do Alaska em 
Fairbanks visando oferecer formação avançada para estudantes 
de engenharia de mineração; $300,000 para estabelecer um 
professorado na nova Escola de Economia, em Moscou; e $10 
milhões para ajudar a construir uma escola de mineração 
na Mauritânia.

Olhando para o futuro, o nosso objetivo é estabelecer muito mais 
parcerias globais e regionais com universidades e, em apoio a 
estes esforços, nomeamos Colleen Gillis para o recém-criado 
papel de Gerente, Assuntos Universitários Globais. Em 
colaboração com as equipes regionais, Colleen está trabalhando 
para estabelecer relações com as mais importantes universidades 
e procurando tornar mais forte o reconhecimento da marca 
Kinross, através de campanhas de marketing e eventos de 
recrutamento no campus. O nosso objetivo estratégico é 
desenvolver uma carteira de candidatos através de oportunidades 
de estágio para estudantes e recrutamento de recém-formados.

Colleen Gillis 
(Gerente, 
Assuntos 

Universitários 
Globais)

4 5
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Cartazes apresentados nos eventos da Kinross 
de recrutamento universitário 
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CELEBRANDO 
NOSSOS VALORES 
E GANHADORES 

Na terceira cerimônia anual do Prêmio Vivendo Nossos Valores (PVNV), em Toronto, no mês de julho, 
a Kinross prestou reconhecimento a alguns dos seus colaboradores mais exemplares, os quais 
verdadeiramente refl etem e vivem os nossos valores: as pessoas em primeiro lugar, a cidadania 
corporativa exemplar, a cultura de alto desempenho e a rigorosa disciplina fi nanceira.

Mais de 1.700 candidaturas foram apresentadas ao programa PVNV (mais do que o dobro do ano 
passado) e todos os nossos locais, operações e escritórios ao redor do mundo participaram.

Parabéns a todos os vencedores nas categorias Ouro e Prata deste ano!

AS PESSOAS 
EM PRIMEIRO 
LUGAR
ADALBERTO 
MAGALHÃES
Chefe de Manutenção 
Mecânica, Paracatu

KHATTARI 
OULD AHMED 
HADAD
Operador de Expedição, 
Tasiast 

EVA TORO
Compradora, Copiapó

CULTURA 
DE ALTO 
DESEMPENHO
CHARLIE DAVIES
Gerente de Exploração, 
Toronto 

JUSTICE AKRAMAH
Supervisor Eletricista Sênior, 
Chirano 

RICK CRUEA
Gerente de Manutenção, 
Round Mountain

CIDADANIA 
CORPORATIVA 
EXEMPLAR
DAVE STEWART
Coordenador 
Ambiental, 
Fort Knox

JORGE OPAZO 
Supervisor de Turno, 
Refi naria, 
La Coipa

DEANA ZAKAR
Assistente Executiva, 
Kettle River – Buckhorn 

RIGOROSA 
DISCIPLINA 
FINANCEIRA
JOHN MEYER
Diretor de Serviços Técnicos, 
Fruta del Norte

GENNADY KHODOV
Chefe Eletricista, Kupol 

CÉSAR ALMARZA
Engenheiro Geotécnico, 
Maricunga

Festa da cerimônia de entrega do PVNV, em Toronto
Justice Akramah (Vencedora na Categoria Prata, Cultura de Alto 

Desempenho) dançando com bailarinos de Gana, na cerimônia do PVNV

Adalberto Magalhães 
(Vencedor na Categoria Ouro, As Pessoas em 

Primeiro Lugar) aceita o prêmio na festa de 
cerimônia do PVNV 

Os vencedores do PVNV 2010/2011 e seus 
convidados na cerimônia de premiação, em Toronto

Eva Toro 
(Vencedora na Categoria Prata, 

As Pessoas em Primeiro Lugar) recebe 
o seu prêmio 

Dave Stewart  
(Vencedor na Categoria Ouro, 

Cidadania Corporativa Exemplar) 
recebe o seu prêmio
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Deana Zakar 
(Assistente Executiva, Kettle River – Buckhorn)

Charlie Davies 
(Gerente de Exploração, Toronto)



César Almarza (Vencedor na Categoria Prata, Rigorosa Disciplina 
Financeira) e sua noiva Amal

Khattari Ould Ahmed Hadad (Vencedor na Categoria Prata, As Pessoas 
em Primeiro Lugar) e sua esposa Amenitou

Os vencedores do Prêmio Vivendo Nossos Valores, com direito 
cada um a um convidado da sua livre escolha, desfrutam de uma 
viagem para Toronto, o que inclui uma visita as Quedas do 
Niágara e à Torre CN e passeios ao redor da cidade. Esta é uma 
oportunidade excepcional para os nossos vencedores 
compartilharem as suas histórias cheias de inspiração e as suas 
experiências únicas, e para discutir por que os nossos valores 
são importantes para eles e para a nossa Companhia. A viagem 
para Toronto culmina com cerimônia e jantar oferecido por 
Tye Burt (Presidente e CEO), contando com a presença de 
importantes líderes da Kinross.

CELEBRANDO 
OS VENCEDORES 
DO PVNV

Gennady Khodov (Vencedor na 
Categoria Prata, Rigorosa Disciplina 

Financeira) recebe o seu prêmio

Dave Stewart (Vencedor na Categoria Ouro, Cidadania 
Corporativa Exemplar) com sua esposa Merry na embarcação de 

boas-vindas ao jantar do PVNV
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Rick Cruea (Vencedor na Categoria 
Prata, Cultura de Alto Desempenho) 

e sua esposa Annette

VISITE A PÁGINA INTERNET 
NA KINROSS CONNECTED 
PARA VER MAIS FOTOS DA 
CELEBRAÇÃO DO PRÊMIO 
VIVENDO NOSSOS VALORES 
DESTE ANO.

Charlie Davies 
(Vencedor na Categoria 
Ouro, Cultura de Alto 

Desempenho), com sua 
esposa Toni e seu 

fi lho Oliver

Deana Zakar (Vencedora na Categoria Prata, Cidadania Corporativa Excepcional) 
com o marido Josh e seu fi lho Henry em Niagara Falls

Jorge Opazo (Vencedor na Categoria Prata, 
Cidadania Corporativa Exemplar) e Eva Toro 
(Vencedora na Categoria Prata, As Pessoas 

em Primeiro Lugar) em Niagara Falls

Jorge Opazo (Vencedor na 
Categoria Prata, Cidadania 
Corporativa Exemplar) beija 

o seu prêmio

Justice Akramah (Vencedor na Categoria Prata, 
Cultura de Alto Desempenho), e sua esposa Sarah

14
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Empresas de mineração enfrentam 
pressão crescente nos custos do 
diesel, energia e outros insumos; a 
escalada nos custos dos bens de 
capital e construção; e um mercado 
muito competitivo na procura de 
talentos. Para contra-atacar tais 
pressões, a Kinross se esforça 
visando alcançar a excelência 
operacional através das melhores 
práticas e dos programas de  
Aperfeiçoamento Contínuo (AC).

Paul Tomory (Vice-Presidente, Estratégia Operativa) e Claude Schimper (Gerente Geral, Kupol)

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO: 
REVENDO 2011 & 
ANTECIPANDO 2012 
 
Em 2011, os programas de AC da Kinross estão em vias de propiciar uma economia da 
ordem de aproximadamente US$42 milhões, puxada por resultados excepcionais em 
Kupol e pela excelência, que prossegue, de Round Mountain, vencedora do Prêmio AC 
de 2010. Outros destaques do ano incluem o AC a nível global no programa de pneus 
e o foco de toda a empresa nas melhores práticas em frota de mineração.

Olhando adiante para 2012, a equipe de AC tem por objetivos:

• Continuar a causar um impacto real nos resultados fi nanceiros;
• Ter um foco renovado nas operações da Kinross na América do Sul;
• Estabelecer programas estruturados de AC em Tasiast e Chirano;
•  Fortalecer parcerias com os principais fornecedores em iniciativas de AC (por 

exemplo, meios de moagem e cianeto) e seguir reforçando as relações com 
fornecedores de pneus e equipamentos; e

• Oferecer treinamento em ferramentas avançadas para as nossas equipes de AC.

“Todos os nossos esforços de 
AC têm por motor os funcionários 

e as nossas conquistas são o 
resultado direto da sua inovação, 
comprometimento e direção para 

encontrar o melhor possível a cada 
dia. Grato a todos aqueles que 

continuam a contribuir para 
o nosso sucesso.”

Paul Tomory (Vice-Presidente, 
Estratégia Operativa)

APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO:
BUSCANDO A EXCELÊNCIA OPERACIONAL…
DO JEITO KINROSS
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RESPONDENDO À  
ESCASSEZ MUNDIAL 
DE PNEUS
A frota da Kinross de caminhões Caterpillar 793 será mais do que 
triplicada até 2014 e isto signifi ca que os pneus terão importância 
decisiva nos nossos grandes projetos a céu aberto como Tasiast 
e Lobo-Marte. Ao mesmo tempo, ocorre que o boom atual das 
commodities colocou uma grande pressão sobre a oferta mundial 
de pneus.

Como resposta, a Kinross formou uma Força Tarefa Global de 
Pneus liderada por Luke Jalsevac (Gerente, Operações 
Estratégicas) e Kirk McLellan (Gerente, Suprimentos Globais), 
com representação de todos os locais da Kinross que fazem uso 
do Caterpillar 793s. A força tarefa tem três objetivos principais:

1. Adquirir Pneus em Número Sufi ciente

Para evitar a exposição a um único fornecedor, o nosso grupo 
global da cadeia de suprimentos assinou contratos experimentais 
com três fornecedores de Nível 2 (Tier 2) – Titan, UF Internacional 
e Xthra – e, com êxito, adquiriu todos os pneus que a Kinross 
necessitará de hoje a 2014.

2. Otimizar a Distribuição & Manter 
a Segurança como Prioridade

Por razões de segurança, a força tarefa concluiu que somente os 
pneus do Nível 1 (Tier 1) devem ser instalados na frente de todos 
os 793S Cat. Para garantir que os mesmos estejam disponíveis 
para atender a esta necessidade, alguns deles, originalmente 
previstos para Round Mountain, Fort Knox e Paracatu, serão 
realocados para Tasiast. Pneus de Nível 2 (Tier 2) serão instalados 
na parte traseira do 793s em todos os quatro locais e prossegue 
uma fase de testes liderada por Daren Hawkins (Planejador de 
Médio Prazo/Gerente do Programa de Pneus, Round Mountain), 
Jeff Wilson (Superintendente de Pneus, Manutenção de 
Equipamentos Móveis, Fort Knox), Evandro Correia 
(Superintendente de Manutenção de Equipamentos Móveis, 
Paracatu), e Mike Zemenchik (Gerente de Manutenção, Tasiast). 
Os resultados de tais testes serão utilizados para determinar 
quais os pneus com melhor desempenho em cada local: após 
esta avaliação, os pneus serão alocados de acordo as 
suas características.

3. Obter o Máximo do Que Temos

Na maior parte dos locais já estão em curso iniciativas de AC 
relacionadas a pneus. Porém, continuar a obter maior vida útil para 
estes últimos será ainda mais crítico em 2012. A Força Tarefa de 
Pneus desenvolveu KPIs padronizados para permitir melhor 
avaliação comparativa, e está documentando as melhores práticas 
em gestão de pneus na Kinross. Todo este trabalho se constituirá 
em base para iniciativas de AC relacionadas com pneus em cada 
local, em 2012.

Matt Johnson (Terceirizado, Purcell Tire) testa a pressão de ar 
e temperatura de pneus num Cat 793 em Tasiast                

Nosso pátio de estocagem de pneus 
em Round Mountain

Jeff Wilson 
(Superintendente de Manutenção de Equipamentos Móveis, Fort Knox)
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CÓDIGO DE BARRAS 
EM KUPOL

CONHEÇA 
VLADIMIR 
PANARIN:
DIRETOR REGIONAL 
DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS, 
RÚSSIA

A gestão de estoque efi ciente é fundamental: quando um 
equipamento precisa ser reparado, é necessário ter fácil acesso 
às peças para que os impactos na produção sejam mínimos. Em 
Kupol, a gestão de estoque é ainda mais crítica devido à grande 
distância do local da mina e também à longa e complicada rota 
de entrega de suprimentos para o local.

Partes ou componentes com código de barras requerem 
scanners portáteis para ler os rótulos impressos. Uma vez 
digitalizada, a informação é automaticamente transferida para um 
módulo JD Edwards de gerenciamento de estoque. Isto reduz 
signifi cativamente a chance de erro humano e ajuda a assegurar 
a reordenação oportuna das partes ou componentes.

Em 2011, a Kupol começou a implementar um projeto de código 
de barras em duas fases, sob a direção da equipe de AC de 
Kupol (Igor Miasnikov e Jason Lever): a primeira fase levará o 
código de barras ao estoque no armazém de Kupol; a segunda, 
por sua vez, envolve a automatização da cadeia de suprimentos 
de Kupol quando os embarques chegarem nos portos de 
Magadan, Everett e Pevek.

Vladimir Panarin juntou-se à 
Kinross em setembro de 2011 e 
traz consigo uma riqueza de 
experiências em Gerenciamento 
da Cadeia de Suprimentos. 
Anteriormente, ele trabalhou em 
uma das maiores empresas de 
mineração e metalurgia (alumínio) 
na Europa Central e, no início da 
carreira, adquiriu uma signifi cativa 
experiência de trabalho em uma 
das maiores empresas de 
transporte do mundo. Vladimir está 
baseado em nosso escritório de 
Magadan e suas responsabilidades 
incluem a logística e aquisições 
locais e importações, bem como 
alfândega e armazenagem. 
Ele se reporta a 
Warwick Morley-Jepson 
(Vice-Presidente Regional, 
Rússia).

RASTREAMENTO DOS 
CONTÊINERES DE CARGA
Durante a temporada de inverno 2011/2012, enviaremos o equivalente 
a 5.000 contêineres de carga para Kupol e Dvoinoye: cerca de metade 
deles provêm do Porto de Everett, próximo a Seattle, costa oeste dos 
Estados Unidos, e o restante é originário da China, Alemanha ou do 
interior da Rússia. Todos eles chegam ao Porto de Pevek no Oceano 
Ártico e são, então, colocados em caminhões para que, através da nossa 
estrada de inverno, cheguem às duas operações.

O AC de Kupol, a Cadeia de Suprimentos e as equipes de JD Edwards 
estão testando um novo de sistema de rastreamento de contêineres de 
carga, para determinar se ele pode monitorar, com precisão e efi ciência, 
contêineres viajando através do Porto de Everett e do Porto de Pevek até 
que fi nalmente cheguem ao nosso armazém de Kupol. Até aqui, no 
momento em que os contêineres de carga são descarregados dos 
navios, os trabalhadores devem analisar cada recipiente e registrar o seu 
número de identifi cação. Milhares de contêineres de carga podem ser 
empilhados em um alto de três, desestimulando a inspeção mais 
detalhada. Quando a identifi cação não for lida corretamente, Kupol pode 
perder o rastreamento dos contêineres destinados ao local da mina.

Leitores de código de barras serão colocados dentro do armazém e dos 
portões do porto, empilhadeiras e computadores móveis, para que leiam 
e registrem automaticamente os movimentos dos contêineres. Isto irá 
reduzir para quase zero o tempo necessário para registrar e inserir os 
números de série. O rastreamento será automatizado, preciso e 
completo, levando à melhor visibilidade e utilização dos ativos. O sistema 
de rastreamento deve ajudar Kupol a manter o controle dos contêineres 
de carga e reduzir os dispendiosos erros que resultam de 
recipientes perdidos.

Vladimir Panarin 
(Diretor Regional, Cadeia 
de Suprimentos, Rússia)

Caminhões de suprimentos que transportam contêineres de 
carga ao longo da estrada de inverno que nós construímos a 
cada ano a partir do Porto de Pevek para Dvoinoye e Kupol

Armazéns no Porto de Pevek

Amostra de Código 
de barras em Kupol

Dmitry Smirnov 
(Especialista, TI) e sua 
equipe testaram, com 

sucesso, o hardware do 
código de barras na rede 

Wi-Fi local de Kupol

 Bahtier Nabatov 
 (Gerente, Logística 

& Compras) e 
Mikhail Starovoytov 

(Subgerente, Logística & 
Compras) vão gerenciar 
o processo do código de 
barras quando ele estiver 
totalmente implementado 

no armazém de Kupol
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Parabéns a Round Mountain, vencedora do Prêmio 2010 de Excelência em Aperfeiçoamento Contínuo (AC). No referido ano, a Round 
Mountain alcançou economias com AC da ordem de $15 milhões, ou mais de US$40 a onça. Isto foi obtido através de: iniciativas nas minas 
que aumentaram a disponibilidade, rendimento e recuperação; iniciativas nas minas que aumentaram a disponibilidade do carregador Komatsu; 
e redução no tempo de mudança dos turnos – só para citar alguns fatores. Round Mountain também seguiu construindo uma cultura de AC, 
implementando os 5S* em toda a operação e estabelecendo um programa de liderança rotativa no AC. Parabéns a Randy Burggraff 
(Gerente Geral), Bruce Thieking (Gerente de Operações), Rick Cruea (Gerente de Manutenção e vencedor do Prêmio 2010/2011 
Vivendo Nossos Valores), David Clark (Gerente de AC 2010), Frank Wagener (atual Gerente de AC) e a todos aqueles da equipe de 
Round Mountain pelo excelente trabalho e resultados.

ROUND MOUNTAIN GANHA O PRÊMIO 2010 DE 
EXCELÊNCIA EM APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO

AC EM MARICUNGA 
TREINAMENTO CINTOS 
VERDES & LANÇAMENTO 
DO PROGRAMA 5S 
Parabéns aos seguintes funcionários de Maricunga, que foram 
premiados com os Cintos Verdes do Six Sigma em outubro de 2011.

Hugo Moreno
Projeto Six Sigma
Tempo entre Eluições

Rodolfo Mena 
Projeto Six Sigma
Qualidade do 
Produto Triturado

Ivan Suarez 
Projeto Six Sigma
Confi abilidade dos 
Sistemas Hidráulicos

Fabian Osorio
Projeto Six Sigma
Desempenho do 
Transporte

Carlos Palacio
Projeto Six Sigma
Desempenho dos 
Carregadores

A nossa sala de ferramentas da 
manutenção em Paracatu, após a 

implementação do 5S

Maricunga deu partida no 5S com uma intervenção na sala de ferramentas de 
manutenção do triturador e no laboratório de análises da planta. Na foto acima, 
da esquerda para a direita: Omar Duran (Engenheiro de Aperfeiçoamento 

Contínuo), David Clark (Gerente, Programas Globais de AC), Mario Guerrero 
(Responsável pelo Setor de Ferramentas), Wilson Muñoz (Mecânico de 

Manutenção) e Francisco Carvajal (Supervisor de Manutenção Mecânica)

Helisangela Mendonça 
(Analista, Aperfeiçoamento 
Contínuo) coordenou os 

esforços de 5S em Paracatu

O Programa 5S* em Paracatu visa transformar o ambiente de toda 
a operação. Os esforços recentes tiveram como foco aperfeiçoar 
as áreas de trabalho dos funcionários, reduzindo desperdícios e 
custos e aumentando a produtividade dos processos, ao rever a 
maneira como os itens são usados e organizados.

5S EM 
PARACATU

Principais colaboradores para o êxito do Aperfeiçoamento Contínuo em Round Mountain: da esquerda para a direita: 
Don Weeks (Superintendente Eletricista), Mary Wootton (Superintendente, RH), Terry Jennings (Geólogo-Chefe), 

Darrell McMillan (Instrutor, Processamento de Minério), Marty Kelley (Supervisor Sênior, Mudança de Turnos na Mina), 
Matt Mock (Supervisor, Projetos), Chris Swanson (Superintendente, Manutenção Móvel), Bert Mavity 

(Capataz Geral, Manutenção Móvel), Jimmy Lucero (Capataz Geral, Mina), Gordon Walters (Superintendente, 
Processamento de Minério), Kris Szewczak (Analista, Six Sigma), Marcelo Castillo (Gerente, Processamento 

de Minério) e John Miller (Facilitador do Lean)

* 5S é uma metodologia de organização do trabalho que permite aos indivíduos trabalharem de forma mais segura e efi ciente, através da padronização dos procedimentos 
de trabalho e da redução da atividade que não agrega valor.



A KINROSS 
AO REDOR DO MUNDO

Eventos e Histórias de Êxitos em 
Nossa Comunidade Global

Em setembro, a Kinross foi indicada ao DJSI World pela primeira vez, assim como ao DJSI América do Norte pela segunda vez 
consecutiva. O Índice DJSI World é, a nível mundial, um dos mais amplos e respeitados reconhecimentos ao alto desempenho 
em responsabilidade corporativa. Ele versa sobre líderes em sustentabilidade global e as Companhias indicadas a integrá-lo devem 
se distinguir em áreas como economia corporativa, desempenhos ambiental e social. Avançar, passando do Índice América do Norte 
ao Índice Global, é uma conquista signifi cativa. É um testemunho do compromisso da Kinross com a responsabilidade corporativa e 
também dos impactos positivos que os nossos funcionários vêm causando nas comunidades locais em que a Kinross opera ao 
redor do mundo. 

A KINROSS INTEGRA O ÍNDICE DOW JONES DE 

SUSTENTABILIDADE 
GLOBAL (DJSI WORLD)
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APOIO AOS ESPORTES EM  

MAGADAN
MINERAL HILL 
GANHA O PRIMEIRO PRÊMIO 
EM RECUPERAÇÃO 

Em outubro, a Kinross em Magadan orgulhosamente 
apresentou uma renovada e multifuncional instalação para 
esportes na escola local. Graças a um novo sistema de 
iluminação, estudantes e residentes locais podem agora jogar 
futebol, basquete, hockey ou voleibol tanto de dia quanto à 
noite. O projeto resultou de uma iniciativa conjunta entre o 
nosso escritório de Magadan e o governo local, e 
compareceram à cerimônia de lançamento os funcionários da 
Kinross, o Prefeito e Vice-Prefeito, lideranças do Dept. de 
Educação e do Comitê Esportivo de Magadan, professores e 
estudantes. A Kinross contribuiu com cerca de US$68,000 para 
o projeto, ajudou com o transporte dos equipamentos do centro 
esportivo por via férrea e marítima desde a Rússia Central até 
Magadan e forneceu os materiais necessários à instalação do 
sistema de iluminação. 

Parabéns à nossa operação Mineral Hill em recuperação, a qual 
recentemente foi agraciada pelo Bureau de Gerenciamento de 
Terras dos EUA com o Prêmio Ambiental Hardrock Mineral 2011. 
Esta premiação é em reconhecimento aos operadores com um 
histórico excepcional de atender ou mesmo exceder os requisitos 
de recuperação. Mineral Hill é um importante projeto de 
recuperação da Kinross localizado no Estado de Montana, próximo 
à entrada norte do Yellowstone National Park. Adquirido pela 
Kinross como parte da fusão TVX/Echo Bay em 2003, Mineral Hill 
encontra-se hoje totalmente recuperado, sendo um importante 
habitat selvagem para cervos, alces, bisões, lobos e ursos cinzentos 
e negros. Graças à colaboração da comunidade, à engenharia 
inovadora, ao design criativo e ao nosso forte compromisso com a 
responsabilidade corporativa, Mineral Hill foi além no sentido de 
tornar-se modelo para a excelência em recuperação. 

Warwick 
Morley-Jepson 
(Vice-Presidente 

Regional, Rússia), no 
lançamento do novo 
centro esportivo em 

Magadan. À esquerda 
e ao fundo: Vladimir 

Petchonyi (Prefeito da 
Cidade de Magadan) 
e Kharen Petrosyan 

(Diretor, Finanças e 
Administração, Kinross 

Magadan) 

Mineral Hill

Crianças de Ilirney aprenderam como barras doré são vertidas em Kupol

DIVERSÃO PARA 
AS CRIANÇAS EM  

KUPOL

Em setembro, Kupol recebeu 
como convidados crianças de 
Ilirney, uma comunidade na 
região de Chukotka. Durante a 
visita, as crianças aprenderam 
sobre segurança na mina, 
fi zeram uma tour pela mesma, 
viram como barras doré são 
vertidas, foram à cozinha para 
algumas lições culinárias. 
Também participaram de aulas 
de arte e pintaram retratos de 
funcionários de Kupol. O evento 
correspondeu a uma segunda 
vez em que crianças da região 
de Chukotka visitaram Kupol, e 
mais visitas estão previstas 
para o futuro.
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A KINROSS DOA 
US$1 MILHÃO  
À UNIVERSIDADE DO ALASKA EM FAIRBANKS

A REALEZA BRITÂNICA VISITA Á 

KINROSS TORONTO

Recentemente, a Kinross doou cerca de US$1 milhão para 
dotar de fundos um avançado programa de treinamento para 
estudantes de engenharia de minas na Universidade de 
Alaska Fairbanks (UAF, em inglês). Os estudantes e a 
faculdade colaboram regularmente com a nossa operação de 
Fort Knox em projetos de pesquisa e os funcionários de Fort 
Knox, por sua vez, regularmente trabalham como membros 
voluntários nos conselhos consultivos da UAF. “A Educação é 
uma importante área para a Kinross e temos o prazer de 
apoiar a nova geração de engenheiros especializados em 
mineração no Alaska, ao provermos a UAF com uma fonte 
estável de recursos para pesquisa nos próximos três anos.”, 
afi rmou Tye Burt (Presidente & CEO). 

Em julho, a Kinross Toronto deu boas-vindas a Sua Alteza Real 
Príncipe Edward, Conde de Wessex, que estava em visita a 
Toronto para apresentar 150 Prêmios Duque de Edimburgo 
– um programa em reconhecimento a jovens canadenses que 
se destacam por serviços comunitários e pelo compromisso 
com o desenvolvimento profi ssional e crescimento pessoal. Em 
relação a estes Prêmios, a Kinross é Sócio-Fundadora da 
principal entidade encarregada do seu fi nanciamento – 
conhecida como Charter for Business. O Charter apoia a 
expansão do programa de premiação para jovens menos 
favorecidos ou em risco, e Tye Burt (Presidente & CEO) é um 
membro da sua Direção. Durante o almoço da Direção do 
Charter, a Kinross renovou o seu apoio com o valor adicional 
de $150,000, a serem parcelados em até seis anos. Após o 
almoço, Tye recepcionou o Príncipe Edward em uma visita aos 
nossos escritórios.

Tye Burt com o Príncipe Edward (Conde de Wessex), 
durante a visita à sede da Kinross em TorontoDa esquerda para a direita: Patrick Gamble (Presidente, Universidade 

do Alaska), Rajive Ganguli (Chefe do Departamento de Mineração 
e Engenharia Geológica, Professor de Engenharia de Minas), 

Doug Goering (Decano do Colégio de Engenharia e Minas da UAF), 
Lauren Roberts (Vice-Presidente Regional, Kinross América do Norte), 

Lorna Shaw (Gerente, Relações Comunitárias e com o Governo, 
Fort Knox) e Dan White (Diretor do Institute of Northern Engineering 

da UAF)

Um dos 17 centros educacionais próximos a Fruta del Norte 
que estão sendo reformados com o apoio da  Kinross

CONSTRUINDO 17 
NOVAS ESCOLAS  
PARA 800 ESTUDANTES

No Equador, a Kinross fez parcerias com o Ministério da 
Educação e o governo da paróquia de Los Encuentros para 
estabelecer um acordo cooperativo sob o Programa de 
Nivelação Escolar Acelerada visando renovar e desenvolver 
17 centros educacionais próximos ao projeto Fruta del Norte. 
A Kinross investiu aproximadamente US$157,000 neste projeto, 
o qual irá benefi ciar cerca de 800 crianças e jovens. Trabalhos 
de reforma e melhorias na escola serão implementados por 
mão-de-obra especializada local  e estão previstos para terminar 
em outubro de 2012. O Programa de Nivelação Escolar 
Acelerada visa aumentar o acesso à educação ao permitir às 
crianças a oportunidade de desenvolver as habilidades formais 
de que necessitam para cursar programas de treinamento 
em mineração. 
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OURO 
AO FINAL DO ARCO IRIS 

Esta fotografi a foi tirada por Erin Strang (Especialista Meio-ambiental) 
em 18 de agosto 2011 na nossa operação de Fort Knox no Alaska

TRANSFORMANDO 
O MODO COMO 
TRABALHAMOS:  

ÊXITOS COM 
OPN (BPO) 

Como companhia pública com atuação global, geramos milhões de transações – tudo, desde emitir ordens de compra de pneus a pagar os 
nossos funcionários, a criar ordens de serviço de forma a que um equipamento seja objeto de manutenção ou reparo, a pagar impostos, a 
reportar os resultados fi nanceiros, a fazer expedições por carreta, a embarcar componentes e peças para os nossos armazéns…e por aí vai a 
lista – tudo em apoio as nossas operações nas minas. Elas são o coração de tudo o que fazemos e as transações são como se fossem o 
sistema circulatório operando por detrás, para viabilizá-las. 

Em 2009, lançamos uma iniciativa chamada Otimização de Processos de Negócios (BPO, na sigla em inglês) para que pudéssemos gerenciar 
de maneira mais efi caz e efi ciente todas as nossas transações. Nossa meta foi melhorar dramaticamente o “sistema circulatório” representado 
pelas transações, tanto a nível local quanto no conjunto da Companhia. Como resposta, encarregados do OPN emergiram dos setores e 
departamentos de Finanças, Recursos Humanos, Manutenção e Suprimentos para tornarem-se guardiães dos nossos novos, aperfeiçoados e 
padronizados processos. Então, escolhemos JD Edwards (JDE) como o aplicativo que iria “sistematizar” estes últimos, recrutamos um grupo 
talentoso de especialistas em JDE para conduzir a sua implementação e formamos equipes dedicadas para fazer o mesmo localmente.

“Mal se faz idéia do enorme impacto que estes novos sistemas têm sobre as nossas operações e funcionários – as pessoas saem do 
local de trabalho na sexta-feira tendo em mente a sua antiga maneira de fazer as coisas e, quando retornam, na segunda-feira de manhã, 
começam a trabalhar de uma forma completamente nova e melhor.”, diz Lisa Colnett, Vice-Presidente Sênior, Recursos Humanos & 
Serviços Corporativos.

O nosso primeiro e exitoso desdobramento de OPN/JDE foi a Maricunga, seguido por Fort Knox e Kettle River – Buckhorn. Em 2011, ativamos 
o novo sistema em Round Mountain, Reno, Toronto e La Coipa. Em janeiro e outubro de 2012 pretendemos fazê-lo no Brasil e na Rússia, 
respectivamente. Tasiast e Chirano estarão online por volta de 1º de janeiro de 2013.  

 “Fazer mudanças em nosso ‘sistema circulatório’ é um enorme desafi o e inúmeras companhias fracassaram antes em seus esforços: porém, 
os fortes projetos e planos que fi zemos e o comprometimento de cada um dos envolvidos permitiram que isto não viesse a acontecer na 
Kinross. O que as equipes JDE/BPO locais, regionais e corporativa alcançaram é incrível! Apesar dos solavancos no meio do caminho, no 
todo cada uma das implementações que fi zemos foi bem-sucedida e não resultou em nenhuma interrupção nas nossas operações. 
Agradecimento a todas as pessoas que fi zeram desta iniciativa um sucesso.”– Lisa Colnett (Vice-Presidente Sênior, Recursos Humanos & 
Serviços Corporativos)

Membros da nossa equipe JDE no ChileMembros da nossa equipe JDE em Reno
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TREINAMENTO EM DIREITOS HUMANOS  

EM CHIRANO

Jay Martin (Gerente, Projetos e Segurança na Exploração) e Paul Carlin (Gerente Regional de Segurança, África) recentemente 
visitaram a nossa operação de Chirano, em Gana, para apresentar Direitos Humanos – Programa de Adesão e Verifi cação. Este último 
está diretamente alinhado com as “10 Diretrizes para Responsabilidade Corporativa” da Kinross, com os objetivos do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) e com os Princípios de Voluntariado em Segurança e Direitos Humanos. O treinamento foi 
ministrado a 45 funcionários de segurança e 15 membros da equipe de gerenciamento de Chirano, sendo que sessões adicionais estão 
previstas para o decorrer do ano. 

* Os Princípios de Voluntariado em Segurança e Direitos Humanos consistem de um conjunto de princípios não-vinculativos e que foram desenvolvidos para tratar a maneira 
como países e companhias podem conciliar suas necessidades de segurança com o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Treinamento em Chirano com base em Direitos Humanos – Programa de Adesão e Verifi cação

FÉRIAS DE VERÃO PARA CRIANÇAS  

NO EQUADOR

Em agosto, a Kinross no Equador ajudou a fazer com que mais de 
400 crianças e jovens da paróquia de Los Encuentros, próxima ao 
projeto de Fruta del Norte, tivessem a oportunidade de participar 
do programa chamado “Férias Brilhantes”. O evento de quatro 
semanas de duração teve lugar em 20 bairros e consistiu de jogos 
recreativos, discussões educacionais sobre direitos humanos e 
mineração responsável e aprendizado de valores básicos através 
do uso de jogos tradicionais. 
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ALIMENTOS PARA COMUNIDADES  

PRÓXIMAS A TASIAST

Em apoio a comunidades locais durante o mês santo no calendário 
islâmico, Ramadan, a Kinross distribuiu 10 toneladas de alimentos 
para 60 famílias no vilarejo de Dawass, localizado aproximadamente 
a 30 quilômetros de Tasiast. Cada família no vilarejo recebeu arroz, 
farinha de trigo, tâmaras, leite em pó, chá e azeite. 

VISITANDO CRIADORES DE RENAS  

NA RÚSSIA
KETTLE RIVER-BUCKHORN 
VAI À FEIRA

Neste verão, Alexander Kazantsev (Chefe de Operações, 
Pevek e Construção, Estrada de Inverno), Richard Stransky 
(Gerente de Serviços Técnicos, Kupol) e Vitaly Sulik 
(Subgerente de Saúde e Segurança Industrial, Kupol) 
visitaram criadores de renas em Chaunsk, Distrito de 
Chukotka. Kupol estabeleceu um relacionamento positivo com 
os criadores instalados próximo às nossas operações e aos 
quais fornecemos combustíveis, materiais e gêneros 
alimentícios, assim como apoio técnico, manutenção de 
equipamento e primeiros socorros a partir do nosso 
acampamento na estrada de inverno de Yarakvaam. Os 
representantes da Kinross visitam os criadores regularmente, 
entregando-lhes suprimentos em vários locais. Na mais 
recente visita, Alexander, Richard e Vitaly viajaram 450 
quilômetros desde Pevek para estar com os criadores, 
interagir com as suas famílias durante um dia inteiro e ouvir 
suas histórias sobre a temporada passada. 

Em setembro e outubro, Kettle River – Buckhorn 
orgulhosamente emprestou o seu apoio à comunidade local 
ao participara no leilão de gado em duas feiras no condado. 
O Geólogo de Minas Tom Johnson, nosso entusiasmado 
participante nas feiras, propôs mais de 25 lances em nome 
de Kettle River – Buckhorn. Mais adiante, carne de gado foi 
disponibilizada para os funcionários através de um leilão 
silencioso que arrematou mais de $1,700. Todos os fundos 
foram então doados aos bancos de alimentos locais. O apoio 
da Kinross às feiras no condado também atingiu aos clubes 
4-H a cobrir os seus custos de programas veterinários 
e comida.  

Alexander Kazantsev (Chefe de Operações, 
Pevek e Construção, Estrada de Inverno) com 
uma família de criadores de renas de Chaunsk, 

Distrito de Chukotka 

Um jovem 
criador de renas

Da esquerda para a direita: Bomba Ould Boudkeina (Membro do 
comitê de coordenação da comunidade em Dawass), Kory Ould 

Delbouh (Representante do vilarejo de Dawass), Habib Ould Mohamed 
(Representante da Municipalidade de Benichab), Taleb Abeydi Mohamed 

(Conselheiro Técnico Sênior, Tasiast), Edward Watkin (Engenheiro 
Ambiental Sênior), Fabiana Illescas (Especialista, Relações Comunitárias, 

Tasiast) e Hapsatou Bal (Encarregado, Relações Comunitárias)

 Tom Johnson (Geólogo de Minas, Kettle River - Buckhorn)
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PARACATU 
GANHA O PRÊMIO DE 
GESTÃO AMBIENTAL 

Os esforços em Gestão Ambiental na Kinross Paracatu foram 
recentemente objeto de aplausos por parte do Benchmarking 
Ranking, uma organização independente que avalia práticas de 
sustentabilidade e mantém uma das maiores bases de dados de 
estudos sobre o tema no Brasil. Paracatu mereceu um 
reconhecimento em especial por seu projeto de preservação e 
Revitalização do Córrego Rico– uma iniciativa para a qual a Kinross 
contribuiu com CDN$ 5 milhões em fundos desde 2008. Graças 
ao nosso investimento mais de 18.000 árvores têm sido plantadas, 
500 pés de parede de retenção para prevenir erosões têm sido 
instalados e um novo e considerável espaço verde (chamado 
Parque Linear) surgiu. A Kinross também apoia o projeto “Proteção 
das Nascentes”, o qual ajuda a proteger 53 nascentes em 15 
fazendas na região.          

Em conjunto com o Plano de Saúde Orientado para o Usuário e 
Contas-Poupança de Saúde, aos funcionários da Kinross nos EUA 
são oferecidos diversos instrumentos de “bem-estar” para ajudá-los 
a tirar partido de recompensas visando uma vida saudável. 

Quando o funcionário entra no Programa de Bem-Estar, ele recebe 
pontos como incentivo ao participar de atividades tendo relação 
com o tema. Quando um número específi co de pontos é 
alcançado, ele/ela recebe uma redução nos prêmios de saúde a 
pagar para o ano seguinte.  

Uma vez que o funcionário esteja inscrito no programa, há muitas 
oportunidades para ganhar pontos. Dois novos desafi os serão 
lançados em janeiro de 2012 em todos os nossos locais nos EUA: 

• O desafi o: Modere-se no Café da Manhã
  Os funcionários serão desafi ados a tomar um café 

da manhã saudável durante um mês. 

• O desafi o: Faça a Troca
  Um desafi o para motivar funcionários a trocarem bebidas 

com cafeína por água durante um mês. 

Fique atento a futuros programas de bem-estar a serem propostos 
em outros locais da Kinross no decorrer de 2012 e 2013. 

INCENTIVANDO O BEM-ESTAR MANTENDO-SE  

SAUDÁVEL 

Tim Welch (Mecânico, Equipamentos Móveis, 
Fort Knox) e sua fi lha

Parque Linear próximo a Córrego Rico, na cidade de Paracatu
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Chirano celebrou os quatro bem-sucedidos anos de seu Programa de Controle da Malária. Ele foi implementado em 2008 para 
combater a malária, causa número um de óbitos na região de Sefwi, localizada próxima ao sitio mineiro. No primeiro ano do programa, 
houve uma redução de 64% nos casos reportados de malária e, ao longo de quatro anos, a redução chegou a 77%. O programa alcança 
13 comunidades e funcionará em 2012 com um orçamento operacional de US$5.6 milhões, fundos estes providos na totalidade por 
Chirano. Devido ao sucesso do programa, os Serviços de Saúde de Gana fi zeram uso do mesmo como modelo para estabelecer padrões 
formais para os futuros programas de controle da doença. 

PROGRAMA DE CONTROLE 
DA MALÁRIA DE CHIRANO  
REDUZ OS NÍVEIS DA DOENÇA EM 77%

Harriet Asiedu (Encarregada do Monitoramento, Avaliação e 
Administração, Chirano) examina mosquitos em busca de sinais de 

malária para ajudar a reduzir a incidência da doença

John Seaward (Gerente-Geral, Chirano) faz o discurso inaugural no lançamento 
este ano do Programa de Controle da Malária de Chirano 
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A MINERAÇÃO RESPONSÁVEL & VOCÊ
A responsabilidade corporativa é uma parte essencial da nossa estratégia de negócios. Ela abrange saúde e segurança 
industrial, ética, desempenho ambiental, parcerias com a comunidade, direitos humanos, oportunidades locais de emprego, 
boas práticas trabalhistas, relações com os fornecedores, doações e patrocínios, planos de fechamento da mina, e outros.

Para ajudar os funcionários a entenderem melhor a importância da responsabilidade corporativa – e o papel que exercem 
nisto – a Kinross recentemente produziu um novo manual intitulado A Mineração Responsável & Você: Uma Apresentação 
da Responsabilidade Corporativa para Funcionários, do Jeito Kinross. Procure pelas edições no seu local de trabalho, nos 
próximos meses.

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. 

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


