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DEZEMBRO 2012 CONECTANDO NOSSA GENTE E NOSSOS LUGARES

12a. Edição
CONTEÚDO
• Frente a frente com Paul Rollinson, CEO
• Traçando um novo rumo: O Futuro Jeito Kinross
• Foco na gestão da cadeia de Suprimentos 
•  Kinross no mundo: dando as boas-vindas ao nosso novo CFO
•  Kinross foi indicada para o Índice Mundial de Desenvolvimento Sustentável 

da Dow Jones (DJSI)  

 e mais…

TRAÇANDO 
UM NOVO RUMO:  

O FUTURO JEITO KINROSS 



Em agosto, Paul Rollinson foi nomeado o novo CEO da Kinross. Desde então, ele 
visitou as nossas quatro regiões operacionais, reuniu-se com importantes investidores 
e lançou O Futuro Jeito Kinross.

Recentemente, sentamos com Paul para discutir as suas prioridades para o grupo, 
o Futuro Jeito Kinross e para saber mais sobre ele e seu estilo como administrador.

NA CAPA: Mineração subterrânea em Kupol

COM 
PAUL ROLLINSON
CEO

IMAGINO QUE OS ÚLTIMOS MESES TENHAM SIDO DE MUITA OCUPAÇÃO PARA O SENHOR. QUAIS FORAM 
AS SUAS PRIORIDADES DESDE QUE FOI NOMEADO CEO?

A minha prioridade imediata foram os nossos empregados. Brant Hinze e eu visitamos as regiões para um contato mais direto com os 
empregados, visando tranquilizá-los, dar um senso de orientação e estabelecer fi rmemente o diálogo e a comunicação aberta. Foi uma viagem 
gratifi cante, e irei buscar futuras oportunidades de visitar os sites novamente. 

Durante os primeiros meses no cargo, também foi importante que eu mantivesse encontros com os nossos investidores, pois eles têm um grande 
interesse em ouvir o que a nova direção representará para o grupo. Já me reuni com cerca de 80% das nossas principais partes interessadas. 

PODE NOS CONTAR COMO O SR. COMEÇOU NA MINERAÇÃO? 

Comecei na mineração como consequência da minha paixão pelo ar livre. Isto me levou a concluir uma licenciatura em Geologia e a começar 
a trabalhar em Exploração.

Depois de alguns anos na Exploração, trabalhando em regiões remotas, o meu interesse evoluiu para avaliação de projetos. Decidi voltar para 
a escola e completar a graduação em Mineração. Tenho a sorte de, desde então, ter visitado muitas minas ao redor do mundo.

Meu interesse e formação educacional fi zeram com que eu iniciasse na mineração, e o meu entusiasmo só tem crescido ao longo dos anos.

QUAIS FORAM AS SUAS IMPRESSÕES DURANTE AS VISITAS AOS SITES? 

Vi muitos pontos fortes, muitas oportunidades. A nossa força vem da qualidade do nosso pessoal e dos 
valores fundamentais que abraçamos. Vejo uma grande oportunidade de transferir competências das 
áreas em que estamos mais bem estabelecidos, e com práticas mais evoluídas, para outras áreas do 
nosso grupo.

Por exemplo, um site como Round Mountain está sendo muito bem gerido. Há muita coisa acontecendo, 
mas sua coordenação é fi rme. Você pode sentir o entusiasmo da equipe ao enfrentar os desafi os e 
encontrar as soluções. Devemos promover este tipo de energia e expertise – que podem ser encontradas 
em muitas áreas – e fazê-lo crescer no conjunto do grupo. 

“A nossa força vem 
da qualidade do 
nosso pessoal e dos 
valores fundamentais 
que abraçamos.” 

COMO CARACTERIZARIA O SEU ESTILO DE GESTÃO?  

Uma parte fundamental do meu trabalho é o de delegar poderes e motivar. Acredito muito em uma equipe que funciona bem. 
Não sou centralizador.

Busco o consenso, mas estou disposto a tomar decisões difíceis. Meu estilo é o de estudar o assunto, procurar aconselhamento e depois 
tomar uma decisão em tempo hábil. Quando tomo uma decisão, tento pensar em todas as partes interessadas.

TEMOS OUVIDO MUITO SOBRE O FUTURO JEITO KINROSS. 
PODE NOS CONTAR UM POUCO SOBRE ISSO?

O Futuro Jeito Kinross está relacionado à mudança na forma de pensar as nossas minas. Como princípio 
geral, ele diz que devemos procurar maximizar as margens e o fl uxo de caixa quando tomamos decisões 
sobre operar as minas e desenvolver projetos.

Temos de olhar cada mina caso a caso – aqui não há uma abordagem única e rígida. Também, temos que 
entender os trade-offs – quais as oportunidades e quais as consequências, se quisermos melhorar as 
margens? O Futuro Jeito Kinross está no cerne de como lidar com as nossas oportunidades visando o 
crescimento das margens.

Este não é um programa de correção rápida, mas sim um processo de longo prazo, para muitos anos, 
baseado em sete elementos-chave (ver págs. 7 a 11) que irão pautar nossas decisões empresariais.

“O Futuro Jeito 
Kinross está 
relacionado à 
mudança na forma 
de pensar as 
nossas minas.” 

FRENTE 
A
FRENTE
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O SR DISSE QUE A NOSSA PRIORIDADE É BUSCAR A QUALIDADE DAS ONÇAS, 
NÃO APENAS A QUANTIDADE. PODERIA NOS FALAR MAIS SOBRE ISTO?   

A nossa indústria tem fi cado presa à mentalidade de um crescimento com base em metas de produção 
a todo custo. Em um ambiente de aumento de preços das commodities, esta é uma receita para a 
obtenção de onças de qualidade inferior. Temos de romper com este pensamento: é sobre tomar 
decisões fundamentadas e disciplinadas sobre o que mineramos, enquanto mantemos os olhos muito 
atentos sobre os custos que podemos controlar.

Temos que ter um novo olhar sobre todos os nossos planos de mineração, para ter a certeza de que 
estamos sendo estratégicos e de que estamos otimizando o fl uxo de caixa. Nosso foco deve estar em 
obter onças de qualidade, o que pode signifi car adiarmos a obtenção de onças que não proporcionam 
fl uxo de caixa positivo, e reavaliarmos os nossos recursos de grau inferior.

“A nossa indústria 
tem fi cado presa 
à mentalidade de 
um crescimento 
com base em 
metas de produção 
a todo custo. Em 
um ambiente de 
aumento de preços 
das commodities, 
esta é uma receita 
para a obtenção de 
onças de qualidade 
inferior. Temos de 
romper com este 
pensamento.”

POR QUE, EM SUA OPINIÃO, O PREÇO DAS NOSSAS AÇÕES TEM FICADO 
DEFASADO NOS ÚLTIMOS ANOS? O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA MUDAR 
ESTA SITUAÇÃO?      

Somos bons operadores e temos cumprido as metas de produção planejadas. A pressão sobre o preço 
das nossas ações tem a ver principalmente com os nossos projetos. Acredito que daqui em diante, à 
medida que formos compartilhando a análise dos nossos projetos com os investidores, o seu valor será 
mais bem compreendido.

Não vou especular nem fazer incontáveis promessas para que os investidores comprem ações com 
base nisto. Nosso trabalho é entregar resultados, e acredito que o preço das nossas ações irá valorizar 
de acordo.

“Nosso trabalho é 
entregar resultados, 
e acredito que o 
preço das nossas 
ações irá valorizar 
de acordo.”

O FOCO EM CUSTOS É UM ASPECTO IMPORTANTE DO FUTURO JEITO KINROSS. PODERIA DAR EXEMPLOS 
DE PARA ONDE ESTAMOS OLHANDO NO SENTIDO DE POTENCIALMENTE REDUZIR CUSTOS?   

Já identifi camos US$200 milhões em economias de capital em 2012, resultantes da combinação de três fatores – reduções devido a 
mudanças no escopo dos projetos, diferimentos e eliminações.

Se quisermos fazer crescer o fl uxo de caixa, temos que assumir um olhar crítico em relação às variáveis que podemos controlar – sem 
comprometer a produtividade, a segurança no trabalho ou o desempenho ambiental. Não é possível controlarmos os preços do petróleo 
ou do aço. Mas podemos, por exemplo, desenvolver um melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos, e já temos alguns grandes 
projetos em andamento para nos ajudar a ter um melhor controle dos custos e a ser mais efi cientes nesta área (ver págs. 9 e 10).

EM TERMOS PESSOAIS, QUAIS SÃO ALGUNS DOS SEUS INTERESSES FORA DO TRABALHO? 

Sou muito voltado para a minha família e amo o ar livre – principalmente pescar, passear de barco e esquiar.

FOCO NA 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Randy Burggraff (Gerente Geral, Round Mountain) e Stephen 
McGowen (Instrutor de Perfuração, Round Mountain) foram 
recentemente contemplados com Prêmios 2012 na Associação 
Mineradora de Nevada (NMA, na sigla em inglês); Randy foi nomeado 
Gerente Geral do Ano e Stephen, o Instrutor do Ano. 

Stephen trabalhou em Round Mountain por 28 anos sem um único 
acidente de trabalho. Ele também desenvolveu novos métodos para 
reduzir os riscos de segurança no trabalho e melhorar a efi ciência. 
Supervisionou o desenvolvimento de guindastes especiais para 
perfuradores, e reescreveu os Procedimentos Operacionais 
Padronizados para incentivar práticas mais seguras de trabalho. Foi o 
responsável por novos métodos para troca de brocas de perfuração 
que reduziram o processo de uma hora para apenas 20 minutos.

A experiência de Stephen o levou a Paracatu (Brasil) e a Tasiast 
(Mauritânia), para prestar assistência aos programas de perfuração 
locais. “Trabalhar com diferentes culturas e perfuratrizes foi 
desafi ador e gratifi cante – uma grande experiência!”, disse Stephen. 
“Eu nunca teria tido tais oportunidades sem a Kinross e Round 
Mountain. A Round Mountain Gold Corporation (RMGC) cresceu 
e mudou muito ao longo dos últimos 30 anos, e ainda é um ótimo 
lugar para se viver e trabalhar.”

Randy começou em Round Mountain há cinco anos como Gerente 
de Engenharia, tendo sido nomeado Gerente Geral em 2010. 
Durante o seu tempo como GG, a mina operou mais de 800 dias 
e 3 milhões de horas-homem sem sofrer uma só lesão com 
afastamento. “A segurança no local de trabalho sempre foi muito 
importante para mim”, disse Randy. “A importância da segurança do 
trabalho em Round Mountain atingiu um novo patamar quando o 
meu fi lho - que trabalha aqui na mina - foi exercer uma nova 
atividade. O meu pensamento imediato foi o de que cada trabalho 
aqui deve ser seguro o sufi ciente a ponto de eu deixar o meu 
próprio fi lho realizá-lo. Eu acho que todo mundo deve se sentir 
assim a respeito do trabalho nas minas.”

Round Mountain celebrou as premiações 
da Associação Mineradora de Nevada 

Stephen McGowen (Instrutor de Perfuração, Round Mountain) 
e “Treinador do Ano” pela Associação Mineradora de Nevada

“Trabalhar com diferentes culturas e perfuradoras foi desafi ador e 
gratifi cante – uma grande experiência!”, disse Stephen. “Eu nunca 
teria tido tais oportunidades sem a Kinross e Round Mountain. A 

Round Mountain Gold Corporation (RMGC) cresceu e mudou muito 
ao longo dos últimos 30 anos, e ainda é um ótimo lugar para se 

viver e trabalhar.”
– Stephen McGowen (Instrutor de Perfuração, Round Mountain)

Randy Burggraff 
(Gerente Geral, Round Mountain) 

e “Gerente Geral do Ano” da 
Associação Mineradora de Nevada
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TRAÇANDO UM NOVO RUMO: 
O FUTURO JEITO KINROSS 

Em 8 de novembro de 2012, o CEO Paul Rollinson, o Presidente & COO 
Brant Hinze e os nossos vice-presidentes regionais organizaram uma 
teleconferência em nível global para empregados tendo por objetivo lançar 
O Futuro Jeito Kinross – uma nova forma de olhar para o nosso negócio e 
impulsionar melhores resultados. Nas páginas seguintes, explicaremos do que 
se trata e a sua importância para todos nós na Kinross.

O PROBLEMA DO AUMENTO DOS CUSTOS 
Como Paul explicou na teleconferência, nos últimos anos a indústria de ouro tem focado fortemente 
no crescimento da produção:

“Em um ambiente de crescente elevação do preço do ouro, vimos a oportunidade de extrair toneladas 
de menor qualidade e obter a mesma receita, juntamente com o foco na produção e recursos 
crescentes”, disse ele.

“No entanto, à medida que os produtores focaram em maximizar a produção em um ambiente de 
crescente aumento do preço do ouro, isto também resultou em custos mais elevados. Ao reduzirmos 
o grau de corte do minério, estamos efetivamente elevando os nossos custos operacionais unitários 
por onça e de tal modo que os nossos custos estão seguindo o preço ascendente do ouro.”

EXEMPLOS 
DE PRESSÃO 
SOBRE OS 
CUSTOS
•  Maiores custos 

com combustível
•  Maiores custos 

com o trabalho
•  Maiores custos 

com energia
•  Maiores custos 

com construção
•  Maiores custos com 

equipamentos
• Impostos mais altos
•  Fortalecimento das 

moedas estrangeiras
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ENTENDENDO FLUXO 
DE CAIXA & CUSTOS  
As metas do Futuro Jeito Kinross são menores custos, melhores margens e um maior fl uxo de caixa. Quando os custos caem, 
as margens melhoram e o fl uxo de caixa cresce.

A cada trimestre, a Kinross produz relatório para o mercado sobre o “Custo de Vendas da Produção” – uma importante métrica que os 
investidores usam para medir as nossas operações e comparar o nosso desempenho ao dos nossos pares. O que o Custo Vendas da 
Produção não inclui são todos os outros custos incorridos para dar suporte às nossas operações: as despesas de capital, impostos, 
custos de exploração, custo do estoque não utilizado e que guardamos em nossos armazéns, etc. Quando levamos em conta custos 
adicionais como estes, vemos que os nossos custos totais são muito mais altos do que o nosso Custo de Vendas da Produção.

“O que estamos dizendo, como equipe de administração, é que temos de fi car muito focados em todos os aspectos destes custos”, 
diz Paul. “É sobre ter um fl uxo de caixa signifi cativo no fi nal do dia.”.

Custos Totais em $/onça
Exclui atividades de fi nanciamento
(Ilustrativo)

1.  Otimização do Planejamento de Lavra
2.  Melhoria Contínua
3.  Gestão dos Custos e Produtividade do Trabalho
4.  Eficiência de Capital
5.  Gestão da Cadeia de Suprimentos
6.  Gestão da Energia
7.  Gestão do Capital de Giro

O FUTURO JEITO KINROSSOS 7 ELEMENTOS DO 
FUTURO JEITO KINROSS 
A Kinross identifi cou sete áreas nas quais estará à procura de 
oportunidades: algumas áreas se adéquam mais do que outras para 
uma determinada operação e cada região tem o seu próprio plano 
original. Estes sete elementos são mostrados no gráfi co à direita e 
são explicados com mais detalhes nas páginas seguintes.

*O gráfi co acima é apenas para fi ns ilustrativos. Os valores relativos destes diferentes elementos de custo podem ser diferentes daqueles aqui exibidos.

MUDANDO O NOSSO FOCO EM RELAÇÃO 
A MARGENS & FLUXO DE CAIXA 

“Através do Futuro Jeito Kinross tentamos mudar o nosso pensamento”, disse Paul. “Vamos focar nas margens e na melhoria do fl uxo 
de caixa. Trata-se de compreender quais são as alternativas em cada mina e depois tomar decisões bem fundamentadas”.

PROCURANDO QUALIDADE MAIS DO QUE QUANTIDADE
“Esta não é uma iniciativa, é uma jornada”, disse Brant. “Vai requerer certo tempo para realmente incutir uma mudança de comportamento 
em todo nosso grupo.”

“Como mineradores, nos condicionamos a pensar em maximizar as onças que produzimos e que colocamos em nossos recursos e reservas. 
Agora estamos olhando isso de maneira muito diferente. Estamos dizendo que não se trata mais do máximo de onças e, sim, da qualidade 
das onças. Este é o modo como devemos olhar para o nosso negócio daqui em diante”, concluiu Brant.



7 ELEMENTOS
O FUTURO JEITO KINROSS

Elemento 1
OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
DE LAVRA
O Planejamento de Lavra nos orienta sobre como e quando operar, como 
vamos construir minas a céu aberto ou subterrâneas, onde realizar 
detonações, que tipo de minério extrair, que graus de corte usar e como 
as etapas da mineração estão sequenciadas e estruturadas.

No contexto do Futuro Jeito Kinross, a Otimização do Planejamento de 
Lavra signifi ca criar planos de minas focados em melhorar o fl uxo de 
caixa. Isto signifi ca criar planos de minas com um foco renovado na 
qualidade das onças, e não na sua quantidade, o que pode signifi car, em 
alguns casos, focar em minérios de grau superior. Dos nossos esforços na 
Otimização do Planejamento de Lavra podem resultar planos que diferem 
daqueles postos em prática atualmente.

Exemplo: Estamos avaliando cuidadosamente as opções de plano 
de minas em Maricunga para determinar uma sequência que priorize 
o fl uxo de caixa.

Elemento 2
MELHORIA CONTÍNUA
As nossas equipes de Melhoria Contínua (CI) continuarão a liderar projetos 
que nos ajudem a reduzir e/ou evitar custos – seja gastando pouco ou 
nenhum capital. Nos sites em que uma equipe de (CI) está bem 
estabelecida, iniciativas de (CI) serão propostas em maior número ou 
aceleradas. Em outros sites, vamos continuar a implantar programas de 
(CI) com a maior rapidez possível. Incentivar a cultura global de (CI) 
continua a ser uma prioridade.

Em 2011, a Melhoria Contínua gerou melhorias no fl uxo de caixa da ordem 
de US$ 84 milhões. À medida que traçamos um novo rumo, utilizando O 
Futuro Jeito Kinross como roteiro, a Melhoria Contínua torna-se uma área 
de signifi cativas oportunidades.

Exemplo: Paracatu está muito ocupado reconstruindo o seu programa e 
equipe de (CI). A prioridade imediata será começar a implementar os planos 
de ação desenvolvidos a partir do recém-concluído programa “Conheça a 
Nossa Realidade” (apresentado na 11a edição do Kinross World).

Elemento 3
GESTÃO DOS CUSTOS E 
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO
A Gestão dos Custos signifi ca acompanhar e medir meticulosamente quanto 
dinheiro gastamos e aonde o fazemos. Signifi ca, também, colocar em prática 
um forte controle de custos. Uma área de preocupação especial para a 
Kinross é a gestão de prestadores de serviços e terceirizados. Precisamos 
avaliar os benefícios e os custos da contratação de empresas terceirizadas 
para assegurar de que estamos dando valor ao dinheiro. Outra área de foco 
serão os escritórios administrativos em nossos sites, assim como os nossos 
escritórios regionais e corporativo. É fundamental que os nossos custos de 
apoio estejam alinhados com as necessidades do nosso negócio fundamental.

Exemplo: A nossa mina Chirano, na África Ocidental, atualmente utiliza 
companhias de prestadores de serviços/terceirizados para atuar em minas a 
céu aberto e subterrâneas. Estamos avaliando os custos e benefícios de 
alocar nestas funções o nosso próprio pessoal. A Gestão dos Custos é 
também um foco para os nossos escritórios regionais e corporativo. A nossa 
nova política global de viagens, por exemplo, vai nos ajudar a reduzir e a 
controlar melhor os custos das viagens.

Elemento 4
EFICIÊNCIA DE CAPITAL
A cada ano, a Kinross investe uma quantidade signifi cativa de capital em 
suas operações e projetos de desenvolvimento. Como parte do Futuro 
Jeito Kinross, vamos procurar oportunidades de economia através de 
cuidadosas avaliações tanto em nível regional quanto corporativo.

Desde agosto, foram identifi cados US$ 200 milhões em termos de 
redução de custos, diferimentos e eliminações no ano de 2012. Mais 
áreas serão consideradas para potenciais reduções à medida que 
orçarmos o ano de 2013.

Exemplo: Reduzimos o valor que seria gasto com um upgrade de uma 
estrada de acesso à Tasiast em US$ 15 milhões.

7

Os sete elementos do Futuro Jeito Kinross estabelecem as bases para podermos identifi car oportunidades que estão sob o nosso 
controle. Eles nos ajudam a organizar esforços, promover melhorias operacionais e orientar o planejamento para o futuro, a fi m de 
enfrentar os desafi os da atual conjuntura global da mineração.
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A Gestão da Cadeia de Suprimentos é uma área na qual a Kinross está apresentando progressos notáveis – em grande parte por causa 
da colaboração crescente entre as equipes nos níveis corporativo, regional e local.

Através do desenvolvimento de um programa estratégico global para os principais bens de consumo, a nossa equipe está aproveitando 
o porte e a infl uência da Kinross para assegurar preços mais competitivos, desenvolver um melhor relacionamento com os fornecedores, 
estabelecer a segurança do abastecimento e administrar mais efi cientemente os nossos estoques.

Programas para a aquisição de cianeto, explosivos, pneus gigantes e meios de moagem são destacados a seguir. Estes programas estão 
melhorando a gestão da cadeia de suprimentos e servindo de suporte aos objetivos do Futuro Jeito Kinross. Trata-se de um esforço 
conjunto da nossa equipe global da cadeia de suprimentos, que é formada por profi ssionais regionais e gerentes de nível corporativo.

PNEUS GIGANTES
Gerente de Produto: Kirk McLellan 
(Gerente Sênior de Abastecimento Global – Produtos 
de Mineração)

Identifi camos duas fontes notáveis de economia de pneus: aumento 
da oferta de pneus de Nível 1 (Tier 1) e melhorias trazidas à vida média 
dos pneus.

Devido a uma escassez mundial de pneus, tem sido necessário usar pneus 
de Nível 2 (Tier 2) – que têm um custo muito mais elevado por hora do que 
os pneus de Nível 1 (Tier 1) – na traseira dos nossos caminhões Cat 793. 
Graças ao trabalho árduo da nossa equipe da Cadeia de Suprimentos, 
temos assegurado o abastecimento de pneus de Nível 1 (Tier 1) para todas 
as necessidades dos nossos caminhões Cat 793 em 2013, o que resultará 
em custos signifi cativamente reduzidos nas nossas operações.

Uma segunda fonte de benefício econômico vem da melhoria da vida média 
dos nossos pneus de Nível 1 (Tier 1). Em muitos locais, estamos 
alcançando a média de 8.000 horas em nossos pneus gigantes – e 
conseguimos até 12.000 horas em outros. Este é um desempenho de 
primeira classe – tanto para a Kinross como para a indústria de mineração 
em geral. A média típica é de 6.000 a 7.000 horas. Conseguimos estas 
melhorias através da participação mais intensiva do fornecedor, do 
compartilhamento das melhores práticas e de uma melhor manutenção das 
estradas – tudo sob a orientação de uma força-tarefa interna de pneus.

MEIOS DE MOAGEM 
Gerente de Produto: David Menezes 
(Gerente, Abastecimento Global – Produtos de Aço)

“Meios de Moagem” refere-se às esferas de aço que fragmentam 
o minério em nossos moinhos e representa uma grande parte das nossas 
aquisições. Algumas operações fazem uso deles em maior número do que 
outras: Paracatu, por exemplo, usa quase três vezes mais meios de 
moagem do que todos os nossos sites dos EUA juntos. Em 2012, 
formamos a Equipe de Produto “Meios de Moagem”, composta por 
representantes técnicos e comerciais de todos os sites.

Desde 2009, a MolyCop (líder mundial na fabricação de meios de moagem) 
forneceu 90% da demanda da Kinross. Estamos, porém, assistindo a um 
aumento da concorrência da parte de fornecedores como a ME Elecmetal 
– um pequeno fabricante que atualmente fornece meios de moagem para 
Round Mountain. Este aumento da concorrência, combinado com preços 
em queda do aço, deve ajudar a reduzir os nossos custos gerais com meios 
de moagem. Além disso, à medida que Chirano e Tasiast forem se 
integrando ao nosso programa global de compras, o nosso consumo total 
de meios de moagem irá crescer e esta demanda crescente deverá 
sustentar reduções adicionais de preço, assim como aumentar o nível de 
apoio técnico que recebemos.

CIANETO
Gerente de Produto: Al Gransden 
(Gerente, Abastecimento Global – Produtos Químicos)

Recentemente, estabelecemos uma estratégia global para a aquisição do 
cianeto e fi zemos um contrato de longo prazo com a Cyanco – o maior 
fornecedor global de cianeto para a indústria de mineração. Para garantir a 
segurança do abastecimento e atender aos requisitos locais da aquisição, 
também fi zemos contratos secundários para suprir de cianeto as operações 
de Fort Knox, Kettle River-Buckhorn, Paracatu (aprox. 50%) e Tasiast (50%).

O nosso novo contrato com a Cyanco começa em janeiro de 2013 e 
assegura preços competitivos que vão gerar uma economia de cerca de 
US$ 45 milhões ao longo dos próximos cinco anos. A Cyanco também está 
contratualmente comprometida a colaborar com as operações de moinho 
da Kinross, podendo gerar um mínimo de US$ 20 milhões em economia de 
Melhoria Contínua, através de uma variedade de iniciativas relacionadas 
com o processo de aplicação do cianeto.

EXPLOSIVOS 
Gerente de Produto: Al Gransden

Planejamos gastar cerca de US$ 500 milhões em explosivos ao longo dos 
próximos cinco anos em apenas três das nossas minas (Fort Knox, Round 
Mountain e Tasiast). Acreditamos que, ao adotar uma abordagem 
global e assegurar novos contratos, o resultado seja uma oportunidade 
considerável para reduzir custos, melhorar a gestão de produtos e 
garantir a segurança do abastecimento.

Uma estratégia global coordenada benefi cia a Kinross, pois permite acesso 
a explosivos “adequados à fi nalidade” e oferece a oportunidade de 
colaborar com os fornecedores para otimizar a perfuração e a detonação. 
Oportunidades podem surgir para aumentar o fator pólvora (ou seja, usar 
mais explosivos) visando alcançar maior fragmentação da rocha e reduzindo 
assim os custos de energia a jusante na fase da moagem. Perfuração e 
detonação são muitas vezes os métodos menos dispendiosos para 
fragmentar material, em comparação aos custos que ocorrem na moenda.

FOCO NA GESTÃO DA

CADEIA DE SUPRIMENTOS

Elemento 5
GESTÃO DA CADEIA 
DE SUPRIMENTOS
Juntos, os grupos da Cadeia de Suprimentos em nível local, regional e 
corporativo administram um valor de mais de US$ 600 milhões em bens 
de consumo a cada ano. Isto inclui pneus, cianeto, meios de moagem, 
explosivos, equipamentos para as minas, combustível e muito mais. 
O nosso objetivo é melhorar a Gestão da Cadeia de Suprimentos, 
trabalhando junto aos fornecedores para assegurar os melhores preços 
e aperfeiçoando a capacidade de projetar as nossas necessidades.

Para muitos itens, como meios de moagem, pneus, cianeto e explosivos, 
uma estratégia global coordenada tem sentido. Uma estratégia global faz 
com que tenhamos fontes seguras de abastecimento e compremos estes 
itens a preços atraentes.

Um planejamento forte é também fundamental para que sempre tenhamos 
em mãos os suprimentos corretos para manter as nossas operações em 
funcionamento. O planejamento efi ciente evita fi carmos sem suprimentos 
e sermos forçados a comprá-los no mercado aberto, muitas vezes a um 
preço superior.
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A KINROSS INDICADA AO  

ÍNDICE MUNDIAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA 
DOW JONES

Pelo segundo ano consecutivo, a Kinross foi indicada ao Índice 
Mundial de Desenvolvimento Sustentável da Dow Jones (DJSI - 
Dow Jones Sustainability World Index). A nossa inclusão 
neste índice tão importante para a responsabilidade corporativa 
é em reconhecimento à dedicação contínua dos nossos 
empregados em todo o mundo aos princípios e práticas da 
mineração responsável. O Índice é composto por líderes globais 
de sustentabilidade e representa os 10% que se encontram no 
topo entre as maiores 2.500 empresas no Dow Jones Global 
Total Stock Market Index, com base em uma análise minuciosa 
do desempenho corporativo, econômico, ambiental e social.

KINROSS 
NO MUNDO 

Eventos e Histórias de Êxitos em
Nossa Comunidade Global

Em 1º de dezembro, a Kinross deu as boas-vindas a 
Tony S. Giardini, nosso novo Vice-Presidente Executivo & CFO.

Tony traz à Kinross a sua enorme experiência como executivo 
de fi nanças de nível sênior na indústria da mineração. Mais 
recentemente, ele foi Vice-Presidente Sênior e CFO da 
Capstone Mining. De 2006 a 2012, Tony foi CFO da Ivanhoe 
Mines, tendo também passado dez anos na Placer Dome, aonde 
ocupou uma série de posições, incluindo a de Vice-Presidente 
e Tesoureiro. Tony é Contador Ofi cial e Juramentado e passou 
12 anos na empresa de contabilidade KPMG, antes de ingressar 
na Placer Dome.

Tony é casado com Anne (executiva, advogada e escritora), e 
tem três fi lhos – Joseph, Nicholas e Sofi a. Fora do trabalho, Tony 
é um ávido jogador de golfe e gosta de jogar hóquei no gelo e 
de trabalhar em projetos para implantar melhorias na casa.

A KINROSS 
DÁ AS BOAS-VINDAS AO NOVO CFO

Tony S. Giardini (Vice-Presidente Executivo & CFO)
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Elemento 6
GESTÃO DA ENERGIA
A energia, que engloba eletricidade e combustível, representa cerca de 
30% dos nossos custos operacionais de caixa. Os aperfeiçoamentos que 
fi zermos nesta área podem ter um impacto signifi cativo e positivo no fl uxo 
de caixa.

A Gestão da Energia tem como foco assegurar o fornecimento de energia 
a um custo menor, assim como reduzir o seu consumo. Recentemente, 
formamos um grupo de Gestão da Energia, presidido por Sunil Kumar 
(Diretor, Estratégia de Energia) e que está à procura de oportunidades 
para reduzir a quantidade de dinheiro que gastamos nesta área.

Exemplo: Auditorias sobre energia têm sido realizadas em muitos sites da 
Kinross, e várias oportunidades foram identifi cadas para reduzir o seu 
consumo. Algumas sugestões são relativamente simples de implementar – 
por exemplo, desligar equipamentos quando não estiverem em uso – 
enquanto outras irão necessitar de mais tempo e esforço.

Elemento 7
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO
Capital de Giro refere-se a dinheiro não disponível para nós como dinheiro 
líquido: é o dinheiro que temos imobilizado em nossos estoques, contas a 
receber e em contas a pagar. Aumentos no Capital de Giro resultam em 
menor fl uxo de caixa. É impossível eliminar completamente o capital de 
giro, mas podemos tomar medidas para otimizar a forma de gerenciá-lo. 
Ferramentas de otimização do estoque, disponíveis através do nosso 
sistema JDE, servem de apoio a esses esforços.

Exemplo: A localização remota dos nossos sites russos (Kupol e 
Dvoinoye) cria prazos extremamente longos para a aquisição de bens de 
consumo, e apenas uma janela curta durante a qual os itens podem ser 
entregues no local. Como consequência, temos que carregar um nível 
maior de estoque nestes sites do que em outros locais, e isto requer 
capital de giro signifi cativo. A nossa equipe russa está atualmente 
explorando como otimizar o planejamento, a compra e a entrega dos 
seus suprimentos.



A Kinross doou recentemente suprimentos médicos vitais para hospitais na Mauritânia. A doação foi feita como parte de um esforço de 
colaboração entre três grupos diferentes – o Ministério da Saúde, a Mina Tasiast da Kinross e o Projeto C.U.R.E. – uma organização que 
ajuda as comunidades em todo o mundo a obter os suprimentos, equipamentos e serviços médicos de que necessitam.

No valor de US$545.000, os suprimentos médicos incluem: um desfi brilador, duas centrífugas, uma autoclave, camas hospitalares, 
cadeiras de rodas, bandagens, sondas e curativos. Este foi o primeiro de cinco embarques com destino à Mauritânia, com um valor total 
de US$ 2 milhões. O equipamento será compartilhado entre três hospitais e 10 centros de saúde em Nouashbou, Nouakchott e Inchiri.

ARTE INFANTIL CELEBRADA EM  

MAGADAN 

Nosso escritório em Magadan realizou recentemente um concurso 
de arte para os fi lhos dos empregados da Kinross na Rússia.

Quinze desenhos foram apresentados por jovens entre 5 a 15 
anos de idade, cada qual retratando o trabalho dos seus pais visto 
através dos seus olhos de criança. Parabéns aos vencedores: 
Dima Trayan, oito anos (neto de Anatoliy Taran, Gerente de 
Saúde & Segurança no Trabalho, Kupol), Anna Ipatova, quinze 
anos (fi lha de Arkady Makarov, Mineiro, Kupol) e Ivan Berdyukov, 
nove anos (fi lho de Alexander Berdyukov, Mineiro, Kupol). Ivan 
fi cou com o primeiro prêmio por seu desenho que mostra o pai 
trabalhando em Kupol enquanto pensa na família em casa.

AJUDANDO HOSPITAIS  

NA MAURITÂNIA 

CRIANDO BIBLIOTECAS NAS  

ESCOLAS DE PARACATU

Como parte do “Programa Integrar” – que foca na educação, 
educação ambiental, cultura e geração de trabalho e renda – 
Paracatu realizou recentemente uma campanha interna para 
melhorar a educação em suas escolas. Os empregados foram 
convidados a doar livros, que foram então passados a cinco 
escolas locais. Cada escola recebeu uma biblioteca de livros, 
juntamente com uma banca para abrigá-los.

Crianças apreciando os livros 
oferecidos pela Kinross Paracatu  

Na cerimônia de apresentação: representantes locais e da Kinross posam para 
uma foto em frente a um grande carregamento de suprimentos médicos doados

O desenho vencedor de Ivan 
Berdyukov, de nove anos (fi lho 

de Alexander Berdyukov, 
Mineiro, Kupol)
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TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE & SEGURANÇA NO TRABALHO 

EM FRUTA DEL NORTE

A Kinross treinou recentemente 35 garimpeiros em Fruta del 
Norte, como parte de uma ofi cina sobre gestão ambiental, 
saúde e segurança do trabalho. Instrutores nestes dois últimos 
temas, juntamente com um funcionário representando o 
Ministério do Meio Ambiente em Zamora, ensinaram os 
mineiros sobre como melhorar as práticas de mineração a fi m 
de proteger o ecossistema local e formas de prevenir e lidar 
com acidentes.

“Este workshop e eventos similares planejados para o futuro 
fazem parte do nosso suporte à formalização do garimpo no 
Equador. São programas que refl etem o compromisso da 
empresa de promover a mineração responsável e de apoiar as 
necessidades das comunidades locais”, disse Maria Clara 
Herdoíza (Gerente de Responsabilidade Corporativa, Fruta 
del Norte).

Participantes concluem com sucesso a ofi cina de capacitação de 
Fruta del Norte em Meio Ambiente, Saúde & Segurança no Trabalho

Em agosto, a Kinross Paracatu participou da Expo Paracatu, um festival 
anual da cidade. No evento, um estande apresentando informações 
sobre as diversas áreas do nosso negócio, incluindo o meio ambiente, 
programas comunitários e sociais, cadeia de suprimentos, relações 
governamentais e engajamento das partes interessadas.

“Gostei da oportunidade de representar a Kinross e informar as 
pessoas sobre os nossos programas”, afi rmou Dianiton Borges 
(Comprador, Paracatu).

“A Kinross precisa deste diálogo com a comunidade”, disse 
Andreia Costa (Analista Administrativa, Paracatu). “É uma 
oportunidade incrível para ouvir, receber sugestões e obter 
feedback positivo”.

EXPO PARACATU

Em 8 de setembro, Round Mountain foi contemplada com o 
Prêmio Nevada de Excelência em Recuperação de Minas, 
que reconhece as ações de restauração e preservação do 
meio ambiente de Nevada.

Round Mountain foi reconhecida na categoria Valorização 
da Vida Selvagem Fora do Site (por instalar portas para 
morcegos no conjunto das históricas minas locais. As portas 
oferecem proteção de longo prazo do habitat e garantem 
segurança ao público.

ROUND MOUNTAIN 
RECONHECIDA PELA PRESERVAÇÃO 
DA VIDA SELVAGEM

Os empregados de Paracatu Cátia Liziane (Assistente Administrativa) 
e Moisés Batista (Analista de Projetos) representam a 

Kinross na Expo Paracatu

Nossa Equipe de Meio Ambiente em Round Mountain: da esquerda 
para a direita: Raul Macias (Técnico Ambiental), Fred Stephens 

(Técnico Ambiental), Clay Self (Superintendente Ambiental), 
Jason Reid (Técnico Ambiental), Roger Funston (Gerente de Meio 

Ambiente), Greg Schoen (Relações Exteriores ), Ryan Harris 
(Engenheiro Ambiental), Chris Jim (Engenheiro Ambiental), 

John Dyer (Engenheiro Ambiental), Liam Junk (Técnico Ambiental) 
e Tracey Hall (Secretário de Meio Ambiente)
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EQUIPE DE RESGATE DE 
ROUND MOUNTAIN  
EM PRIMEIRO LUGAR 

Parabéns à Equipe de Resgate da Mina de Round Mountain, 
que, entre outras 13 equipes, alcançou o primeiro lugar na 26ª 
Olimpíada de Segurança Anual, em Nevada. Equipes de 
Nevada, Wyoming, Califórnia e Utah competiram em vários 
cenários projetados para testar habilidades de resgate e 
coordenação da equipe.

A equipe de Round Mountain foi colocada diante de uma 
variedade de desafi os, incluindo testes escritos, cenas de 
acidentes, espaços confi nados, sistemas de cordas e roldanas 
e postos médicos. A equipe fi cou em primeiro lugar na 
categoria corpo de bombeiros, em terceiro lugar na de 
materiais perigosos/gás, em terceiro lugar na categoria de 
posto médico e, por fi m, em primeiro lugar geral.

Membros da Equipe de Resgate da Mina (ERM) de Round Mountain: linha 
superior, esq. a dir.: Rick Browning (Instrutor & Operador de Bulldozer/

Motoniveladora), Damian Schultz (Operador, Refi naria), 
Patrick Sweeney (Co-Capitão, Operador de Moenda), Jason Cooley 
(Primeiro Aparelhador de Cordas, Operador de Moenda), Greg Teixeira 

(Capitão, Especialista em Segurança no Trabalho), David Rascon 
(Treinador e Operador de Pá). Linha de embaixo, esq. a dir.: 

Darrick Brown (1o Médico, Dinamitador), Sergio Olmedo (Aparelhador 
de Cordas, Perfurador) e Thomas Falkowski (2o Médico, 

Manutenção de Moenda)

O PROJETO DA ESTRADA 
DE MARICUNGA  
OFERECÉ UM EXEMPLO DE COOPERAÇÃO COM 
OS POVOS INDÍGENAS

A Kinross acessa a mina de Maricunga através de uma estrada 
pública que cruza áreas dos Colla do Rio Jorquera – uma 
comunidade indígena na região chilena de Atacama.

A empresa realizou consultas voluntárias na comunidade Colla 
antes de iniciar o trabalho na estrada e, através destas 
consultas, identifi camos várias oportunidades de incorporar 
a visão indígena Colla dentro do projeto. Inspetores da 
comunidade fi zeram com que os requisitos para as licenças 
fossem atendidos e identifi caram áreas em que os controles 
de drenagem pudessem melhorar a irrigação. Oportunidades de 
aquisição local também foram identifi cadas e melhorias de 
infraestrutura, como uma lagoa para irrigação, foram 
incorporadas.

Na cerimônia de inauguração no dia 15 de agosto, o presidente 
da comunidade Colla disse: “Este é um exemplo de como as 
Comunidades Tradicionais, as Empresas e as Autoridades 
podem trabalhar em conjunto para criar iniciativas de sucesso, 
ao mesmo tempo em que respeitam a lei e a visão indígena”.

Representantes da Kinross e da comunidade Colla 
cortam a fi ta, em uma cerimônia para inaugurar estrada 

após reparos e melhorias

Trabalho em fase de conclusão ao longo da estrada de acesso 
à Maricunga, que atravessa áreas da comunidade Colla
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KINROSS PATROCINA INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS AO AR LIVRE  

EM MAGADAN

Uma escola em Magadan realizou recentemente uma cerimônia 
de abertura para mostrar a nova unidade de esportes ao ar livre 
patrocinada pela Kinross. Em parceria com o Escritório do 
Prefeito da Cidade de Magadan, equipamentos de exercício ao 
ar livre e uma pista foram adquiridos e instalados a fi m de 
promover a atividade física para as crianças que frequentam a 
escola, além de outros que vivem na área.

A cerimônia contou com a presença do Governador de 
Magadan, do Prefeito, dos Chefes de Departamentos de 
Educação e Esportes, professores e alunos. A Kinross foi 
representada por Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente 
Regional, Rússia) e recebeu inúmeras palavras de gratidão por 
sua contribuição à Magadan, que é o lar de muitos empregados 
da empresa.

A segunda fase do projeto terá um equipamento adicional que 
será instalado em outro local. Agradecimentos ao departamento 
de compras, incluindo Stanislav Vasiliev (Chefe de Logística e 
Compras, Rússia), Edward Sozansky (Chefe de Logística e 
Fornecimento, Rússia), Viktor Sysalov (Comprador, Rússia), 
Ivan Isaev (Comprador, Rússia), Anton Didenko (Gerente 
de Logística, Rússia) e outros que apoiaram o projeto e 
desempenharam um papel fundamental em sua implementação.

Dia da inauguração das novas instalações 
desportivas de Magadan patrocinadas pela Kinross 

Um aluno faz uso do novo equipamento esportivo em Magadan

FORT KNOX 
COMEMORA MARCOS DE SEGURANÇA 
E DISPONIBILIDADE DO MOINHO

Parabéns ao grupo de manutenção do moinho de processamento 
de minério de Fort Knox por alcançar nove anos sem um Acidente 
com Afastamento. O grupo é composto pelas equipes de 
manutenção do moinho, da lixiviação e da britagem primária e os 
grupos de Exame e Inventários (E&I) do moinho. Mike Brewer 
(Contramestre Geral, Moinho) credita o sucesso dos empregados 
“... à abordagem pró-ativa da manutenção e ao hábito de realizar o 
seu o trabalho com orgulho e profi ssionalismo”.

O departamento de processamento de minério em Fort Knox 
recentemente também estabeleceu um recorde para a 
disponibilidade trimestral do moinho de 97,84% no 2º trimestre de 
2012. O recorde anterior de 97,33% havia ocorrido no 3º trimestre 
de 2002.

Empregados da Moenda de Fort Knox (fi la de trás, da esq. a dir.) John 
“Mac” McDaris (Técnico E&I), Phil Rauwolf (Técnico E&I), Lester 
“Roy” Richardson (Chefe de Manutenção, Britagem), Jess Potter 

(Chefe de Lixiviação). (Primeira fi la, da esq. para a dir.) Daniel Valdez 
(Técnico {Testes Não Destrutivos} TND), Mike Ingersoll (Chefe de 

Manutenção de Moenda), Thad Kado (Chefe de Lixiviação)

COMPUTADORES PARA A COMUNIDADE 
PROMOVEM TECNOLOGIA 

EM CHIRANO

Em conformidade com os nossos esforços para promover a 
educação em tecnologia de informação & comunicação na 
comunidade local, nossa operação de Chirano doou recentemente 
laboratórios de informática para seis escolas na área de Sefwi.

A doação de US$ 230.000 visa assegurar que os jovens tenham 
acesso à tecnologia que pode ajudá-los a se preparar para 
melhores oportunidades educacionais.

Um dos laboratórios de informática doados por Chirano
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A KINROSS É NOMEADA 

“INOVADORA DO 
ANO” EM MOSCOU 

MAIS DE 12.000 VISITANTES NA EXPOSIÇÃO 

DA KINROSS PARA 
CRIANÇAS NO EQUADOR

A CIMA KIDS (Convenção Internacional do Meio Ambiente 
para Crianças) é a mais importante feira ambiental do Equador 
e a Kinross teve uma grande participação neste evento anual.

Nosso estande foi uma recriação gigante de um livro de 
histórias para crianças da Kinross Equador: “Uma Brilhante 
Aventura”. Sua estrutura foi de 4 m de altura por 10 m de 
largura, e uma parte dela recriou uma mina subterrânea.

A nossa exposição explicou as várias fases da mineração, as 
máquinas que usamos e a importância da segurança no 
trabalho. As apresentações dos empregados da Kinross 
Equador focaram no compromisso que temos com a 
mineração responsável, e quatro televisores de tela plana 
reforçaram as nossas principais mensagens sobre 
responsabilidade ambiental. Uma câmera de vídeo também 
estava no local para captar comentários da audiência durante 
o evento.

O estande da Kinross Equador atraiu aproximadamente 12 mil 
visitantes durante o evento e rendeu mais de 27 menções na 
cobertura da mídia local.

Igor Myasnikov (Gerente de Projetos AC, Kupol) 
(fotografado à esquerda) recebe o Prêmio Kinross “Inovador 

do Ano” de Excelência em Mineração 

O estande da Kinross Equador na CIMA KIDS 2012 foi uma 
recriação gigante de um livro de histórias que os nossos 

empregados locais escreveram para crianças

Apresentações durante 
a exposição para as 

crianças locais

Uma parte da exposição da 
Kinross Equador foi a recriação 

de uma mina subterrânea

Como patrocinadora representando a mineração do ouro, 
o estande da Kinross no MINEX foi amplamente procurado. 

Nossos agradecimentos a Katerina Zhukova (Recrutadora), 
Anna Zaitseva (Gerente Regional de Recrutamento), 

Fiona Budden (Coordenadora de Recrutamento Global) 
e Stanislav Borodyuk (Diretor de Relações 

Governamentais e Assuntos Públicos, Moscou), pelo 
gerenciamento do estande.

Em outubro, a Kinross ocupou o lugar central no MINEX * 
Rússia 2012. Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente 
Regional, Rússia) traçou a estratégia do Futuro Jeito Kinross e 
informou sobre os recentes avanços técnicos que estão 
fortalecendo a segurança do trabalho e a efi ciência em Kupol. 
Ele também discorreu sobre o nosso progresso no 
desenvolvimento de Dvoinoye.

Em uma segunda apresentação, Lou Naumovski (Vice-
Presidente e Diretor Geral do Escritório de Representação de 
Moscou), fez um chamado para um maior aprimoramento do 
ambiente regulatório da mineração, a fi m de que se aumente o 
investimento estrangeiro na Rússia.

A Kinross e a Micromine (um desenvolvedor de software de 
mineração) tiveram a honra de receber um Prêmio de 
Excelência em Mineração, na categoria de “Inovador do Ano”, 
por tratar-se da primeira empresa a implementar “Pitram” – 
líder em controle de mina e solução de relatórios gerenciais, 
que registra, gerencia e processa dados do site em tempo real. 
O prêmio foi concedido a Igor Myasnikov (Gerente de 
Projetos AC, Kupol).

*MINEX (Fórum e Exposição sobre Exploração de Mineração & Minerais)
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Desde 2009, a Kinross orgulhosamente celebrou mais de 40 empregados que se destacaram, 
através do Prêmio Vivendo Nossos Valores (PVNV) (LOVA, na sigla em inglês).

As indicações para o PVNV 2013 serão abertas em fevereiro, prosseguindo por 
aproximadamente 8 semanas. Comece a pensar sobre as valiosas contribuições que os 
seus colegas deram à Kinross durante o ano passado e atentem para os cartazes e 
formulários de indicações ao PVNV 2013 na sua respectiva localidade.
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EM BREVE...

A 5a PREMIAÇÃO ANUAL VIVENDO NOSSOS VALORES



Em 8 de setembro, a Universidade de Guelph (localizada à uma hora de Toronto) foi palco de um Evento Recorde De Âmbito Mundial 
De Combate À Fome, tendo por objetivo embalar 200 mil pacotes de refeição de emergência em uma hora.

Os 2.000 voluntários disponíveis – incluindo diversos empregados da Kinross, suas famílias e amigos – quebraram o recorde ao 
embalarem 315.000 refeições em 60 minutos. Cada refeição contém arroz, soja, legumes, feijão e um pacote de vitaminas. A Kinross doou 
US$ 100.000 dólares como parte desta iniciativa, que irá fornecer alimentos para um milhão de embalagens de alimentos até 2013.

Esta causa é especialmente importante para a Kinross, uma vez que as refeições serão enviadas para a Mauritânia – sede de nossa operação 
Tasiast – e irão ajudar a combater a crise alimentar causada por uma grave seca que afeta milhões de pessoas na região de Sahel.

1 MILHÃO DE REFEIÇÕES PARA A MAURITÂNIA

Obrigado aos voluntários da Kinross de Toronto, seus familiares e amigos, 
que se reuniram em 8 de setembro para embalar refeições para a Mauritânia

A Kinross World é uma publicação dos 
empregados 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 ao público interno 
e não deve ser usada como referência ou 
em substituição a informações contidas 
nos relatórios fi nanceiros, releases ou em 
documentos legais da empresa.  

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


