
admInIstrando a resPonsabIlIdade corPoratIVa
nossA estrAtÉgiA 

Em 2009, a Kinross lançou uma Estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) que permite um melhor 
enquadramento das iniciativas corporativas e daquelas mais específicas de cada país com o qual a Companhia tem 
se comprometido; e, mais fundamentalmente ainda, para fazer com que o nosso comportamento na prática reflita 
consistentemente os nossos Dez Princípios Orientadores para a Responsabilidade Corporativa. A nossa Estratégia 
de RC está construída sobre a base sólida de políticas e princípios que fornecem um marco referencial dentro do 
Sistema de Administração de Responsabilidade Corporativa, com maior especificidade dentro dos Planos de 
Responsabilidade Corporativa das operações, proporcionando resultados consistentes com o “Jeito Kinross”.

pAdrÕes de responsABiLidAde nA Kinross 

• Os gerentes de nossas áreas de exploração, desenvolvimento ou já em plena operação, assim como os 
gerentes de recuperação de áreas degradadas, se reportam mensalmente à Gerência Corporativa Sênior  
e trimestralmente ao Comitê de Responsabilidade Corporativa da Diretoria.

• Os objetivos de desempenho de Responsabilidade Corporativa são fixados anualmente como parte do Plano 
Estratégico da Companhia, por meio de processos estabelecidos no nosso Sistema de Administração de HSM 
e em nossos Planos de Responsabilidade Corporativa.

• Aonde for aplicável, uma parte da remuneração total é determinada pelo desempenho geral da Companhia em 
segurança e em meio ambiente, e pelo sucesso atingido individualmente nas metas de responsabilidade corporativa.

• A segurança e a proteção do meio ambiente são responsabilidades de todos os funcionários. 

• Cobre todos os aspectos de relações comunitárias e HSM, incluindo o desenvolvimento sustentável
• É parte integrante do Plano Estratégico de Negócios, como processo e planejamento; atualizado anualmente 
 para cada localidade

• Dá a necessária orientação em todas as áreas relevantes (corporativas e operacionais)
• Inclui o Sistema de Administração de HSM e Administração Social

• Articula compromissos de políticas específicas em áreas-chave
• Meio Ambiente, HSM, Doações, Código de Fornecedores, outros

• Os Dez Princípios Orientadores para a RC lançados em 2007

PLANO DE RESPONSABILIDADE DO SÍTIO MINEIRO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

MARCO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA“OPERACIONALIZANDO” O JEITO KINROSS

A Kinross Gold Corporation é uma 

companhia de mineração aurífera 

canadense e que opera minas e 

projetos nos Estados Unidos, Brasil, 

Chile, Equador, Rússia, Gana, 

Mauritânia e Canadá. O foco estratégico 

da Kinross é maximizar o valor e o fluxo 

de caixa operacional por meio de seu 

Plano Estratégico, baseado em: cumprir 

com o bom desempenho operacional 

e financeiro das minas; recrutar, reter 

e desenvolver os melhores quadros 

na indústria; atingir a excelência 

operacional através do “Jeito Kinross”; 

e impulsionar o valor futuro, focando 

em oportunidades rentáveis de 

crescimento. A Kinross está listada  

nas Bolsas de Toronto (símbolo: K)  

e Nova Iorque (símbolo KGC). 

PerFIl corPoratIVo

o Jeito 
Kinross
nossa VIsÃo de resPonsabIlIdade corPoratIVa

Na Kinross, entendemos que é um imperativo da ética e do 
próprio negócio ser um bom vizinho das comunidades nas 
quais operamos. Aliadas às ações de proteção ambiental, 
são diversas as iniciativas em reposta aos desafios globais, 
que ultrapassam todas as fronteiras e afetam as pessoas em 
todas as partes do mundo.

Ser um bom vizinho é um aspecto fundamental que essencialmente move a Kinross. Acreditamos com 
firmeza que a responsabilidade corporativa e os lucros não são mutuamente excludentes, ao contrário, 
eles se fortalecem. Ao prosperarmos financeiramente é que poderemos alcançar os resultados benéficos 
em apoio aos nossos funcionários, fornecedores e comunidades, além dos nossos acionistas.

Mina em Operação 

Projeto em Desenvolvimento
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A Kinross no mundo

paracatupropriedade integral (100%)

Método de Mineração Céu Aberto

Funcionários827

Terceirizadas 750

Minério Processado 
(Toneladas) 

39,744.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

354.396

crixáspropriedade 50% 

Método de Mineração Subterrâneo

Funcionários904

Terceirizadas 502

Minério Processado 
(Toneladas) 

1.036.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

74.654

InFormaÇÕes de contato
Kinross Paracatu  
Estrada do Machadinho s/n° - Morro do Ouro  
Paracatu/MG 
Web site: www.kinross.com
Telefone: 55 38 3679-1000

Se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer sobre a  
nossa operação em Paracatu, faça uma chamada telefônica 
para o nosso Canal Aberto de Emergência 0800 038 1051, 
disponível 24 horas, sete dias por semana. Responderemos 
de volta em 24 horas.

decLArAção de Benefícios AmBientAis 

Este relatório está impresso em papel alcalino cujas fibras 
têm certificação FSC (Forest Stewardship Council). 100% 
das fibras são recicladas e livres de cloro. Ao fazer uso 
de papéis ambientalmente adequados, a Kinross tem 
economizado os seguintes recursos: 

A Kinross no Brasil

AssUmindo Kinross BrAsiL: perfiL do pAís

responsAbilidAdes 

ÁrvoresÁguaEnergia
Desperdícios 

sólidosEmissões

2
Maduras 

(Crescidas)

948
Galões

1
Milhão de BTUs

58
Libras

197
Libras

Cálculos baseados em dados de pesquisas realizadas pelo Environmental Defense Fund.

nosso ProPÓsIto central
• Sermos o líder mundial na geração de valores por meio da  

mineração responsável

nossos Valores
• Pessoas em Primeiro Lugar
• Cidadania Corporativa Exemplar
• Cultura de Alto Desempenho
• Rigorosa Disciplina Financeira 

nosso Plano estratégIco 
1 Cumprir um bom desempenho operacional e financeiro das minas 
2 Recrutar, reter e desenvolver os melhores profissionais na indústria 
3 Atingir a excelência operacional através do “Jeito Kinross” 
4 Impulsionar o futuro focando em oportunidades rentáveis  

de crescimento

A Kinross estabeleceu Dez Princípios Orientadores para  
a Responsabilidade Corporativa, que norteiam o nosso  
compromisso com a responsabilidade corporativa. 

Em 2010, a Kinross assinou o Global Compact das Nações Unidas. A companhia foi 
nomeada pela revista MacLeans em 2009 e em 2010 como uma das Top 50 entre as 
Corporações Socialmente Responsáveis. Além disto, ainda em 2010, foi citada pela 
revista Corporate Knight como um dos 50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá.

Para saber mais sobre os compromissos e reconhecimentos a que a Kinross fez jus, visite o relatório online  
http://takingresponsibility2009.kinross.com.

AfiLiAçÕes

• Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•  Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e Adolescentes (ABRINQ) 

• Câmara de Comércio Brasil Canadá 

•  Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico  
da Indústria de Mineração 

• Instituto Brasileiro de Mineração 

• Associação Comercial e Industrial de Paracatu 

•  Associação Comercial de Minas Gerais – Comissão  
de Mineração 

•  Federação das Indústrias do Estado de Minas  
Gerais (FIEMG) 

• Movimento Verde de Paracatu 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 



um local de trabalho 
seguro e engajado 

nosso compromisso

Ao colocarmos as pessoas em primeiro lugar, a segurança dos 
nossos funcionários e das contratadas é nossa mais alta prioridade 

Orientados por nossa Política de Saúde e Segurança, com a 
supervisão do Comitê de Responsabilidade do Conselho de 
Administração, nós aplicamos padrões de saúde e segurança 
de classe mundial em nossas operações. Além de possuir  
a Certificação OHSAS 18001, a mina de Paracatu  também 
possui a certificação SA8000, um padrão internacional para 
práticas do local de trabalho com base em 13 convenções 

internacionais de direitos humanos. Em 2008, a Kinross em Paracatu foi contemplada 
com uma premiação pelo seu programa de monitoramento de saúde ocupacional 
pela Revista Proteção e pelo Anuário Brasileiro para Proteção da Saúde. 

respostA A emergênciAs

Todas as operações da Kinross possuem planos formais de emergência e planos locais de  
gestão de crise implantados para todas as possíveis emergências, incluindo derramamentos  
e exposições químicas. Para complementar esses planos, em 2009 nós lançamos o programa 
Conscientização e Prontidão para Emergências ao Nível Local (APELL) em Paracatu, em conjunto 
com o governo e a indústria local, no intuito de coordenar o planejamento de resposta a 
emergências da comunidade local.  

vencedores do Living our vALues 

todos os anos, a Kinross celebra e homenageia os funcionários que melhor exemplificam nossos quatro 
valores. em 2008 e 2009, dois funcionários da nossa operação de paracatu foram homenageados. 

 

 

Baseada na expectativa de que as atividades mineradoras em Paracatu continuem até  2041, a Kinross reconhece a 
importância das nossas contribuições para o bem-estar econômico e social das pessoas que vivem próximo às nossas 
operações. Investimos $1.48 milhões em 2009 e $754.252 em 2008 em iniciativas comunitárias. Os exemplos a seguir 
constituem apenas algumas de nossas formas de demonstrar nosso compromisso em apoiar iniciativas sustentáveis 
para construir o tecido social, econômico e cultural das nossas comunidades anfitriãs no Brasil. 

•  Contribuímos com $1.7 milhões em dois anos para a revitalização do Córrego Rico. A construção de um parque 
linear foi iniciada em 2010.

•  Investimos $250 mil em 2009 para melhorar a vazão das águas no Córrego Espalha. 

•  Estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina Atenas, na Cidade de Paracatu, para construir um novo 
setor de atendimento de emergência no hospital municipal, contribuindo com $587,5 mil para a compra de material 
de construção do novo setor de emergência e expansão do hospital. 

•  Apoiamos a decisão do governo federal de estabelecer o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Paracatu, com uma doação de $175 mil em equipamentos. 

•  Apoiamos o Sistema de Programa de Contratação de Mão de Obra Local e Capacitação para 
dar acesso preferencial às oportunidades de emprego aos moradores locais, e incentivamos 
os fornecedores e prestadores de serviços locais a fazer o mesmo. Investimos em programas 
de qualificação e melhoria profissional para apoiar na preparação dos jovens locais para o 
mercado de trabalho. 

•  Elaboramos um Plano de Qualificação de Fornecedores (PQF) para estimular a concorrência de micro e pequenas 
empresas na cadeia de suprimentos  

•  Apoiamos várias iniciativas locais para gerar empregos e promover o turismo e a cultura, tais 
como EXPO Paracatu, a Feira de Tecnologia e Trabalho de Paracatu e o Festival de Inverno de 
Música Brasileira. 

•  Continuamos a apoiar o Projeto Geração para financiar iniciativas que promovam a geração 
de empregos e renda em Paracatu, com decisões de custeio baseadas na participação e 
avaliação de projetos pelos membros da comunidade local. 

•  Recebemos a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social de 2009, concedida anualmente pelo 
Instituto Ambiental Biosfera, uma ONG brasileira. A premiação homenageia pessoas físicas e jurídicas  
que apoiam a qualidade de vida dos brasileiros por meio de contribuições ambientais ou de desenvolvimento 
sustentável. A Kinross foi a única empresa de mineração no Estado a receber uma indicação ao prêmio.

•  Apoiamos a construção do Museu do Ouro na cidade de Paracatu, em parceria com a Prefeitura Municipal  
e Secretaria de Cultura.

•  Apoiamos o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – Paracatu 2030, contribuindo para o 
planejamento de longo prazo do município, amparado nos conceitos do desenvolvimento sustentável.

“Considerando as ações e iniciativas da Kinross Gold Corporation na área de 
responsabilidade social, nós gostaríamos de prestar uma homenagem concedendo  
a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social ... Entre as várias ações sociais 
realizadas pela Kinross Gold Corporation, destacou-se especialmente o Programa  
de Educação Ambiental.” 

instituto Ambiental Biosfera

reAssentAmento 

Em 2008 e 2009, a Kinross Paracatu reassentou quase 60 famílias rurais como resultado da construção da barragem 
de rejeitos nas regiões de Machadinho e Santa Rita. A Kinross forneceu o apoio financeiro e social para assegurar 
que todos os afetados pelo reassentamento pudessem reestabelecer sua subsistência a níveis iguais ou melhores  
do que os que mantinham na época da venda das terras. Algumas famílias optaram por mudar para uma área 
semelhante e continuar com um modo de vida igual neste novo local, ao passo que outros decidiram mudar  
para a cidade e empreender um estilo de vida urbano.

Ao colocar em prática nossa estratégia de negócio e cumprir nossos compromissos perante os acionistas,  
nós geramos empregos e riquezas nos países onde operamos e apoiamos iniciativas de parceria que ajudam a 
desenvolver as comunidades locais. As operações da Kinross no Brasil contribuem diretamente para a questão 
socioeconômica, por meio de: 

•  Salários e Benefícios: contribuindo aproximadamente com $36 milhões em salários e benefícios aos funcionários 

•  Pagamentos de impostos sobre a renda, mineração e outros impostos, assim como pagamento de royalties e de 
uso de terra, em mais de $57 milhões por ano.

•  Custos Operacionais: distribuindo $228 milhões em custos operacionais, excluindo encargos de depreciação, 
exaustão, amortização e deterioração 

•  Recrutamento Local: nós contratamos funcionários localmente e oferecemos contratos de fornecimento a 
empresas locais e regionais sempre que possível. Aproximadamente 65% da nossa força de trabalho, excluindo 
contratadas, é empregada localmente na comunidade, região, estado ou país. No Brasil, 83% dos empregados em 
cargos de chefia são contratados localmente.

Todos os valores descritos acima são em Dólares Americanos, a menos que especificados de outro modo.

responsAbilidAde
AmbientAl

responsAbilidAde
econômicA

nA
comUnidAde

O Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Kinross oferece uma base de políticas e 
orientações para minimizar nosso impacto ambiental e promover uma melhoria contínua dos processos. As minas  
de Paracatu e Crixás possuem a certificação  ISO 14001 e os funcionários das áreas operacionais recebem um 
treinamento ambiental anual obrigatório.

protegendo os recursos hídricos

A proteção dos recursos hídricos é prioridade para a Kinross. Os produtos derivados das 
nossas operações de mineração são rigidamente controlados para minimizar o impacto ao  
meio ambiente e proteger a saúde dos funcionários e das comunidades vizinhas.

Em Paracatu, nós monitoramos cuidadosamente a qualidade da água, tanto próximo à nossa 
operação quanto nos locais a jusante, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade 

com as diretrizes regionais de qualidade das águas, diretrizes essas que estão entre as mais rígidas do Brasil. 

Em 2010 concluímos as melhorias no Córrego Rico e lançamos o projeto Águas que Unem do Córrego Espalha para 
proteger suas nascentes e para recuperar a vazão do Espalha. Também otimizamos os sistemas de tratamento 
passivo para melhorar a qualidade das águas dos córregos a jusante da cava da mina e da barragem de rejeitos.

monitorAndo A QuALidAde do Ar 

A poeira produzida pelo tráfego das estradas e pelas operações de mineração representa uma 
das emissões mais significativas das nossas operações e é controlada com polímero, aspersão 
de água e também com controles nos pontos de origem. A Kinross em Paracatu possui um 
amplo sistema de monitoramento de poeira em oito locais diferentes no entorno da mina, 
barragem e no centro de Paracatu, incluindo uma estação online. Os resultados mostram que  
as concentrações de poeira permanecem bem abaixo dos limites regulatórios. Em cooperação 

com o Comitê Gestor em Paracatu, outras iniciativas foram implantadas para reduzir a poeira ao longo da mina e das 
estradas, incluindo sistemas adicionais de aspersão de água e plantio de árvores. 

Para saber mais sobre as emissões de dióxido de carbono e uso de energia, consulte as Tabelas de Dados 2009. 

gerenciAndo os resíduos

A Kinross possui uma gama de medidas implantadas para garantir que suas instalações de 
resíduos sejam projetadas, construídas e operadas de acordo com os mais altos padrões  
de engenharia. Isto inclui extensos programas de monitoramento e vigilância, compreendendo 
inspeções diárias e monitoramento mensal de análise de dados. Além de exigir a realização de 
uma inspeção anual de cada instalação de resíduos da Kinross por um engenheiro geotécnico, 
nós iniciamos, em 2009, um processo de análise adicional chefiado por um especialista 

geotécnico terceirizado que se reporta à administração sênior da Kinross. Essa medida inclui a análise do projeto,  
da construção, monitoramento, desempenho das operações e fechamento, e oferece melhor nível de supervisão 
para garantir a estabilidade e a segurança dessas instalações. 

reduZindo o nosso impActo AmBientAL

Nossa meta é minimizar nosso impacto ambiental, o que inclui limitar a área afetada por nossas 
atividades e também a recuperação das terras quando estas não são mais necessárias. Em 
Paracatu, a Kinross está trabalhando para compensar o impacto associado à expansão da 
nossa instalação de resíduos, e em 2009 efetuamos um aumento significativo do habitat de 
floresta protegida para que permaneça inalterada e não afetada. 

engAJAndo As pArtes interessAdAs em pArAcAtu

O engajamento da comunidade é a prioridade do compromisso da Kinross com uma mineração responsável.

Com a expansão da nossa mina em Paracatu, estabelecemos um Comitê Gestor com representantes das comunidades 
vizinhas, da Associação de Moradores de Paracatu e do governo local. O comitê se reúne todo mês para discutir o 
monitoramento ambiental e as iniciativas sociais e ambientais da empresa. Em 2009, ele foi essencial ao ajudar a 
Kinross a elaborar um plano de ações para abordar as preocupações das comunidades vizinhas sobre os impactos 
do aumento das explosões nas nossas operações de Paracatu. Como ilustrado na tabela abaixo, as atividades de 
engajamento em Paracatu fazem parte das metas anuais:

 2008 2009 Meta de 2010

Visitantes 2,732 2,585 2,700 

Reuniões de Consulta 40 89 50 

Reuniões do Comitê Gestor 3 15 12 

Claudia em frente à residência construída por 
seu grupo de voluntários, Amigos Do Lar, que 
tem construído casas para famílias carentes  
em Paracatu nos últimos seis anos.

Sob a liderança de João, os projetos para 
melhorar as recuperações de ouro e a 
eficiência da planta somaram mais de 
$3 milhões em economia total.

Claudia Pinto

Cidadania Corporativa Exemplar, 
Ganhadora do Prêmio Prata,
Assistente Administrativa,  
Paracatu

João BosCo dos santos

Rigorosa Disciplina Financeira, 
Ganhador do Prêmio Ouro,  
Supervisor de Operações,  
Paracatu

Desempenho de Segurança em 
Cinco Anos (Taxa de Incidente)
(inclui todos os funcionários e contratadas)

0905 06 07 08

.69

.31

.29

.07

.07

.49

.03

.31

.41

.71

.50

.72

.07

Taxa de frequência de casos com 
tratamento médico 

Taxa de frequência de atividades de 
trabalho restritas

Taxa de frequência com afastamento

(Por 200.000 horas trabalhadas)



um local de trabalho 
seguro e engajado 

nosso compromisso

Ao colocarmos as pessoas em primeiro lugar, a segurança dos 
nossos funcionários e das contratadas é nossa mais alta prioridade 

Orientados por nossa Política de Saúde e Segurança, com a 
supervisão do Comitê de Responsabilidade do Conselho de 
Administração, nós aplicamos padrões de saúde e segurança 
de classe mundial em nossas operações. Além de possuir  
a Certificação OHSAS 18001, a mina de Paracatu  também 
possui a certificação SA8000, um padrão internacional para 
práticas do local de trabalho com base em 13 convenções 

internacionais de direitos humanos. Em 2008, a Kinross em Paracatu foi contemplada 
com uma premiação pelo seu programa de monitoramento de saúde ocupacional 
pela Revista Proteção e pelo Anuário Brasileiro para Proteção da Saúde. 

respostA A emergênciAs

Todas as operações da Kinross possuem planos formais de emergência e planos locais de  
gestão de crise implantados para todas as possíveis emergências, incluindo derramamentos  
e exposições químicas. Para complementar esses planos, em 2009 nós lançamos o programa 
Conscientização e Prontidão para Emergências ao Nível Local (APELL) em Paracatu, em conjunto 
com o governo e a indústria local, no intuito de coordenar o planejamento de resposta a 
emergências da comunidade local.  

vencedores do Living our vALues 

todos os anos, a Kinross celebra e homenageia os funcionários que melhor exemplificam nossos quatro 
valores. em 2008 e 2009, dois funcionários da nossa operação de paracatu foram homenageados. 

 

 

Baseada na expectativa de que as atividades mineradoras em Paracatu continuem até  2041, a Kinross reconhece a 
importância das nossas contribuições para o bem-estar econômico e social das pessoas que vivem próximo às nossas 
operações. Investimos $1.48 milhões em 2009 e $754.252 em 2008 em iniciativas comunitárias. Os exemplos a seguir 
constituem apenas algumas de nossas formas de demonstrar nosso compromisso em apoiar iniciativas sustentáveis 
para construir o tecido social, econômico e cultural das nossas comunidades anfitriãs no Brasil. 

•  Contribuímos com $1.7 milhões em dois anos para a revitalização do Córrego Rico. A construção de um parque 
linear foi iniciada em 2010.

•  Investimos $250 mil em 2009 para melhorar a vazão das águas no Córrego Espalha. 

•  Estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina Atenas, na Cidade de Paracatu, para construir um novo 
setor de atendimento de emergência no hospital municipal, contribuindo com $587,5 mil para a compra de material 
de construção do novo setor de emergência e expansão do hospital. 

•  Apoiamos a decisão do governo federal de estabelecer o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Paracatu, com uma doação de $175 mil em equipamentos. 

•  Apoiamos o Sistema de Programa de Contratação de Mão de Obra Local e Capacitação para 
dar acesso preferencial às oportunidades de emprego aos moradores locais, e incentivamos 
os fornecedores e prestadores de serviços locais a fazer o mesmo. Investimos em programas 
de qualificação e melhoria profissional para apoiar na preparação dos jovens locais para o 
mercado de trabalho. 

•  Elaboramos um Plano de Qualificação de Fornecedores (PQF) para estimular a concorrência de micro e pequenas 
empresas na cadeia de suprimentos  

•  Apoiamos várias iniciativas locais para gerar empregos e promover o turismo e a cultura, tais 
como EXPO Paracatu, a Feira de Tecnologia e Trabalho de Paracatu e o Festival de Inverno de 
Música Brasileira. 

•  Continuamos a apoiar o Projeto Geração para financiar iniciativas que promovam a geração 
de empregos e renda em Paracatu, com decisões de custeio baseadas na participação e 
avaliação de projetos pelos membros da comunidade local. 

•  Recebemos a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social de 2009, concedida anualmente pelo 
Instituto Ambiental Biosfera, uma ONG brasileira. A premiação homenageia pessoas físicas e jurídicas  
que apoiam a qualidade de vida dos brasileiros por meio de contribuições ambientais ou de desenvolvimento 
sustentável. A Kinross foi a única empresa de mineração no Estado a receber uma indicação ao prêmio.

•  Apoiamos a construção do Museu do Ouro na cidade de Paracatu, em parceria com a Prefeitura Municipal  
e Secretaria de Cultura.

•  Apoiamos o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – Paracatu 2030, contribuindo para o 
planejamento de longo prazo do município, amparado nos conceitos do desenvolvimento sustentável.

“Considerando as ações e iniciativas da Kinross Gold Corporation na área de 
responsabilidade social, nós gostaríamos de prestar uma homenagem concedendo  
a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social ... Entre as várias ações sociais 
realizadas pela Kinross Gold Corporation, destacou-se especialmente o Programa  
de Educação Ambiental.” 

instituto Ambiental Biosfera

reAssentAmento 

Em 2008 e 2009, a Kinross Paracatu reassentou quase 60 famílias rurais como resultado da construção da barragem 
de rejeitos nas regiões de Machadinho e Santa Rita. A Kinross forneceu o apoio financeiro e social para assegurar 
que todos os afetados pelo reassentamento pudessem reestabelecer sua subsistência a níveis iguais ou melhores  
do que os que mantinham na época da venda das terras. Algumas famílias optaram por mudar para uma área 
semelhante e continuar com um modo de vida igual neste novo local, ao passo que outros decidiram mudar  
para a cidade e empreender um estilo de vida urbano.

Ao colocar em prática nossa estratégia de negócio e cumprir nossos compromissos perante os acionistas,  
nós geramos empregos e riquezas nos países onde operamos e apoiamos iniciativas de parceria que ajudam a 
desenvolver as comunidades locais. As operações da Kinross no Brasil contribuem diretamente para a questão 
socioeconômica, por meio de: 

•  Salários e Benefícios: contribuindo aproximadamente com $36 milhões em salários e benefícios aos funcionários 

•  Pagamentos de impostos sobre a renda, mineração e outros impostos, assim como pagamento de royalties e de 
uso de terra, em mais de $57 milhões por ano.

•  Custos Operacionais: distribuindo $228 milhões em custos operacionais, excluindo encargos de depreciação, 
exaustão, amortização e deterioração 

•  Recrutamento Local: nós contratamos funcionários localmente e oferecemos contratos de fornecimento a 
empresas locais e regionais sempre que possível. Aproximadamente 65% da nossa força de trabalho, excluindo 
contratadas, é empregada localmente na comunidade, região, estado ou país. No Brasil, 83% dos empregados em 
cargos de chefia são contratados localmente.

Todos os valores descritos acima são em Dólares Americanos, a menos que especificados de outro modo.

responsAbilidAde
AmbientAl

responsAbilidAde
econômicA

nA
comUnidAde

O Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Kinross oferece uma base de políticas e 
orientações para minimizar nosso impacto ambiental e promover uma melhoria contínua dos processos. As minas  
de Paracatu e Crixás possuem a certificação  ISO 14001 e os funcionários das áreas operacionais recebem um 
treinamento ambiental anual obrigatório.

protegendo os recursos hídricos

A proteção dos recursos hídricos é prioridade para a Kinross. Os produtos derivados das 
nossas operações de mineração são rigidamente controlados para minimizar o impacto ao  
meio ambiente e proteger a saúde dos funcionários e das comunidades vizinhas.

Em Paracatu, nós monitoramos cuidadosamente a qualidade da água, tanto próximo à nossa 
operação quanto nos locais a jusante, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade 

com as diretrizes regionais de qualidade das águas, diretrizes essas que estão entre as mais rígidas do Brasil. 

Em 2010 concluímos as melhorias no Córrego Rico e lançamos o projeto Águas que Unem do Córrego Espalha para 
proteger suas nascentes e para recuperar a vazão do Espalha. Também otimizamos os sistemas de tratamento 
passivo para melhorar a qualidade das águas dos córregos a jusante da cava da mina e da barragem de rejeitos.

monitorAndo A QuALidAde do Ar 

A poeira produzida pelo tráfego das estradas e pelas operações de mineração representa uma 
das emissões mais significativas das nossas operações e é controlada com polímero, aspersão 
de água e também com controles nos pontos de origem. A Kinross em Paracatu possui um 
amplo sistema de monitoramento de poeira em oito locais diferentes no entorno da mina, 
barragem e no centro de Paracatu, incluindo uma estação online. Os resultados mostram que  
as concentrações de poeira permanecem bem abaixo dos limites regulatórios. Em cooperação 

com o Comitê Gestor em Paracatu, outras iniciativas foram implantadas para reduzir a poeira ao longo da mina e das 
estradas, incluindo sistemas adicionais de aspersão de água e plantio de árvores. 

Para saber mais sobre as emissões de dióxido de carbono e uso de energia, consulte as Tabelas de Dados 2009. 

gerenciAndo os resíduos

A Kinross possui uma gama de medidas implantadas para garantir que suas instalações de 
resíduos sejam projetadas, construídas e operadas de acordo com os mais altos padrões  
de engenharia. Isto inclui extensos programas de monitoramento e vigilância, compreendendo 
inspeções diárias e monitoramento mensal de análise de dados. Além de exigir a realização de 
uma inspeção anual de cada instalação de resíduos da Kinross por um engenheiro geotécnico, 
nós iniciamos, em 2009, um processo de análise adicional chefiado por um especialista 

geotécnico terceirizado que se reporta à administração sênior da Kinross. Essa medida inclui a análise do projeto,  
da construção, monitoramento, desempenho das operações e fechamento, e oferece melhor nível de supervisão 
para garantir a estabilidade e a segurança dessas instalações. 

reduZindo o nosso impActo AmBientAL

Nossa meta é minimizar nosso impacto ambiental, o que inclui limitar a área afetada por nossas 
atividades e também a recuperação das terras quando estas não são mais necessárias. Em 
Paracatu, a Kinross está trabalhando para compensar o impacto associado à expansão da 
nossa instalação de resíduos, e em 2009 efetuamos um aumento significativo do habitat de 
floresta protegida para que permaneça inalterada e não afetada. 

engAJAndo As pArtes interessAdAs em pArAcAtu

O engajamento da comunidade é a prioridade do compromisso da Kinross com uma mineração responsável.

Com a expansão da nossa mina em Paracatu, estabelecemos um Comitê Gestor com representantes das comunidades 
vizinhas, da Associação de Moradores de Paracatu e do governo local. O comitê se reúne todo mês para discutir o 
monitoramento ambiental e as iniciativas sociais e ambientais da empresa. Em 2009, ele foi essencial ao ajudar a 
Kinross a elaborar um plano de ações para abordar as preocupações das comunidades vizinhas sobre os impactos 
do aumento das explosões nas nossas operações de Paracatu. Como ilustrado na tabela abaixo, as atividades de 
engajamento em Paracatu fazem parte das metas anuais:

 2008 2009 Meta de 2010

Visitantes 2,732 2,585 2,700 

Reuniões de Consulta 40 89 50 

Reuniões do Comitê Gestor 3 15 12 

Claudia em frente à residência construída por 
seu grupo de voluntários, Amigos Do Lar, que 
tem construído casas para famílias carentes  
em Paracatu nos últimos seis anos.

Sob a liderança de João, os projetos para 
melhorar as recuperações de ouro e a 
eficiência da planta somaram mais de 
$3 milhões em economia total.

Claudia Pinto

Cidadania Corporativa Exemplar, 
Ganhadora do Prêmio Prata,
Assistente Administrativa,  
Paracatu

João BosCo dos santos

Rigorosa Disciplina Financeira, 
Ganhador do Prêmio Ouro,  
Supervisor de Operações,  
Paracatu

Desempenho de Segurança em 
Cinco Anos (Taxa de Incidente)
(inclui todos os funcionários e contratadas)

0905 06 07 08
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Taxa de frequência de casos com 
tratamento médico 

Taxa de frequência de atividades de 
trabalho restritas

Taxa de frequência com afastamento

(Por 200.000 horas trabalhadas)



um local de trabalho 
seguro e engajado 

nosso compromisso

Ao colocarmos as pessoas em primeiro lugar, a segurança dos 
nossos funcionários e das contratadas é nossa mais alta prioridade 

Orientados por nossa Política de Saúde e Segurança, com a 
supervisão do Comitê de Responsabilidade do Conselho de 
Administração, nós aplicamos padrões de saúde e segurança 
de classe mundial em nossas operações. Além de possuir  
a Certificação OHSAS 18001, a mina de Paracatu  também 
possui a certificação SA8000, um padrão internacional para 
práticas do local de trabalho com base em 13 convenções 

internacionais de direitos humanos. Em 2008, a Kinross em Paracatu foi contemplada 
com uma premiação pelo seu programa de monitoramento de saúde ocupacional 
pela Revista Proteção e pelo Anuário Brasileiro para Proteção da Saúde. 

respostA A emergênciAs

Todas as operações da Kinross possuem planos formais de emergência e planos locais de  
gestão de crise implantados para todas as possíveis emergências, incluindo derramamentos  
e exposições químicas. Para complementar esses planos, em 2009 nós lançamos o programa 
Conscientização e Prontidão para Emergências ao Nível Local (APELL) em Paracatu, em conjunto 
com o governo e a indústria local, no intuito de coordenar o planejamento de resposta a 
emergências da comunidade local.  

vencedores do Living our vALues 

todos os anos, a Kinross celebra e homenageia os funcionários que melhor exemplificam nossos quatro 
valores. em 2008 e 2009, dois funcionários da nossa operação de paracatu foram homenageados. 

 

 

Baseada na expectativa de que as atividades mineradoras em Paracatu continuem até  2041, a Kinross reconhece a 
importância das nossas contribuições para o bem-estar econômico e social das pessoas que vivem próximo às nossas 
operações. Investimos $1.48 milhões em 2009 e $754.252 em 2008 em iniciativas comunitárias. Os exemplos a seguir 
constituem apenas algumas de nossas formas de demonstrar nosso compromisso em apoiar iniciativas sustentáveis 
para construir o tecido social, econômico e cultural das nossas comunidades anfitriãs no Brasil. 

•  Contribuímos com $1.7 milhões em dois anos para a revitalização do Córrego Rico. A construção de um parque 
linear foi iniciada em 2010.

•  Investimos $250 mil em 2009 para melhorar a vazão das águas no Córrego Espalha. 

•  Estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina Atenas, na Cidade de Paracatu, para construir um novo 
setor de atendimento de emergência no hospital municipal, contribuindo com $587,5 mil para a compra de material 
de construção do novo setor de emergência e expansão do hospital. 

•  Apoiamos a decisão do governo federal de estabelecer o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Paracatu, com uma doação de $175 mil em equipamentos. 

•  Apoiamos o Sistema de Programa de Contratação de Mão de Obra Local e Capacitação para 
dar acesso preferencial às oportunidades de emprego aos moradores locais, e incentivamos 
os fornecedores e prestadores de serviços locais a fazer o mesmo. Investimos em programas 
de qualificação e melhoria profissional para apoiar na preparação dos jovens locais para o 
mercado de trabalho. 

•  Elaboramos um Plano de Qualificação de Fornecedores (PQF) para estimular a concorrência de micro e pequenas 
empresas na cadeia de suprimentos  

•  Apoiamos várias iniciativas locais para gerar empregos e promover o turismo e a cultura, tais 
como EXPO Paracatu, a Feira de Tecnologia e Trabalho de Paracatu e o Festival de Inverno de 
Música Brasileira. 

•  Continuamos a apoiar o Projeto Geração para financiar iniciativas que promovam a geração 
de empregos e renda em Paracatu, com decisões de custeio baseadas na participação e 
avaliação de projetos pelos membros da comunidade local. 

•  Recebemos a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social de 2009, concedida anualmente pelo 
Instituto Ambiental Biosfera, uma ONG brasileira. A premiação homenageia pessoas físicas e jurídicas  
que apoiam a qualidade de vida dos brasileiros por meio de contribuições ambientais ou de desenvolvimento 
sustentável. A Kinross foi a única empresa de mineração no Estado a receber uma indicação ao prêmio.

•  Apoiamos a construção do Museu do Ouro na cidade de Paracatu, em parceria com a Prefeitura Municipal  
e Secretaria de Cultura.

•  Apoiamos o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – Paracatu 2030, contribuindo para o 
planejamento de longo prazo do município, amparado nos conceitos do desenvolvimento sustentável.

“Considerando as ações e iniciativas da Kinross Gold Corporation na área de 
responsabilidade social, nós gostaríamos de prestar uma homenagem concedendo  
a Medalha de Honra em Desenvolvimento Social ... Entre as várias ações sociais 
realizadas pela Kinross Gold Corporation, destacou-se especialmente o Programa  
de Educação Ambiental.” 

instituto Ambiental Biosfera

reAssentAmento 

Em 2008 e 2009, a Kinross Paracatu reassentou quase 60 famílias rurais como resultado da construção da barragem 
de rejeitos nas regiões de Machadinho e Santa Rita. A Kinross forneceu o apoio financeiro e social para assegurar 
que todos os afetados pelo reassentamento pudessem reestabelecer sua subsistência a níveis iguais ou melhores  
do que os que mantinham na época da venda das terras. Algumas famílias optaram por mudar para uma área 
semelhante e continuar com um modo de vida igual neste novo local, ao passo que outros decidiram mudar  
para a cidade e empreender um estilo de vida urbano.

Ao colocar em prática nossa estratégia de negócio e cumprir nossos compromissos perante os acionistas,  
nós geramos empregos e riquezas nos países onde operamos e apoiamos iniciativas de parceria que ajudam a 
desenvolver as comunidades locais. As operações da Kinross no Brasil contribuem diretamente para a questão 
socioeconômica, por meio de: 

•  Salários e Benefícios: contribuindo aproximadamente com $36 milhões em salários e benefícios aos funcionários 

•  Pagamentos de impostos sobre a renda, mineração e outros impostos, assim como pagamento de royalties e de 
uso de terra, em mais de $57 milhões por ano.

•  Custos Operacionais: distribuindo $228 milhões em custos operacionais, excluindo encargos de depreciação, 
exaustão, amortização e deterioração 

•  Recrutamento Local: nós contratamos funcionários localmente e oferecemos contratos de fornecimento a 
empresas locais e regionais sempre que possível. Aproximadamente 65% da nossa força de trabalho, excluindo 
contratadas, é empregada localmente na comunidade, região, estado ou país. No Brasil, 83% dos empregados em 
cargos de chefia são contratados localmente.

Todos os valores descritos acima são em Dólares Americanos, a menos que especificados de outro modo.

responsAbilidAde
AmbientAl

responsAbilidAde
econômicA

nA
comUnidAde

O Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Kinross oferece uma base de políticas e 
orientações para minimizar nosso impacto ambiental e promover uma melhoria contínua dos processos. As minas  
de Paracatu e Crixás possuem a certificação  ISO 14001 e os funcionários das áreas operacionais recebem um 
treinamento ambiental anual obrigatório.

protegendo os recursos hídricos

A proteção dos recursos hídricos é prioridade para a Kinross. Os produtos derivados das 
nossas operações de mineração são rigidamente controlados para minimizar o impacto ao  
meio ambiente e proteger a saúde dos funcionários e das comunidades vizinhas.

Em Paracatu, nós monitoramos cuidadosamente a qualidade da água, tanto próximo à nossa 
operação quanto nos locais a jusante, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade 

com as diretrizes regionais de qualidade das águas, diretrizes essas que estão entre as mais rígidas do Brasil. 

Em 2010 concluímos as melhorias no Córrego Rico e lançamos o projeto Águas que Unem do Córrego Espalha para 
proteger suas nascentes e para recuperar a vazão do Espalha. Também otimizamos os sistemas de tratamento 
passivo para melhorar a qualidade das águas dos córregos a jusante da cava da mina e da barragem de rejeitos.

monitorAndo A QuALidAde do Ar 

A poeira produzida pelo tráfego das estradas e pelas operações de mineração representa uma 
das emissões mais significativas das nossas operações e é controlada com polímero, aspersão 
de água e também com controles nos pontos de origem. A Kinross em Paracatu possui um 
amplo sistema de monitoramento de poeira em oito locais diferentes no entorno da mina, 
barragem e no centro de Paracatu, incluindo uma estação online. Os resultados mostram que  
as concentrações de poeira permanecem bem abaixo dos limites regulatórios. Em cooperação 

com o Comitê Gestor em Paracatu, outras iniciativas foram implantadas para reduzir a poeira ao longo da mina e das 
estradas, incluindo sistemas adicionais de aspersão de água e plantio de árvores. 

Para saber mais sobre as emissões de dióxido de carbono e uso de energia, consulte as Tabelas de Dados 2009. 

gerenciAndo os resíduos

A Kinross possui uma gama de medidas implantadas para garantir que suas instalações de 
resíduos sejam projetadas, construídas e operadas de acordo com os mais altos padrões  
de engenharia. Isto inclui extensos programas de monitoramento e vigilância, compreendendo 
inspeções diárias e monitoramento mensal de análise de dados. Além de exigir a realização de 
uma inspeção anual de cada instalação de resíduos da Kinross por um engenheiro geotécnico, 
nós iniciamos, em 2009, um processo de análise adicional chefiado por um especialista 

geotécnico terceirizado que se reporta à administração sênior da Kinross. Essa medida inclui a análise do projeto,  
da construção, monitoramento, desempenho das operações e fechamento, e oferece melhor nível de supervisão 
para garantir a estabilidade e a segurança dessas instalações. 

reduZindo o nosso impActo AmBientAL

Nossa meta é minimizar nosso impacto ambiental, o que inclui limitar a área afetada por nossas 
atividades e também a recuperação das terras quando estas não são mais necessárias. Em 
Paracatu, a Kinross está trabalhando para compensar o impacto associado à expansão da 
nossa instalação de resíduos, e em 2009 efetuamos um aumento significativo do habitat de 
floresta protegida para que permaneça inalterada e não afetada. 

engAJAndo As pArtes interessAdAs em pArAcAtu

O engajamento da comunidade é a prioridade do compromisso da Kinross com uma mineração responsável.

Com a expansão da nossa mina em Paracatu, estabelecemos um Comitê Gestor com representantes das comunidades 
vizinhas, da Associação de Moradores de Paracatu e do governo local. O comitê se reúne todo mês para discutir o 
monitoramento ambiental e as iniciativas sociais e ambientais da empresa. Em 2009, ele foi essencial ao ajudar a 
Kinross a elaborar um plano de ações para abordar as preocupações das comunidades vizinhas sobre os impactos 
do aumento das explosões nas nossas operações de Paracatu. Como ilustrado na tabela abaixo, as atividades de 
engajamento em Paracatu fazem parte das metas anuais:

 2008 2009 Meta de 2010

Visitantes 2,732 2,585 2,700 

Reuniões de Consulta 40 89 50 

Reuniões do Comitê Gestor 3 15 12 

Claudia em frente à residência construída por 
seu grupo de voluntários, Amigos Do Lar, que 
tem construído casas para famílias carentes  
em Paracatu nos últimos seis anos.

Sob a liderança de João, os projetos para 
melhorar as recuperações de ouro e a 
eficiência da planta somaram mais de 
$3 milhões em economia total.

Claudia Pinto

Cidadania Corporativa Exemplar, 
Ganhadora do Prêmio Prata,
Assistente Administrativa,  
Paracatu

João BosCo dos santos

Rigorosa Disciplina Financeira, 
Ganhador do Prêmio Ouro,  
Supervisor de Operações,  
Paracatu

Desempenho de Segurança em 
Cinco Anos (Taxa de Incidente)
(inclui todos os funcionários e contratadas)
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Taxa de frequência de casos com 
tratamento médico 

Taxa de frequência de atividades de 
trabalho restritas

Taxa de frequência com afastamento

(Por 200.000 horas trabalhadas)



admInIstrando a resPonsabIlIdade corPoratIVa
nossA estrAtÉgiA 

Em 2009, a Kinross lançou uma Estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) que permite um melhor 
enquadramento das iniciativas corporativas e daquelas mais específicas de cada país com o qual a Companhia tem 
se comprometido; e, mais fundamentalmente ainda, para fazer com que o nosso comportamento na prática reflita 
consistentemente os nossos Dez Princípios Orientadores para a Responsabilidade Corporativa. A nossa Estratégia 
de RC está construída sobre a base sólida de políticas e princípios que fornecem um marco referencial dentro do 
Sistema de Administração de Responsabilidade Corporativa, com maior especificidade dentro dos Planos de 
Responsabilidade Corporativa das operações, proporcionando resultados consistentes com o “Jeito Kinross”.

pAdrÕes de responsABiLidAde nA Kinross 

• Os gerentes de nossas áreas de exploração, desenvolvimento ou já em plena operação, assim como os 
gerentes de recuperação de áreas degradadas, se reportam mensalmente à Gerência Corporativa Sênior  
e trimestralmente ao Comitê de Responsabilidade Corporativa da Diretoria.

• Os objetivos de desempenho de Responsabilidade Corporativa são fixados anualmente como parte do Plano 
Estratégico da Companhia, por meio de processos estabelecidos no nosso Sistema de Administração de HSM 
e em nossos Planos de Responsabilidade Corporativa.

• Aonde for aplicável, uma parte da remuneração total é determinada pelo desempenho geral da Companhia em 
segurança e em meio ambiente, e pelo sucesso atingido individualmente nas metas de responsabilidade corporativa.

• A segurança e a proteção do meio ambiente são responsabilidades de todos os funcionários. 

• Cobre todos os aspectos de relações comunitárias e HSM, incluindo o desenvolvimento sustentável
• É parte integrante do Plano Estratégico de Negócios, como processo e planejamento; atualizado anualmente 
 para cada localidade

• Dá a necessária orientação em todas as áreas relevantes (corporativas e operacionais)
• Inclui o Sistema de Administração de HSM e Administração Social

• Articula compromissos de políticas específicas em áreas-chave
• Meio Ambiente, HSM, Doações, Código de Fornecedores, outros

• Os Dez Princípios Orientadores para a RC lançados em 2007

PLANO DE RESPONSABILIDADE DO SÍTIO MINEIRO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

MARCO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA “O
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A Kinross Gold Corporation é uma 

companhia de mineração aurífera 

canadense e que opera minas e 

projetos nos Estados Unidos, Brasil, 

Chile, Equador, Rússia, Gana, 

Mauritânia e Canadá. O foco estratégico 

da Kinross é maximizar o valor e o fluxo 

de caixa operacional por meio de seu 

Plano Estratégico, baseado em: cumprir 

com o bom desempenho operacional 

e financeiro das minas; recrutar, reter 

e desenvolver os melhores quadros 

na indústria; atingir a excelência 

operacional através do “Jeito Kinross”; 

e impulsionar o valor futuro, focando 

em oportunidades rentáveis de 

crescimento. A Kinross está listada  

nas Bolsas de Toronto (símbolo: K)  

e Nova Iorque (símbolo KGC). 

PerFIl corPoratIVo

o Jeito 
Kinross
nossa VIsÃo de resPonsabIlIdade corPoratIVa

Na Kinross, entendemos que é um imperativo da ética e do 
próprio negócio ser um bom vizinho das comunidades nas 
quais operamos. Aliadas às ações de proteção ambiental, 
são diversas as iniciativas em reposta aos desafios globais, 
que ultrapassam todas as fronteiras e afetam as pessoas em 
todas as partes do mundo.

Ser um bom vizinho é um aspecto fundamental que essencialmente move a Kinross. Acreditamos com 
firmeza que a responsabilidade corporativa e os lucros não são mutuamente excludentes, ao contrário, 
eles se fortalecem. Ao prosperarmos financeiramente é que poderemos alcançar os resultados benéficos 
em apoio aos nossos funcionários, fornecedores e comunidades, além dos nossos acionistas.

Mina em Operação 

Projeto em Desenvolvimento

Fort Knox
Dvoinoye

KupolWhite Gold

Kettle River-
Buckhorn

Round
Mountain

Tasiast

Crixas
Paracatu

Fruta del
Norte

La Coipa
Lobo-Marte

Chirano

Cerro-Casale
Maricunga

A Kinross no mundo

paracatu propriedade integral (100%)

Método de Mineração Céu Aberto

Funcionários 827

Terceirizadas 750

Minério Processado 
(Toneladas) 

39,744.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

354.396

crixás propriedade 50% 

Método de Mineração Subterrâneo

Funcionários 904

Terceirizadas 502

Minério Processado 
(Toneladas) 

1.036.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

74.654

InFormaÇÕes de contato
Kinross Paracatu  
Estrada do Machadinho s/n° - Morro do Ouro  
Paracatu/MG 
Web site: www.kinross.com
Telefone: 55 38 3679-1000

Se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer sobre a  
nossa operação em Paracatu, faça uma chamada telefônica 
para o nosso Canal Aberto de Emergência 0800 038 1051, 
disponível 24 horas, sete dias por semana. Responderemos 
de volta em 24 horas.

decLArAção de Benefícios AmBientAis 

Este relatório está impresso em papel alcalino cujas fibras 
têm certificação FSC (Forest Stewardship Council). 100% 
das fibras são recicladas e livres de cloro. Ao fazer uso 
de papéis ambientalmente adequados, a Kinross tem 
economizado os seguintes recursos: 

A Kinross no Brasil

AssUmindo Kinross BrAsiL: perfiL do pAís

responsAbilidAdes 

Árvores Água Energia
Desperdícios 

sólidos Emissões

2
Maduras 

(Crescidas)

948
Galões

1
Milhão de BTUs

58
Libras

197
Libras

Cálculos baseados em dados de pesquisas realizadas pelo Environmental Defense Fund.

nosso ProPÓsIto central
• Sermos o líder mundial na geração de valores por meio da  

mineração responsável

nossos Valores
• Pessoas em Primeiro Lugar
• Cidadania Corporativa Exemplar
• Cultura de Alto Desempenho
• Rigorosa Disciplina Financeira 

nosso Plano estratégIco 
1 Cumprir um bom desempenho operacional e financeiro das minas 
2 Recrutar, reter e desenvolver os melhores profissionais na indústria 
3 Atingir a excelência operacional através do “Jeito Kinross” 
4 Impulsionar o futuro focando em oportunidades rentáveis  

de crescimento

A Kinross estabeleceu Dez Princípios Orientadores para  
a Responsabilidade Corporativa, que norteiam o nosso  
compromisso com a responsabilidade corporativa. 

Em 2010, a Kinross assinou o Global Compact das Nações Unidas. A companhia foi 
nomeada pela revista MacLeans em 2009 e em 2010 como uma das Top 50 entre as 
Corporações Socialmente Responsáveis. Além disto, ainda em 2010, foi citada pela 
revista Corporate Knight como um dos 50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá.

Para saber mais sobre os compromissos e reconhecimentos a que a Kinross fez jus, visite o relatório online  
http://takingresponsibility2009.kinross.com.

AfiLiAçÕes

• Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•  Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e Adolescentes (ABRINQ) 

• Câmara de Comércio Brasil Canadá 

•  Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico  
da Indústria de Mineração 

• Instituto Brasileiro de Mineração 

• Associação Comercial e Industrial de Paracatu 

•  Associação Comercial de Minas Gerais – Comissão  
de Mineração 

•  Federação das Indústrias do Estado de Minas  
Gerais (FIEMG) 

• Movimento Verde de Paracatu 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 



admInIstrando a resPonsabIlIdade corPoratIVa
nossA estrAtÉgiA 

Em 2009, a Kinross lançou uma Estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) que permite um melhor 
enquadramento das iniciativas corporativas e daquelas mais específicas de cada país com o qual a Companhia tem 
se comprometido; e, mais fundamentalmente ainda, para fazer com que o nosso comportamento na prática reflita 
consistentemente os nossos Dez Princípios Orientadores para a Responsabilidade Corporativa. A nossa Estratégia 
de RC está construída sobre a base sólida de políticas e princípios que fornecem um marco referencial dentro do 
Sistema de Administração de Responsabilidade Corporativa, com maior especificidade dentro dos Planos de 
Responsabilidade Corporativa das operações, proporcionando resultados consistentes com o “Jeito Kinross”.

pAdrÕes de responsABiLidAde nA Kinross 

• Os gerentes de nossas áreas de exploração, desenvolvimento ou já em plena operação, assim como os 
gerentes de recuperação de áreas degradadas, se reportam mensalmente à Gerência Corporativa Sênior  
e trimestralmente ao Comitê de Responsabilidade Corporativa da Diretoria.

• Os objetivos de desempenho de Responsabilidade Corporativa são fixados anualmente como parte do Plano 
Estratégico da Companhia, por meio de processos estabelecidos no nosso Sistema de Administração de HSM 
e em nossos Planos de Responsabilidade Corporativa.

• Aonde for aplicável, uma parte da remuneração total é determinada pelo desempenho geral da Companhia em 
segurança e em meio ambiente, e pelo sucesso atingido individualmente nas metas de responsabilidade corporativa.

• A segurança e a proteção do meio ambiente são responsabilidades de todos os funcionários. 

• Cobre todos os aspectos de relações comunitárias e HSM, incluindo o desenvolvimento sustentável
• É parte integrante do Plano Estratégico de Negócios, como processo e planejamento; atualizado anualmente 
 para cada localidade

• Dá a necessária orientação em todas as áreas relevantes (corporativas e operacionais)
• Inclui o Sistema de Administração de HSM e Administração Social

• Articula compromissos de políticas específicas em áreas-chave
• Meio Ambiente, HSM, Doações, Código de Fornecedores, outros

• Os Dez Princípios Orientadores para a RC lançados em 2007

PLANO DE RESPONSABILIDADE DO SÍTIO MINEIRO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

MARCO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA “O
PE
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ON
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A Kinross Gold Corporation é uma 

companhia de mineração aurífera 

canadense e que opera minas e 

projetos nos Estados Unidos, Brasil, 

Chile, Equador, Rússia, Gana, 

Mauritânia e Canadá. O foco estratégico 

da Kinross é maximizar o valor e o fluxo 

de caixa operacional por meio de seu 

Plano Estratégico, baseado em: cumprir 

com o bom desempenho operacional 

e financeiro das minas; recrutar, reter 

e desenvolver os melhores quadros 

na indústria; atingir a excelência 

operacional através do “Jeito Kinross”; 

e impulsionar o valor futuro, focando 

em oportunidades rentáveis de 

crescimento. A Kinross está listada  

nas Bolsas de Toronto (símbolo: K)  

e Nova Iorque (símbolo KGC). 

PerFIl corPoratIVo

o Jeito 
Kinross
nossa VIsÃo de resPonsabIlIdade corPoratIVa

Na Kinross, entendemos que é um imperativo da ética e do 
próprio negócio ser um bom vizinho das comunidades nas 
quais operamos. Aliadas às ações de proteção ambiental, 
são diversas as iniciativas em reposta aos desafios globais, 
que ultrapassam todas as fronteiras e afetam as pessoas em 
todas as partes do mundo.

Ser um bom vizinho é um aspecto fundamental que essencialmente move a Kinross. Acreditamos com 
firmeza que a responsabilidade corporativa e os lucros não são mutuamente excludentes, ao contrário, 
eles se fortalecem. Ao prosperarmos financeiramente é que poderemos alcançar os resultados benéficos 
em apoio aos nossos funcionários, fornecedores e comunidades, além dos nossos acionistas.

Mina em Operação 

Projeto em Desenvolvimento

Fort Knox
Dvoinoye

KupolWhite Gold

Kettle River-
Buckhorn

Round
Mountain

Tasiast

Crixas
Paracatu

Fruta del
Norte

La Coipa
Lobo-Marte

Chirano

Cerro-Casale
Maricunga

A Kinross no mundo

paracatu propriedade integral (100%)

Método de Mineração Céu Aberto

Funcionários 827

Terceirizadas 750

Minério Processado 
(Toneladas) 

39,744.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

354.396

crixás propriedade 50% 

Método de Mineração Subterrâneo

Funcionários 904

Terceirizadas 502

Minério Processado 
(Toneladas) 

1.036.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

74.654

InFormaÇÕes de contato
Kinross Paracatu  
Estrada do Machadinho s/n° - Morro do Ouro  
Paracatu/MG 
Web site: www.kinross.com
Telefone: 55 38 3679-1000

Se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer sobre a  
nossa operação em Paracatu, faça uma chamada telefônica 
para o nosso Canal Aberto de Emergência 0800 038 1051, 
disponível 24 horas, sete dias por semana. Responderemos 
de volta em 24 horas.

decLArAção de Benefícios AmBientAis 

Este relatório está impresso em papel alcalino cujas fibras 
têm certificação FSC (Forest Stewardship Council). 100% 
das fibras são recicladas e livres de cloro. Ao fazer uso 
de papéis ambientalmente adequados, a Kinross tem 
economizado os seguintes recursos: 

A Kinross no Brasil

AssUmindo Kinross BrAsiL: perfiL do pAís

responsAbilidAdes 

Árvores Água Energia
Desperdícios 

sólidos Emissões

2
Maduras 

(Crescidas)

948
Galões

1
Milhão de BTUs

58
Libras

197
Libras

Cálculos baseados em dados de pesquisas realizadas pelo Environmental Defense Fund.

nosso ProPÓsIto central
• Sermos o líder mundial na geração de valores por meio da  

mineração responsável

nossos Valores
• Pessoas em Primeiro Lugar
• Cidadania Corporativa Exemplar
• Cultura de Alto Desempenho
• Rigorosa Disciplina Financeira 

nosso Plano estratégIco 
1 Cumprir um bom desempenho operacional e financeiro das minas 
2 Recrutar, reter e desenvolver os melhores profissionais na indústria 
3 Atingir a excelência operacional através do “Jeito Kinross” 
4 Impulsionar o futuro focando em oportunidades rentáveis  

de crescimento

A Kinross estabeleceu Dez Princípios Orientadores para  
a Responsabilidade Corporativa, que norteiam o nosso  
compromisso com a responsabilidade corporativa. 

Em 2010, a Kinross assinou o Global Compact das Nações Unidas. A companhia foi 
nomeada pela revista MacLeans em 2009 e em 2010 como uma das Top 50 entre as 
Corporações Socialmente Responsáveis. Além disto, ainda em 2010, foi citada pela 
revista Corporate Knight como um dos 50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá.

Para saber mais sobre os compromissos e reconhecimentos a que a Kinross fez jus, visite o relatório online  
http://takingresponsibility2009.kinross.com.

AfiLiAçÕes

• Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•  Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e Adolescentes (ABRINQ) 

• Câmara de Comércio Brasil Canadá 

•  Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico  
da Indústria de Mineração 

• Instituto Brasileiro de Mineração 

• Associação Comercial e Industrial de Paracatu 

•  Associação Comercial de Minas Gerais – Comissão  
de Mineração 

•  Federação das Indústrias do Estado de Minas  
Gerais (FIEMG) 

• Movimento Verde de Paracatu 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 



admInIstrando a resPonsabIlIdade corPoratIVa
nossA estrAtÉgiA 

Em 2009, a Kinross lançou uma Estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) que permite um melhor 
enquadramento das iniciativas corporativas e daquelas mais específicas de cada país com o qual a Companhia tem 
se comprometido; e, mais fundamentalmente ainda, para fazer com que o nosso comportamento na prática reflita 
consistentemente os nossos Dez Princípios Orientadores para a Responsabilidade Corporativa. A nossa Estratégia 
de RC está construída sobre a base sólida de políticas e princípios que fornecem um marco referencial dentro do 
Sistema de Administração de Responsabilidade Corporativa, com maior especificidade dentro dos Planos de 
Responsabilidade Corporativa das operações, proporcionando resultados consistentes com o “Jeito Kinross”.

pAdrÕes de responsABiLidAde nA Kinross 

• Os gerentes de nossas áreas de exploração, desenvolvimento ou já em plena operação, assim como os 
gerentes de recuperação de áreas degradadas, se reportam mensalmente à Gerência Corporativa Sênior  
e trimestralmente ao Comitê de Responsabilidade Corporativa da Diretoria.

• Os objetivos de desempenho de Responsabilidade Corporativa são fixados anualmente como parte do Plano 
Estratégico da Companhia, por meio de processos estabelecidos no nosso Sistema de Administração de HSM 
e em nossos Planos de Responsabilidade Corporativa.

• Aonde for aplicável, uma parte da remuneração total é determinada pelo desempenho geral da Companhia em 
segurança e em meio ambiente, e pelo sucesso atingido individualmente nas metas de responsabilidade corporativa.

• A segurança e a proteção do meio ambiente são responsabilidades de todos os funcionários. 

• Cobre todos os aspectos de relações comunitárias e HSM, incluindo o desenvolvimento sustentável
• É parte integrante do Plano Estratégico de Negócios, como processo e planejamento; atualizado anualmente 
 para cada localidade

• Dá a necessária orientação em todas as áreas relevantes (corporativas e operacionais)
• Inclui o Sistema de Administração de HSM e Administração Social

• Articula compromissos de políticas específicas em áreas-chave
• Meio Ambiente, HSM, Doações, Código de Fornecedores, outros

• Os Dez Princípios Orientadores para a RC lançados em 2007

PLANO DE RESPONSABILIDADE DO SÍTIO MINEIRO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

MARCO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA“OPERACIONALIZANDO” O JEITO KINROSS

A Kinross Gold Corporation é uma 

companhia de mineração aurífera 

canadense e que opera minas e 

projetos nos Estados Unidos, Brasil, 

Chile, Equador, Rússia, Gana, 

Mauritânia e Canadá. O foco estratégico 

da Kinross é maximizar o valor e o fluxo 

de caixa operacional por meio de seu 

Plano Estratégico, baseado em: cumprir 

com o bom desempenho operacional 

e financeiro das minas; recrutar, reter 

e desenvolver os melhores quadros 

na indústria; atingir a excelência 

operacional através do “Jeito Kinross”; 

e impulsionar o valor futuro, focando 

em oportunidades rentáveis de 

crescimento. A Kinross está listada  

nas Bolsas de Toronto (símbolo: K)  

e Nova Iorque (símbolo KGC). 

PerFIl corPoratIVo

o Jeito 
Kinross
nossa VIsÃo de resPonsabIlIdade corPoratIVa

Na Kinross, entendemos que é um imperativo da ética e do 
próprio negócio ser um bom vizinho das comunidades nas 
quais operamos. Aliadas às ações de proteção ambiental, 
são diversas as iniciativas em reposta aos desafios globais, 
que ultrapassam todas as fronteiras e afetam as pessoas em 
todas as partes do mundo.

Ser um bom vizinho é um aspecto fundamental que essencialmente move a Kinross. Acreditamos com 
firmeza que a responsabilidade corporativa e os lucros não são mutuamente excludentes, ao contrário, 
eles se fortalecem. Ao prosperarmos financeiramente é que poderemos alcançar os resultados benéficos 
em apoio aos nossos funcionários, fornecedores e comunidades, além dos nossos acionistas.

Mina em Operação 

Projeto em Desenvolvimento

Fort Knox
Dvoinoye

Kupol White Gold

Kettle River-
Buckhorn

Round
Mountain

Tasiast

Crixas
Paracatu

Fruta del
Norte

La Coipa
Lobo-Marte

Chirano

Cerro-Casale
Maricunga

A Kinross no mundo

paracatupropriedade integral (100%)

Método de Mineração Céu Aberto

Funcionários827

Terceirizadas 750

Minério Processado 
(Toneladas) 

39,744.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

354.396

crixáspropriedade 50% 

Método de Mineração Subterrâneo

Funcionários904

Terceirizadas 502

Minério Processado 
(Toneladas) 

1.036.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

74.654

InFormaÇÕes de contato
Kinross Paracatu  
Estrada do Machadinho s/n° - Morro do Ouro  
Paracatu/MG 
Web site: www.kinross.com
Telefone: 55 38 3679-1000

Se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer sobre a  
nossa operação em Paracatu, faça uma chamada telefônica 
para o nosso Canal Aberto de Emergência 0800 038 1051, 
disponível 24 horas, sete dias por semana. Responderemos 
de volta em 24 horas.

decLArAção de Benefícios AmBientAis 

Este relatório está impresso em papel alcalino cujas fibras 
têm certificação FSC (Forest Stewardship Council). 100% 
das fibras são recicladas e livres de cloro. Ao fazer uso 
de papéis ambientalmente adequados, a Kinross tem 
economizado os seguintes recursos: 

A Kinross no Brasil

AssUmindo Kinross BrAsiL: perfiL do pAís

responsAbilidAdes 

ÁrvoresÁguaEnergia
Desperdícios 

sólidosEmissões

2
Maduras 

(Crescidas)

948
Galões

1
Milhão de BTUs

58
Libras

197
Libras

Cálculos baseados em dados de pesquisas realizadas pelo Environmental Defense Fund.

nosso ProPÓsIto central
• Sermos o líder mundial na geração de valores por meio da  

mineração responsável

nossos Valores
• Pessoas em Primeiro Lugar
• Cidadania Corporativa Exemplar
• Cultura de Alto Desempenho
• Rigorosa Disciplina Financeira 

nosso Plano estratégIco 
1 Cumprir um bom desempenho operacional e financeiro das minas 
2 Recrutar, reter e desenvolver os melhores profissionais na indústria 
3 Atingir a excelência operacional através do “Jeito Kinross” 
4 Impulsionar o futuro focando em oportunidades rentáveis  

de crescimento

A Kinross estabeleceu Dez Princípios Orientadores para  
a Responsabilidade Corporativa, que norteiam o nosso  
compromisso com a responsabilidade corporativa. 

Em 2010, a Kinross assinou o Global Compact das Nações Unidas. A companhia foi 
nomeada pela revista MacLeans em 2009 e em 2010 como uma das Top 50 entre as 
Corporações Socialmente Responsáveis. Além disto, ainda em 2010, foi citada pela 
revista Corporate Knight como um dos 50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá.

Para saber mais sobre os compromissos e reconhecimentos a que a Kinross fez jus, visite o relatório online  
http://takingresponsibility2009.kinross.com.

AfiLiAçÕes

• Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•  Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e Adolescentes (ABRINQ) 

• Câmara de Comércio Brasil Canadá 

•  Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico  
da Indústria de Mineração 

• Instituto Brasileiro de Mineração 

• Associação Comercial e Industrial de Paracatu 

•  Associação Comercial de Minas Gerais – Comissão  
de Mineração 

•  Federação das Indústrias do Estado de Minas  
Gerais (FIEMG) 

• Movimento Verde de Paracatu 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 



admInIstrando a resPonsabIlIdade corPoratIVa
nossA estrAtÉgiA 

Em 2009, a Kinross lançou uma Estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) que permite um melhor 
enquadramento das iniciativas corporativas e daquelas mais específicas de cada país com o qual a Companhia tem 
se comprometido; e, mais fundamentalmente ainda, para fazer com que o nosso comportamento na prática reflita 
consistentemente os nossos Dez Princípios Orientadores para a Responsabilidade Corporativa. A nossa Estratégia 
de RC está construída sobre a base sólida de políticas e princípios que fornecem um marco referencial dentro do 
Sistema de Administração de Responsabilidade Corporativa, com maior especificidade dentro dos Planos de 
Responsabilidade Corporativa das operações, proporcionando resultados consistentes com o “Jeito Kinross”.

pAdrÕes de responsABiLidAde nA Kinross 

• Os gerentes de nossas áreas de exploração, desenvolvimento ou já em plena operação, assim como os 
gerentes de recuperação de áreas degradadas, se reportam mensalmente à Gerência Corporativa Sênior  
e trimestralmente ao Comitê de Responsabilidade Corporativa da Diretoria.

• Os objetivos de desempenho de Responsabilidade Corporativa são fixados anualmente como parte do Plano 
Estratégico da Companhia, por meio de processos estabelecidos no nosso Sistema de Administração de HSM 
e em nossos Planos de Responsabilidade Corporativa.

• Aonde for aplicável, uma parte da remuneração total é determinada pelo desempenho geral da Companhia em 
segurança e em meio ambiente, e pelo sucesso atingido individualmente nas metas de responsabilidade corporativa.

• A segurança e a proteção do meio ambiente são responsabilidades de todos os funcionários. 

• Cobre todos os aspectos de relações comunitárias e HSM, incluindo o desenvolvimento sustentável
• É parte integrante do Plano Estratégico de Negócios, como processo e planejamento; atualizado anualmente 
 para cada localidade

• Dá a necessária orientação em todas as áreas relevantes (corporativas e operacionais)
• Inclui o Sistema de Administração de HSM e Administração Social

• Articula compromissos de políticas específicas em áreas-chave
• Meio Ambiente, HSM, Doações, Código de Fornecedores, outros

• Os Dez Princípios Orientadores para a RC lançados em 2007

PLANO DE RESPONSABILIDADE DO SÍTIO MINEIRO

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

MARCO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A RESPONSABILIDADE CORPORATIVA “O
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A Kinross Gold Corporation é uma 

companhia de mineração aurífera 

canadense e que opera minas e 

projetos nos Estados Unidos, Brasil, 

Chile, Equador, Rússia, Gana, 

Mauritânia e Canadá. O foco estratégico 

da Kinross é maximizar o valor e o fluxo 

de caixa operacional por meio de seu 

Plano Estratégico, baseado em: cumprir 

com o bom desempenho operacional 

e financeiro das minas; recrutar, reter 

e desenvolver os melhores quadros 

na indústria; atingir a excelência 

operacional através do “Jeito Kinross”; 

e impulsionar o valor futuro, focando 

em oportunidades rentáveis de 

crescimento. A Kinross está listada  

nas Bolsas de Toronto (símbolo: K)  

e Nova Iorque (símbolo KGC). 

PerFIl corPoratIVo

o Jeito 
Kinross
nossa VIsÃo de resPonsabIlIdade corPoratIVa

Na Kinross, entendemos que é um imperativo da ética e do 
próprio negócio ser um bom vizinho das comunidades nas 
quais operamos. Aliadas às ações de proteção ambiental, 
são diversas as iniciativas em reposta aos desafios globais, 
que ultrapassam todas as fronteiras e afetam as pessoas em 
todas as partes do mundo.

Ser um bom vizinho é um aspecto fundamental que essencialmente move a Kinross. Acreditamos com 
firmeza que a responsabilidade corporativa e os lucros não são mutuamente excludentes, ao contrário, 
eles se fortalecem. Ao prosperarmos financeiramente é que poderemos alcançar os resultados benéficos 
em apoio aos nossos funcionários, fornecedores e comunidades, além dos nossos acionistas.
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A Kinross no mundo

paracatu propriedade integral (100%)

Método de Mineração Céu Aberto

Funcionários 827

Terceirizadas 750

Minério Processado 
(Toneladas) 

39,744.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

354.396

crixás propriedade 50% 

Método de Mineração Subterrâneo

Funcionários 904

Terceirizadas 502

Minério Processado 
(Toneladas) 

1.036.000

Produção de Ouro   
(Onças Ouro Equivalente) 

74.654

InFormaÇÕes de contato
Kinross Paracatu  
Estrada do Machadinho s/n° - Morro do Ouro  
Paracatu/MG 
Web site: www.kinross.com
Telefone: 55 38 3679-1000

Se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer sobre a  
nossa operação em Paracatu, faça uma chamada telefônica 
para o nosso Canal Aberto de Emergência 0800 038 1051, 
disponível 24 horas, sete dias por semana. Responderemos 
de volta em 24 horas.

decLArAção de Benefícios AmBientAis 

Este relatório está impresso em papel alcalino cujas fibras 
têm certificação FSC (Forest Stewardship Council). 100% 
das fibras são recicladas e livres de cloro. Ao fazer uso 
de papéis ambientalmente adequados, a Kinross tem 
economizado os seguintes recursos: 

A Kinross no Brasil

AssUmindo Kinross BrAsiL: perfiL do pAís

responsAbilidAdes 

Árvores Água Energia
Desperdícios 

sólidos Emissões

2
Maduras 

(Crescidas)

948
Galões

1
Milhão de BTUs

58
Libras

197
Libras

Cálculos baseados em dados de pesquisas realizadas pelo Environmental Defense Fund.

nosso ProPÓsIto central
• Sermos o líder mundial na geração de valores por meio da  

mineração responsável

nossos Valores
• Pessoas em Primeiro Lugar
• Cidadania Corporativa Exemplar
• Cultura de Alto Desempenho
• Rigorosa Disciplina Financeira 

nosso Plano estratégIco 
1 Cumprir um bom desempenho operacional e financeiro das minas 
2 Recrutar, reter e desenvolver os melhores profissionais na indústria 
3 Atingir a excelência operacional através do “Jeito Kinross” 
4 Impulsionar o futuro focando em oportunidades rentáveis  

de crescimento

A Kinross estabeleceu Dez Princípios Orientadores para  
a Responsabilidade Corporativa, que norteiam o nosso  
compromisso com a responsabilidade corporativa. 

Em 2010, a Kinross assinou o Global Compact das Nações Unidas. A companhia foi 
nomeada pela revista MacLeans em 2009 e em 2010 como uma das Top 50 entre as 
Corporações Socialmente Responsáveis. Além disto, ainda em 2010, foi citada pela 
revista Corporate Knight como um dos 50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá.

Para saber mais sobre os compromissos e reconhecimentos a que a Kinross fez jus, visite o relatório online  
http://takingresponsibility2009.kinross.com.

AfiLiAçÕes

• Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•  Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e Adolescentes (ABRINQ) 

• Câmara de Comércio Brasil Canadá 

•  Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico  
da Indústria de Mineração 

• Instituto Brasileiro de Mineração 

• Associação Comercial e Industrial de Paracatu 

•  Associação Comercial de Minas Gerais – Comissão  
de Mineração 

•  Federação das Indústrias do Estado de Minas  
Gerais (FIEMG) 

• Movimento Verde de Paracatu 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 




