
Vivendo 
de acordo
com nossos
valores...



o jeito Kinross

Nossa empresa, Kinross, é uma companhia internacional 

de mineração de ouro sediada no Canadá com operações 

e projetos de desenvolvimento nos Estados Unidos da

América, Rússia, Chile, Brasil e Equador.



Somos uma organização jovem e dinâmica, com um

alcance global e uma perspectiva internacional. JUNTOS,

ESTAMOS CONSTRUINDO UMA GRANDE EMPRESA.

A Kinross tem vivido um período de rápido crescimento e mudanças. Isto 

inclui grandes e importantes aquisições, nomeação de uma nova equipe de

gerenciamento, transformações significativas estruturais e na equipe em nossos

locais de operação, expansão geográfica e um rápido acréscimo nas reservas,

produção e fluxo de caixa.



À medida que seguimos

evoluindo para nos tornar UMA

DAS MAIORES EMPRESAS

DE MINERAÇÃO DE OURO

DO MUNDO, é fundamental

refletir sobre o significado de

ser parte da família Kinross.

A que tipo de empresa pertencemos? 

Quais são os princípios que nos 

guiam independente de onde 

estivermos trabalhando?

A objetivo deste livreto é responder

estas e outras questões e introduzir 

“O Jeito Kinross” – uma filosofia e 

uma abordagem baseadas em nossos

quatro valores que todo empregado

precisa entender, e guiarão a empresa

nos próximos meses e anos.

Esperamos que o livreto ajude você 

a compreender melhor a sua empresa, 

o que precisamos fazer para sermos

bem sucedidos e como seus esforços 

e comprometimento são importantes

para que este sucesso seja alcançado.



nossa Kinross

A Kinross é uma organização ágil 

e empreendedora que se orgulha 

de ser diferente. Estamos comprometidos

em gerar valor para os nossos acionistas

e partes interessadas no mundo inteiro 

– ou seja, aqueles que nos confiam 

seus capitais, formas de sustento,

comunidades e meio-ambiente.



Nossa visão não 
é a de curto-prazo,
seja em assuntos
financeiros ou de
outra espécie.

Acreditamos que a
credibilidade da nossa
empresa é um subproduto
da excelência de 
nossos empregados.

Acreditamos que o
status quo deve estar
sempre aberto para
questionamento.

Não há concessões de
nossa parte quando se
trata de fazer o que é
certo nas comunidades
em que operamos.

Não copiamos os 
modelos de negócios, 
nem as práticas
operacionais de outras
empresas mineradoras.

Finalmente, 
acreditamos que jamais,
em qualquer circunstância,
devemos comprometer 
a segurança.

Acreditamos que
devemos fazer 
esforços contínuos 
para minimizar o nosso
impacto ambiental.

Ela ajudará a nos diferenciar dos

nossos concorrentes e posicionará 

a empresa para o crescimento

sustentável e sucesso 

a longo-prazo.

ESTA É NOSSA
PERSONALIDADE



É SIMPLES…

nosso propósito
fundamental



SER O LÍDER MUNDIAL
NA GERAÇÃO DE
VALOR ATRAVÉS 
DA MINERAÇÃO
RESPONSAVEL.

Esta meta não se restringe a lucros 
ou crescimento, ainda que ambos 
sejam importantes.

Reconhece-se que a idéia de “valor” é importante não 

só para os nossos acionistas, como também para a nossa

gente e para as comunidades em que operamos.

Todos em nossa organização têm um importante papel 

a cumprir no sentido de tornar esta visão realidade.



nossos valores

Se, de um lado, nosso propósito fundamental

nos propicia uma visão clara sobre ONDE

queremos ir, de outro, nossos valores atuam

como uma espécie de bússola a nos guiar

sobre COMO trabalhamos, e como

estabelecemos as nossas prioridades

competitivas enquanto organização.

A nossa estratégia de negócios e objetivos podem mudar de

tempos em tempos, mas os nossos valores seguem inegociáveis

e imutáveis:

eles formam um pilar sobre o qual decisões de negócios e planos

estratégicos de longo-prazo serão desenvolvidos e avaliados;

eles proporcionam uma base comparativa segundo a qual 

nosso desempenho individual será avaliado, e novos empregados

serão selecionados;

eles constituem o padrão do que vem a ser o comportamento

aceitável dentro da Kinross, tanto na forma de nos comportar, 

uns com os outros, como também na maneira de lidar com

aqueles que têm interesse direto em nosso êxito como empresa.

EM QUE ACREDITAMOS



AS

CULTURA DE ALTO

RIGOROSA 

FINANCEIRA 

CIDADANIA CORPORATIVA

EM PRIMEIRO LUGAR
PESSOAS

EXEMPLAR

DESEMPENHO

DISCIPLINA

Em suma, nossos valores constituem o DNA fundamental 

da empresa. Na Kinross, temos quatro valores. 

E eles são:

Viver segundo estes valores é essencial para entender 

o que queremos dizer com “O Jeito Kinross.”



 Valor AS PESSOAS
EM PRIMEIRO LUGAR

Valor CIDADANIA 
CORPORATIVA EXEMPLAR

Saúde e segurança são nossas prioridades – seja 

entre os empregados, parceiros, fornecedores ou nas

comunidades em que operamos.

Trataremos sempre uns aos outros de forma justa 

e com respeito, procurando constantemente oferecer

oportunidades para o desenvolvimento profissional 

e o crescimento pessoal.

Estimularemos um ambiente de trabalho que celebre 

e apóie a diversidade; e reconheça que, enquanto uma

empresa global, devemos nos manter sensíveis às

culturas, costumes e práticas locais.

Asseguraremos que todos na empresa se mantenham

informados a respeito de importantes realizações 

e demais questões relevantes para a empresa.

Estamos comprometidos com os mais altos padrões 

de ética e governança corporativa na indústria.

Valorizamos a integridade e a transparência em tudo 

o que fazemos.

A responsabilidade corporativa, tal como se apresenta 

em nossos Princípios de Responsabilidade Corporativa 

(ver o Apêndice), permanecerá como uma prioridade-chave

para a empresa.

Seremos inflexíveis quanto à aplicação destes compromissos.



Valor ValorCULTURA DE ALTO 
DESEMPENHO

RIGOROSA
DISCIPLINA FINANCEIRA

Somos uma empresa orientada para a obtenção 

de resultados, com o rígido compromisso de cumprir 

e executar os mais altos objetivos de negócios.

Valorizamos a inovação, a adaptabilidade e a responsabilidade

na execução da nossa estratégia de negócios.

Queremos que nossos empregados sejam conhecidos 

no ramo por sua paixão, sentido de urgência, habilidade 

e iniciativa.

O trabalho em equipe é essencial para compreender 

o que significa trabalhar na Kinross.

O aperfeiçoamento contínuo é um aspecto central 

na nossa cultura corporativa.

Reconhecemos e recompensamos a excelência.

A todo o momento seremos prudentes com 

o investimento dos nossos acionistas. 

A disciplina é ponto central na nossa filosofia 

de gerenciamento.

Sempre procuraremos maneiras novas e mais 

eficientes de utilizar os recursos da empresa.

Pessoas em primeiro lugar, cidadania corporativa

exemplar, cultura de alto desempenho e rigorosa

disciplina financeira: estes são os elementos

essenciais do Jeito Kinross.



nosso futuro juntos
O JEITO KINROSS

Em apenas 15 anos a Kinross passou da condição de empresa

mineradora de pequeno porte a uma das maiores e mais

respeitadas empresas de mineração de ouro do mundo.

Todos os empregados da Kinross podem se orgulhar desta

surpreendente história de sucesso.



Queremos ser os melhores – líder mundial 

na geração de valor através da mineração

responsavel. Nosso sucesso dependerá em

grande parte de vivermos e trabalharmos de

acordo com nossos valores – a cada dia, 

em cada operação e em cada escritório 

que possuímos ao redor do mundo.

Nossas estratégias e objetivos de negócios podem mudar de

tempos em tempos, mas o compromisso contínuo com os nossos

valores permanecerá sendo uma questão central para nós.

Pessoas em primeiro lugar, cidadania corporativa exemplar, cultura

de alto desempenho e rigorosa disciplina financeira – estas são

as características que farão da Kinross uma grande empresa 

e líder mundial no setor de mineração de ouro.

JUNTE-SE A NÓS PARA 
TORNAR ESTA VISÃO REALIDADE

o jeito Kinross



dez princípios
orientadores 
para a
responsabilidade
corporativa

1
Colocamos as pessoas em primeiro

lugar e a nossa prioridade é a

segurança de todos os empregados.

2
Mantemos os mais altos padrões 

de governança corporativa, ética 

e honestidade em todas as nossas

negociações, e em todas as operações 

agimos em conformidade com as leis locais.

3
Promovemos diálogo e compromisso

contínuos com as nossas partes

interessadas dentro das comunidades

em que operamos, mantendo o espírito 

de transparência e boa-fé.

4
Nos mantemos extremamente vigilantes

na proteção do meio-ambiente 

e buscamos formas de minimizar 

os eventuais impactos causados por nossas

operações, aonde quer que elas aconteçam.

Sempre cumpriremos, e quando possível

excederemos, as exigências regulatórias 

em nossas ações sobre o meio-ambiente.

5
Ao tomar as nossas decisões de

investimento, consideramos todos os

aspectos de uma operação ou de um

novo projeto – incluindo questões sociais,

ambientais e que se seguem ao fechamento

das operações.

6
Conduzimos todas as nossas atividades

de acordo com os padrões aceitos 

de proteção e promoção dos direitos

humanos. Respeitamos as perspectivas

históricas e culturais e também os direitos

daqueles que se vêem afetados por nossas

operações, em particular as populações nativas.

7
Proporcionamos um padrão de vida

recompensador e adequado para os

nossos empregados, e nos esforçamos

para ser o empregador de preferência.

8
Procuramos maximizar as oportunidades

econômicas, de emprego e de negócios

para as comunidades locais, a partir

das nossas operações existentes e também

dos novos projetos.

9
Proporcionamos benefícios duradouros 

às comunidades onde operamos ao

apoiar iniciativas sustentáveis de

desenvolvimento em suas estruturas social,

econômica e institucional. Reconhecemos 

que toda comunidade é única e trabalhamos

com os nossos parceiros comunitários para

assegurar que este nosso apoio corresponda

as suas prioridades.

10
Mantemos diálogo ativo 

com os nossos pares na 

indústria, associações, governos 

e sociedades civis, para tratar das melhores

práticas de Responsabilidade Social

Corporativa (RSC) e dos padrões globais 

de desenvolvimento.

Apêndice
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