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ANGLO AMERICAN RELATÓRIO À SOCIEDADE 2012

APRESENTAÇÃO
Desde o estudo geológico passando
pela estruturação da mina, extração,
processamento e distribuição, o
ciclo de vida do níquel interage e
contribui em diversos aspectos com
o cotidiano das comunidades de
entorno, assim como governo,
mercado e meio ambiente.
Ao longo de todo o relatório, vamos
mostrar como as histórias de vida
das pessoas que fazem parte da
operação da Unidade de Negócio
Níquel da Anglo American no país
se cruzam e se misturam com cada
iniciativa social, ambiental e
econômica desenvolvida pela
companhia nas cidades de Barro
Alto e Niquelândia, ambas no estado
de Goiás, assim como no escritório
corporativo, situado em São Paulo
(SP), na área de projetos em
Belo Horizonte (MG) e na
exploração em Goiânia (GO).

01	Empregado manuseia
mudas produzidas na
área de Reflorestamento,
em Niquelândia
02 Adelita Quenet e
Mauriza Martins da Silva
conversam ao lado da
esteira transportadora
de cavaco de madeira

O relatório de
desempenho
tem como foco
a plena
transparência
na prestação
de contas para
todas as partes
interessadas
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Desde 2004, são publicados
anualmente relatórios de
desempenho que têm como foco
a plena transparência na prestação
de contas para todas as partes
interessadas. A metodologia de
elaboração utilizada a partir de
2006 é a da Global Reporting
Initiative (GRI), que estabelece
indicadores de desempenho e
gestão, avaliando de forma
sistemática aspectos econômicos,
sociais e ambientais com foco na
sustentabilidade. Esta publicação
é referente ao período de 10 de
janeiro a 31 de dezembro de 2012
e inclui indicadores de desempenho
e práticas de gestão referentes
às operações brasileiras.
Nesta edição, são 95 indicadores
de desempenho gerais e
11 específicos para o setor de
mineração, auditados de forma
independente e alcançando o nível
A+ de aplicação do padrão
GRI-G3.1 de avaliação dos
resultados. A coleta dos indicadores
seguiu as mesmas técnicas das
edições anteriores, baseadas em
informações originadas pelo sistema
de gestão utilizado na empresa.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Walter De Simoni

Na Anglo
American,
os desafios
são fator de
motivação
e impulso
para crescer
em nossas
atividades

Em 2012, comemoramos 30 anos
de operação da Codemin em
Niquelândia (GO). Projetada com a
perspectiva de ter uma vida útil de
25 anos, acabamos de garantir um
ciclo de mais 30 anos ao
empreendimento, com a finalização
do projeto Codemin III. Isso foi
possível porque, todo esse tempo,
contamos com pessoas capazes de
reinventar uma empresa. Com o
espírito de responsabilidade e
inovação dos que trabalham na
Unidade Níquel da Anglo American,
pudemos gerar benefícios reais para
a sociedade na utilização dos
recursos minerais.
Tudo o que aprendemos nessas três
décadas foi aplicado em nossa mais
recente operação no município de
Barro Alto, também em Goiás.
Inauguradas em 2011, todas as
fases deste projeto foram
submetidas a critérios de controle
dos impactos socioambientais e da
capacidade de gerar riqueza para a
sociedade. A evidência de que
estamos estabelecendo em Barro
Alto um novo parâmetro em
sustentabilidade para o setor de
mineração no mundo veio com a
premiação Empresa Sustentável do
Ano de 2012, concedida pela revista
Exame à Unidade de Negócio
Níquel da Anglo American.

O valor que atribuímos a esse
prêmio vai além do que representa
como o mais importante
reconhecimento em sustentabilidade
recebido pela empresa no Brasil.
Para nós, ele tem uma conotação
extraordinária, especialmente por
atuarmos em mineração, cujo setor
ainda é lembrado pelas falhas do
passado. Hoje, entendemos a
mineração como um dos grandes
vetores do desenvolvimento e
aprendemos a transformar o
potencial de impacto da nossa
atividade em resultados positivos.
Em um ano difícil como 2012 – para
a economia mundial e para a Anglo
American –, mantivemos os
investimentos programados em
nosso trabalho socioambiental,
a maioria envolvendo planejamento
de longo prazo. Trabalhamos com
a perspectiva de que 2013 será
igualmente um ano de desafios.
A crise econômica internacional
voltou a ameaçar os mercados,
e a oscilação do preço do níquel
representa um indício claro
de volatilidade.
À parte as questões externas, 2012
também foi um ano atribulado
internamente para a Anglo American
no mundo. Passamos por uma
sequência de adversidades em várias
operações. Na Unidade Níquel, além
do encerramento de nossa operação
de Loma de Níquel na Venezuela
devido à não-renovação das
concessões minerais por parte do
governo venezuelano, as expectativas
que tínhamos com a produção de
Barro Alto não atingiram o
programado devido a problemas em
nossos principais equipamentos,
fornos calcinadores e fornos elétricos.

No entanto, o fato que mais
lamentamos no ano foi a perda
de uma vida em nossa operação
em Barro Alto, que vinha se
destacando pelo bom desempenho
nas áreas de segurança e meio
ambiente durante a fase de
implantação do projeto e início de
operação e como exemplo mundial
de segurança em mineração. Todos
os recursos técnicos e legais foram
acionados para termos uma
investigação aprofundada das
causas do acidente, um fato
inaceitável e do qual vamos
aprender com suas lições.
Produzimos em um dos setores de
mais alto risco na indústria e temos
na segurança o foco prioritário das
operações. Atuamos de forma
incansável para que, todos os dias,
aqueles que trabalham em nossas
plantas voltem em segurança para
suas famílias.
Os desafios de 2012 mostraram
mais uma vez a fibra e a capacidade
de inovação de toda a equipe da
Unidade Níquel. Contamos com
um time que não se intimida
com os obstáculos e mantém-se
comprometido com as metas e
objetivos. Temos o conhecimento
e a experiência necessários para a
produção de ferroníquel de forma
eficiente e segura, atuamos em
conformidade com normas
internacionais relacionadas à
sustentabilidade e sabemos da
importância de todas as convenções
globais que afetam o nosso setor.
O ano de 2013 será de muito
trabalho pela produtividade e
redução de custo, mas olharemos
os desafios da mesma forma de
sempre: como fator de motivação
e impulso para produzir e crescer
em nossa atividade.
Walter De Simoni
Presidente da Unidade de Negócios
Níquel da Anglo American
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CICLO DE
RELATO

01 Adelita Quenet e
Junior Rodrigues da
Silva falam sobre a
produção de
cavacos de madeira

Materialidade
Sustentabilidade da FGV, consultas
a fornecedores, clientes e
comunidade e internos (visão das
lideranças, políticas da empresa
e consulta aos empregados).
Essa análise gera uma matriz em
que os temas foram identificados
de acordo com sua recorrência,
indicando a importância atribuída
pelos públicos participantes.
Os temas mencionados pelos
públicos consultados e destacados
como relevantes são os que
compõem os indicadores chave
do estudo de materialidade.

• Comunicação
e engajamento

• Conservação ambiental
• Gestão de água, residuos,
emissões, energia
• Soluções de
energia renovável
• Saúde e segurança

• Pagamento
de imposto

• Contratação de fornecedores locais
• Contratação de mão de obra local
• Qualidade de vida pessoal e familiar

• Investimento Social
• Gestão de riscos

• Valorização e preservação
da cultura local

• Desenvolvimento e
qualificação pessoal
• Ética nos negócios
• Respeito e valorização
da diversidade
• Desenvolvimento de
fornecedores locais
• Contribuição social

Alto
Médio

01

• Reciclagem

Baixa

Interesse/demanda por parte dos stakeholders

Anualmente, a Anglo American
realiza um estudo de materialidade
para direcionar seus relatos de
desempenho e abordar os temas de
interesse do seu público estratégico.
Para identificar esses temas, o
estudo cruza fatores externos, como
a pesquisa setorial com associados
ao Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram), publicações de iniciativas
internacionais, como International
Council on Mining and Metals
(ICMM) e Sustainability. Também
fazem parte do estudo fatores
nacionais, como o Instituto
Ethos e Centro de Estudos de

Baixa

Médio

Potencial impacto na capacidade Anglo de entregar a estratégia
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Alto
Versão completa (pdf)
Versão web
Não prioritário

Notas gerais sobre esta edição
Para efeitos de relato, todas as
operações da Unidade de Negócio
Níquel são consideradas relevantes.
Porém, nesta edição de 2012, a
Divisão de Exploração não fez parte
do escopo, pois houve uma redução
considerável de sua atuação para a
Unidade de Níquel no período.
Para o indicador de contratação
local e proporção de membros de

alta gerência recrutados na
comunidade local, foi somente
reportada a Unidade Operacional de
Barro Alto, pois, no contexto
da Anglo American Níquel, esse
indicador se faz mais relevante para
essa operação, que iniciou suas
atividades em 2011. Já o indicador
de taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos,

absenteísmo e óbitos relacionados
ao trabalho teve alguns critérios
revistos em sua fórmula de cálculo,
e os dados referentes aos anos
anteriores sofreram adequação.

Anualmente,
a Anglo
American
realiza um
estudo de
materialidade
e avalia
de forma
constante
seus objetivos
e metas

Objetivos e metas
2012 e objetivos futuros

Desempenho
em 2012

Comentários

2013 e objetivos
futuros

Investimentos em estudos
de viabilidade de projetos

Fase pré-viabilidade
Jacaré aprovada pelo
“Project Review”. Rotas
de processo definidas

Parcial

Trabalhos aprovados,
mas decisão de alongar
período de viabilidade

Obtenção de licença
Sema e manutenção
da licença social

Investimentos nas
localidades em que a Anglo
American Níquel opera

Implantar novas
Diretrizes Corporativas
para Investimento Social
e obter sinergia dos
negócios no Instituto

Parcial

Governança sobre
investimento
assumida por Exco,
operacionalização
do Instituto adiada

Extensão dos
programas para
Niquelândia,
ampliação de
parcerias no
setor privado

Fatalidades

Zero

Não

Uma fatalidade em
Barro Alto investigada

Zero

Acidente com afastamento (LTI)

Zero

OK

Novo recorde
na Codemin

Zero

Cultura de segurança –
Liderança Visível e Percebida
(Visible Felt Leadership – VFL)

Atualizar termo de
referência do Comitê
Corporativo de SSD.
Melhorar VFL em todas
as disciplinas e reporte
dos Leading Indicators
– Indicadores Proativos

OK

Implantados
Leading Indicators,
e ampliado VFL

Melhorar e dar
mais consistência
aos Indicadores
Proativos e ao VFL

Fatal Risks Standards e gestão
de riscos de segurança

Analisar resultados de
auditoria e estabelecer
meta de eficácia
dos controles

OK

Atingida a meta
estabelecida com
o global – 62%

Atingir 81% dos
padrões de riscos

Parcial

Mapa, ok. Padrões
Técnicos Globais (GTS)
integrados aos demais
padrões e tratados em
Sistemas de Gestão

OK

Apenas apoio à
capacitação da gestão
de saúde pública
precisou ser adiado até a
contratação dos recursos
pela administração local

Foco
Econômico-financeiro

Segurança

Saúde
Diretrizes Anglo American
para Saúde Ocupacional

Aprofundar mapa de
saúde ocupacional,
implantar padrões de
fadiga, poeiras e ruído

Promoção da saúde

Plano de campanhas
internas, continuar
com programas de
parceria e engajar
futura administração

Aprofundar
atuação com nova
administração
eleita em Barro
Alto e Niquelândia
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Objetivos e metas
Clima organizacional

Desenvolvimento

Gerenciar People
Development Way,
implantar o PerForme
para os Planos de
Individuais e promover
as descrições
padrão de função

Comunicação

Implantar e gerenciar
canais de comunicação
e mídias sociais

Ampliar
implantação para
as competências
técnicas em
Segurança e
Desenvolvimento
Sustentável

OK

Implantado para todos os
locais e algumas funções
como financeiro e RH

OK

Mídias sociais
implantadas e
compartilhadas entre
as Unidades de
Negócio no Brasil

Desenvolver ações
do PEC e continuar
programas em Goiás.
Dar feedback no Pará
e iniciar PEC local

OK

Consultas e ações
compartilhadas desde
junho em Niquelândia,
Barro Alto e São Felix
do Xingu; feedback
à comunidade no
Fórum Comunitário
“Intercâmbio” em Goiás

Desenvolver ações
do PEC e continuar
programas em
Goiás; dar feedback
no Pará e priorizar
ações de PEC
local relativas ao
momento do projeto

Realizar relatório Nível
A+ até maio 2012

OK

Relatório no prazo e
muito bem recebido

Realizar relatório
Nível A+ até
abril 2013

OK

Monitoradas metas
WETT e ECO2MAN
– atingidas para
Codemin. Água atingida
para Barro Alto. Não
atingidas energia e CO2
devido ao ramp up mais
lento que o previsto

Atingir 90% dos
padrões específicos
AEW, monitorar e
entregar redução
de consumos
compromissada

OK

Estudos envolveram
novo projeto e piloto de
biomassa para Codemin

Consolidar e ganhar
escalar em novos
projetos de fontes
de energia renovável

OK

Participação ativa
no Programa GHG.
Inventário publicado
e verificado,
categoria Ouro

Manter participação
EPC, avaliar
participação na
iniciativa Carbon
Disclosure Project e
iniciar planejamento
de ações de
adaptação

OK

Além da melhoria na
gestão dos proprios
resíduos, suporte ao
Plano Municipal de
Saneamento Básico

Reduzir geração de
residuos, finalizar
Projeto executivo de
Aterro em Barro Alto

Boa Cidadania e Princípios Empresariais

Partes interessadas
Comunidades

Meio ambiente

Uso de recursos naturais

Atingir 90% dos padrões
específicos AEW e
monitorar entrega de
redução de consumos

Ampliar iniciativas
de fontes de energia
renovável

Mudanças climáticas

Gerenciamento de resíduos
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Manter participação EPC
e aprimorar e verificar
inventário externamente

Reduzir geração de
residuos e manter
disposição adequada
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Objetivos e metas

Biodiversidade

Avançar em ações
do BAP e fazer
autoavaliação;
desenvolver metodologia
para considerar
biodiversidade nos
planos de lavra
capacitar profissionais
internos e parceiros;
fortalecer em programas
estratégicos de serviços
ecossistêmicos

OK

Avançou-se na produção
de ferramentas
para avaliação e
integração LOM

Focar parcerias com
ONGs e Academia
para integração de
novas ferramentas
e metodologias
à gestão

OK

Iniciou-se participação
no PESE (Parceria
Empresarial pelos
Serviços Ecossistêmicos)

Inserção estratégica
dos serviços
ecossistêmicos
nos projetos e
nas operações

Completaram-se ciclos
bem-sucedidos de
apoio à infraestrutura
via Fundesba e das
parcerias com as ONGs
CARE Brasil, Agenda
Pública e Reprolatina

Estender trabalhos
de parcerias de
Barro Alto para
Niquelândia
e implantar
acompanhamento
local de ODM

Iniciou-se parceria
setorial regional

Apoio ativo ao
mapeamento e à
capacitação da
oferta regional

OK

Auditoria externa
manteve o certificado
nas normas ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS
18001. Alinhamento aos
Anglo Ways implantado

Inserir a planta
de Barro Alto no
sistema certificado;
organismo
certificador
interno e externo
integrará nossos
padrões globais
nas auditorias.

Parcial

OK para requisitos da
ASoW, mas não se
avançou na NBR 16001,
mesmo com auditores
internos treinados

Retreinar auditores,
auditar interna
e externamente
na NBR 16001;
disseminar padrão
de Investimento
Social

Socioeconômico

Desenvolvimento local

Estes objetivos
não constavam
separadamente no
relatório anterior

Ampliação da base local
de fornecedores
Sistemas de gestão e normas internacionais

Segurança, saúde, meio
ambiente – ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001,
ISO 17025 e Padrões
Técnicos Globais (GTS)

Recertificação nas
três normas; integrar
certificação no
programa global

Anglo Social Way (ASoW)
e NBR 16001

Buscar certificação na
NBR 16001 e consolidar
ASoW , implantando
Padrão de Investimento
Social global

Siglas:
PEC: Plano de Engajamento com a Comunidade
ECO2MAN: Energy & CO2 Management
WETT: Water Efficiency Targetting
LOM: Life of Mine
PESE: Parceria Empresarial para Serviços Ecossistêmicos
ODM: Objetivos do Milênio, do Pacto Global das Nações Unidas
BAP: Biodiversity Action Plan (Plano de Ação para Biodiversidade)
GHG: Green House Gases (Gases de Efeito Estufa)
EPC: Empresas pela Clima (Iniciativa FGV)
AEW: Anglo Enviroment Way
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PERFIL
Quem somos
Fundada em 1917, a Anglo
American é um dos maiores
grupos de mineração do mundo.
Estruturada como uma sociedade
de capital aberto, possui ações
negociadas na bolsa de valores de
Londres (sede mundial do Grupo)
e de Johanesburgo. A empresa
mantém operações em 18 países
distribuídos por todos os
continentes, organizadas em
Unidades de Negócio que geram
mais de 100 mil empregos e tem
liderança global na produção
de platina e diamantes.

01 Todos os processos
da companhia
passam por
constantes
avaliações
de qualidade

A Unidade de
Negócio Níquel
tem sua sede
em São Paulo
e opera duas
plantas de
produção em
Goiás, nas
cidades de
Barro Alto e
Niquelândia

A Anglo American está presente
no Brasil por meio de três Unidades
de Negócio: Minério de Ferro,
Níquel e Outros Negócios de
Mineração (Fosfato e Nióbio).
A área de apoio de Exploração tem
sede administrativa em Goiânia (GO)
e um escritório de projetos
em Belo Horizonte (MG).
A Unidade de Negócio Níquel
é comandada a partir da sede
brasileira em São Paulo (SP) e
opera duas plantas de produção:
Codemin (operação iniciada em
1982, com produção total em 2012
de 9.600 toneladas de níquel
contido em ferroníquel) e Barro Alto
(início em 2011, com produção total
em 2012 de 21.600 toneladas),
ambas no estado de Goiás. Em
2012, as duas operações se
integraram de forma mais efetiva
devido à consolidação da unidade
de Barro Alto.
01

A Unidade Níquel mantém no Brasil
um corpo técnico especializado
formado por geólogos, geofísicos,
geoquímicos e avaliadores de
depósitos, com a finalidade de
realizar prospecção e pesquisa
mineral. As reservas de Morro
Sem Boné, no Mato Grosso, e
a do Jacaré, no Pará se encontram
em fase de estudos. Esta última
vem apresentando resultados
promissores nas avaliações de
viabilidade técnica, econômica
e socioambiental.

02
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02 O Programa Trainee é
uma das iniciativas para
desenvolvimento de pessoas
da Anglo American. Na foto,
os trainees do Escritório
Corporativo em São Paulo.

01 As mulheres
marcam presença
em diversas áreas
da companhia

02 Estudos de campo
e avaliações de
impacto são parte
do trabalho da
Anglo American

Governança
corporativa
no Brasil

Organograma

Fale Conosco

Presidência-Executiva:
Walter De Simoni
Diretoria de Recursos Humanos
e Comunicação: Arlete Schinazi
Diretoria de Segurança e
Desenvolvimento Sustentável*:
Ricardo Rodrigues Ribeiro
Diretoria de Marketing e Vendas:
Eduardo Morales
Diretoria Financeira:
Rebecca Charlton
Diretoria Técnica e de Projetos**:
Euler Piantino
Diretoria Industrial:
Régis de Pádua
Diretoria Jurídica:
Vicente Galliez

A estrutura de governança
da Unidade Níquel no Brasil é
composta pelo Comitê Executivo,
formado pela presidência – ocupada
por Walter De Simoni – e por sete
diretorias. Não há membros
independentes, e apenas executivos
da unidade integram o órgão.
Os mandatos dos executivos
integrantes do Comitê não possuem
tempo determinado e a composição
se dá em função do cargo. As
reuniões ocorrem mensalmente
em caráter ordinário, com o objetivo
de acompanhar indicadores de
desempenho e definir rumos
da gestão econômica, social
e ambiental da empresa.

Resultados
do FALE
CONOSCO 2012
Total de manifestações
no ano*: 1462
Manifestações relacionadas
ao Negócio Níquel: 916

* desde fevereiro/2012
** desde abril/2012
As partes interessadas da unidade
envolvem empregados, comunidades,
fornecedores, clientes, organizações
não governamentais, instituições
públicas, empregados, investidores,
analistas do mercado financeiro e
imprensa. Destinados a esses
públicos, a empresa mantém
sistemas de consulta, canais de
comunicação e informações
permanentemente abertas à
consulta, além de relatórios
periódicos aos grupos diretamente
interessados e à sociedade.

01

faleconosco@angloamerican.com

A Anglo American norteia suas ações
pela política Boa Cidadania: Princípios
Empresariais, que estabelece diretrizes
para a gestão do relacionamento
com os públicos de interesse.
A política enfatiza o cumprimento
de obrigações como respeito aos
direitos humanos e valorização
dos empregados e suas famílias.
Além disso, existe um canal interno
exclusivo para denúncias – o
Speak Up –, no qual é garantida a
confidencialidade ou o anonimato,
em caso de denúncias e reclamações.
O canal está disponível pelo telefone
0800-891-5819 e no
site www.anglospeakup.com.

Oferta de produtos
e serviços: 399
Interesse em vagas
de emprego: 331
Pedidos de parcerias,
apoio e doações: 63
Informações sobre
a empresa: 31
Gestão de pessoas: 10
Institucional: 4
Trabalhos acadêmicos: 4
Gestão Ambiental: 3
Relação clientes/fornecedores: 2
Exploração: 21**
Outros: 48
*Total de manifestações relacionadas aos negócios da Anglo
American no Brasil, exceto Unidade Minério de Ferro.
**Não houve reclamação registrada nos mecanismos formais
de comunicação oriunda de qualquer membro de comunidades
locais ou povos indígenas referentes a uso da terras e
costumes, ou ainda reclamações relacionadas a Direitos
Humanos em 2012.

Acesse a íntegra
do documento em
www.angloamerican.com.br
02
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PERFIL

01 Keila Aparecida dos
Santos, empregada
da Codemin,
em Niquelândia

receita (em milhares)

R$ 512.176

01

As atividades
da Anglo
American estão
submetidas a
uma detalhada
estrutura
de padrões,
procedimentos,
princípios
e modelos
de atuação
e gestão

Visão
Ser a líder mundial em mineração
e reconhecida como a melhor
empresa para se trabalhar, investir
e fazer parcerias, com atenção
total a segurança, transparência
e responsabilidade em todas as
transações e relacionamentos.

Valores
O Grupo Anglo American tem um
histórico comprovado por fazer
diferença e agregar valor aos países
e comunidades onde atua. Nossos
seis valores sustentam essa
visão e se aplicam à forma como
conduzimos nossas operações
e relações com as partes
interessadas. Ganhar e merecer
confiança são fundamentais
para o sucesso de nosso negócio.

●

Segurança

●

Preocupação e Respeito

●

Integridade

●

Responsabilidade

●

Colaboração

●

Inovação

@ Para conhecer nossos valores na íntegra,
consulte www.angloamerican.com.br/
about-us/nossos-valores
10
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01 Wilma Gomes dos
Santos Peres checa
a produção de níquel
com Edmar Jacome
de Souza, na planta
de Barro Alto

Valor econômico gerado e distribuído (valores em milhares de reais)

2012

2011

Receita

512.176

635.389

Valor econômico distribuído

586.193

536.024

Custos operacionais

348.531

262.644

Salários e benefícios
de empregados

105.292

138.652

Pagamento ao governo

124.718

134.728

7.652

5.587

(74.017)

99.365

Investimentos
na comunidade
Valor econômico acumulado
01

*No exercício de 2012 houve mudanças no critério de contabilização do bônus anual, bem como redução da bonificação.

Em 2012,
a empresa
iniciou um
trabalho ainda
mais rigoroso
de atendimento
aos padrões
técnicos de
gestão e
segurança

Como fazemos
As atividades da Anglo American,
assim como a gestão sobre os
impactos causados por suas
operações, estão submetidas a
uma ampla e detalhada estrutura de
padrões, procedimentos, princípios
e modelos de atuação e gestão,
unificados no Sistema de Gestão
Integrada (com validade global).
Os documentos cobrem princípios
de ética e cidadania, relações com
stakeholders, código de conduta,
gestão da cadeia de suprimentos
e política de segurança e saúde.
As políticas e processos de gestão
são complementados, em 100%
das operações, por planos de
fechamento de mina. Eles definem
as medidas gerenciais para

questões sociais, econômicas
e ambientais, são continuamente
revistos e verificados externamente
a cada três anos. Os planos têm
os seus custos detalhadamente
previstos de acordo com a
expectativa de vida da mina,
possuem provisionamento contábil
e integram as demonstrações
financeiras da companhia.

se aplicam a cada uma – processos,
mina, meio ambiente, segurança –
como também auditorias em campo
tanto pela área de Auditoria Global
como pela área de Riscos e
Asseguração dentro da área de
Desenvolvimento Sustentável.

Em 2012, iniciou-se um
acompanhamento mais rigoroso
no atendimento dos padrões
técnicos e de gestão da Anglo
American. Esses padrões incluem
avaliações de risco de mudanças de
processos e procedimentos, padrões
no uso de materiais e emissões e
qualidade dos controles e planos
de ação. O acompanhamento é feito
por meio de autoavaliações das
equipes de gestão aos padrões que

Os processos de certificação
nas unidades de negócio são
complementados por documentos
internos – os Padrões para Gestão
da Anglo American –, que ampliam
as diretrizes e orientações dos
sistemas de certificação. O próprio
Sistema de Gestão Integrada
se submete à certificação da
ISO9001, desde 1995, à ISO14001,
desde 2001, e na OHSAS18001,
desde 2003.

@ Para conhecer na íntegra os documentos,
consulte www.angloamerican.com.br/sustainabledevelopment e acesse o item Abordagens e Políticas
Relatório à sociedade 2012 - Níquel
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PERFIL

Em 2012, a Anglo American Níquel
Brasil apresentou prejuízo contábil
de R$ 74 milhões, impactado
negativamente pelo declínio de 23%
no preço do Níquel cotado na Bolsa
e Metais de Londres (LME), bem
como por uma provisão contábil de
R$ 65 milhões relativa a um
contrato de aquisição de energia
elétrica considerado oneroso,
parcialmente compensado por uma
receita de crédito tributário
reconhecida em função de decisão
favorável no processo judicial que
questionava a ampliação da base
das contribuições para o PIS e
Cofins instituído pela Lei 9.718/98,
no valor de R$ 27 milhões.
A empresa continuou, em 2012,
com o programa de pesquisa e
desenvolvimento de novas reservas
e avaliação de projetos, realizando
no ano investimentos de
R$ 75 milhões, com foco nos
projetos de Níquel denominados
Jacaré e Morro Sem Boné, ainda
não aprovados, mas com potenciais
promissores para alavancar
consideravelmente
a produção de Níquel.
A nova operação de Barro Alto
contribuiu com o aumento da
produção de ferroníquel da ordem
de 35%, porém, seu resultado
foi totalmente capitalizado, tendo
em vista que essa operação
está em fase pré-operacional,
com expectativa de se tornar
plenamente operacional em 2013.

Compromissos
e Parcerias
No mundo
●

●

●

●

CARE International: agência
assistencial mundial para promoção
do desenvolvimento socioeconômico
e combate à pobreza.
Extractive Industries
Transparency Initiative (Eiti):
fórum da indústria Extratora criado
em 2002 na Conferência Mundial
de Sustentabilidade, em
Johanesburgo, para combater
a corrupção.
Fauna & Flora International
(FFI): organização internacional
não governamental de
conservação da biodiversidade
fundada há 110 anos.
●

●

●

●

●
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Business for Social
Responsibility: organização
sem fins lucrativos que atende
250 empresas associadas e
outras mil companhias globais.
Por meio de serviços de
consultoria, reuniões e pesquisa,
trabalha para criar uma economia
global mais justa e sustentável.

A nova
operação
de Barro Alto
contribuiu
em 35% com
o aumento da
produção de
ferroníquel
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Global Business Coalition on
HIV /AIDS, Tuberculosis and
Malaria: coalizão de mais de 220
empresas unidas para lutar contra
HIV/AIDS, tuberculose e malária.
International Alert: organização
internacional independente voltada,
desde 1985, para a promoção
da paz, solução de conflitos e
atendimento a populações e países
afetados por confrontos bélicos.
A Anglo American é uma das
fundadoras e participantes
ativas da organização.
International Business Leaders
Forum: associação de empresas,
governos e entidades da
sociedade civil para fomentar
o desenvolvimento sustentável.
International Council on Mining
and Metals (ICMM): conselho
dedicado à implantação de
melhores práticas no setor
da mineração.

●

●

Princípios Voluntários em
Segurança Patrimonial e Direitos
Humanos: pacto empresarial
voluntário das grandes empresas
de mineração e de extração pela
gestão baseada nos Direitos
Humanos e Segurança, aplicada
às unidades de produção próprias
e aos prestadores de serviços
terceirizados em todo o mundo.
United Nations Global
Compact: pacto empresarial
global em favor dos Direitos
Humanos e de combate a práticas
forçadas de trabalho, a qualquer
tipo de discriminação, degradação
do meio ambiente e a todo tipo
de corrupção, entre outras
questões socioambientais.
World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD): o Conselho
Empresarial Global para o
Desenvolvimento Sustentável
reúne 200 empresas com foco
no desenvolvimento sustentável.

01 Renner Ferreira de
Freitas, Engenheiro
de Gestão de
Riscos na planta
de Barro Alto

02 A Anglo American
investe em pesquisa
e inovação para
garantir a qualidade
de seus produtos

No Brasil
●

●

●

●

01
01

●

●

02

Agenda Pública: Organização
da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) criada em 2009
com o intuito de aprimorar a
gestão pública, a governança
democrática e de incentivar
a participação social.
CARE Brasil: ligada à CARE
Internacional, é voltada no Brasil
à disseminação e implantação
de tecnologias sociais para
desenvolvimento local e à
promoção de protagonismo
juvenil, bem como assistência
emergencial a catástrofes.
Conselho Empresarial
Brasileiro para
Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS): braço nacional do
WBCSD, que reúne mais de
100 grandes empresas para
aprimoramento e implementação
do desenvolvimento sustentável
no Brasil, com efetiva articulação
junto aos governos, empresas
e sociedade civil.
Federação Goiana de Basquete
em Cadeira de Rodas: reúne
representantes da Associação dos
Deficientes de Anápolis (ADA),
Associação dos Deficientes
Físicos de Rio Verde (Adefirv),
Associação dos Deficientes
Físicos do Estado de Goiás
(ADFEGO) e Associação dos
Acidentados do Trabalho do
Estado de Goiás (Aciteg).
Instituto Cultural Barong:
organização voltada à promoção
de atividades culturais de
conscientização para o combate
à AIDS e a doenças sexualmente
transmissíveis.
Parceria Empresarial pelos
Serviços Ecossistêmicos
(PESE): parceria com a World
Resources Institute (WRI) e
Fundação Getulio Vargas (FGV)
para aplicar um método estruturado
para desenvolver estratégias de
negócio que promovam o equilíbrio
ecossistêmico e promover
novas estratégias de negócios
que aliem o desempenho
empresarial à gestão
sustentável dos ecossistemas.

Relatório à sociedade 2012 - Níquel
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01 Trainees da
Codemin, em
Niquelândia

02 Detalhe da área
verde da unidade
de Barro Alto

investimentos
na comunidade (em milhares)

R$ 7.652
salário e benefícios
de empregados (em milhares)

R$ 105.292

01

02

●

●

Plataforma Liderança
Sustentável: grupo de líderes
de empresas convidadas pela
Ideia Sustentável para
disseminar os conceitos
e ações em Sustentabilidade.
Programa Brasileiro GHG
Protocol e Empresas pelo Clima
(EPC): programa empresarial
pela disseminação das práticas
de realização de inventário de
emissões, medidas de redução
das emissões dos Gases de Efeito
Estufa e participação nas decisões
governamentais em favor do
combate às mudanças climáticas.

A empresa se
destaca pela
preocupação
com os
impactos que
causa nas
comunidades
em que atua
assim como no
meio ambiente
de entorno
de suas
operações

Destaques
do ano
●

●

●

●
●

Reprolatina: organização não
governamental com foco na
diminuição das desigualdades
de gênero, direitos sexuais
e reprodutivos e proteção e
promoção da saúde sexual
e reprodutiva por meio
da conscientização de
jovens e adultos.

●

●

●
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Conquista do prêmio Empresa
Sustentável do Ano, concedido
pela revista Exame
Comemoração dos 30 anos de
operação da Codemin, em
Niquelândia (GO)
Finalização do projeto Codemin 3,
destinado a prolongar por mais
três décadas a produção e
o processamento de níquel
em Niquelândia
Entrega do prédio e dos
equipamentos do hospital de
Barro Alto, construído com
recursos doados e administrados
pela Anglo American
Queda expressiva do índice de
gravidez na adolescência, um
dos principais indicadores de
desenvolvimento social em
Barro Alto. Diminuiu de 40%,
em 2010, para 10% em 2012
Índice de contratação de
mão de obra local alcançado
em 51% em Barro Alto e região
Conquista da classificação Ouro
no inventário de carbono GHG da
Unidade Níquel, após ser submetida
à verificação independente pela
consultoria PricewaterhouseCoopers

01 Capacetes em
armário localizado
na parte externa do
refeitório da planta
de Barro Alto

01

A Unidade
Níquel
da Anglo
American
no Brasil foi
considerada
como modelo
sustentável
nas áreas
social e de
meio ambiente

Reconhecimentos
●

●

Empresa Sustentável do Ano:
o Guia Exame de Sustentabilidade
2012 considerou a Unidade de
Negócio Níquel da Anglo American
como empresa sustentável
do ano em responsabilidade
socioambiental. A Anglo American
integra uma lista de 21 companhias
premiadas, consideradas exemplos
de práticas sustentáveis no Brasil.
A conquista do título teve como
principal motivo o trabalho de
diálogo desenvolvido com as
comunidades e os cuidados do
projeto de implantação da operação
em Barro Alto. Desde 2008, está
na lista das 20 empresas-modelo
em desenvolvimento sustentável
avaliadas pela publicação.
Empresas de maior prestígio
no Brasil: pelo segundo ano,
a Anglo American integrou o
ranking da revista Época Negócios
como uma das cinco melhores
empresas de mineração.

●

●

Empresas que melhor se
comunicam com os jornalistas:
a Anglo American foi incluída
pelo segundo ano consecutivo
na pesquisa da revista Negócios
da Comunicação entre as três
empresas de mineração
com melhor qualidade de
relacionamento com a imprensa.

●

●

Empresa Amiga do Esporte:
pelas ações em benefício
das atividades esportivas para
incentivar a inclusão social,
a Anglo American recebeu a
premiação do estado de Goiás
como a empresa Melhor Amiga
do Esporte e teve menção como
destaque nacional na categoria
Dedicação e Incentivo ao Esporte.

●

Empresas do Bem 2012:
promovida pela revista IstoÉ
Dinheiro , a publicação deu
destaque à Unidade de Negócio
Níquel pelo trabalho
desenvolvido em Barro Alto com
a ONG CARE International.
Prêmio Proteção Brasil 2012:
a premiação máxima nas
categorias Melhor Case de
Comunicação de Segurança e
Melhor Case na Região Sudeste
foi atribuída à Unidade Níquel.
Certificado de Qualidade
Assegurada da Aperam
South America: o Programa de
Qualificação de Fornecedores do
maior produtor de aço inoxidável
da América Latina destacou a
Unidade de Negócio Níquel, pelo
nono ano, pela busca constante de
melhorias na qualidade do produto
e da logística de fornecimento.
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descoberta e conexão

A descoberta de um local para extração do níquel,
a preparação da mina, o cuidado com os impactos
causados ao meio ambiente e às comunidades
de entorno são parte do contínuo trabalho
de construção de valor da Anglo American

R$ 45 milhões

foram poupados em 10 anos, com o uso de energia renovável

158 Km2

de habitats protegidos ou restaurados

DESCOBERTA
e CONEXÃO
16
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3.000 mudas
nativas plantadas em 2012

“Trabalho há 15 anos na Codemin, em Niquelândia. Até o ano passado, era técnico de
produção. Aproveitei as oportunidades que a Anglo American oferece e fiz todos os
cursos técnicos que achei necessários. Fui promovido este ano a supervisor e tenho
17 pessoas sob minha responsabilidade na área dos fornos. Quando concluir o curso
superior de Gestão Ambiental, pretendo fazer uma pós-graduação na área, que é
muito valorizada na empresa. O curso tem me dado oportunidades de conhecer os
projetos ambientais patrocinados pela Anglo American e os de outras empresas.
São experiências que nos ajudam a trabalhar melhor aqui dentro.”
Nilo Cesar,
supervisor de produção
Relatório à sociedade 2012 - Níquel
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descoberta e conexão

01 O engenheiro
ambiental Otavio
Lopes avalia a
qualidade de uma
amostra de água
em Barro Alto

A Anglo
American
possui uma
estratégia
global de
biodiversidade
para todas as
operações

01

Gestão ambiental

Biodiversidade

O Grupo Anglo American tem como
objetivo ser referência mundial
de ecoeficiência e desempenho
ambiental para o setor de
mineração. Isso se reflete em todos
os aspectos de sua atuação
empresarial e operação. A cultura de
melhoria permanente da qualidade e
de resultados funcionou como um
berço natural para que a companhia
desenvolvesse uma extensa
estrutura integrada de gestão do
meio ambiente. A Anglo American
no Brasil foi pioneira no grupo em
manter suas atividades certificadas
pelos padrões ISO, desde as
etapas de pesquisa e produção,
até o fechamento de mina.

Desde 2002, a Anglo American
estabeleceu a estratégia global de
biodiversidade para suas operações,
assumindo o compromisso de adotar
boas práticas em todas as fases das
atividades. A empresa tem como
objetivo primordial manter uma
convivência harmoniosa com a
biodiversidade dos locais onde
opera e o compromisso relativo
à preservação ou recomposição
da fauna e da flora dessas regiões,
sempre procurando ir além das
medidas ambientais legais.
As políticas e estratégias
estabelecidas têm como ferramenta
específica de trabalho o Plano de
Ação para a Biodiversidade (BAP,
em inglês), desenvolvido para
mapear, pesquisar e monitorar as
áreas de influência direta e indireta
das unidades da Anglo American
em todo o mundo. Também cabe
ao sistema fazer o gerenciamento
de riscos, estabelecendo as metas
a serem cumpridas e adotar
as medidas mitigadoras quando
necessário, integrando assim as
questões de biodiversidade ao

Esse amplo conjunto de regras e
diretrizes, formulado para cobrir
desde os estudos preliminares até o
monitoramento e controle de todas
as atividades, se aplica tanto às
operações ativas quanto às áreas de
prospecção e pesquisa para novos
projetos. Com o amadurecimento
das práticas de gestão ambiental, a
companhia definiu como objetivo
18

prioritário para os próximos
anos investir na construção de
fundamentos sólidos e indicadores
concretos de avaliação e
mensuração para o desempenho
frente às normas ambientais e aos
padrões de qualidade ambiental
desejados. Em 2012, a Anglo
American incorporou a abordagem
de gestão de biodiversidade e água
aos critérios usados no planejamento
de lavra. Esse trabalho vem sendo
desenvolvido em parceria com
pesquisadores da Universidade
Federal de Goiás (UFG).
Internamente, a empresa promove
um intenso e permanente esforço
de educação ambiental, reforçado
por eventos especiais realizados
anualmente. Os empregados são
familiarizados com a política e suas
práticas ambientais. Além disso,
cada departamento é alvo de ações
especificamente direcionadas para
suas necessidades e interesses,
tendo como meta a qualidade
ambiental máxima ou o dano
ambiental mínimo.

Relatório à sociedade 2012 - Níquel

Sistema de Gestão da empresa, que
conta com a certificação ISO 14001.
O alcance do programa vai da fase
inicial da pesquisa de novas lavras
até o pós-fechamento da mina.
O monitoramento é realizado a partir
de estudos básicos sobre a
biodiversidade local, de onde são
definidos ecossistemas, hábitats e
espécies chave para a conservação,
por meio do reconhecimento
de locais sensíveis, espécies
ameaçadas de extinção, locais
protegidos pela legislação ou de alto
valor para a biodiversidade. São
então realizados monitoramentos
onde se estuda a fauna e a flora
locais e são identificadas alterações
que requerem ações de controle.

Das cinco operações que a Unidade
de Negócio Níquel possui no Brasil,
considerando os escritórios em São
Paulo e Belo Horizonte e as
operações de Barro Alto, Codemin
e Exploração, as três últimas (60%)
possuem planos implantados.
A linha de trabalho adotada se apoia
em parcerias com ONGs locais
e globais, como a Fauna e Flora
Internacional (FFI), e com
instituições de pesquisa e
universidades. No Brasil, a Unidade
de Negócios Níquel trabalha nas
cidades de Barro Alto e Niquelândia
em colaboração com a Embrapa e a
UFG em programas de pesquisa e
monitoramento. As ações fazem
parte dos Planos de Ação da

Biodiversidade e incluem a
minimização de desmates na abertura
de novos acessos, a criação de
corredores ecológicos para proteção
de espécies migratórias, o estudo das
espécies de plantas da região e, cada
vez mais, a análise de oportunidades
de gerar emprego e renda ligados à
conservação da biodiversidade no
entorno das operações.
Novos estudos sobre a fauna e
a flora da região das operações
da Unidade Níquel em Goiás serão
apresentados nesse ano –
portanto, ainda não existem
atualizações quanto ao status das
espécies presentes nas áreas da
operação e redondezas.

Impactos diretos e indiretos significativos à biodiversidade
2012
Natureza de
Descrever
impactos à
o impacto
biodiversidade
diretos e
indiretos
significativos

Operação

Descrição
da área
impactada

Espécies
afetadas

Extensão
Duração dos
das áreas
impactos
impactadas (anos)

Reversibilidade ou
irreversibilidade
dos impactos

Redução de
espécies

Atropelamento
de animais

Barro Alto

O impacto se
reflete nas
espécies
da fauna

Principalmente,
exemplares da
herpetofauna
e alguns
mamíferos

Áreas
dentro dos
limites de
terra da
empresa

Durante
operação
de lavra

Reversível

Construção ou
uso de fábrica,
minas e
infraestrutura
de transporte

Redução
da cobertura
vegetal

Barro Alto

O impacto se
reflete nas
espécies
da flora

Espécies do
ecossistema
Cerrado. Não
há registro

Áreas
dentro dos
limites de
terra da
empresa

Durante
operação
de lavra

Reversível

Poluição
(introdução de
substâncias
que não
ocorrem
naturalmente
no hábitat tanto
a partir de um
ponto definido
como sem um
ponto de
partida definido)

Deposição de Codemin e
subproduto
Barro Alto
silicato de
magnésio como
sendo um
produto que
não ocorre de
forma natural
no hábitat,
alterando a
paisagem,
suprimindo a
vegetação local
para deposição
deste produto
e conversão
de hábitat

Áreas
dentro dos
limites de
terra da
empresa

Da implantação do
empreendimento
(+/-1980) até
as medidas de
recuperação
dessas áreas
após o fechamento
(aproximadamente
cinco anos)

Parcialmente
reversíveis nas
áreas de deposição
de silicato de
magnésio

Área de alto
Não há dados
índice de
suficientes
Biodiversidade para responder
fora de área
protegida
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01 Lago Serra da Mesa,
em Niquelândia

Áreas
protegidas e
restauradas
Em 2012, a companhia deu
continuidade ao programa de
revegetação na área de mina em
Niquelândia. O trabalho, conduzido
pela Embrapa desde 2010, tem
como objetivo pesquisar e aplicar
as melhores práticas para recuperar
áreas de mina. Os estudos
realizados identificaram as plantas
características da região com
grande capacidade de resistir
ao níquel. O potencial de
recuperação de áreas mineradas
e de descontaminação do solo
apresentado por essas plantas abre
um novo cenário de perspectivas
para a melhoria ambiental posterior
à atividade mineradora, com a
possibilidade de redução de
custos e resultados mais eficazes
na revegetação. A companhia
planeja aplicar esse conhecimento
na nova unidade de Barro Alto.

A Anglo American tem como
critério em sua política de meio
ambiente considerar a alternativa
de compensação ambiental
quando as áreas em que atua
sofrem impactos inevitáveis na
biodiversidade e não são passíveis
de recuperação adequada. Além
de realizar a compensação nesses
casos, a empresa procura mitigar
os impactos residuais na área.
As etapas da recuperação da
vegetação de áreas lavradas
seguem o seguinte ciclo:

Tanto as terras em que ficam a
operação de Codemin quanto a de
Barro Alto recebem a classificação
de “áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade”,
segundo critérios do Ministério do
Meio Ambiente e da organização
Conservação Internacional. Embora
não estejam em áreas legalmente
protegidas, são características
do Bioma Cerrado e, hoje, nas duas
operações, constituem
cerca de 160 km2 de área
em seu estado original.

1 Remoção e armazenamento
apropriado da manta orgânica
de solo.

Entre os impactos mais frequentes
à biodiversidade causados pelas
atividades da companhia na região,
estão o atropelamento de animais,
a redução da cobertura vegetal
e o efeito no solo e na vegetação
causado pela deposição de
resíduos minerais, como o
silicato de magnésio.

2 Remoção e estoque da camada
estéril para recuperação topográfica.
3 Lavra do minério de níquel
para processamento.

Mostrando sua
preocupação
com a
diversidade
ambiental, em
2012 a Anglo
American deu
continuidade
ao programa
de revegetação
na área de
mina em
Niquelândia

4 Recomposição topográfica
do terreno com a camada
estéril estocada.
5 Reposição da manta orgânica
do solo e sua revegetação
com espécies nativas.

01
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A mina em Barro Alto evoluiu de
forma rápida. A unidade operacional
está atingindo as condições
planejadas de produção, que se
intensificou no último ano.
A reabilitação da mina ocorre por
fases, quando uma determinada
área já foi explorada. O trabalho de

recuperação de quatro hectares,
realizado em 2011, não foi bem-sucedido. Já em Niquelândia, não
houve alteração nas áreas
impactadas nos últimos anos, pois a
mina está inoperante. O total de
áreas impactadas e não
recuperadas é de 428,05 hectares.

A política de
meio ambiente
da empresa
sempre
considera a
compensação
ambiental

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a
elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas (em km2)
2012
Operação responsável pela área

Codemin

Barro Alto

Posição em relação a áreas protegidas
ou com alto índice de biodiversidade

Área de alto índice de biodiversidade
fora de áreas protegidas

Áreas próprias, arrendadas,
administradas
Localização geográfica (municípios)

Área operacional

Área de alto índice de biodiversidade
fora de áreas protegidas

285
Niquelândia

Total

58,5

343,5

Barro Alto

Produção

0,5

Produção
(reflorestamento)

108

Área de mina

1

12

Atributo da área protegida por lei
ou de alto valor para biodiversidade

Cerrado e campo cerrado

Status de proteção de acordo
com legislação aplicável
e referências internacionais

Hot Spot CI
Áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade

4
Cerrado
Hot Spot CI
Áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade

Habitats protegidos ou restaurados (em km2)
2010

2011

2012

146,5

158,28

158,5

Tamanho das áreas de
hábitats protegidos

145,61

157,35

157,6

Tamanho das áreas de
hábitats restaurados

0,89

0,93

0,89

Total

Relatório à sociedade 2012 - Níquel

21

descoberta e conexão

A Anglo
American tem
as operações
instaladas
na região
do Cerrado,
considerado
um bioma
prioritário para
preservação

Estratégias, medidas e planos para gestão da biodiversidade (em km2)
2012
Operação

Codemim

Barro Alto

Áreas próprias, arrendadas
e administradas

285

58,5

Áreas de hábitats
protegidos

141,3

16,3

Tamanho de áreas
restauradas

0,89

–

Descrever parcerias com
terceiros para proteger
e restaurar áreas, além
das implantadas pela
Anglo American

Não se aplica

Parceria com Embrapa.
Cerrados para desenvolvimento
de tecnologia para recuperação
de áreas mineradas

Descrever como
compensações para a
biodiversidade tem sido
parte da política e de
uma abordagem de
proteção e restauração
do hábitat

Para áreas de alto valor da biodiversidade, a simples redução do impacto pode
não ser aceitável. Assim, a compensação é entendida como uma atividade para
conservar a biodiversidade e compensar um dano inevitável causado pelo
desenvolvimento. O objetivo é avaliar riscos já estabelecidos para verificar a
extensão e a natureza do impacto original à biodiversidade e a necessidade
atual de compensação, bem como mitigar os impactos residuais

As medidas de restauração,
para as áreas restauradas,
foram aprovadas por
especialistas externos?

Não, entretanto o BAP está se
baseando em levantamentos
realizados nessas áreas

No final de 2012, foi
realizado um teste com
a Embrapa Cerrados
para desenvolvimento de uma
metodologia de recuperação
de áreas mineradas. Teste
ainda sem resultado conclusivo

Quantidade de terras afetadas ou reabilitadas (ha)
Barro Alto

2010

2011

2012

85,02

201,37

273,87

Total de novas áreas
impactadas no ano

116,35

72,50

154,18

Total de novas áreas
reabilitadas no ano
para uso/status final

—

4,00

—

201,37

269,87

428,05

Total de áreas impactadas
e ainda não reabilitadas
no início do ano

Total de áreas impactadas
e ainda não reabilitadas
no final do ano
22
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01 A Anglo American
monitora e conserva
os biomas das
regiões onde
está presente

Monitoramento e
acompanhamento
O Cerrado, região em que a
Anglo American está instalada, é
considerado como bioma prioritário
para a conservação da biodiversidade
pelos critérios internacionais
(denominado “Hot Spot”). Nas áreas
direta e indiretamente afetadas, são
realizados levantamentos sistemáticos
para identificar espécies endêmicas
do Cerrado, como forma de enriquecer
o conhecimento sobre esse bioma.
Além disso, a presença de espécies
ameaçadas também é monitorada.

01

Número de espécies na Lista Vermelha da International Union for Conservation of Nature (IUCN)
e em listas nacionais de conservação com hábitats em áreas afetadas por operações, discriminadas
pelo nível de risco de extinção*
2010/ Hot Spots
Bioma / Operação

2011 / 2012 / Hot Spots

Cerrado (GO) – Niquelândia / Barro
Alto

Cerrado – Niquelândia / Barro Alto

Cites

Ibama

IUCN

Cites

Ibama

IUCN

Ameaçadas

2

—

—

—

—

—

Vulnerável

—

3

—

—

—

—

Quase ameaçadas

7

—

6

3

—

1

Mínimo de preocupação

1

—

9

—

—

—

Dados deficientes

—

—

1

—

—

—

Em perigo

3

7

—

—

—

—

Fora de perigo

—

—

—

—

13

32

Pouco preocupante

2

—

—

—

—

10

Ameaça iminente

—

3

—

—

—

1

Lista

*Baseado nos últimos estudos apresentados pela Universidade Federal de Goiás (UFG)
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01 Hamanda Jansen
e Anita Marques
durante os estudos
de biodiversidade da
região de Barro Alto

A Unidade
Níquel
investe em
pesquisa e no
desenvolvimento
de profissionais
com foco na
manutenção da
biodiversidade
local

01

24
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Treinamento e
conscientização
Em função das metas de
conservação da biodiversidade, a
Anglo American promove ações
comunitárias de conscientização para
combater impactos negativos, como
queimadas e incêndios florestais.

Energia e
mudanças
climáticas
A unidade de Negócio Níquel tem
como prática realizar anualmente o
inventário de emissões de gases de
efeito estufa. Os dados apurados
são regularmente revistos e
publicados na plataforma pública do
GHG Protocol. Desde 2012, os
inventários passaram a ser
submetidos à verificação externa
independente da auditoria
PricewaterhouseCoopers (PwC), o
que levou a Anglo American a

receber a classificação Ouro para as
edições dos inventários de 2010
e 2011. O mais recente, de 2012,
já se encontra verificado.

Um dos objetivos permanentes
consiste em ampliar o uso de
energias renováveis nas fontes de
suprimento, reduzindo a pegada de
carbono das operações.

Os riscos e oportunidades
relacionados às mudanças
climáticas na unidade são
constantemente analisados e fazem
parte da pauta regular de
discussões do Comitê Gestor
Internacional da companhia. As
metas estabelecidas globalmente
pela Anglo American determinam a
redução de forma consistente de
suas emissões até 2015. Todas as
iniciativas de melhoria são
estudadas para avaliar o potencial
de redução de emissões de
toneladas equivalentes de CO2.

A nova planta de Barro Alto já foi
criada dentro de um pensamento
sustentável e conta com
equipamentos modernos que
ajudam a controlar e medir as
emissões. Hoje, por características
do processo e com a busca para
atingir o potencial máximo de
produção da planta, o consumo
de materiais e as emissões
absolutas estão aumentando.
Mas estão em curso estudos
que pretendem tornar a matriz
energética cada vez mais renovável.

@ Você pode encontrar os inventários
do GHG Protocol na página
www.registropublicodeemissoes.com.br

Emissões diretas, indiretas e de biomassa
(em toneladas de CO2 equivalentes)1

2010
176.957

15.655 165.259

2011
443.003

22.236 210.460

2012
634.633

93.828

293.123

Diretas
Indiretas2
Fontes de biomassa (renováveis)
1

As emissões detalhadas por fonte são apresentadas no inventário de emissões de
Gases de Efeito Estufa, ano base 2010, 2011 e 2012.
Proveniente das emissões de energia elétrica adquirida.
Os cálculos são realizados com base na metodologia GHG Protocol da WRI.

2

01

01 O técnico de
segurança, Paulo
Henrique Gomes,
em Barro Alto
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01 Parte da planta
em Niquelândia

02 Planta de upgrade
em Barro Alto

Área de floresta nativa

1.133 ha

de áreas verdes voluntárias

5.036 ha
de áreas de APP

4.872 ha
de reserva legal

Plantação de eucalipto

11.033 ha
01

Número de mudas no viveiro
(Produção 2012)

662.000
3.000

mudas de
eucaliptos

mudas nativas
plantadas em 2012

Consumo anual de cavaco
de madeira na usina 2013

131.398 t

de
cavaco

02

Em Niquelândia, a Unidade Níquel
apresenta um quadro expressivo
em termos de uso de combustíveis
renováveis em substituição às
fontes de origem fóssil nos
processos de produção. A operação
da Codemin atingiu o índice de
dois terços da energia renovável
consumida nos fornos com o uso
de hidroeletricidade e do cavaco
de madeira de eucalipto de
reflorestamento, o que deve ser
reforçado pelas outras iniciativas
de otimização de recursos em
andamento voltadas para a
redução do consumo de energia.
26
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Em Barro Alto, pelas características
técnicas do processo, sobretudo
o porte e a extensão do forno de
calcinação, ainda não é possível
o uso do cavaco de madeira
como fonte alternativa ao óleo
combustível. Entre as tecnologias
inovadoras destinadas à melhoria
contínua de eficiência energética
na nova planta, destaca-se o uso
de um sistema baseado no
impulso da gravidade para a
captura e distribuição de água
para a operação, que trará
ganhos significativos de
economia de energia.

01 Detalhe do forno
calcinador em
Niquelândia

Outras
emissões
atmosféricas

monitoramento localizada em
pontos estratégicos. Para fazer
a quantificação das poeiras
sedimentadas geradas pelo
processo produtivo, é mantida uma
rede de coletores. Filtros e
catalisadores retentores de
partículas são destinados ao
controle de emissões atmosféricas
e as emissões são monitoradas,
quantificadas e qualificadas. Todas

A Unidade de Negócio Níquel
efetua a gestão de outras
emissões atmosféricas de forma
permanente. As partículas totais
em suspensão são medidas por
meio de uma rede de

as vias não pavimentadas
utilizadas no processo de
produção são submetidas
diariamente ao controle de poeiras
fugidias. A empresa realiza um
programa anual de monitoramento
de emissões e de manutenção em
toda a frota de veículos, inclusive
de fornecedores. A medida se
aplica também à redução de
consumo de combustível.

Consumo de Energia Direta

Emissões
de biomassa
(energia
renovável)

2010

2011

2012

Niquelândia /
Barro Alto

1,529

3,673

7,730

Escritório GO /
Exploração /
Escritório SP

0,011

0,010

0,000

Subtotal 1

1,540

3,680

7,728

Niquelândia /
Barro Alto

0,963

1,106

1,790

Escritório GO /
Exploração /
Escritório SP

0,000

0,000

0,000

Subtotal 2

0,963

1,106

1,790

2,504

4,786

9,518

Total

Unidade

Referência

Inventário GEE

Não
Renovável

Memorial de cálculo

Operação

milhões de Giga Joules

Energia Primária

1

As emissões detalhadas por fonte são apresentadas no inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa, ano base 2010, 2011 e 2012.
Proveniente das emissões de energia elétrica adquirida.
Os cálculos são realizados com base na metodologia GHG Protocol da WRI.

2

Consumo de Energia Elétrica
(milhões de Giga Joules)

1,100
2,740
4,924
1

2

3

4

5

2010
2011
2012

01
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Recursos
hídricos

Reutilização de água

83 %
81 %

em
Barro Alto

geração de efluente para os corpos
de água do entorno.
Na Codemin, o índice de reutilização
da água se situa na média de 80%.
Em Barro Alto, a barragem, com
1,8 milhão de m3 de capacidade,
conta com um sistema especial de
impermeabilização e captação de
águas das chuvas que permite atingir
um índice de até 90%. As captações
de água em fontes naturais ocorrem
somente para normalizar o nível dos
reservatórios quando o índice de
chuvas se mostra insuficiente.

Considerando que a água é um
elemento fundamental na atividade
de mineração, a Anglo American
tem diretrizes e metas corporativas
rígidas de redução de seu consumo
em todas as suas unidades de
negócio, com modelo de gestão
similar à estratégia para emissões
de carbono. Faz parte do conceito
de construção e funcionamento das
plantas de produção de Niquelândia
e de Barro Alto possuir um circuito
fechado de água para o
resfriamento do minério no
processo de produção. Dessa
forma, não existe o risco da

em
Codemin

Para evitar que suas atividades
interfiram de forma significativa nos
recursos hídricos da região onde
estão instaladas suas operações,

Uma operação
sem efluentes
Uma operação sem efluentes
O desenho da planta de Barro
Alto permite o reuso da água
industrial utilizada, inclusive com
aproveitamento da água de
chuva. Com a impermeabilização
do reservatório industrial, não há
contaminação de corpos
hídricos e evita-se perdas por
infiltração, reduzindo a
necessidade de captação de
água nova do Rio dos Patos.
Foto
01 Vista da área operacional da planta
de Barro Alto

02 As engenheiras
ambientais Anita
Marques e Hamanda
Jansen fazem
estudos da água
em Barro Alto

28
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A companhia
monitora
de forma
constante
a vazão e
qualidade dos
cursos d’água
e córregos
próximos às
operações

a companhia monitora a vazão e a
qualidade de pequenos cursos
d’água e córregos próximos – como
o Rio dos Patos, em Barro Alto –, e
tem garantido a captação de água
abaixo do limite das outorgas.
Ainda com o intuito monitorar as
áreas a serem preservadas, em 2012
foi realizado um levantamento das

nascentes nas áreas internas e
próximas ao empreendimento da
Anglo American em Barro Alto,
seguido de uma avaliação das
condições das Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal. Como
parte da gestão de biodiversidade,
periodicamente é realizado um
monitoramento da ictiofauna
(conjunto das espécies de peixes que

existem numa determinada região
biogeográfica) nos corpos d´água.
O mesmo cuidado é mantido em
relação às águas subterrâneas.
As plantas da Anglo American
contam com um sistema próprio
de tratamento de água para o
consumo e o abastecimento
das instalações.

Retirada de água por fonte (em 1.000 m3/ano)
Volume total
água retirada de
superfície, incluindo
áreas úmidas, rios,
lagos e oceanos

Volume
total água
subterrânea
retirada

Volume total de
efluentes de outra
organização
coletados

Volume total de
abastecimento
municipal de
água ou outros
coletados

TOTAL

Operação

Ano

Codemin

2010

1.550

22

—

—

1.573

2011

1451

45

—

—

1.496

2012

1.263

39

0,00

0,00

1.303

2010

331

168

—

—

499

2011

1970

54

—

—

2024

2012

2.372

81

0,00

0,00

2.453

2010

2

3

—

1

6

2011

3

5

1

9

Total Anglo
American

2010

1.886

193

—

1

2.079

Total Anglo
American

2011

3.424

105

—

1

3.529

Total Anglo
American

2012

3.636

121

0

0

3.757

Barro Alto

Exploração
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Iniciativas para reduzir as
necessidades de energia de produtos

Um dos projetos de maior alcance,
o uso de cavaco de madeira em
substituição ao combustível fóssil
atingiu a marca de 16% em 2012
na operação Codemin. Com esse
esforço, a operação economizou
aproximadamente R$ 6 milhões
e deixou de emitir o correspondente
a 22 mil toneladas de CO2 no ano
com o mesmo consumo de energia.
Em dez anos, foram poupados
R$ 45 milhões (valor corrente
líquido). A planta de Barro Alto
está operando para atingir sua
capacidade máxima de produção
em 2013 e não há ainda um
histórico para avaliar as melhorias
de processo. Entretanto, por ser
mais moderna, quando atingir a fase
nominal, terá eficiência energética
melhor que a de Codemin.

Quantidade de energia economizada em Giga Joules
Barro Alto
4.901
801
0

1000

2000

3000

4000

5000

Otimização no transporte de minério
Venda de escória 		

Codemin
279.913
10.888
10.413

Ao adotar o cavaco no lugar do
carvão vegetal como agente redutor
do minério de níquel, a empresa
desenvolveu a tecnologia de fabricar

1.554
0

100

150

200

250 300

Melhorias na qualidade da madeira
para reduzir consumo de cavaco
Redução de consumo de óleo 2A
Cobertura de pilhas de minério
Controle de captação de água

Reduções de emissões em toneladas de CO2
15890
432
16322
0

5000

10000

15000

Codemin
Barro Alto
Total

01 Esteira leva
cavaco de madeira
para os fornos
da Codemin
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o carvão vegetal dentro do próprio
forno, aproveitando a queima dos
elementos voláteis da madeira como
fonte térmica. Com isso, evitou
lançar esses elementos na
atmosfera e reduziu o uso de óleo
fóssil nos fornos calcinadores.
Tecnologias similares se encontram
em teste em Barro Alto, ainda sem
previsão de início de implantação.
Além de diminuir o uso de
combustível fóssil, a busca intensiva
de inovação repercutiu na
produtividade da área de
reflorestamento de eucaliptos,
de onde sai a matéria-prima para
o cavaco. Com as melhorias
genéticas e de processamento,
a produção dos atuais 11 mil
hectares plantados, destinados
exclusivamente para abastecer a
Codemin, poderá ser obtida com
menor área plantada, e a área de
reflorestamento poderá atender
também a operação de Barro Alto.

01 Revegetação do
depósito de escória
em Barro Alto

01

Resíduos
Como parte de seus compromissos
ambientais, a Anglo American
realiza pesquisas em parceria com
o Senai e a Embrapa para o
aproveitamento de escória de
níquel em produtos para a
construção civil e fertilizante. Os
estudos testam a resistência de
produtos que utilizam a escória,
comparando-os com aqueles
produzidos a partir de materiais

mais tradicionais, como cimento e
brita. Os estudos ainda estão em
andamento, e os resultados devem
trazer a análise de produtos que
podem ser manufaturados com o
uso da escória de forma segura e
economicamente viável.
A geração de escória é parte
consequente da separação do
níquel, em forma de liga, dos

demais componentes que estão
presentes na rocha. A separação
deriva da formação do silicato de
magnésio, um material inerte, que
não gera impactos ambientais e
pode ser disposto em pilhas de
depósito, posteriormente integradas
à paisagem por meio de
revegetação. Em 2012, foram
geradas cerca de 1,5 milhão de
toneladas de escória.

O material
inerte resultado
da separação
do níquel de
seus demais
componentes é
reintegrado à
paisagem por
meio de uma
revegetação
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O uso de
cavaco de
madeira como
combustível
fóssil gerou
uma economia
de R$6 milhões
para a
companhia

As movimentações de terra nas
minas têm a função de separar o
solo que contém o minério daquele
que não contém, chamado de estéril.
Esse solo é mantido na própria área
de mina – que, quando encerrada a
exploração naquela área, será
recuperada e revegetada. As minas
de níquel da Anglo American em
Barro Alto possuem cerca de
21,5 mil toneladas de estéril,
8 mil geradas em 2012.

Em 2012, foram produzidas
cerca de 220 toneladas de
resíduos perigosos – como óleos
lubrificantes usados e resíduos
contaminados com óleo, EPIs
usados, pilhas e baterias,
lâmpadas fluorescentes e
embalagens de pesticidas. Desse
total, 217 toneladas foram
transportados externamente para
receberem tratamento e
disposição adequados, quando não
possível nas dependências das
unidades operacionais.
01 Operação na área de
mina em Barro Alto

01

Peso total em toneladas de resíduos, por tipo e método de disposição
2012

Codemin

Peso dos resíduos por tipo
e método de disposição
Barragem de polpa de minério
Depósito controlado de escória

Escória

Subtotal

Barro Alto

Perigosos

Não perigosos

0,00

1.062,00

0,00

309.795,00

0,00

Escória da redução
e escória do refino

310.857,00
Sucata consumida
do refino

Re-refino

Reprocessamento/ reciclagem

Óleo lubrificante usado
Papel, vidro,
metal, plástico

20,50

0,36

0,00

317,34

Óleo lubrificante /
óleos usados em geral.
Baterias/pilhas; borrachas/pneus/carcaças
de pneus; papelão/papel; plásticos/garrafas
PET/lona plástica/PVC; sucata de ferro/
embalagens de metal (tinta, verniz); vidros
EPIs/ Resíduos
contaminados com óleo

Incineração
Aterro sanitário interno

Total

Perigosos

Não perigosos

Perigosos

Não perigosos

0,00

1.078.964,63

0,00

1.388.759,63

0,00

8.010.217,00

0,00

8.010.217,00

0,00

9.089.181,63

0,00

9.400.038,63

0,00

4.184,33

0,00

4.184,33

87,91

0,00

108,41

0,00

0,67

1.123,90

1,03

1.441,24

74,64

0,00

74,64

0,00

Lixo ambulatorial

1,72

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

Resíduos não
recicláveis

0,00

59,32

0,00

0,00

0,00

59,32

Não reciclável e orgânico

0,00

292,65

0,00

292,65

Aglomerantes
e escória do refino

0,00

8.599,46

0,00

8.599,46

Outros

34,51

0,00

0,00

0,00

34,51

0,00

Total

57,09

311.233,66

163,22

9.103.381,97

220,31

9.414.615,63

32
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descoberta e conexão

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo
Quais os custos de disposição de resíduos,
tratamento de emissões e de mitigação?

2012
Codemin (R$)

2012
Barro Alto (R$)

Total

—

142.657,37

142.657,37

39.514,46

—

39.514,46

51.370

—

51.370,00

Serviços externos de gestão ambiental

225.596,00

287.642,65

513.238,65

Pessoal para atividades
gerais de gestão ambiental

423.746,00

—

423.746,00

27.952,00

66.528,88

94.480,88

179.134,54

917.306,68

1.096.441,22

Niquelândia

Barro Alto

Total (R$)

90.884,46

142.657,37

233.541,83

Custos de prevenção e gestão ambiental

856.428,54

1.271.478,21

2.127.906,75

Total

947.313,00

1.414.135,58

2.361.448,58

Tratamento e disposição de resíduos
Despesas com compra e uso
de certificados de emissão
Depreciação de equipamentos específicos
e despesas com materiais e serviços
de manutenção e operação, além das
despesas com pessoal para essa finalidade

Pesquisa e desenvolvimento
Outros custos de gestão ambiental
Quais as despesas com proteção ambiental?
Disposição de resíduos, tratamento
de emissões e custos de remediação

01 Empregada avalia
qualidade da água
em reservatório
de Barro Alto

01

34
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Número e volume dos derramamentos significativos
2011
Vazamento de óleo 2A em Barro Alto
O vazamento de 0,206 m³ de óleo 2A no tanque do secador na Preparação de Cargas foi retido na contenção do tanque, portanto, não
houve impacto.
2012
Vazamento de óleo diesel, óleo hidráulico e óleo 2A em Codemin.
Vazamento de óleo diesel e hidráulico no tanque da carreta de transporte de madeiras da empresa TGL, no Horto Florestal Aranha e
vazamento de óleo 2A do tanque intermediário da Calcinação. O óleo foi contido e removido nos três vazamentos, sendo que, no primeiro
e segundo casos, o material foi enviado a uma empresa especializada para fazer o tratamento e, no terceiro caso, o o óleo coletado foi
utilizado na alimentação dos fornos da Usina.

Histórico de gastos

Otimização de Ativos

Despesas
com proteção
ambiental

Total (R$)
2012

2.361.448,58

2011

2.430.796,60

2010

1.212.325,08

Os custos de manutenção ambiental foram mantidos, considerando-se que
houve uma redução no valor total em função da entrega do Projeto Barro Alto.
Os custos da Divisão de Exploração constam na versão online.

01

São Felix do Xingu
A Unidade de Níquel não recebeu
nenhuma multa ambiental em
2012. No período, o Ministério
Público do Estado do Pará
solicitou esclarecimentos
sobre a atividade da empresa
na região de São Felix do
Xingu. A empresa apresentou
esclarecimentos e aguarda
a deliberação do promotor.

Tornar o aumento da produtividade
e a melhoria contínua um par
perfeito nas operações da Unidade
Níquel cabe à área de Otimização
de Ativos. Para isso, a área conta
com a participação de todos os
empregados, que trazem ideias
ativadas pela vivência no dia
a dia da produção nas minas
e no processamento do minério.
Somadas aos desafios propostos
pela própria companhia, essas
ideias resultam em pequenos
ou grandes projetos, que são
cuidadosamente registrados na
carteira de projetos de inovação
da área para serem avaliados e
submetidos a todas as etapas
do processo de desenvolvimento
tecnológico até a implantação final.

melhorias, a área trabalha para
disseminar o uso de suas
ferramentas e conceitos entre
os líderes e técnicos. Para todos
os projetos, o principal critério
de aprovação é a combinação de
redução de custos com
diminuição do impacto
ambiental. Não basta cumprir um
dos dois.

Além de implantar e monitorar a
base de dados para mensurar as

Fotos
01 Rodrigo de Padua Arantes cavacos de
madeira que serão enviados aos fornos

Entre os campos prioritários para
melhorias estão o controle do
consumo de água e energia e de
emissão de carbono. A ampliação
do ciclo de vida da operação de
Codemin é o resultado concreto
desse modelo de gestão, cujas
melhores experiências vêm
sendo aplicadas em Barro Alto.
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Uma empresa não é feita somente
de seus produtos. Ela é formada
de pessoas com histórias que
enriquecem a cultura organizacional
e ajudam a transformar vidas

51%

de mão de obra empregada nas operações teve
contratação nas cidades de Barro Alto, Goianésia e Uruaçu

32

trainees iniciaram carreira
na Anglo American em 2012

46

aprendizes foram contratados pela Anglo American
para receber formação profissional na escola
do Sesi/Senai de Barro Alto e Niquelândia

transformação
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“Cresci vendo a Anglo American pelos olhos do meu pai, Dulcídio Nunes Arantes.
Ele participou da implantação de Codemin, há 32 anos, e ainda trabalha como
supervisor de manutenção mecânica. Ainda menino, decidi ser engenheiro e
construir minha carreira na empresa. Todos os passos que dei, o curso técnico em
Eletrônica, o curso de Engenharia Elétrica e os estágios que escolhi, os assuntos
em que me aprofundei, como qualidade, energia e eficiência energética, via como
bagagem para atuar na Anglo American. Hoje sou responsável por uma equipe de
30 pessoas. Tive oportunidade de passar por projetos que fazem a diferença para a
empresa, como o Codemin 3, com grandes desafios que aceleraram minha evolução.
Aprendi a criar saídas onde parecia ser impossível, a trabalhar em cenários de
custos e de consolidação. A Anglo American sabe dar valor às pessoas.”
Reysser Basílio Arantes
Engenheiro eletricista e coordenador de manutenção elétrica em Niquelândia
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01 Mauriza Martins
da Silva, operadora
de produção na
Codemin, em
Niquelândia

Perfil dos empregados
Diretos
2010

2011

2012

0

500

1.000

1.500

2.000

Contratados (prestadores
de serviços terceirizados
ou em projetos específicos)
2010

2011

2012

0

1.000

2.000

3.000

01

Empregador de escolha
Orientada pelo conceito “Anglo
American como empregador de
escolha”, a Política de Recursos
Humanos tem por objetivo criar um
ambiente de trabalho que atraia os
profissionais talentosos, dando
possibilidades para que eles atinjam
todo seu potencial dentro da
empresa. A Anglo American acredita
Unidade

Empregados
(Diretos)

em um dia a dia com práticas justas,
éticas e seguras de trabalho e em
uma carreira que não sofra
limitações por discriminação ou
outras ações injustas e arbitrárias.
Os empregados têm livre direito à
associação sindical e há acordos de
negociação coletiva abrangendo
100% dos empregados.

Contratados

Estagiários

Total de
Trabalhadores
(CLT)

H

M

Geral

H

M

H

M

Codemin

447

47

194

2

2

449

49

Barro Alto

820

119

552

2

7

822

126

São Paulo

99

112

21

8

12

107

124

Escritório de
Projetos(BH)

22

3

135

—

—

22

3

Total

.388

281

902

12

21

1.499

321

38
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A Unidade
Níquel se
preocupa em
trazer para os
empregados
um ambiente
justo, ético,
seguro e com
oportunidades
de crescimento
constante

Estagiários
2010

2011

2012

0

10

20

30

Codemin
Barro Alto
São Paulo
Escritório de Projetos (BH)

40

50

01 Empregados na
oficina da Codemin,
em Niquelândia

01

Origem dos empregados
A origem dos Empregados na
nova operação de Barro Alto

Saldo positivo

136

novos empregados
2012
203
339

50
Barro Alto
36%
Goianésia e Uruaçu 15%
Não Local
49%

100

150

200

250

300

Pessoas

Dispensas
Admissões
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Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região | 2012
Número de
empregados

Número de
dispensas e
aposentadorias

Taxa de
Rotatividade
– Geral

Niquelândia

494

25

Barro Alto

939

São Paulo

Operação

Taxa de Rotatividade –
Gênero

Dispensas

Dispensas

Taxa de Rotatividade – Idade

Taxa de Rotatividade – Região

H

M

Taxa H

Taxa M

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Centro-Oeste

Sudeste

5%

21

4

4%

1%

9

11

5

2%

2%

1%

Total

Total

90

10%

82

8

9%

1%

33

57

—

4%

6%

—%

211

13

6%

10

8

5%

4%

1

8

4

—%

4%

2%

115

17

Exploração (GO)

118

87

74%

72

16

61%

14%

30

52

11

25%

44%

9%

Taxa

Taxa

Escritório de Projetos (BH)

25

4

16%

2

2

8%

8%

1

2

1

4%

8%

4%

1.669

132

9%

115

22

6%

4%

44

78

10

3%

5%

2%

87%

13%

Total/média

Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região | 2011
Número de
empregados

Número de
dispensas e
aposentadorias

Taxa de
Rotatividade
– Geral

Niquelândia

479

44

Barro Alto

826

São Paulo

Operação

Taxa de Rotatividade –
Gênero

Dispensas

Dispensas

Taxa de Rotatividade – Idade

Taxa de Rotatividade – Região

H

M

Taxa H

Taxa M

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Centro-Oeste

Sudeste

9%

30

9

6%

2%

23

9

7

5%

2%

1%

Total

Total

75

9%

62

9

8%

1%

27

41

3

3%

5%

—%

181

35

19%

16

14

9%

8%

6

18

6

3%

10%

3%

153

39

Exploração (GO)

119

34

29%

26

4

22%

3%

12

10

8

10%

8%

7%

Taxa

Taxa

Escritório de Projetos (BH)

26

4

15%

2

2

8%

8%

2

2

—

8%

8%

—%

1.631

192

12%

136

38

8%

2%

70

80

24

4%

5%

1%

80%

20,31%

Total

Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região | 2010
Número de
empregados

Número de
dispensas e
aposentadorias

Niquelândia

478

Barro Alto

Operação

Taxa de Rotatividade
– Geral

Dispensas

Taxa de Rotatividade –
Gênero

Dispensas

Taxa de Rotatividade – Idade

Taxa de Rotatividade – Região

Taxa dispensados
e aposentados

H

M

Taxa H

Taxa M

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Abaixo de 30

30-50 anos

Acima de 50

Centro-Oeste

Sudeste

52

11%

34

18

7%

4%

28

16

8

6%

3%

2%

Total

Total

715

49

7%

45

4

6%

1%

22

26

1

3%

4%

—%

São Paulo

150

28

19%

15

13

10%

9%

9

11

8

6%

7%

5%

127

39

Exploração (GO)

135

26

19%

25

1

19%

1%

12

12

2

9%

9%

1%

Taxa

Taxa

Escritório de Projetos (BH)

27

11

41%

7

4

26%

15%

3

7

1

11%

26%

4%

1.505

166

11%

126

40

8%

3%

74

72

20

5%

5%

1%

10%

22,03%

Total
40
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Cálculo de admissões | 2012
Operação

No de
Empregados

No de
admissões

Taxa de
admissão geral

Codemin

494

46

Barro Alto

939

São Paulo
Escritório de Projetos (BH)
Total

Admissões

Taxa de admissão gênero

Admissões

Taxa de admissão idade

Taxa de admissão – região

H

M

H

M

< 30

30/50

> 50

< 30

30/50

> 50

Centro-Oeste

Sudeste

9%

33

13

7%

3%

33

13

—

7%

3%

-

Total

Total

194

21%

147

47

16%

5%

130

63

1

14%

7%

-

240

58

211

53

25%

24

29

11%

14%

24

29

—

11%

14%

-

25

5

20%

3

2

12%

8%

4

1

—

16%

4%

-

81%

19%

1.787

298

19%

207

91

11%

7%

191

106

1

12%

7%

-

Taxas de porcentagens desse indicador foram arredondadas para números inteiros

Saúde e Segurança no Trabalho
BARRO ALTO

NIQUELÂNDIA
EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DE DOENÇAS

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DE DOENÇAS

• P
 lano de Preparação e Resposta à Emergência: treinamento de
combate a Incêndio e Primeiros Socorros com brigadistas do
Plano de Emergência da unidade de Niquelândia e Horto Aranha.
Foram treinadas 90 pessoas, entre empregados fixos e terceiros.

• C
 ampanhas de conscientização para HIV/AIDS: a campanha
faz parte das diretrizes, responsabilidades e metodologias
de trabalho para a manutenção de ações preventivas para
preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores.
Participaram da campanha 494 pessoas empregados
fixos da Anglo American.

• C
 onscientização da direção sob efeito de álcool: campanha de
segurança em atividades de transporte, principalmente na questão
de direção sob efeito de álcool. A campanha contou com a utilização
de simuladores para avaliação da percepção quanto aos riscos no
trânsito, explicando sobre as leis de trânsito vigentes e utilização do
bafômetro. Também aconteceram diálogos de segurança com foco
no uso correto do cinto de segurança e comportamento seguro
durante o trânsito de empregados e contratados de suas casas para
a empresa e vice-versa.

• Campanha de vacinação contra gripe: trabalho de prevenção
da gripe com informações e imunização.

• T
 reinamento no Programa de Gerenciamento de Riscos de
Segurança: capacitação dos empregados para realizar
avaliações de risco pessoal antes de cada tarefa e durante
a mesma caso as condições mudem. Também orienta para a
responsabilidade pessoal em relação a prevenção e como
este processo interage com a sua função. Foram treinados
225 empregados (A1: 190 empregados; A2: 33 empregados;
e A3: 2 empregados).
• T
 reinamentos de Segurança: conscientização sobre a
importância da segurança no local de trabalho, habilitando
e comprometendo os empregados com os procedimentos
de segurança. Foram 14.448 horas de treinamento e
4.812 pessoas, entre empregados fixos e terceiros.
• S
 ipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Niquelândia
e Horto Aranha): a semana teve como tema inicial “Segurança de
Verdade Começa Comigo”. Nos demais dias foi realizada uma
reciclagem das Regras de Ouro com os empregados e
contratados. Entre fixos, terceiros e sazonais, 430 pessoas
participaram da ação.

42
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• T
 este de Selagem de Respiradores FIT TESTE: parte do
Programa de Proteção Respiratória (PPR), consiste em
um teste qualitativo de vedação dos respiradores e
verificação da eficiência de vedação, alcançada pelo
uso do respirador. Também serve como um treinando
prático do usuário quanto ao uso correto dos
respiradores. 258 empregados participaram do teste.
• C
 ampanha de vacinação contra a gripe: trabalho de prevenção
da gripe com informações e imunização, sendo 416 funcionários,
663 dependentes e 186 terceiros.
• C
 ampanha de combate à verminose: realizada entre novembro e
dezembro de 2012 com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida dos empregados. Participaram 329 pessoas, entre
empregados fixos, terceiros e sazonais.

• C
 ampanhas de conscientização para HIV/AIDS: realizada
próxima ao carnaval e também no Dia Mundial de Combate a
AIDS, os empregados e contratados receberam informações
e preservativos para prevenção do HIV/DST.
• Q
 ualidade de vida: realização de exames médicos de
rotina e mini check-up, além de um aconselhamento
sobre qualidade de vida.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCO DE DOENÇAS
• C
 ampanhas de conscientização para HIV/AIDS: realizada próxima
ao carnaval e também no Dia Mundial de Combate a AIDS, os
empregados e contratados receberam informações e preservativos
para prevenção do HIV/DST.
• C
 onscientização sobre as Regras de Ouro: o evento foi realizado na
mesma semana da Sipat, por meio de um Diálogo de Segurança
que contou com grande participação de todos os empregados (95%
do efetivo total) e contratados.
• C
 ampanha de combate à verminose: realizada com o objetivo de
reduzir a ocorrência de verminoses nos empregados, assim como
as doenças relacionadas. Participaram 736 pessoas.
• C
 ampanha de vacinação contra gripe: trabalho de prevenção da gripe
com informações e imunização. Atingiu cerca de 3 mil pessoas, entre
empregados, contratados, dependentes e comunidade.

* Safety Day: realização de oficinas para trabalhar o tema “Segurança de
verdade começa comigo”, cujo objetivo era trazer para o dia a dia das
pessoas a importância de observar os riscos e se antecipar para a
prevenção de acidentes.
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01 Cursos sobre
segurança fazem
parte do dia a dia
dos empregados
02 Empregados
durante curso
de Gerenciamento
de Riscos (A3)

Segurança
Para a Anglo American, as questões
relativas a Segurança e Saúde estão
no mesmo patamar de prioridade de
seu desempenho econômico
sustentável. Reportados a uma
diretoria exclusiva, os dois campos
têm representação direta no Comitê
de Gestão e integram, como
assuntos essenciais, o planejamento
estratégico da empresa.

A companhia mantém um programa
de educação continuada ligada
à gestão de riscos, de âmbito
mundial, pelo qual todos os
empregados se aprimoram quanto
à identificação de situações
perigosas e possíveis eventos
associados aos processos de
produção. O treinamento é
obrigatório para todos os níveis

corporativos e disseminado desde
a presidência até os empregados
que estão na operação. O objetivo
número um da companhia, repetido
permanentemente nas bases de
operação, preconiza que todos
os que trabalham para a Anglo
American voltem para casa em
segurança para estar com suas
famílias ao final da jornada.
01

02

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho
Codemin

Número de óbitos

Número de acidentes
(com e sem afastamento)¹

Taxa de acidentes com
afastamento (frequência) 2

Taxa de acidentes sem
afastamento (frequência) 3

Dias perdidos4

Taxa de gravidade
de acidentes
com afastamento
Absenteísmo5

Projeto Barro Alto

Barro Alto (Mina)

São Paulo

2011

2012

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Empregados

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

Contratados

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

Empregados

17

18

11

1

2

2

2

2

2

3

12

—

1

—

Contratados

5

4

4

75

21

7

—

3

—

1

8

—

1

—

Total

22

22

15

76

23

9

2

5

2

4

20

—

2

—

Empregados

0,219

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Contratados

—

—

—

0,027

0,06

—

—

—

—

—

—

—

6,139

—

Total

0,148

—

—

0,027

0,059

—

—

—

—

—

—

—

0,634

—

Empregados

3,72

4,163

2,453

1,469

7,053

0,9578

0,9287

0,756

0,619

0,593

2,321

—

0,707

—

Contratados

2,308

2,327

1,903

1,018

1,26

3,4183

—

0,757

—

0,44

1,412

—

6,139

—

Total

3,266

3,641

2,277

1,022

1,357

2,1759

0,3694

0,757

0,58

0,545

1,864

—

1,268

—

Empregados

15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Contratados

—

—

—

194

73

—

—

—

—

—

—

—

8

—

Total

15

—

—

194

73

—

—

—

—

—

—

—

8

—

Empregados

26,261

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Contratados

—

—

—

21,072

35,042

—

—

—

—

—

—

—

392,915

—

Total

17,814

—

—

20,879

34,456

—

—

—

—

—

—

—

40,583

—

Empregados

NC

0,637

0,677

NC

0

NC

1,205

1,526

NC

0,562

1,144

NC

NC

NC

¹ O registro de incidentes inclui os casos com tratamento médico sem afastamento (Medical Treatment Cases – MTC) e os casos de acidente com afastamento (Lost Time Injury – LTI).
² A taxa de frequência de acidentes com afastamento (LTIFR) é calculada pelo produto do número de acidentes por 200 mil horas dividido pelo total de horas trabalhadas no período e inclui os acidentes
com lesão que geraram afastamento do empregado.
³ A taxa de acidentes sem afastamento se baseia nos acidentes com tratamento médico sem afastamento.
4 O número de dias perdidos é contado a partir do dia seguinte àquele em que o acidente ocorreu, em dias corridos.
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Barro Alto (Operação)

2010
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5

Os dados sobre absenteísmo são coletados apenas para os empregados diretos em algumas operações. NC: nada consta.
Não houve casos de doenças ocupacionais no período.
Nesta edição, não foi possível reportar o indicador com dados identificados separadamente por gênero para o período. O registro dos dados por gênero está sendo implantado. Os dados referentes ao
período de 2010 e 2011 foram revisados baseados nos conceitos apresentados nas notas 1, 2 e 3.
Os acidentes são registrados em uma plataforma eletrônica no Sistema de Gestão Integrada e são comunicados em diferentes níveis conforme a classificação de risco.
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transformação

01

Segurança
Uma das atribuições mais
importantes da área de Segurança
e Saúde Ocupacional consiste em
investigar qualquer incidente com
potencial elevado de risco, tanto
sob o ponto de vista
comportamental quanto de
engenharia. A avaliação
comportamental de cada
integrante da equipe faz parte das
atribuições diárias de todo líder e
o próprio empregado tem
autonomia para avaliar se está em
condições de executar suas
tarefas. Para a companhia, manter
uma sólida cultura de segurança
pressupõe que cada um construa
dentro de si a percepção de riscos
e tenha clareza, em qualquer
momento, sobre suas condições
para trabalhar.
Essa percepção interna de riscos
está diretamente relacionada ao
tempo de vivência no mundo da
mineração. Por ser uma operação
recém-implantada, a cultura de
segurança ainda está em
46

formação entre os empregados de
Barro Alto. “A fatalidade vivida em
Barro Alto em 2012, com o
falecimento de um dos nossos
empregados, teve alto impacto no
pessoal e despertou uma nova e
fortalecida convicção de que isso
não pode acontecer nunca mais”,
avalia Simone Naciff Frazão,
gerente de Segurança e Saúde
Ocupacional das operações de
Níquel em Goiás. “Desde então,
temos trabalhado para identificar
e corrigir todas as falhas.
A investigação e a auditoria
internacional têm nos ajudado a
averiguar todos os detalhes do
acidente. Vamos construir um
aprendizado a partir do que
aconteceu para fortalecer ainda
mais as condições de segurança
do nosso pessoal.”
Fotos
01 Empregado participa de curso sobre
gerencimento de riscos
02 Empregados com equipamentos
obrigatórios de segurança
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02

01 A distribução de
preservativos faz
parte das iniciativas
de saúde e
conscientização
da Anglo American

01

A Anglo American tem como princípio
não aceitar a repetição de incidentes,
sobretudo de Segurança e Saúde
ocupacional, assim como a ocorrência
de incidentes motivados por falta
de investimentos em condições
plenamente seguras. Essa postura se
concretiza na visão de Zero Lesão.
Para isso, os planos de investimento
em atividades operacionais aprovados
pela Alta Administração têm como
base a avaliação concreta das
situações de risco.
Entre os procedimentos de
segurança vigentes está não só a
autorização como a obrigação de
todo o empregado paralisar suas
atividades se, por qualquer razão,
não se sentir seguro para realizá-las.
Essas paralisações são
documentadas e analisadas pelos
profissionais da área de Segurança
e somente depois de a situação ser

avaliada, da adoção de eventuais
medidas de correção e da
constatação das plenas condições
de segurança, o trabalho é
retomado. Os empregados são
100% representados por Comitês
de Saúde e Segurança e os acordos
coletivos incluem requisitos como
complementação salarial em caso
de auxílio-doença, convênio com
farmácias e óticas, exames e
atendimento médicos incluindo
primeiros socorros e mecanismos
para a prevenção de acidentes com
máquinas e equipamentos.

bem como em entidades de classe e
outros setores da sociedade
interessados. São quatro cursos
diferentes (A1, A2, A3 e A4)
especializados para atender
às necessidades de cada nível de
atividade na Anglo American – de
operadores a diretores –, garantindo
assim que todos tenham
capacitação com a abordagem de
gestão de risco ideal para sua
função e responsabilidade.

Na Anglo
American,
todos são
beneficiados
por iniciativas
e campanhas
em prol da
saúde e do
bem-estar

Desde 2008, a companhia firmou
um convênio com a Universidade de
São Paulo (USP) para elaboração
conjunta de um curso de Gestão de
Riscos por meio do qual difunde seu
conhecimento na área de
Segurança e Saúde ocupacional aos
alunos de Engenharia de Minas,

Relatório à sociedade 2012 - Níquel

47

transformação

01 O técnico de
segurança, Jovane da
Silva Rocha, passa por
exame no ambulatório
da Codemin,
em Niquelândia

01

Saúde
ocupacional
Dentro da mesma linha de princípios
adotados em relação à segurança,
o setor de Saúde Ocupacional tem
como foco de trabalho a prevenção,
por meio de monitoramento
contínuo e busca constante de
melhoria. As atividades são
orientadas pela política de gestão
da saúde, que estabelece metas
anuais de aprimoramento.
Nas iniciativas conduzidas pela área,
fica evidente o cuidado de alcançar,
além dos empregados, seus
familiares e as comunidades locais.
Todos são beneficiados por essa
ampla visão de saúde, concretizada
em campanhas de vacinação, de
prevenção e combate a doenças,
bem como de prevenção de
acidentes. Alinhada com as
diretrizes globais da Anglo
American, a Unidade de Negócio
Níquel mantém um programa
permanente de prevenção de HIV/
AIDS e de outras doenças
sexualmente transmissíveis.
48
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Formação
Faz parte da cultura da Anglo
American respeitar cada
empregado como sendo o dono e
responsável pela própria carreira.
Nesse sentido, investe em
treinamento e formação em
todos os níveis da organização
para que cada um desenvolva
suas habilidades e capacidades
e possa alcançar todas as etapas
da carreira que almeja.
A empresa oferece uma ampla
grade de recursos educacionais
e de capacitação para seus
empregados, que incluem bolsas
de estudo de 90% para formação
básica, graduação universitária,
pós-graduação, estudo de idiomas
e cursos técnicos, concedidas
dentro de critérios pré-determinados. Em 2012, a Anglo
investiu R$ 5.373.274,95 em
apoio financeiro para bolsas de
estudos e idiomas, treinamentos
internos e externos oferecidos
para todos os empregados da
unidade de negócio Níquel.

Entre os programas desenvolvidos
internamente, destacam-se as
iniciativas para a formação e a
capacitação de lideranças em todos
os níveis, para as quais a Anglo
American mantém uma política
estruturada de investimentos. Em
uma das ações mais importantes
de 2012 na área de Recursos
Humanos, a companhia deu início
ao primeiro curso focado no
desenvolvimento das competências
desejadas para os supervisores.
Com duração de oito meses, o
curso dedicou ênfase especial à
capacitação para gestão de pessoas
e formou, em sua primeira turma,
56 supervisores, todos promovidos
no término do curso.

01 Antônio Carlos
Machado, assistente
administrativo
da Expedição
em Barro Alto

Avaliação de desempenho
Percentual de empregados que receberam
análise e acompanhamento formal baseada
em contratos de desempenho
Homens (2012)
6%
11%
88%
100%
16%
0
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Mulheres (2012)

60

80

100

26%

17%
71%
67%
41%
0
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Codemin
Barro Alto
São Paulo
Escritório Projetos (BH)
Total

01

Gestão de desempenho e
desenvolviment0 de carreira
Em 2012, ocorreu o segundo ciclo
do novo processo global de Gestão
de Desempenho e Modelo de
Desenvolvimento de Pessoas, que
envolveu todos os empregados da
companhia. O novo modelo de
avaliação se apoia em um contrato
de desempenho que integra os
objetivos da empresa e as metas
individuais dos empregados.
No Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI), além dos objetivos
de desempenho, ficam definidas
metas de melhoria na formação
e qualificação profissional,
revisadas semestralmente.
Trabalhado em continuidade ao
processo de gestão de
desempenho, o programa Avaliação
de Talentos tem o objetivo de
identificar os profissionais que
se destacam pela performance e

talento. Eles participam de
programas específicos de
desenvolvimento individual (além do
PDI), que incluem visitas e cursos
no exterior, com o objetivo de serem
preparados para os processos
sucessórios da empresa.

2011
8%
10%
82%
92%
19%

O sistema de valorização dos
recursos internos na Anglo
American prevê como política o
preenchimento de vagas – dos
níveis técnicos aos gerenciais – a
partir de um processo interno de
seleção. Essa sistemática tem
contribuído para a retenção de
talentos e para a construção de um
ambiente de confiança que auxilia
no desenvolvimento de carreiras
duradouras dentro da empresa,
fazendo com que muitos filhos
sejam estimulados a seguir o
caminho dos pais.

0

20

40

60

80

100

2010
13%
14%
82%
89%
23%
0

20

40

60

80

100

Niquelândia
Barro Alto
São Paulo
Escritório de Projetos
Total
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transformação

01 O supervisor de
produção, Waldir
Catarino de Lima,
e a coordenadora
de produção, Ariane
Salvador, em
Barro Alto

01

Previdência complementar
Todos os empregados da Anglo
American participam do plano
de benefícios e aposentadoria
da Fundambras. A empresa
contribui integralmente no plano
básico. No plano suplementar, o
empregado opta por contribuições
de 3% , 4% ou 5% do salário
e a empresa participa com
50% do valor aportado.
A Anglo American mantém um
programa estruturado que prepara
empregados veteranos para o
encerramento da carreira.
O conceito de preparação para
seguir adiante após a empresa é
trazido desde o início da carreira,
mas a programação específica
tem início cinco anos antes da
aposentadoria e inclui uma série
de incentivos e capacitações,
como aconselhamento em saúde,
em planejamento de maneira

50

geral, e especialmente o
financeiro, o que ajuda o(a)
profissional nessa nova etapa de
vida. Estão previstos o
acompanhamento psicológico, a
flexibilização de horários e
também incentivos de
recapacitação para os que
pretendem continuar a trabalhar.
Entre as iniciativas destinadas aos
empregados acima de 45 anos
está a indenização por idade e
tempo de casa, tanto para quem
é demitido quanto para quem se
aposenta. Quando há redução de
quadro, os empregados em cargo
de gestor têm acesso a serviço de
colocação no mercado de trabalho.
Foto
01 Carlos Donizete Mizael, técnico
de produção na Codemin
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A Anglo
American
prioriza a
contratação e
treinamento de
mão de obra
local em suas
atividades

Diversidade
A ampliação da presença das
mulheres no quadro funcional se
tornou uma política global da Anglo
American. No Brasil, a Unidade de
Negócio Níquel possui e executa
uma política persistente de inclusão
da mulher em seus quadros
profissionais, obedecendo a
plena igualdade de remuneração
e direitos. Há uma definição de
metas quantitativas de inclusão,
estabelecida em 17% até 2014.
Em 2012, foram contratadas
91 mulheres nas diversas áreas
da unidade, o que equivale a
16,8%, entre as quais oito
que participaram do programa
especial de seleção para
operadoras de máquina nas minas.
A política de inclusão social e
respeito à diversidade teve avanços
também em relação às pessoas
com deficiência. Em 2012, a
unidade de negócio Níquel manteve
um alto índice de contratação de
pessoas com deficiência. A
companhia adotou uma estratégia
inovadora para integrar esses
profissionais aos quadros da
empresa, conciliando programas

sociais de incentivo ao esporte e
inclusão profissional com a
prospecção de mão de obra na
própria comunidade, em um
trabalho intensivo desenvolvido
pelas ONGs parceiras. Na empresa,
elas atuam principalmente nas
áreas administrativas.

Política de
inclusão feminina
Em 2012, foram contratadas

Contratação
de mão de
obra local

91

mulheres nas
diversas áreas
da unidade

Entre as iniciativas para propiciar o
desenvolvimento das comunidades,
a Anglo American prioriza a
capacitação e contratação de mão
de obra local nas atividades
pertinentes. Em 2012, a Unidade
de Negócio Níquel buscou acelerar
esse passo realizando um grande
processo seletivo no município de
Barro Alto para construir um banco
de currículos com a finalidade de
simplificar e agilizar a contratação
para as próximas vagas. Do total de
inscritos, 59 pessoas foram
aprovadas no processo seletivo
amplo para a comunidade e destas,
a empresa contratou 35 pessoas
até o final de 2012.

Procedimentos para contratação de mão de obra local e proporção de membros de alta gerência recrutados
Barro Alto
Total de empregados em alta gerência
provenientes da comunidade local
Total de empregados provenientes da comunidade local

0
Barro Alto

336

Uruaçu e Goianésia

142

Total de empregados em regime de tempo integral

939

Proporção de membros de alta gerência em unidades
operacionais importantes provenientes da comunidade local
Proporção de empregados em unidades operacionais
importantes provenientes da comunidade local
Proporção de empregados em unidades
operacionais importantes provenientes da região

—
Barro Alto

36%

Barro Alto,
Goianésia e Uruaçu

51%
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EQUILÍBRIO

A empresa se preocupa em estar inserida e integrada
à vida da comunidade. Por meio de ONGs e projetos
integrados, a Anglo American também trabalha para
deixar o desenvolvimento nos municípios onde atua

16%

Índice de casos de gravidez na adolescência em
Barro Alto caiu de 40%, em 2010, para 16%, em 2012

1.625 pessoas

participaram, Em três anos, das ações desenvolvidas
pela ONG Agenda Pública em Barro Alto

2 operações

no Brasil e dois projetos em fase de estudo de pré-viabilidade
passaram pela avaliação de impacto da organização

EQUILÍBRIO
52
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“Sou uma das operadoras de máquina na mina em Barro Alto. Aproveitei o programa
especial que a Anglo American abriu para selecionar e treinar mão de obra
feminina, pois na cidade não existem muitas oportunidades para as mulheres. Para
trabalhar em uma mina, é preciso abrir mão da vaidade, se adaptar à diferença de
turnos, ao trabalho noturno e, principalmente, tem que gostar muito de máquina.
Eu me adaptei bem e gosto do que faço. Recebi treinamento para operar qualquer
tipo de máquina – trator, escavadeira, esteira, caminhão, pá, carregadeira. Quero
crescer profissionalmente e a empresa me dá oportunidade para isso. Consigo
achar tempo para estudar e estou no primeiro ano da Faculdade de Administração
de Empresas, em Goianésia (GO). Assim que puder, quero cursar Engenharia.”
Daiane Santana de Oliveira Hilário, operadora de máquina em Barro Alto, 23 anos,
casada. Trabalha em turnos de 12 horas, três dias no período diurno e três no noturno,
com um descanso de três dias entre os períodos
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Comunidade
O tamanho, a natureza e a
localização das atividades da Anglo
American são geradores de efeitos
sociais intensos e profundos.
A empresa tem clareza dos
aspectos positivos e negativos de
sua influência sobre as comunidades
onde está presente e busca
identificar, tratar e acompanhar
esses impactos, minimizando aqueles
que são negativos e ampliando os
efeitos positivos dessa atuação.
Por princípio, a Anglo American
considera que recebe uma “licença
social” para o funcionamento
da empresa e a promoção do
desenvolvimento e de melhorias
sociais nessas comunidades.
Para garantir que o trabalho
seja de fato uma contribuição
positiva e duradoura para a
sociedade, é fundamental
aplicar mecanismos de avaliação
sistemática para mensurá-la.

Presença
engajadora
A estratégia de investimento social
tem como objetivos promover a
diversificação econômica, melhorias
na saúde, na educação, na
infraestrutura e na inclusão social.
No entanto, a empresa tem como
diretriz não ocupar o espaço que
deve ser de responsabilidade do
governo local. Todas as ações
realizadas têm como objetivo
fortalecer a autonomia social e
econômica da comunidade em
relação à Anglo American.
A Anglo American não faz doações
para partidos políticos ou
instituições, apenas para projetos
selecionados pelo critério de
interesse para a sociedade local.
A empresa adota uma linha de
trabalho que envolve parcerias com
entidades independentes, como
grupos sociais organizados,

institutos especializados e
organizações não governamentais.
Cabe à Anglo American financiar a
execução das propostas aprovadas.
As políticas e diretrizes de
investimento social têm definidos os
temas prioritários para o apoio a
projetos, que resultam das consultas
feitas à comunidade. A companhia
oferece uma série de recursos para
ajudar na elaboração da proposta,
entre os quais o Manual para
apresentação de Projetos Sociais.
Os valores investidos nesses projetos
têm origem em uma porcentagem da
receita operacional e em incentivos
fiscais autorizados pela legislação
para fomentar o esporte e a cultura.

@ Acesse www.angloamerican.com.br
para consultar na íntegra o Manual
Para Apresentação de Projetos Sociais
54
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As operacões
da Anglo
American
causam
impactos
profundos
para a vida das
comunidades
e da população

01 Agricultor rega
mudas de Baru
em Barro Alto

01 Agricultor
participante do
Programa de
Desenvolvimento
Local em parceria
com a ONG Care
02 Moradores
participam de um
curso realizado pela
ONG Reprolatina
em Barro Alto
03 Agricultores
participantes
Ado Programa de
Desenvolvimento
Local em parceria
com a ONG Care

01

Mensurando o
saldo positivo
Para que as ações sociais sejam
assertivas e respondam
às necessidades dos moradores
de cada região, a Anglo American
adota um conjunto de ferramentas
para avaliação socioeconômica,
também conhecida pela sigla em
inglês SEAT (Socio-Economic
Assessment Toolbox, ou Caixa de
Ferramentas de Avaliação
Socioeconômica em português).
Essa metodologia ajuda a analisar
dados socioeconômicos, o perfil

02

das operações e as opiniões e
expectativas dos públicos de
relacionamento, sendo aplicada em
todas as unidades, inclusive em
projetos nas fases de pré-viabilidade,
e abrangem a avaliação de possíveis
impactos socioeconômicos na região,
assim como o mapeamento de terras,
estudos de macrozoneamento e
informações do contexto regional.
A análise permite verificar suas
contribuições sociais positivas e
seus impactos negativos e, a cada
três anos, rever e traçar planos
para gerenciá-los. São convidados
a opinar os moradores, entidades,
autoridades e empregados da
empresa, entre outros.
03

@ Acesse www.angloamerican.com.br/
sustainable-development/social/envolvimento
-com-a-comunidade.aspx para consultar a metodologia
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01 Praça da cidade
de Barro Alto

Partes
interessadas
As consultas às partes interessadas
ajudam a entender melhor as
preocupações, os problemas e
as prioridades das comunidades,
assim como as suas percepções
e expectativas sobre a empresa,
contribuindo para o melhor
planejamento das ações.
A implantação do processo
Seat em Niquelândia e Barro Alto
(ainda durante a construção
da planta) ocorreu em 2005
e teve três atualizações até 2012.

Os trabalhos
realizados nas
cidades de
Barro Alto e
Niquelândia
tem sido muito
bêm-sucedidos

Os levantamentos serviram de
base para a revisão das atividades
de gestão social existentes e
para a elaboração dos Planos de
Engajamento com a Comunidade
(PEC), que vêm norteando as
ações desde então. Os resultados
dos levantamentos e das iniciativas
da companhia são apresentados
aos moradores dos dois municípios
nos Fóruns Comunitários, eventos
de diálogo com a comunidade,
abertos ao debate dos públicos
de interesse e realizados
no final de cada ano.

01

Há programas para avaliar impactos da organização?
Antes de entrar na comunidade? 			
Durante as operações na comunidade?		
Durante a decisão de sair da comunidade?

Sim

Os programa ou políticas definem:

56


Como
e por quem as informações
são coletadas para tais programas?

Por meio de uma equipe interna e
eventualmente externa (consultorias)

Como são selecionados os membros
da comunidade que dão informações?

Por critérios definidos nas ferramentas Seat
relacionados à liderança na comunidade, representação
de stakeholders, órgãos/funcionários do poder público,
organizações locais não governamentais, entre outros.

Qual o número e o percentual das operações
que contam com esses programas?

100%: duas operações no Brasil e dois
projetos em fase de estudo de pré-viabilidade.
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01 Curso da ONG
Agenda Pública na
cidade de Barro Alto

01

As experiências nas cidades de
Niquelândia e Barro Alto têm sido
muito bem-sucedidas. A avaliação
dos impactos não só mostrou isso
como trouxe novas questões para
os Planos de Envolvimento com
as Comunidades (PECs). Para
a exploração, um processo mais
apropriado à fase de pesquisa
mineral vinha sendo aplicado no
entorno das regiões pesquisadas.
Em 2012, a Anglo American já
trabalhou nas áreas em estudo
de pré-viabilidade que abrangem
a avaliação de aspectos e possíveis
impactos socioeconômicos na
região, bem como o mapeamento
de terras, estudos de
macrozoneamento e informações
do contexto regional para garantir
o reconhecimento dos stakeholders
e dos cenários que interagem com
a empresa, em menor ou maior
escala, conforme o andamento
das pesquisas e das decisões
estratégicas do grupo.

A Anglo
American
considera que
recebe uma
“licença social”
para trazer
melhorias às
comunidades
onde atua

Engajamento
da comunidade

por meio de projetos propostos pela
comunidade que tiveram o apoio
da empresa, além dos resultados
do diagnóstico derivado da aplicação
do Seat. Um dos exemplos mais
significativos está em Barro Alto,
com a entrega de uma estrutura
hospitalar totalmente equipada
à Fundesba – fundação municipal
que decidiu como seriam aplicados
os investimentos propostos
pela Anglo American.

A partir da elaboração dos Planos
de Envolvimento com a Comunidade
(PECs), é estabelecido, para
um período de três anos, um
compromisso entre empresa e
comunidade frente aos impactos
identificados pelos stakeholders
por meio do processo do Seat.
Os PECs são acompanhados nos
fóruns comunitários que acontecem
anualmente com as comunidades,
nos municípios relacionados.
No último fórum, em 2012, foram
apresentados os trabalhos realizados
por iniciativa da Anglo American e

Além disso, os trabalhos de
fortalecimento institucional e
da cidadania realizados pela
ONG Agenda Pública culminaram
na apresentação do Plano Barro
Alto 2020, com metas para os
indicadores dos Objetivos do Milênio.

@ Saiba mais detalhes do processo nos
informes Gestão Social da Anglo American
em www.angloamerican.com.br
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agenda pública

36

eventos realizado na
cidade de Barro Alto

A Anglo
American
também
apoia diversos
projetos na
área cultural
desses
municípios

“Feitos para durarem”

Um dos princípios adotados pela
Anglo American para o patrocínio
de iniciativas sociais é que elas
sejam projetadas para se tornar
autossustentáveis e garantam
emprego e renda às famílias
envolvidas. A Casa de Farinha,
no município de Santa Rita do
Novo Destino, próximo a Barro
Alto, acompanhou essa ideia e
está preparada para produzir
farinha de mandioca em escala
industrial. Iniciado pela Associação
dos Remanescentes do Quilombo
de Pombal, onde vivem cerca de
400 pessoas, o projeto deslanchou
com o investimento dado pela
Anglo American.
O mérito pelo resultado do projeto
cabe à persistência e habilidade de
Nailde Rodrigues Borges da Silva.
Moradora da região, idealizadora
e redatora do projeto, ela corrigiu
muitas vezes as informações da
proposta até conseguir adequá-las
ao que era necessário. Com o
projeto aprovado, a comunidade
tem agora condições de oferecer
trabalho a 80 pessoas e produzir
30 toneladas de farinha de mandioca
por mês para ser comercializada nos
supermercados da região. O começo
dessa jornada se reflete na geração
de dez empregos e produção de
9 toneladas de polvilho e farinha
em 2012, que também concentrou
esforços da organização no plantio
da matéria-prima para aumento
da produção e regularização
nos órgãos regulatórios para
a correta comercialização.

01

Nailde conta que a experiência
adquirida no relacionamento com
a Anglo American fez com que a
Casa da Farinha fosse selecionada
em um dos programas de patrocínio

02
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Empreendedorismo
Desde 2008, a Anglo American
mantém uma parceria com a Care
Brasil para ajudar a promover o
desenvolvimento socioeconômico
de Niquelândia e Barro Alto. A ONG
tem como foco a capacitação de
empreendedores, diversificação e
qualificação da economia local, e
promove o empreendedorismo junto
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aos jovens, mulheres e população em
geral. O trabalho da Care se realiza
por meio de oficinas e cursos de
capacitação técnica e de gestão de
negócios, além de buscar soluções
como a obtenção de crédito para
pequenos negócios entre os órgãos
fomentadores, facilitando o acesso
a esses recursos financeiros.

da Petrobras para receber
investimentos em capacitação
técnica e compra de equipamentos
agrícolas. “Desde então, procuro
orientar famílias quilombolas de
outras localidades para que se
organizem em associação e
busquem parcerias para melhorar
a qualidade de vida e promover
inclusão social”, explica. Uma delas
conseguiu, em 2012, o patrocínio
da Anglo American para seu projeto
de produção artesanal e confecção,
a partir de uma proposta redigida
por Nailde. “Com um projeto
consistente, fazemos a diferença
na comunidade. O que aprendemos
com a Anglo American nos abriu
muitas portas para conquistar
outras parcerias”, ressalta.
O consistente sistema de gestão
integrada, implantado e certificado
desde 1995, e a aplicação do Seat
desde 2005, têm como objetivo não
só conhecer impactos potenciais
do empreendimento, como também
as vulnerabilidades do entorno e da
população. Assim, é possível agir
de forma rápida e eficaz, evitando
os riscos físicos, ambientais e
culturais da chegada e da operação,
além de compartilhar com a
comunidade as vulnerabilidades
detectadas, propondo e construindo
ações que mitiguem esses impactos
e ampliem as oportunidades de
crescimento da economia, e o
desenvolvimento local e de pessoas.
Fotos
01 Nailde Rodrigues Borges da Silva, idealizadora
do projeto A Casa de Farinha
02 Nailde e as participantes do projeto, no
município de Santa Rita do Novo Destino

01 Alunos do projeto
Camerata de Violões,
em Barro Alto

01

Cidadania

Saúde

Desde 2009, a ONG Agenda
Pública atua em Barro Alto para
apoiar a implantação de políticas
públicas estruturadas. Dentre as
ações desenvolvidas no município
está a criação da Escola de Governo
e Cidadania. Apoiada em uma
proposta pedagógica baseada
em experiências práticas, a
escola ofereceu diversos cursos
em 36 eventos, pelos quais
passaram 1.625 pessoas em três
anos. Também foram realizados
os planejamentos estratégicos
e setoriais das várias secretarias
municipais, além da implantação
do primeiro site da prefeitura
(www.barroalto.go.gov.br). Uma
das principais frentes de trabalho
foi a revisão da situação legal e
o apoio à criação ou melhoria dos
conselhos de políticas públicas,
como do Idoso e de Educação.

Entre as principais preocupações da
população de Barro Alto, as questões
ligadas à saúde, conscientização
e qualidade de vida são o foco dos
projetos da Reprolatina, agência
de promoção da saúde sexual e
reprodutiva. Com uma parceria
consolidada com a Anglo American,
a organização tem o objetivo de
reduzir vulnerabilidades identificadas
na comunidade. Dentre as metas
alcançadas no setor de saúde,
está a diminuição da gravidez na
adolescência, que caiu de 40%,
em 2010, para 10%, em 2012.

Cultura e
esportes
Os projetos apoiados pela Anglo
American na área cultural incluem
a Camerata de Violões, a Banda
de Percussão e oficinas de artes
plásticas e teatro. Dentre as
atividades de socialização e projetos
esportivos, a empresa patrocina
os projetos Atleta do Futuro e
o Bola na Rede, Golaço Social.

A empresa
trabalha com
projetos que
tenham valor e
proporcionem
crescimento
para a
populacão
local

A área de saúde e comportamento
sexual também fazem parte do
trabalho da Barong. A ONG
especializada em saúde do homem
e prevenção contra o vírus da AIDS,
e mantém uma agenda de eventos e
campanhas sobre estes temas para
orientar, em especial, o quadro de
empregados das operações da Anglo
American, que tem forte presença
masculina, e a população em geral.
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Principais
investimentos e apoios
nas comunidades
e economias locais

NIQUELÂNDIA
Ações do Plano de
Envolvimento com
a Comunidade (PEC)
Com o PEC foram realizadas ações
como o Fórum Comunitário, curso de
elaboração de projetos para entidades
não governamentais, auxílio para festas
tradicionais do município (Festa do
Divino Espírito Santo e Cavalgada),
contribuição para o Sindicato Rural
promover o V Dia de Campo para o
cultivo de milho, patrocínio para que
a Escola São José promovesse o
curso de Aproveitamento de Alimentos
e apoio ao Ibama para promoção da
7ª edição do projeto “Muquém, fé no
meio ambiente”. Todas as ações
promoveram o fortalecimento da
relação da empresa com a comunidade
e mantiveram ações tradicionais
no município.
Investimento em 2012: R$ 18.068,65
Patrocínios e doações
Doações para instituições que
prestam serviços de grande relevância
para a comunidade como a Apae,
Conselho da Comunidade, Pastoral da
Criança, Abrigo dos Idosos, Lar das
Crianças, Associação de Deficientes,
Associação dos Moradores do Jardim
Atlântico, Hospital do Câncer de
Goiânia e Entidade Amor e Vida.
Investimento em 2012: R$ 111.506

01

Biblioteca Cora Coralina
Início da parceria: 2008
Área comunitária, gratuita e aberta
para a comunidade. O valor investido
em 2012 foi totalmente voltado para
manutenção da biblioteca.
Investimento em 2012: R$31.454,12
Atleta do Futuro
Início da parceria: 2009
Projeto em parceria com o Sesi e que
atende mais de mil crianças e
adolescentes, com aulas gratuitas.
Investimento em 2012: R$36.469,79
02

total geral de investimentos

R$ 7.652.462

(Inclui valor da dedicação do tempo da equipe Anglo American)
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Sabores da Fazenda
Início da parceria: 2012
Projeto para capacitação e inclusão no
mercado de trabalho, gerando renda
para 16 chefes de família.
Investimento em 2012: R$ 15.093,98
Sinfonia do Cerrado
Início da parceria: 2001, com apoio
da Lei Rouanet
Projeto que atende mais de 250
crianças com aulas gratuitas de violão
e coral, estimulando a cultura por
meio da música.
Investimento em 2012: R$ 450.000
Biblioteca Cora Coralina
Início da parceria: 2008, com apoio
da Lei Rouanet
Parceria com o Instituto Brasil Leitor
e investimento para aquisição de
livros, pagamento de funcionária,
manutenção de software etc.
Investimento em 2012: R$ 118.000
PAES
Início da parceria: 2009 com apoio
do Fumcad
Projeto que atende bairros carentes
de Niquelândia e trabalha para
a melhoria comportamental de
cerca de 80 crianças, adolescentes
e monitores.
Investimento em 2012: R$ 279.031,26
Fotos
01 Alunos do projeto Sinfonia no Cerrado,
em Niquelândia
02 Participante do Projeto Paes, em Niquelândia

BARRO ALTO
Batuqueira em Barro Alto
Início da parceria: 2008, com apoio
da Lei Rouanet
Projeto de inclusão social de jovens
pela formação musical em percussão,
teclado e inclusão digital.
Investimento em 2012: R$ 600.000
Bola na Rede Golaço social
Início da parceria: 2010, com apoio
do Fumcad
Inclusão social de jovens com a
prática de modalidades esportivas
como futebol e ginástica rítmica.
Investimento em 2012: R$ 270.000
Orquesta da Cidade –
Camerata de Violões
Início da parceria: 2005, com apoio
da Lei Rouanet
Inclusão social de jovens por meio
da formação musical.
Investimento em 2012: R$ 500.000
Plano de Engajamento
com a Comunidade
Ações que promovem o engajamento
entre empresa e comunidade.
Investimento em 2012: R$ 65.275,57
Construção de unidade
Escolar em Santa Rita do
Novo Destino
Início da parceria: 2011
Melhoria do nível educacional e regional.
Investimento em 2012: R$52.639,46
Mulheres e Jovens
Quilombolas - Confecção Artes
Início da parceria: 2012
Foco na geração de renda e emprego.
Investimento em 2012: R$ 65.000
Florescendo Mel / Cidadania
no Cerrado.
Início da parceria: 2011
Projeto para geração de renda a partir do
incentivo a produção e comercialização
de mel silvestre em escala nacional.
Investimento em 2012: R$ 295.000

Ações de cidadania e
orientação política
Início da parceria: 2010
Capacitação para conselheiros,
servidores públicos e comunidade
por meio do trabalho da ONG
Agenda Pública.
Investimento em 2012: R$373.007,92
Orientação sexual e saúde
reprodutiva
Início da parceria: 2010
Capacitação de Promoção a Saúde
para a comunidade de Barro Alto com
a ONG Reprolatina.
Investimento em 2012: R$ 437.039,71
Consultoria para
reorganização do
sistema de saúde
Capacitação de Promoção a Saúde
do município de Barro Alto com
a consultoria ATTO Saúde.
Investimento em 2012: R$ 4.183,88

01

Projeto Goiás
Início da parceria: 2008
Mobilização social, melhoria da
educação, geração de renda e
emprego local desenvolvido pela
ONG CARE Brasil
Investimento em 2012: R$ 1.111.200
Plano de Saneamento básico
Início da parceria: 2011
Planejamento para obras de
infraestrutura no município de Barro
Alto em parceria com a Sabesp
Investimento em 2012: R$ 615.584,69
Obras Fundesba Hospital e equipamentos
Início da parceria: 2008
Obras de infraestrutura no município
para melhoria das condições básicas
de saúde e qualidade de vida.
Investimento em 2012: R$ 1.672.144,18
Fotos
01 Curso da Reprolatina, em Barro Alto
02 Projeto Florescendo Mel, em Barro Alto
02

Investimentos na Comunidade [EC8]
Niquelândia
Infraestrutura

Barro Alto
R$ 1.672.144,18

Apoio a projetos sociais

R$ 1.059.623,8

R$ 4.388.931,23

TOTAL

R$ 1.059.623,8

R$ 6.061.075,41
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A realização é, como a própria palavra já diz,
é a concretização de um ciclo. Mas é um ciclo
que se renova de forma constante e traz com
ele benefícios contínuos e ganhos para todas
as partes interessadas.

32.200 toneladas

Produção total 2012 de níquel contido em ferroníquel

Mercado

GRANDES PRODUTORES DE AÇOS INOXIDÁVEIS E AÇOS ESPECIAIS

Mercado
interno e Exportação
BRASIL, EUROPA, ÁSIA E ESTADOS UNIDOS

REALIZAÇÃO
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“Tivemos um ano difícil, a crise internacional atrapalhou e fez cair o preço das
commodities. ‘Calhou’ de estarmos no início da operação em Barro Alto, em fase
de adaptação, com muita gente nova na equipe. Na implantação, tínhamos pessoas
mais experientes, vindas de fora, mas que ficaram pouco tempo. Com a operação
mais estável, foi priorizada a contratação e treinamento do pessoal local. Sabemos
que se trata de uma decisão mais sustentável em médio e longo prazo, pois há
maior comprometimento quando se tem raízes no lugar. Para compensar a menor
experiência, os treinamentos, especialmente de segurança, são mais longos, pois
estamos numa atividade de alto risco.”
Anilson Martins Alves,
Operador, trabalha há 25 anos na Anglo e está baseado em Barro Alto
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Mercado
Os princípios que orientam as
relações entre a Anglo American
e os agentes do mercado (clientes
e fornecedores) estão previstos
nos documentos “Boa Cidadania:
Princípios Empresariais” e “Política
de Integridade Empresarial”.
A Anglo American adota, por
norma, trabalhar com fornecedores
que demonstrem comprometimento
com os seus princípios, valores
e códigos de conduta. É uma
precondição, para o estabelecimento
ou manutenção de relações
comerciais com a empresa, o
atendimento das diretrizes para
questões ambientais, trabalhistas
e de direitos humanos, além
de geração de economias.
Com esse conjunto de políticas,
a companhia também almeja que
seus fornecedores influenciem as
próprias cadeias produtivas quanto

ao atendimento desses princípios
e valores. Em sintonia com esses
princípios, a Unidade de Negócio
Níquel segue objetivos e metas
para ampliar, fortalecer e qualificar
as redes nacionais e locais
de fornecimento, e mantém
programas para desenvolver
fornecedores locais e regionais.
O ferroníquel é uma das principais
matérias-primas na produção de aços
inoxidáveis. O níquel confere aos
aços propriedades como resistência
à corrosão, conformabilidade,
durabilidade, assepsia e estética, é
um material amplamente utilizado no
setor industrial, na construção civil,
na infraestrutura e para a confecção
de utensílios domésticos. A Anglo
American fornece ferroníquel para
os maiores produtores de aços
inoxidáveis do Brasil e do mundo
por meio das plantas de Barro Alto
e Codemin.

Com o início da operação da planta
de Barro Alto, a Anglo American
tornou-se uma grande exportadora
de ferroníquel para diversos mercados
internacionais. Uma nova estrutura
nas áreas de vendas, exportação,
logística internacional e atendimento
a clientes foi implantada para atender
os níveis de serviço solicitados por
um mercado globalizado e cada vez
mais exigente e competitivo.
Como parte dessa transformação, a
empresa estabeleceu escritórios
comerciais em Londres e Cingapura,
além de São Paulo, responsável
pelas vendas locais. A área de
marketing e vendas também foi
reforçada com uma área de
inteligência de mercado, que auxilia
na prospecção de oportunidades de
novos negócios e entendimento das
tendências e dinâmicas do mercado
em que a empresa atua.

O ferroníquel
é uma das
principais
matérias-primas
na produção de
aços inoxidáveis
e muito usado
no setor
industrial, de
construção civil,
infraestrutura
e na confecção
de utensílios
domésticos

Proporção de gastos com fornecedores locais
Valores totais de compras locais em reais (R$)

Proporção de gastos com
fornecedores locais (%)

2010

2011

2012

Unidade de Barro Alto

R$ 92.496.421,77

Barro Alto

1,5%

7%

13%

Unidade de Niquelândia

R$ 39.181.533,14

Niquelândia

17%

16%

22%

Exploração – Goiânia

R$ 4.579.399,26

Exploração

22%

22%

22%

Política de liberdade
de associação
A área de Supply Chain (Suprimentos) não tem
conhecimento de nenhum fornecedor significativo que
ofereça risco à liberdade de associação e negociação
coletiva. A Anglo American ainda não realiza auditorias
em seus fornecedores, mas estabelece critérios
contratuais relacionados aos Direitos Humanos por
meio de suas políticas de governança, que são incluídas
em todos os contratos. A empresa reconhece a
importância de avaliar fornecedores críticos, porém
ainda não é possível afirmar quando conseguirá
implantar um programa como esse. Uma das metas
para 2013 está relacionada ao desenvolvimento e
capacitação de fornecedores locais em Goiás, porém o
projeto ainda está numa fase inicial de diagnóstico.
Foto
01 Rua do município de Barro Alto
01
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Responsabilidade
pelo produto
Desde os anos 1990, a Anglo
American trabalha em parceria com
associações nacionais (Associação
Brasileira do Aço Inoxidável) e
internacionais (Nickel Institute)
para promover os novos usos do
níquel e apoiar pesquisas científicas
de ponta sobre os “usos seguros
dos produtos de níquel”. Esse
trabalho tem como principal objetivo
orientar stakeholders e mercado
de modo alinhado ao GHS –
Sistema Harmonizado Global
de classificação de materiais.
Realizado de forma contínua, o
Material Stewardship (sem tradução
em português) busca conhecer

cada vez melhor a cadeia de
produção e envolver todos os
segmentos do mercado e da
sociedade, para que as aplicações
sejam cada vez maiores, mais
seguras e satisfatórias.
Em 2012, a Anglo Americam
participou ativamente da promoção da
Feinox, Núcleo Inox, assim como da
segunda campanha internacional do
Inventário de Ciclo de Vida (LCI, em
inglês), junto ao Nickel Institute. O
estudo do ciclo de vida está alinhado
às normas internacionais específicas
da ISO 14040 e avalia a evolução da
“pegada” do produto na última década.
O estudo deve ser publicado em 2013.

@ Para saber mais,
acesse www.abinox.org.br e
www.nickelinstituto.org (em inglês).

treinamento
nas políticas
ou aspectos
de Direitos
Humanos

A Anglo American terceiriza seu
serviço de segurança
patrimonial, mas as exigências
também se aplicam a essas
empresas. Todas as equipes
recebem treinamento nas
políticas e nos procedimentos da
Anglo American, que abordam os
tópicos da Declaração de
Direitos Humanos. É exigida,
ainda, uma documentação legal
da contratada para atuar como
empresa de vigilância, incluindo
os treinamentos legais de seu
pessoal. Em 2007, a Anglo
American Brasil assinou uma
carta de garantia para o grupo,
relativa ao cumprimento dos
requisitos dos Princípios
Voluntários de Segurança e
Direitos Humanos (Voluntary
Principles of Security and Human
Rights), iniciativa endossada
corporativamente pela empresa.
Foto
01 Empregados da operação de Barro Alto

01

Tributação
Pagamentos de Impostos gerados
por nossas atividades são um
elemento importante de nossa
contribuição econômica às
comunidades e aos países em
que operamos e este entendimento
se reflete na nossa abordagem
tributária. Essa abordagem é
alinhada com a Estratégia Tributária
do grupo, nosso apoio aos princípios
de transparência, bem como na
natureza de nosso engajamento com
os stakeholders. Mais informações
sobre esses fundamentos podem
ser encontrados no Relatório
Global de Sustentabilidade
em www.angloamerican.com.
A indústria de mineração opera
em um mundo cada vez mais
constrito financeiramente.
Mineração é um negócio de longo
prazo, e de alto risco, e o
investimento e compromisso de
capital que fazemos nos países em
que entramos reflete isso. Os
governos reconhecem também que
seus países existem nesse ambiente
globalmente competitivo, e a
competição se dá justamente por
novos e contínuos investimentos de
longo prazo. É necessário conciliar
os riscos e as recompensas do
investimento responsável com o
desenvolvimento de recursos não
renováveis. Para a indústria, isso
significa equilibrar investimento de
capital de alto risco e longo prazo
com retorno futuro provável. Para o
governo, isso significa equilibrar a
necessidade de elevar arrecadação
de impostos com um regime
tributário competitivo e atraente, e
outros objetivos como geração de
emprego e redução da pobreza.
O equilíbrio está na capacidade de
governos de administrarem o regime
tributário e a governança, uma vez
que os impostos são recolhidos. Há
uma série de iniciativas para a
capacitação, governança e
transparência tal como a EITI –
Iniciativa da Indústria Extrativa pela
Transparência, da qual somos
membros fundadores, e acreditamos
que essas são fundamentais para
garantir que as comunidades se
beneficiam do significativo valor
gerado pelas empresas
da Anglo American.
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Governo
A gestão do relacionamento com
os públicos de interesse da Anglo
American tem suas diretrizes
estabelecidas no documento “Boa
Cidadania: Princípios Empresariais”.
As questões relativas a Relações
Governamentais estão definidas no
“Manual de Relacionamento” com
Governos, e na Política de
Integridade Empresarial, cujo
conteúdo esclarece os
procedimentos adotados pela
empresa para exercer a
transparência em suas ações e
relacionamentos.
Os documentos regulam claramente
a conduta a ser seguida
internamente nos relacionamentos
mantidos com todas as esferas de
governo, incluindo posicionamentos
sobre patrocínios, doações,
recebimentos de brindes e assuntos
afins. Orientada por essa estrutura
de governança e padrões
reguladores, a Anglo American
mantém o alinhamento às suas
diretrizes e exerce com mais foco a
capacidade de apoiar e influenciar
políticas públicas nas comunidades
onde se encontra.

Por meio da Política de Integridade
lançada em 2010, todas as
operações passaram a trabalhar
com mecanismos de
monitoramento para possíveis
situações de corrupção. Em 2012,
a Unidade de Negócio Níquel
(operações e escritório
corporativo) passou por uma
auditoria Global de Cumprimento
dos Princípios de Integridade
alinhada com o UK Bribery Act
(ato do parlamento inglês sobre o
direito penal de suborno). Além
disso, houve também um processo
de prevenção de fraudes, que
testou os controles de
monitoramento para minimizar a
possibilidade de ações ilegais
(pagamentos e corrupção), uso
não autorizado de ativos e
distorção intencional de
demonstrações financeiras.
A Anglo American também participa
da sugestão de políticas públicas
relacionadas às mudanças
climáticas (plataforma EPC em
parceria com a Fundação Getulio
Vargas [FGV]) e promove estudos
para a criação de incentivos à
redução de emissão de gases de

efeito estufa. A empresa também
participa de iniciativas internacionais
para o uso seguro do ferroníquel por
meio do Nickel Institute, o World
Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) e o
International Council on Mining and
Metals (ICMM).

Dividendos
sociais

Em Barro Alto, a Anglo American
devolveu para a comunidade os
recursos a que teve direito pela
redução fiscal do imposto municipal
ISSQN (de 3,5% para 2,5%),
durante a fase de obras do
empreendimento. Para canalizar de
maneira transparente a doação, a
empresa incentivou a criação, em
fins de 2007, de uma entidade
pública municipal – a Fundesba –
com a qual formalizou um termo de
parceria. A entidade criada se
tornou responsável pela definição e
acompanhamento de projetos de
infraestrutura para a cidade.

Percentual de empregados treinados em procedimentos anticorrupção, em relação ao total de empregados
2010

2011
São Paulo

Niquelândia

2012
Barro Alto

São Paulo

Niquelândia

Barro Alto

Projetos BH

Gestores

80%

53%

30%

27%

19%

—%

5%

27%

Não Gestores

10%

4%

0,4%

8%

100%

—%

7%

—%

O percentual de empregados treinados foi de 2%. Porém, em 2012, foi realizado somente o Treinamento de Compliance , que atingiu 100% dos empregados convocados e que ainda não tinham
realizado o treinamento em 2011 (total de 63 empregados elegíveis ao treinamento, tendo uma participação de 32 pessoas em 2011 e 31 em 2012). Em 2012, a ONG Agenda Pública capacitou
Conselhos Municipais em Barro Alto (em especial o de Segurança Pública) e abordou as questões de Direitos Humanos. Em 2013, a Anglo American prevê a ampliação e retomada dos
treinamentos online ou presenciais com o conteúdo das políticas de integridade, bem como os Princípios Voluntários de Segurança Patrimonial e Direitos Humanos.
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Orientada por
uma estrutura
de governança
e padrões
reguladores, a
Anglo American
mantém o
alinhamento às
suas diretrizes
e exerce com
mais foco a
capacidade de
apoiar e
influenciar
políticas
públicas nas
comunidades

O direcionamento dos recursos
atendeu as demandas da população
em melhorias urbanas, apontadas
nos levantamentos do Seat, incluindo
a obra mais ambiciosa: a construção
das instalações de um novo hospital.
Entregue em 2012, a obra foi
orientada pelo conceito avançado de
cuidados preventivos e gestão
inteligente dos recursos. Foram
entregues também, em 2012, os
equipamentos de última geração
especificados por consultoria
especializada para este hospital, em
investimento adicional ao já feito
anteriormente via Fundesba. A parte
final do trabalho da consultoria

Agenda Pública

01

02

prevista para 2012 era o suporte e a
orientação à gestão pública de saúde
para garantir capacitação e eficácia,
além do acesso aos programas
estaduais e federais na área da
saúde. Devido a transição da gestão
municipal, através das eleições de
outubro de 2012, este apoio foi
entendido por mais um ano, 2013.
Outra iniciativa da Anglo American
com a finalidade de preparar a
cidade para o futuro foi o patrocínio
do Plano de Saneamento Básico,
vinculado ao Plano Diretor do
município de Barro Alto. Esse plano
é estruturado em quatro eixos

A chegada da ONG Agenda Pública
a Barro Alto, em 2008, a convite
da Anglo American, tinha uma
missão clara, embora de complexa
execução. A organização deveria
criar mecanismos para estimular
a capacidade do município para
se organizar de forma eficaz diante
dos riscos socioambientais e
das oportunidades que iriam
surgir com a construção do
grande empreendimento de
extração de níquel.
Em 2012, já é possível ver os
resultados de como Barro Alto
caminha para administrar seus
recursos com visão de longo prazo.
“Por meio da qualificação da gestão
pública municipal e do incentivo à
cidadania, a Anglo American planejou
deixar um legado para a cidade,
capaz de oferecer oportunidades
reais e perenes de desenvolvimento”,
explica Bruno Gomes, diretor
da organização.
Do lado da gestão pública, entre os
avanços estão o melhor
conhecimento sobre racionalização
dos tributos e do acesso a recursos
disponíveis. A Escola de Governo e
Cidadania se tornou um programa
institucionalizado e vem contribuindo
para a formação dos servidores
públicos. Um exemplo de iniciativa
de longo alcance foi a finalização
do projeto de Pregão Público para a
contratação de fornecedores locais
para atender os serviços municipais,
com todas as vantagens trazidas por
um processo mais transparente e
igualitário de licitação pública.

(Esgotamento Sanitário, Drenagem
Pluvial, Água Potável e Resíduos
Sólidos), dos quais os três primeiros
já tiveram relatórios técnicos
finalizados e entregues à Prefeitura
em meados de 2012. O plano de
saneamento prevê um sistema
completo de tratamento de água,
esgoto e resíduos sólidos, de
acordo com o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, e visa atender o
município até a duplicação de sua
população. Por se tratar de um
projeto completo e já aprovado em
audiência pública, permite que a
prefeitura busque recursos públicos
para execução imediata.

Para a comunidade, um ganho
evidente está na consolidação da
estrutura de conselhos municipais
e órgãos de representação. Em
dois anos, o trabalho de
mobilização e capacitação
conduzido pela Agenda Pública
resultou na formalização legal
desses organismos, no
estabelecimento de mecanismos
de governança claros e
organizados, na criação de novos
conselhos, na implantação de um
sistema de associações de
moradores, na capacitação dos
conselheiros e no surgimento
de líderes comunitários
legitimamente eleitos.
A participação na vida pública
passou a ter relevância na cidade,
como aconteceu com o
envolvimento de grupos que
precisam de apoio público direto,
como idosos e deficientes, e se
refletiu no aumento do interesse
dos jovens pelas atividades e
projetos em andamento na cidade.
A construção de uma consciência
de cidadania, capaz de fazer com
que o município tome nas mãos
o seu bem-estar e o seu futuro,
começa a surgir decorrente das
inúmeras iniciativas apoiadas pela
Anglo American nas suas
comunidades de entorno.
Um legado está em formação.
Foto
01 Curso da ONG Agenda Pública,
em Barro Alto
02 Aristides Gusmão, da ONG Agenda Pública,
em curso na cidade de Barro Alto
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da mina ao mercado

da mina ao mercado

Como a Anglo American trabalha no crescimento
de suas operações sem deixar de lado a proteção ao
meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades
transformação

descoberta e conexão

A relação e atuação da empresa
nas comunidades onde atua e
como isso traz diversas mudanças

Do estudo de viabilidade, aos impactos
causados na região e a preocupação
com a preservação do meio ambiente

descoberta e conexão

transformação

R$ 45 milhões

158 Km2

3.000 mudas

36%

32

46

foram poupados
em 10 anos,
com o uso
de energia
renovável

de habitats
protegidos
ou restaurados

nativas plantadas
em 2012

de mão de obra
empregada nas operações
teve contratação na
própria comunidade
de Barro Alto

trainees iniciaram
carreira na
Anglo American
em 2012

aprendizes foram contratados
pela Anglo American para
receber formação
profissional na escola
do Sesi/Senai de
Barro Alto e
Niquelândia

realização

32.200 toneladas

Mercado

Exportação

16%

1625 pessoas

2 operações

Produção total
em 2012 de níquel
contido em
ferroníquel

grandes
produtores
de aços especiais

BRASIL, EUROPA, ÁSIA
E ESTADOS UNIDOS
(mercado interno
e exportação)

Índice de casos de gravidez
na adolescência em
Barro Alto caiu de
40%, em 2010, para
16%, em 2012

Em três anos,
participaram das
ações desenvolvidas
pela ONG Agenda
Pública em
Barro Alto

no Brasil e dois projetos
em fase de estudo de
pré-viabilidade
passaram pela
avaliação de impacto
da organização

realização

Maturidade e consolidação do produto.
Os princípios que orientam a empresa
nas relações com clientes e fornecedores
68
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A empresa inserida e integrada à vida da
comunidade, com a preocupação de trazer
um desenvolvimento perene e contínuo
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Itens de perfil
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

Desempenho Econômico

11, 26, 50, 51, 58, 60, 61, 64

Desempenho Ambiental

18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

Desempenho Social – Práticas Trabalhistas
e Trabalho Decente

9, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
64, 65

Desempenho Social - Direitos Humanos

35, 54, 55, 56, 58

Sociedade e Responsabilidade pelo Produto

9, 11, 18, 22, 31, 65

1.1.

Declaração do presidente

3

1.2.

Declaração dos principais impactos, riscos
e oportunidades

3

2.1.

Nome da organização

8

2.2.

Produtos e serviços, incluindo marcas

8

2.3.

Estrutura operacional

8

2.4.

Localização da sede da organização

8

2.5.

Países e região onde a organização atua

8

2.6.

Tipo e natureza jurídica da propriedade

8

2.7.

Mercados atendidos

63

Formas de Gestão

Estratégia e Análise

Perfil Organizacional

70
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Itens de perfil
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

2.8.

Porte da organização

Grande porte

2.9.

Mudanças durante o período coberto pelo relatório

5

2.10.

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

15

3.1.

Período coberto pelo relatório

1

3.2.

Data do relatório anterior

1

3.3.

Ciclo de emissão dos relatórios

1

3.4.

Dados para contato em caso de perguntas relativas
ao relatório e seu conteúdo

84

3.5.

Definição do conteúdo do relatório
(temas, prioridades, stakeholders)

4

3.6.

Limite do relatório

5

3.7.

Limitações específicas quanto ao escopo ou ao
limite do relatório

5

3.8.

Base para relatório no que se refere a outras
instalações que possam afetar significativamente
a comparabilidade entre períodos e/ou
entre organizações

A Anglo american Brasil não possui
joint ventures ou subsidiárias que
afetem de forma significativa a
comparabilidade

3.9.

Técnicas de medição de dados
e as bases de cálculos

1

3.10.

Reformulações de informações fornecidas em
relatórios anteriores

5

3.11.

Mudanças significativas em comparação com
anos anteriores (escopo e/ou medições)

5

3.12.

Tabela que identifica a localização das informações
no relatório

70

3.13.

Política e prática atual relativa à busca de verificação
1
externa para o relatório

Parâmetros para o Relatório
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Índice remissivo GRI

Itens de perfil
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

Governança, Compromissos e Engajamento

72

4.1.

Estrutura de governança da organização

9

4.2.

Presidência do grupo de governança

9

4.3.

Porcentagem dos conselheiros que são
independentes, não executivos

9

4.4.

Mecanismos para acionistas fazerem
recomendações ao Conselho de Administração

9

4.5.

Relação entre remuneração para membros
do mais alto órgão de governança e o
desempenho da organização

A remuneração total é baseada em
contratos anuais de desempenho
relacionados às metas-chave
propostas para o Negócio e metas
individuais que devem estar alinhadas.
Essas metas envolvem no nível macro
questões econômicas e de produção,
e questões de segurança. Os temas
sociais e ambentais têm sido tratados
no nível individual de desempenho por
alguns diretores.

4.6.

Processos em vigor no mais alto órgão
de governança

9

4.7.

Processo para determinação das qualificações e
conhecimento dos membros do mais alto órgão de
governança para definir a estratégia da organização
para questões relacionadas a temas econômicos,
ambientais e sociais

Anualmente, gestores pactuam
planos de desenvolvimento com
cada subordinado, que atendam
às necessidades de capacitação
e treinamento para que se atinjam
os objetivos da empresa. Nas várias
fases da carreira os profissionais
participam de diversos programas
de desenvolvimento e liderança
que trabalham os eixos da
sustentabilidade afim de prepará-los
para os desafios futuros.

4.8.

Declarações de missão e valores, códigos
de conduta e princípios internos

10
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Itens de perfil
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

4.9.

Responsabilidades pela implementação
das políticas econômicas, ambientais e sociais

9

Processos para a autoavaliação do desempenho
(econômico, ambiental e social)

Como parte do Sistema de Gestão
Integrada, são realizadas
regularmente análises críticas de
desempenho pela Alta Administração,
além dos processos de auditoria que
regularmente abrangem o
desempenho ambiental, social e
econômico, independentes da
Unidade de Negócio. Existe ainda o
Contrato de Desempenho nos quais
as metas individuais são avaliadas e
estão atreladas ao bônus dos
empregados, incluindo os executivos

4.11

Explicação de se e como a organização
aplica o princípio da precaução

O princípio da precaução base para
todos os padrões estipulados pela
empresa, como fechamento de
minas, ações para preservação
do meio ambiente e gestão da
saúde ocupacional descritos
ao longo do relatório

4.12.

Princípios e/ou outras iniciativas
desenvolvidas externamente

12, 13, 14

4.13.

Participação em associações no período
coberto pelo relatório

12, 13, 14

4.14.

Relação dos grupos de stakeholders engajados
pela organização

4

4.15.

Base para a identificação e seleção de stakeholders
com os quais engajar

4

4.16.

Abordagens para o engajamento dos stakeholders

4

4.17.

Preocupações levantadas por meio do engajamento
dos stakeholders

4

4.10
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Índice remissivo GRI

Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego,
contrato de trabalho e região

38

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados,
por faixa etária, gênero e região

40, 41

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações

Online

Emprego

Relações entre os Trabalhadores e a Governança
LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordos
de negociação coletiva

38

LA5

Prazo mínimo para notificação com antecedência
referente a mudanças operacionais, incluindo se
esse procedimento está especificado em acordos
de negociação coletiva

Não há um prazo mínimo definido,
sendo identificada uma situação de
mudança operacional, Presidência e
Comitê Gestor se reúne

LA6

Percentual dos empregados representados em
comitês formais de segurança e saúde, compostos
por gestores e por trabalhadores, que ajudam no
monitoramento e aconselhamento sobre programas
de segurança e saúde ocupacional

47

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados
ao trabalho, por região

44, 45

LA8

Programas de educação, treinamento,
aconselhamento, prevenção e controle de risco em
andamento para dar assistência a empregados, seus
familiares ou membros da comunidade com relação
a doenças graves

42, 43

LA9

Temas relativos a segurança e saúde cobertos por
acordos formais com sindicatos

47

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por
funcionário, discriminadas por categoria funcional

Online

LA11

Programas para gestão de competências e
aprendizagem contínua que apoiam a continuidade
da empregabilidade dos funcionários e para
gerenciar o fim da carreira

Online

LA12

Percentual de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

49

Saúde e Segurança no Trabalho

Treinamento e Educação

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança
corporativa e discriminação de empregados por
categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias
e outros indicadores de diversidade

Online

LA14

Proporção de salário base entre homens e mulheres, Online
por categoria funcional

LA15

Retorno ao trabalho e taxas de retenção, após
licença maternidade/paternidade, por gênero

Online

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em
que os impactos na saúde e segurança são
avaliados visando melhoria, e o percentual de
produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

65

Saúde e Segurança do Cliente
PR1
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Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

PR2

Número total de casos de não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relacionados
aos impactos causados por produtos e serviços na
saúde e segurança durante o ciclo de vida,
discriminados por tipo de resultado

Zero

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços
exigida por procedimentos de rotulagem, e o
percentual de produtos e serviços sujeitos
a tais exigências

Fichas de Segurança de Informação do
Produto. As fichas foram elaboradas de
acordo com os padrões do Global
Harmonized System (GHS) incluindo
assim campos refererentes à toxicidade,
riscos, disposição e outros campos
exigidos. Dessa forma, o produto pode
circular de forma regularizada pela
Europa, já que o GHS foi adotado no
continente e em outros países

PR4

Número total de casos de não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relacionados a
informações e rotulagem de produtos e serviços,
discriminados por tipo de resultado

Zero

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo
resultados de pesquisas que medem essa satisfação

Online

Rotulagem de Produtos e Serviços

Comunicações de Marketing
PR6

Programas de adesão às leis, normas e códigos
A empresa possui códigos internos
voluntários relacionados a comunicações de marketing, relacionados a doações e patrocínios
incluindo publicidade, promoção e patrocínio
e não adotada nenhum código
voluntário de comunicação,
orientando suas atividades também
pelos valores corporativos. Sobre
publicidade, a área de Comunicação
adota práticas de mercado, tendo
como orientador cláusulas
registradas nos contratos firmados
com as agências de comunicação.
No que diz respeito à nossa
publicação interna (Em Revista),
mesmo após revisão no Decreto-Lei
972/69, mantemos um jornalista
responsável no corpo editorial

PR7

Número total de casos de não conformidade
com regulamentos e códigos voluntários
relativos a comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio,
discriminados por tipo de resultado

Zero

PR8

Número total de reclamações comprovadas relativas a
violação de privacidade e perda de dados de clientes

Zero

PR9

Valor monetário de multas (significativas) por não
conformidade com leis e regulamentos relativos ao
fornecimento e uso de produtos e serviços

Zero

Privacidade do Cliente

Conformidade

Práticas de Investimento e de Processos de Compra
HR1

Percentual e número total de contratos de
investimentos significativos que incluam cláusulas
referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

100%. Em todos os contratos
negociados pela Anglo American
existem cláusulas obrigatórias nas quais
o forncedor deve se comprometer com
o cumprimento das políticas da Anglo
American, entre elas a “Boa Cidadania
- Princípios Empresariais” e o “Padrão
Anglo American para a Cadeia de
Suprimentos”, cujas diretrizes incluem
os respeito aos Direitos Humanos
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Índice remissivo GRI

Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores
críticos que foram submetidos a avaliações referentes
a direitos humanos e as medidas tomadas

Em 2012 e nos anos anteriores não
foram realizadas auditorias de
fornecedores no Brasil referente
a Direitos Humanos

HR3

Online

Não discriminação
HR4

Número total de casos de discriminação e as
medidas tomadas

Em 2012 não houve registro de casos
de discriminação via Speak-Up ou
Fale Conosco

Liberdade de Associação e de Negociação Coletiva
HR5

Operações identificadas em que o direito de exercer
a liberdade de associação e a negociação coletiva
pode estar correndo risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito

64

HR6

Operações identificadas como de risco significativo de
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas
para contribuir para a abolição do trabalho infantil

Online

Trabalho Infantil

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
HR7

Operações identificadas como de risco significativo de
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo
e as medidas tomadas para contribuir para a
erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo

Online

Práticas de Segurança (Direitos Humanos e Segurança Patrimonial)
HR8

Percentual do pessoal de segurança submetido a
treinamento nas políticas ou procedimentos da
organização relativos a aspectos de direitos
humanos que sejam relevantes às operações

65

HR9

Número total de casos de violação de direitos dos
povos indígenas e medidas tomadas

Zero, pois não há contato direto com
nenhuma comunidade indígena em
nossas operações. Existem apenas
oportunidades de médio a longo
prazo em MT e PA que estão
sendo consideradas na medida
em que iniciamos contatos com
a Funai e grupos de discussão do
relacionamento empreendimentos
e comunidades indigenas

HR10

Percentual e número total de operações que foram
submetidas a auditorias em direitos humanos e/ou
avaliações de impactos

Online

HR11

Número de reclamações relacionadas
a direitos humanos

9

EN1

Materiais usados por peso ou volume

Online

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes
de reciclagem

A Anglo American não utiliza
materiais provenientes de reciclagem

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte
de energia primária

27

EN4

Consumo de energia indireta discriminado
por fonte primária

27

Direitos Indígenas

Materiais

Energia
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Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

EN5

Energia economizada devido a melhorias em
conservação e eficiência

30

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com
30
baixo consumo de energia, ou que usem energia
gerada por recursos renováveis, e a redução na
necessidade de energia resultante dessas iniciativas.

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta Não houve iniciativas desenvolvidas
e as reduções obtidas
em 2012

EN8

Total de retirada de água por fonte

28, 29

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas
por retirada de água

28, Online

EN10

Percentual e volume total de água
reciclada e reutilizada

28, 29

EN11

Localização e tamanho da área possuída, arrendada
ou administrada dentro de áreas protegidas, ou
adjacente a elas, e áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas

21

EN12

Descrição de impactos significativos na
biodiversidade de atividades, produtos e serviços
em áreas protegidas e em áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas

19

EN13

Hábitats protegidos ou restaurados

21

EN14

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para
a gestão de impactos na biodiversidade

18

EN15

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e
em listas nacionais de conservação com hábitats em
áreas afetadas por operações, discriminadas pelo
nível de risco de extinção

23

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de
efeito estufa, por peso

26

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases de
efeito estufa, por peso

26

EN18

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa e as reduções obtidas

30

EN19

Emissões de substâncias destruidoras da camada
de ozônio, por peso

Indicador não reportado em função
das emissões serem pouco relevantes

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas, por tipo e peso

Online

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação

28

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e método
de disposição

31, 32, 33

EN23

Número e volume total de derramamentos
significativos

35

EN24

Peso de resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados considerados perigosos nos
termos da Convenção da Basileia – Anexos I, II, III e
VIII, e percentual de carregamentos de resíduos
transportados internacionalmente

32

EN25

Identificação, tamanho, status de proteção e índice
de biodiversidade de corpos d’água e hábitats
relacionados significativamente afetados por
descartes de água e drenagem realizados pela
organização relatora

28

Água

Biodiversidade

Emissões, Eluentes e Resíduos
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Índice remissivo GRI

Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais
de produtos e serviços e a extensão da redução
desses impactos

Online

EN27

Percentual de produtos e suas embalagens
recuperados em relação ao total de produtos
vendidos, por categoria de produto

Os granulos de ferroníquel são
vendidos em grande parte à granel,
transportados em caminhões e
contêineres. Parte da carga é
embalada em big bags que são
absorvidos nos processos produtivos
de nossos clientes

EN28

Valor monetário de multas significativas e número total
de sanções não monetárias resultantes da nãoconformidade com leis e regulamentos ambientais

35

EN29

Impactos ambientais significativos do transporte
de produtos e outros bens e materiais utilizados
nas operações da organização, bem como do
transporte de trabalhadores

Online

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção
ambiental, por tipo

34

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído,
11
incluindo receitas, custos operacionais, remuneração
de empregados, doações e outros investimentos na
comunidade, lucro acumulados e pagamentos para
provedores de capital e governos

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades para as atividades da organização
devido a mudanças climáticas

26

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de
benefício definido que a organização oferece

50, Online

EC4

Ajuda financeira significativa recebida do governo

Online

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo
comparado ao salário-mínimo local em unidades
operacionais importantes

Online

EC6

Políticas, práticas e proporção de gastos
com fornecedores locais em unidades
operacionais importantes

64, Online

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de
membros de alta gerência recrutados na comunidade
local em unidades operacionais importantes

51, Online

EC8

Desenvolvimento e impacto de investimentos em
infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente
para benefício público, por meio de engajamento
comercial, em espécie ou atividade pró-bono

60, 61

EC9

Identificação e descrição de impactos
econômicos indiretos significativos,
incluindo a extensão dos impactos

58

SO1

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas
e práticas para avaliar e gerir os impactos das
operações nas comunidades, incluindo a entrada,
operação e saída

55, 56, 58

Produtos e Serviços

Conformidade

Transporte

Geral

Desempenho econômico

Presença no Mercado

Impactos Econômicos Indiretos

Comunidade
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Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

SO2

Percentual e número total de unidades de
negócios submetidas a avaliações de riscos
relacionados a corrupção

Por meio da Política de Integridade
lançada em 2010, todas as operações
passaram a contar com mecanismos
de monitoramento frente a possíveis
situações de corrupção. Em 2012,
ocorreu uma auditoria Global de
Cumprimento dos Princípios de
Integridade que abrangeu toda a
unidade de negócio Níquel (operações
e escritório corporativo). O tema
“corrupção” fez parte do escopo da
auditoria, que está alinhado com o UK
Bribery Act. Houve ainda a auditoria do
processo de Prevenção de Fraudes,
que testou-se os controles de
monitoramento que minimizem a
possibilidade de de ações ilegais
(pagamentos e corrupção), uso não
autorizado de ativos e distorção
intencional de demonstrações
financeiras. Essa auditoria abrangeu as
operações e escritórios corporativos

SO3

Percentual de empregados treinados nas políticas
e procedimentos anticorrupção da organização

Em 2012, foi realizado somente o
Treinamento de Compliance, onde
foram treinados 100% dos empregados
convocados e que ainda não tinham
realizado o treinamento em 2011 (total
de 63 empregados elegíveis ao
treinamento, tendo uma participação de
32 pessoas em 2011 e 31 em 2012).
Em 2012, a ONG parceira Agenda
Publica capacitou Conselhos Municipais
em Barro Alto, em especial o de
Segurança Pública, e abordou as
questões de Direitos Humanos

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos
de corrupção

Não houve casos de demissão por
corrupção ou contratos que não foram
renovados por violações relacionadas
à corrupção em 2012

SO5

Posições quanto a políticas públicas e participação
na elaboração de políticas públicas e lobbies

Online

SO6

Valor total de contribuições financeiras e em espécie 54
para partidos políticos, políticos ou instituições
relacionadas, discriminadas por país

SO7

Número total de ações judiciais por concorrência
desleal, práticas de truste e monopólio
e seus resultados

Zero

SO8

Valor monetário de multas significativas e número
total de sanções não-monetárias resultantes da
não-conformidade com leis e regulamentos

35

SO9

Operações com potencial significativo ou impactos
negativos nas comunidades locais

58

SO10

Medidas de prevenção e mitigação implantadas nas
operações com potencial significatico ou impactos
negatives nas comunidades locais

58

Corrupção

Políticas Públicas

Concorrência Desleal

Conformidade
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Índice remissivo GRI

Indicadores de desempenho
ASPECTOS

Indicador

Definição em Português

Resposta

Captação, Administração e Distribuição de Renda
MM1

Quantidade de terra (própria ou arrendada e
gerenciada para as atividades de produção ou uso
extrativista) afetadas ou reabilitadas

22

MM2

Número e percentual de operações que requerem
planos de gerenciamento da biodiversidade

18

MM3

Abordagem para o gerenciamento de estéril de
rochas, rejeitos, lamas e resíduos

31

MM4

Número de greves e “portas fechadas” que
excederam uma semana de duração

Não houve ocorrências em 2012 e
nos dois anos anteriores

Número total de operações realizadas em territórios
de povos Indígenas ou áreas adjacentes, e número e
percentual das operações ou locais onde existem
acordos formais com povos indígenas

Não há operações localizadas dentro
ou próximas de territórios indígenas

Valor agregado

Biodiversidade

Materiais

Responsabilidade pelos Materiais
MM5

Rejeitos da Mineração e Beneficiamento Mineral em Grandes Volumes
MM6

Número e descrição de disputas relacionadas ao
uso de terras, direitos e costumes de comunidades
locais e povos indígenas

Não houve ocorrências em 2012 e
nos dois anos anteriores

MM7

Mecanismos de reclamações (e suas extensões)
que foram utilizados para solucionar disputas
relativas a terras, costumes de comunidades locais e
povos indígenas e os resultados obtidos

9

MM8

Programas que envolvem a empresa e tratam da
mineração artesanal e de pequena escala

Não há programas desenvolvidos,
pois não há ocorrência de mineração
artesanal ou de pequena escala em
nossas áreas operacionais, Online

MM9

Operações em que houve reassentamentos, o
número de reassentados e como as vidas deles
foram afetadas com o processo e atividades de
reassentamento

Nenhuma ocorrência em 2012 e nos
dois anos anteriores

MM10

Número ou percentual de operações com planos de
fechamento, abrangendo os aspectos sociais
(incluindo a transição da mão de obra), ambientais e
econômicos

11

MM11

Programas e progressos relacionados à
responsabilidade pelos materiais

65, Online

Comunidade

Reassentamento

Fechamento das Operações

Direitos à propriedade
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01 Mudas de eucalipto
garantem produção
de forma sustentável

C

C+

B

B+

A

Responder a todos os
critérios elencados para
o Nível C mais: 1.2;
3.9, 3.13
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17

O mesmo exigido
para o nível B

Informações sobre
a Forma de Gestão
da G3
Resultado

Não exigido

Informações sobre a
Forma de Gestão para
cada Categoria
de Indicador

Forma de Gestão
divulgada para cada
categoria de Indicador

Indicadores de
Desempenho da G3 &
Indicadores de
Desempenho do
Suplemento Setorial
Resultado

Responder a um
mínimo de 10
Indicadores, pelo
menos um de cada uma
das seguintes áreas de
desempenho: social,
econômica e ambiental

Responder a um mínimo
de 20 Indicadores de
Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada
uma das seguintes
áreas de desempenho:
econômico, ambiental,
direitos humanos,
práticas trabalhistas,
sociedade,
responsabilidade
pelo produto

Com Verificação Externa

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 20.1 a 2.1
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15
Com Verificação Externa

Perfil da G3.1
Resultado

Responder a cada
Indicador essencial da
G3 e do Suplemento
Setorial com a devida
consideração ao
Princípio da
materialidade de uma
das seguintes formas:
a) respondendo ao
indicador, ou
b) explicando o motivo
da omissão
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A+

Com Verificação Externa

Relatório
Níveis de aplicação
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Carta da auditoria

Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores
Independentes sobre Informações socioambientais
contidas no Relatório à Sociedade 2012
Aos Administradores
Anglo American Níquel Brasil Ltda.
São Paulo- SP
Introdução
1. Fomos contratados pela Anglo
American Níquel Brasil Ltda.
(“Anglo American Níquel”) para
apresentar nosso relatório de
asseguração limitada sobre
determinados indicadores
socioambientais contidos no
Relatório à Sociedade 2012 da
Anglo American Niquel
Brasil Ltda., relativas ao
exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, conforme
descrito no parágrafo 6, abaixo;
bem como a verificação quanto
à aderência dos requisitos
previstos pelo GRI-G3.1 para
relatórios com Nível de
Aplicação A+.
Responsabilidades da
administração sobre o
Relatório à Sociedade 2012
2. A administração da Anglo
American Niquel Brasil Ltda. é
responsável pela elaboração
e adequada apresentação das
informações socioambientais
contidas no Relatório à
Sociedade 2012 de acordo
com os critérios descritos no
Global Reporting Initiative
(GRI-G3.1) para o Nível de
Aplicação A e pelos controles
internos que ela determinou
como necessários para
permitir a elaboração dessas
informações livres de distorções
relevantes, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidade dos
auditores independentes
3. Nossa responsabilidade é
expressar conclusão sobre as
informações socioambientais
relacionadas com os indicadores
descritos no parágrafo 6
abaixo contidas no Relatório
à Sociedade 2012, com base
no trabalho de asseguração
limitada conduzido de acordo
com o Comunicado Técnico
CTO 01 – Emissão de Relatório
de Asseguração Relacionado
com Sustentabilidade e
Responsabilidade Social,
emitido pelo Conselho Federal
de Contabilidade com base
na NBC TO 3000 -Trabalhos
de Asseguração Diferente de
Auditoria e Revisão, também
emitida pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, que é
equivalente à norma internacional
ISAE 3000 – Assurance
engagements other than audits
or reviews of historical financial
information, emitida pelo IAASB
– International Auditing and
Assurance Standards Board.
Essas normas requerem o
cumprimento de exigências
éticas, incluindo requisitos de
independência e que o trabalho
seja executado com o objetivo de
obter segurança limitada de que
as informações socioambientais
relacionadas com os indicadores
descritos no parágrafo 6
abaixo contidas no Relatório à
Sociedade 2012 estão livres
de distorções relevantes.
4. Um trabalho de asseguração
limitada conduzido de acordo
com a NBC TO 3000 e a ISAE
3000 consiste, principalmente,
de indagações à administração
e outros profissionais da Anglo
American Niquel envolvidos na
elaboração das informações,
assim como pela aplicação
de procedimentos analíticos
para obter evidência que
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possibilite concluir na forma
de asseguração limitada sobre
as informações tomadas em
conjunto. Um trabalho de
asseguração limitada requer,
também, a execução de
procedimentos adicionais,
quando o auditor independente
toma conhecimento de assuntos
que o levem a acreditar que as
informações socioambientais,
tomadas em conjunto, podem
apresentar distorções relevantes.
5. Os procedimentos selecionados
basearam-se na nossa
compreensão dos aspectos
relativos à compilação e
apresentação das informações
socioambientais relacionadas
com os indicadores descritos no
parágrafo seguinte contidas no
Relatório à Sociedade 2012 e de
outras circunstâncias do trabalho
e da nossa consideração
sobre áreas onde distorções
relevantes poderiam existir. Os
procedimentos compreenderam:
(a) o planejamento dos
trabalhos, considerando
a relevância, o volume de
informações quantitativas e
qualitativas e os sistemas
operacionais e de controles
internos que serviram de
base para a elaboração das
informações constantes do
Relatório à Sociedade 2012
da Anglo American Niquel;
(b) o entendimento da
metodologia de cálculos e
dos procedimentos para a
compilação dos indicadores
através de entrevistas com os
gestores responsáveis pela
elaboração das informações;
(c) entrevistas com gestores
responsáveis pelas
informações por meio
de visitas à unidade
administrativa da Anglo
American Niquel;

(d) aplicação de procedimentos
analíticos sobre as
informações quantitativas
e indagações sobre as
informações qualitativas
e sua correlação com os
indicadores divulgados nas
informações socioambientais
contidas no Relatório à
Sociedade 2012; e
(e) a verificação quanto à
aderência aos requisitos
previstos pelo GRI-G3.1
para relatórios com
Nível de Aplicação A.
6. A asseguração limitada do
Relatório à Sociedade 2012
compreendeu determinados
indicadores específicos (total
de 35), definidos pela Anglo
American Niquel, tomando como
base o estudo de materialidade
elaborado pela Companhia,
a partir de consultas com
stakeholders e estudos do setor
de mineração. Os indicadores
materiais definidos pela Anglo
American Niquel e objeto de nossa
asseguração limitada foram:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conservação Ambiental:
EN10, EN11, EN12, EN13,
EN14, EN15, EN26, EN28;
Gestão de água, resíduos,
emissões e energia:
EN3, EN4, EN8, EN10,
EN16, EN17, EN19 e
EN20, EN22, EN24;
Soluções de energia
renovável: EN 26;
Saúde e segurança do
trabalho: LA6, LA7, LA8 e LA9;
Investimento social: EC8;
Gestão de riscos:
1.2, 4.9 e EC2;
Comunicação e
engajamento: 4.14, 4.17,
SO1 e HR10 e HR11;
Respeito à valorização da
diversidade: LA14 e LA15;
Impacto na comunidade:
SO9 e SO10.
Pagamento de Impostos: EC1

Alcance e limitações

Conclusão

8. Os procedimentos aplicados
em um trabalho de asseguração
limitada são substancialmente
menos extensos do que aqueles
aplicados em um trabalho de
asseguração razoável, que
tem por objetivo emitir uma
opinião sobre as informações
socioambientais contidas
no Relatório à Sociedade
2012. Consequentemente,
não nos foi possível obter
segurança razoável de que
tomamos conhecimento de
todos os assuntos que seriam
identificados em um trabalho de
asseguração razoável, que tem
por objetivo emitir uma opinião.
Caso tivéssemos executado
um trabalho com o objetivo de
emitir uma opinião, poderíamos
ter identificado outros assuntos
e eventuais distorções que
podem existir nas informações
socioambientais relacionadas
com os indicadores descritos
no parágrafo 6 acima contidas
no Relatório à Sociedade
2012. Dessa forma, não
expressamos uma opinião
sobre essas informações.

10. Com base nos procedimentos
realizados, descritos neste
relatório, nada chegou ao
nosso conhecimento que nos
leve a acreditar os indicadores
socioambientais objeto de
nossa asseguração, descritos
no parágrafo 6 anteriormente
mencionado e contidos no
Relatório à Sociedade 2012 da
Anglo American Niquel Brasil
Ltda., não foram compilados,
em todos os aspectos
relevantes, de acordo com os
critérios e diretrizes do Global
Reporting Initiative (GRI-G3.1)
específicos para relatórios com
o Nível de Aplicação A+.

9. Os dados não financeiros
estão sujeitos a mais limitações
inerentes do que os dados
financeiros, dada a natureza
e a diversidade dos métodos
utilizados para determinar,
calcular ou estimar esses dados.
Interpretações qualitativas
de materialidade, relevância
e precisão dos dados estão
sujeitos a pressupostos
individuais e a julgamentos.
Adicionalmente, não realizamos
qualquer trabalho em dados
informados para os exercícios
anteriores, nem em relação a
projeções futuras e metas.

Outros assuntos
11. Os indicadores de desempenho
socioambientais baseados
em informações contábeis,
e apresentados no Relatório
à Sociedade 2012 da Anglo
American Niquel, foram
extraídos das demonstrações
contábeis do exercício social
findo em 31 de dezembro
de 2012, as quais não foram
objeto de asseguração
para fins desta revisão.
São Paulo, 26 de abril de 2013.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Manuel Luiz da Silva Araújo
Contador CRC
1RJ039600/O-7 “S” SP

7. Acreditamos que a evidência
obtida em nosso trabalho é
suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão
na forma limitada.
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