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Introdução

Objetivos

A crescente pressão por recursos naturais visando 
atender à melhoria do padrão de qualidade de vida 
das pessoas gerou, no último século, uma série 
de impactos de natureza ambiental, econômica e 
social que levou ao questionamento do modelo de 
desenvolvimento adotado até então. 

Em 1987, foi introduzido o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável em um relatório 
comissionado pela ONU (Organização das 
Nações Unidas), conhecido como Our Common 
Future, ou Brundland Report. Esse relatório tinha 
exatamente esse objetivo de questionar o modelo de 
desenvolvimento, bem como os sistemas, meios e 
formas de como fazemos uso de nossos recursos 
naturais, exigindo-nos utilizá-los de maneira mais 
eficiente para assegurar sua disponibilidade para 
as futuras gerações. 

“Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to 
meet their own needs (Brundtland Report, Our 
Common Future, 1987)”. Em português, o princípio 
pode ser traduzido como: “O desenvolvimento 
Sustentável é aquele que atende às necessidades 
da sociedade atual sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras em atender suas 
próprias necessidades.” 

A Kinross Brasil Mineração acredita que a transição 
para o desenvolvimento sustentável não é somente 
importante, mas imprescindível à sobrevivência 
de seus negócios, haja vista que sem um balanço 
adequado dos aspectos ambiental, econômico e 
social, nenhum projeto de mineração poderá, com 
certeza, ser operacionalizado no futuro, levando-se 
em consideração as ameaças às comunidades e ao 
meio ambiente de um desenvolvimento que somente 
foque o aspecto financeiro. 

De forma a materializar e formalizar sua estra-
tégia e contribuição para este novo modelo 
de desenvolvimento sustentável, a Kinross 
desenvolveu um plano que apresenta sua visão, 
estratégia geral, metas e programas a serem 
adotados por sua operação em Paracatu. Dada 
à amplitude do tema e das ações relacionadas 
a ele, reconhecemos a existência de limitações 

inerentes a esse tipo de plano estratégico, bem 
como a necessidade de atualizações periódicas. 
Não obstante, o plano reflete as intenções, 
propósitos e esforços da empresa no sentido de 
alcançar a sustentabilidade. Acreditamos que 
esse documento e os planos nele contidos são 
fundamentais para assegurar a continuidade dos 
negócios da empresa no Brasil. 
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Os Princípios Básicos 
da Estratégia

Conceito de Sustentabilidade 
para a Kinross Brasil Mineração

A Kinross Brasil adotará como a base de sua 
estratégia as diretrizes constantes dos seguintes 
valores, princípios e agendas norteadoras:

•  Os valores e os (10) princípios de Responsabi-
lidade Corporativa do Grupo Kinross 

•  Os 17 Objetivos do Desenvolvimento  
Sustentável para a Mineração (“ODS”)  
do PNUD-ONU

•  Os 10 princípios de Desenvolvimento  
Sustentável do ICMM (“International Council 
on Minerals and Metals”)

•  Paracatu 2030, a agenda para o Desenvolvi-
mento Sustentável de Paracatu

A Kinross Brasil Mineração acredita que para obter 
a sustentabilidade ela precisa:

•  Assegurar que durante a vida útil da opera-
ção, os controles da saúde e segurança de 
seus funcionários, bem como os controles 
ambientais, sejam efetivos de forma a não 
gerar lesões permanentes, doenças ocupacio-
nais ou passivos ambientais futuros para  
a região da operação. 

•  Ainda durante a fase de operação, a empresa 
deve buscar a melhoria contínua e contribuir 
com a sociedade para desenvolver uma cultura 
positiva e eficiente em relação ao uso dos 
recursos naturais e insumos, de forma a reduzir 
o impacto ao meio ambiente. Nesse contexto, a 
Kinross Brasil busca promover a proteção dos 
recursos hídricos e florestais e o uso consciente 
e eficiente da água, a redução dos gases de 
efeito estufa e as externalidades associadas à 
disposição final de seus resíduos industriais. 

•  O fechamento das áreas da Kinross Brasil 
deve ser conduzido de maneira a respeitar 
os aspectos técnicos, financeiros, ambientais 
e sociais, além de assegurar que os usos 
futuros propostos sejam previamente alinha-
dos com as expectativas da comunidade e 
estejam seguros do ponto de vista de saúde 
da população e ambiental (nenhum passivo 
ambiental deve deixar em situação de ameaça  
as gerações futuras). 

•  Quando do encerramento das operações 
da empresa, o balanço social, econômico 
e ambiental deve ser positivo em relação 
aos impactos gerados durante o período de 
operação e anteriormente ao mesmo. Ou seja, 
a Kinross deverá deixar um legado que seja a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade 
(socioeconômico) e do meio ambiente que 
supere em benefícios se comparado a um 
cenário anterior, caso a empresa não tivesse  
se instalado em Paracatu.
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• Projeto de Proteção de Nascentes  
   de Água

• Parque Estadual de Paracatu: 
   criação e manutenção de 
   áreas protegidas

• Geração direta e indireta 
   de empregos

• Pagamento de impostos;

• Projeto Integrar: desenvolvimento  
   da qualidade da educação local, 
   promovendo cultura, educação 
   ambiental e geração de renda

• Geração de cultura de negócios 
   e segurança

• Bom planejamento de fechamento, 
   permitindo novas oportunidades para  
   Paracatu e as partes interessadas locais

• Alterações da paisagem, incluindo 
   a remoção de vegetação e de  
   nascentes de água

• Ruído e vibração

• Uso interativo da água

• Geração de poeira

• Impactos na fauna e flora

• Impactos sociais e
   econômicos relacionados

Impactos Positivos Impactos Negativos

Nossas Crenças
Sustentabilidade é um processo que vai  
da fase de exploração ao fechamento de  
uma mina  
A Kinross Brasil acredita que todas as fases de um 
empreendimento mineral devem ser consideradas 
no âmbito da sustentabilidade. Dessa forma, 
a abordagem de desenvolvimento sustentável 
inicia-se no momento em que se decide explorar 
um novo negócio; continua durante o planejamento 
de um novo projeto, sua implementação e durante 
a fase de operação; e se estende até o fechamento 
do site. 

Sustentabilidade pode ser atingida se o 
balanço após o fechamento de uma operação 
mineira for positivo  
A exploração de recursos minerais sempre foi 
criticada no âmbito da sustentabilidade, uma vez 
que se trata de exploração de recursos não renová-
veis. Entretanto, a Kinross Brasil Mineração acredita 
que se um determinado empreendimento gerencia 
de forma adequada seus impactos durante a vida 
útil, tende a gerar benefícios sociais, econômicos 
e ambientais para uma determinada comunidade, 
região e país, de forma que esses possam ser 
mantidos e melhorados ao longo do tempo, inclusi-
ve após o encerramento de suas operações. Então, 
pode-se afirmar que tal empreendimento promoveu 
o almejado desenvolvimento sustentável. 
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Sustentabilidade requer que os custos 
ambientais sejam internalizados na 
contabilidade da operação mineira  
Durante o desenvolvimento de um novo projeto 
de mineração, incluindo a abertura de acessos, 
implantação de infraestrutura e operação da mina, 
planta e estruturas de contenção de rejeitos, 
deve existir um planejamento detalhado de forma 
que sejam inclusas ações e atividades visando 
à proteção do meio ambiente e ao fechamento 
seguro. Por exemplo, os depósitos de estéril 
devem ser planejados para fechamento quando 
projetados para operação, reduzindo-se ao máximo 
os passivos e buscando preenchimento das 
cavas sempre que possível. Operações mineiras 
que possuam minérios sulfetados devem buscar 
rotas de processo que permitam a segregação 
e disposição adequada desses rejeitos e sua 
neutralização, de maneira a não gerar passivos 
ambientais futuros à qualidade das águas. 
Todas essas ações de controle possuem custos 
associados que devem ser inclusos nos estudos de 
viabilidade e contabilidade de um novo projeto de mina. 

Sustentabilidade requer comunicação 
e engajamento efetivos com as partes 
interessadas (em especial as comunidades 
onde as minas serão desenvolvidas)  
De forma a buscar a sustentabilidade, qualquer 
operação mineira deverá obter a maior aceitação 
possível de suas partes interessadas e, em 
particular, das comunidades de entorno que 
sofrerão os impactos. 

A comunicação e o engajamento desde o início de 
um processo de pesquisa mineral, passando pelo 
desenvolvimento e implantação da operação e após, 
pelo fechamento, são essenciais para balancear os 
impactos positivos e negativos da atividade da mina. 

Um processo de comunicação e engajamento 
deve buscar ferramentas adequadas de identificar, 
monitorar e avaliar o desempenho de uma operação 
de mineração em relação às preocupações de 
suas partes interessadas, principalmente das 
comunidades do entorno. Esses contatos devem ser 
contínuos e periódicos, com o uso da linguagem 
adequada aos diversos públicos. A Kinross Brasil 
Mineração propõe uma abordagem pioneira 
para este assunto com o uso de indicadores de 
desempenho, conforme detalhado no item XX. 

“Sustentabilidade é o resultado da adoção 
de programas e ações sociais, ambientais e 
econômicas de forma planejada e integrada 
com o objetivo de gerar valor social, ambiental 
e econômico para o território de Paracatu.  
Este valor deve ser demonstrado por um 

balanço positivo desses aspectos (medido por 
uma parte independente) após o fechamento 
da operação e que principalmente seja per-
cebido dessa forma pela comunidade local e 
demais partes interessadas.”

Conceito
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Implementação da Estratégia

Visão da Sustentabilidade

Para materializar esta estratégia, a Kinross propõe 
uma abordagem que integre os seguintes passos:

•  Definição de uma visão da alta administração 
da Kinross

•  Formalização de um Comitê de Desenvolvi-
mento Sustentável

•  Produção e implementação de um Plano de 
Desenvolvimento Sustentável para formalizar a 
visão, metas, programas, ações e indicadores

Especificamente, esta visão se traduz nos 
seguintes cenários: 

•  A comunidade de Paracatu reconhece que 
as contribuições dos projetos da Kinross 
trouxeram melhorias à qualidade de vida da 
população, em especial nos eixos de cultura, 
educação, meio ambiente e geração de renda 
(Programa Integrar)  

•  Reconhecimento da comunidade de que 
ainda que o impacto ambiental (visual, físico, 
biológico, etc.) sobre as áreas mineradas seja 

considerável, a empresa buscou minimizá-los, 
controlá-los e compensá-los de forma 
significativa. Este reconhecimento poderá 
ser transmitido na forma de premiações 
de partes interessadas diversas, tais como 
ONGs, governos local, estadual e federal, 
instituições técnicas e científicas, bem como 
as comunidades locais

•  Com o uso racional de recursos naturais,  
tais como água e energia, a empresa 
conseguiu significativa redução de seus 
custos operacionais 

A visão de sustentabilidade da Kinross Brasil 
Mineração, acordada com a alta administração  
é a seguinte:

“Contribuir para o desenvolvimento do 
território e ser reconhecida como refe-
rência positiva de mineração próxima 
de área urbana em nível nacional e 
internacional a partir de 2030.”

•  Participação e alinhamento com o Plano  
de Desenvolvimento Sustentável de  
Paracatu 2030

•  Implementação dos programas definidos 
usando indicadores para monitorar e comuni-
car às partes interessadas 

•  Condução periódica (2 anos no mínimo) de 
uma pesquisa de opinião para verificar a 
percepção da comunidade e partes interessa-
das locais, visando medir o sucesso do plano 
aqui proposto 

6
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•  Os impactos sociais, econômicos e ambientais 
relacionados ao fechamento da mina e 
ao encerramento de operações foram 
adequadamente incorporados e gerenciados 
durante a vida útil da mina, logo foram 
significantemente minimizados e até mesmo 
eliminados em alguns casos

•  O plano de fechamento da operação foi 
discutido periodicamente com a comunidade 
de Paracatu em fóruns específicos, tendo 
a empresa incentivado o desenvolvimento 
de novos negócios. Logo, a comunidade 
tem a percepção de que a cidade está mais 
preparada para a saída da Kinross à época 
do fechamento 

Criação formal de um Comitê de Sustentabilidade, 
o qual avaliará o progresso da implementação da 
estratégia ora proposta nesse plano, bem como o 
progresso das metas e programas correlatos.

Este comitê será formado pelos seguintes 
integrantes fixos:

• VP Regional e Jurídico
• VP de Operações da Kinross Brasil
• Diretoria de Relações Institucionais 
• Diretoria de Sustentabilidade e Licenciamento
• Diretoria Operacional 

Comitê de Sustentabilidade • Diretoria de Serviços Técnicos 
•  Gerencia Sênior de Comunidade e Comunicação 
• Gerência de Meio Ambiente
• Gerência de Saúde e Segurança
• Gerências Sênior 

Outros integrantes que poderão participar 
esporadicamente e de acordo com a necessidade 
das reuniões do comitê incluem:

• Financeiro
• Impostos 
• Suprimentos
• Tesouraria
• Recursos Humanos

Uma pesquisa de opinião deverá ser conduzida 
periodicamente (a cada 2 anos) junto à comunidade 
e demais partes-chave interessadas da empresa 
para confirmar os cenários descritos a partir 
da implementação desse plano até o final das 
operações, podendo se estender ainda por alguns 
anos após o fechamento

Esta visão é baseada no fato de que a Kinross 
Brasil Mineração não terá atingido seu objetivo 
em relação à busca pela sustentabilidade se, 
mesmo com todos seus projetos e ações, não 
houver reconhecimento explícito da comunidade de 
Paracatu e demais partes interessadas da empresa.



ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELInício

8

9

10

De forma a documentar todo o processo de implan-
tação da estratégia de sustentabilidade, um Plano de 
Desenvolvimento Sustentável com visão, estratégia 
geral e comunicação interna para todos da empresa 
corresponde ao documento aqui apresentado. 

a.  Desenvolver e implementar uma plataforma para 
aumentar a visibilidade dos programas sociais, 
ambientais e financeiros da Kinross para as 
partes interessadas internas e externas

b.  Permitir o alinhamento e integração dos progra-
mas sociais, ambientais e financeiros planejados 

Plano de Desenvolvimento 
Sustentável

Principais objetivos  
desse Plano

Esse plano corresponde ao documento de referên-
cia ora apresentado e será atualizado no mínimo 
anualmente pela Diretoria de Sustentabilidade 
e Comunicação, com apoio das Gerências de 
Comunidades e Comunicação, Meio Ambiente e 
Saúde e Segurança. Uma vez atualizado, o plano 
será aprovado pelos VPs, diretorias e gerências da 
Kinross Brasil.

ou em implementação pela Kinross com o Plano 
de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 

c.  Ter uma ferramenta para monitorar o progresso 
e sucesso da implantação da estratégia

O plano de Desenvolvimento Sustentável será 
mantido atualizado no sistema de Gestão Integrada 
da Kinross Paracatu, o SGI, o qual adota o PDCA 
(Plan, Do, Check and Act) da Melhoria Contínua 
como seu formato de gestão.

   A
CT     PLAN       DO      CH

EC
K

Pesquisa 
independente 

para avaliação 
da percepção da 

comunidade

Uso de indicadores 
para medir e 

comunicar o progresso 
e eficácia dos 

programas e ações

Avaliação de 
impactos sociais, 
econômicos e 
ambientais

Implantação de 
programas e ações  
de controle e gestão:

• Programas Internos
• Programas Externos
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A cidade de Paracatu também possui um 
movimento em curso para implementar um Plano 
de Desenvolvimento Sustentável local. Será de 
fundamental importância que todo o planejamento 
da Kinross de sustentabilidade esteja alinhado com 
as expectativas e propostas daquele plano.   

De forma a efetivar esse alinhamento, a Kinross 
já está participando do comitê e participará 
ativamente do processo de implantação local por 
meio de ações específicas:

•  Participação das reuniões do CMDS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável) 
para definição da estratégia e do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável local 

•  A Kinross não somente participará ativamente 
das reuniões do CMDS (Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável) e de suas 
câmaras técnicas, como também conduzirá 
um gap analysis interno de seus programas 
e ações em relação às recomendações e 
definições estabelecidas naquele plano  

Alinhamento com o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável 
da cidade de Paracatu

Esse exercício interno será realizado por meio 
de workshops com as áreas envolvidas nos 
programas e ações e será aprovado pelo 
comitê antes de ser apresentado ao CMDS.

•  Colaborar com recursos humanos e 
financeiros quando disponível para assegurar 
que o Plano de Desenvolvimento Sustentável 
local seja implementado de acordo com o 
programado (lembrar que o CMDS possui um 
fundo baseado em 20% do valor da CEFEM 
do município)

•  Discutir continuamente os Planos de 
Desenvolvimento Sustentável da cidade de 
Paracatu e da Kinross Paracatu de forma a 
buscar um alinhamento das ações, redução 
de esforços e atendimento ao objetivo maior 
de promoção do desenvolvimento sustentável

•  Apresentar e discutir, em momento oportuno e 
de forma periódica, os planos de fechamento 
da Kinross com a comunidade utilizando-se 
da arena do CMDS

•  Buscar apoio do CMDS no sentido de apoiar 
a implantação do Plano de Fechamento da 
Kinross, bem como as propostas de uso 
futuro das áreas
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De forma a mensurar o sucesso da implementação 
da estratégia do grupo serão utilizados indicadores 
de desempenho (“KPIs”) e de comunicação 
corporativa, os quais serão propostos e validados 
pelo Comitê de Sustentabilidade. No item 6.8.2 
e na tabela ao final deste texto são apresentadas 
sugestões de indicadores para aprovação do comitê 
de Desenvolvimento Sustentável. 

O uso de indicadores de desempenho é chave 
para o processo de melhoria da percepção das 
partes interessadas internas e externas em relação 
aos programas sociais, econômicos e ambientais 
implementados e propostos pela Kinross Brasil 
Mineração.  

Os indicadores serão propostos por meio da 
condução de workshops internos e externos para 

A cada dois anos, uma pesquisa de opinião já 
é conduzida junto à comunidade de Paracatu. 
Essa pesquisa é o termômetro da percepção da 
comunidade em relação à Kinross e indica o sucesso 

Estabelecimento de Indicadores

Condução de Pesquisa 
de Opinião com as Partes 
Interessadas

identificar os interesses das partes interessadas 
da Kinross e validá-los de forma que sejam usados 
também para comunicar com tais públicos.   

A Kinross atualizará as partes interessadas, em 
particular as comunidades locais, usando os 
indicadores periodicamente a partir dos processos 
já existentes como, por exemplo, reuniões 
periódicas com as comunidades, reuniões do 
Paracatu 2030 e durante apresentações nas visitas 
de partes interessadas à mina.   

Além disso, os gestores poderão estabelecer 
indicadores operacionais ou de gestão para medir 
o progresso de seus planos e programas de ação, 
não necessitando, entretanto, ser apresentados nas 
reuniões do comitê de Desenvolvimento Sustentável. 

dos programas implementados pela empresa. Após 
o fechamento da mina, será importante manter essa 
pesquisa para identificar a eficácia dos programas 
incluindo o plano de fechamento. 

A Kinross poderá estabelecer uma meta para a 
percepção do público e da comunidade local em 
relação às suas operações, baseada em padrões 
internacionais e oficiais (por exemplo, o uso de 
benchmark do Reputational Institute).

11.1

11.2
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Fluxograma da Implementação 
da Estratégia de Sustentabilidade

Visão de Sustentabilidade

Plano de Desenvolvimento Sustentável

Desempenho de Comunicação para Interessados

VALORES
(KGC)

Diagnósticos Ambientais, 
Econômicos e Sociais

PARACATU 2030

KPIs KPIs KPIs

Pesquisa de Opnião

Legado Positivo

Programas
Sociais

Programas
Econômicos

DIRETRIZES
(UN E ICMM)

PROCESSO DE
SUSTENTABILIDADE 
KINROSS BRASIL 
MINERAÇÃO

11.3

Programas
SSMA
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMAS EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 01
Gestão de Resíduos 
Sólidos e Industriais 
(exceto minerais)

Número de campanhas, palestras e cursos de coleta seletiva 
realizados interna e externamente

Volume de resíduos gerados em determinado período (t/ano)

Programa 02
Gestão de Estéril e 
Rejeitos (Barragens)

Potencial de neutralização x Potencial de geração de drenagem ácida 
em rejeitos dispostos nas barragens

Volume de estéril não formador de acidez (NAF) disposto 
adequadamente em relação ao estéril NAF gerado

Quantidade de adição de calcário (ton)

Programa 03
Gestão do Uso das 
Águas

Eficiência no uso da água (m3/t de minério tratado e de produto Au)

Volume de água nova bombeada em relação ao outorgado 

Volume dos reservatórios

Variação absoluta e relativa dos níveis da água subterrânea nas 
proximidades de poços de bombeamento  

Programa 04
Gestão da Qualidade das 
Águas

Programa 05

Controle de emissões 
atmosféricas e 
monitoramento da 
qualidade do ar

Concentração de poeira em relação aos padrões legais estabelecidos 
e classificação do Índice de Qualidade do Ar (“IQA”)

Número de não conformidades causadas pela operação da empresa

Número de reclamações de poeira da comunidade

Extensão da área hectares (ha) de aplicação de polímero supressores 
de poeira

Programa 06
Controle e 
monitoramento de ruídos

Avaliação de predominâncias (operação e ambiente)

Número de reclamações da comunidade relacionadas às  
atividades operacionais

Número de monitoramentos realizados

Número de eventos não conformes provenientes de operação em 
relação ao total de medições

Programa 07

Controle e 
monitoramento de 
vibração e pressão 
acústica por desmonte 
por explosivos

Resultado de vibração e ruído monitorados durante os desmontes  
em relação aos padrões estabelecidos

Número de reclamações da comunidade

Programa 08 Conservação do solo

Número de ocorrências de erosões

Estágio vegetacional das estruturas

Extensão de área reabilitada

Turbidez dos cursos d’água
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 09 Educação Ambiental 

Número de oficinas de educação ambiental com escolas ao ano

Número de alunos atendidos pelo programa ao ano

Número de participantes de eventos de educação ambiental ao ano

Número de DDS ambientais realizados ao ano

Número de mudas doadas nas áreas internas e em bairros ao ano

Número de visitantes ao ano

Número de palestras com a comunidade ao ano

Programa 10

Acompanhamento, 
controle e minimização 
dos impactos da 
supressão vegetal

Área de supressão solicitada x área desmatada

Evolução da supressão vegetal ano a ano (hectares)

Número de plântulas e sementes resgatadas por ano

Número de resgate de fauna nas áreas desmatadas do corrente ano

Programa 11
Controle de requisitos 
legais

Nº de infrações registradas em determinado período

Status de tratamento das não-conformidades de auditoria

Status de atendimento das obrigações legais

Status de validação dos requisitos legais aplicáveis

Programa 12
Gestão do Uso de 
Energia

Consumo de energia em MWh/tonelada de minério beneficiado  
ou produto Au

% ações implementadas para medir e reduzir perdas de energia  
no processo, etc.

Programa 13
Reabilitação e 
fechamento de áreas 
mineradas e barragens

% S médio nos rejeitos finais depositados nas barragens nos dois 
últimos anos de operação

Número de espécies nativas identificadas como potenciais para  
uso na futura reabilitação das áreas

Hectares reabilitados em relação ao número de hectares totais 
expostos

Qualidade do solo das áreas impactadas

Qualidade da água dos recursos hídricos associados à área 
impactada

% de ações de fechamento da barragem Santo Antônio executadas 
em determinado período

Programa 14
Proteção dos Recursos 
Hídricos Regionais

Número de nascentes e veredas protegidas

Km de cercas realizados

Monitoramento de vazão das principais nascentes
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 15
Proteção da 
Biodiversidade

Dados quantitativos, biológicos, reprodutivos e sobre a distribuição 
geográfica das espécies da fauna e flora indicadoras de ambiente 
preservado ou ameaçadas de extinção, fornecidos por estudos 
populacionais realizados em determinado período (ano)

Hectares de áreas preservadas em relação aos hectares impactados 
pelas operações

Número de espécies de flora nativa plantadas em áreas reabilitadas 
ou na forma de plantios pela comunidade por meio do programa de 
distribuição de mudas

PROGRAMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 16
Avaliação e Controle do 
Risco a Exposição ao 
Arsênio

Hectares de aplicação de polímero para abater poeira em dado 
momento

% dos estudos de avaliação de risco à saúde e ambiental conduzidos 
e concluídos

Risco potencial encontrado nos estudos

Número de reclamações de poeira da comunidade

Número de empregados treinados em uso correto da máscara de 
proteção na mina e outras áreas de exposição de risco

Situação dos processos legais contra a empresa relacionados ao 
assunto com posicionamento das autoridades independentes  

Programa 17
Controle de Riscos 
Críticos (Indicador 
Principal)

Top 10 ou Top 5 riscos críticos e 100% deles a nível tolerável

4PP 2019 targets para Controles Críticos

% tratamento dos eventos indesejados identificados

% de ações preventivas conduzidas e corretivas sanadas

Programa 18
Engajamento & Desvios 
Corrigidos (Indicador 
Principal)

Nº de diálogos comportamentais por líder

Nº de desvios corrigidos registrados e evidenciados no Portal SIM

Programa 19
Desenvolvimento da 
Cultura em Segurança 
do Trabalho

% de cumprimentos das ações definidas pelo Grupo de Trabalho

Novo diagnóstico pela Comportamento em 18 meses

Programa 20 Higiene Ocupacional

Resultados dos monitoramentos em comparação com o Nível de 
Ação (“NA”) e Limite de Tolerância (“LT”) legais ou internacionais 
pertinentes

% cumprimento do programa anual
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PROGRAMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 21
Qualidade de Vida 
(Movimentar/Vacinação/
Campanhas)

Conforme critérios do Programa Movimentar (competição entre equipes)

% participação em vacinação e campanhas

Programa 22
Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - 
PCMSO

% de resultados de exames com desvios

Programa 23 Controle de Fadiga % de resultados de exames com desvios

Programa 24
Análise Ergonômica do 
Trabalho (AET)

% de postos de trabalho analisados e de ações implementadas

Programa 25
Campanhas de 
Segurança & Prevenção

% de participação nos eventos programados

Redução de incidentes & eventos alusivos aos temas

% de conformidade no 5SGI e ranking

Programa 26
Capacitação e 
Treinamento em 
Segurança

Nº de horas-homem treinadas 

% de participação efetiva

Programa 27
HPI (Incidente com Alto 
Potencial)

Nº de lições aprendidas e ações preventivas/corretivas 
implementadas em função do HPI divulgado

PROGRAMAS SOCIAIS
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 28 Eixo Cultura

Número de escolas públicas atendidas anualmente

Horas de oficinas culturais em cada escola

Número de jovens atendidos diretamente nas oficinas culturais  
nas escolas

Número e origem geográfica de jovens atendidos nas oficinas 
culturais no Integrar na Praça

Número de apresentações culturais de artistas locais nas edições  
do Integrar na Praça/ano

Número de bairros diferentes presentes nas edições  
do Integrar na Praça



ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELInício

16

PROGRAMAS SOCIAIS
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 29 Eixo Educação

% de crescimento mínimo no IDEB para cada escola apoiada pelo 
eixo a cada biênio

% de crescimento socioemocional dos alunos atendidos nos níveis 
intermediário e avançado com limite de 10% para alunos abaixo do 
básico (Competências avaliadas: colaboração, comunicação, abertura 
ao novo, autogestão, pensamento crítico e resolução de problemas)

% de presença de professores nas formações presenciais

% do grupo de professores proficiente ao final do biênio

Número de módulos formativos presenciais para professores  
e gestores escolares em 2 anos

Programa 30
Eixo Geração de Trabalho 
e Renda

Número de participantes

Renda incremental aumento de 20% e ROTI* (Retorno do 
Investimento Técnico >2). “ROTI” é definido como uma medida de 
eficiência do Programa, sendo calculado como o total de benefícios 
financeiros incrementais ao longo da vida do programa e estimado 
para os três anos seguintes ao Programa, dividido pelo total dos 
custos do programa

Programa 31 Eixo Meio Ambiente

Oficinas de práticas ecológicas

Cineclube comentado

Plantio de jardim de cheiros e flores

Distribuição de mudas e flores, jogos e atividades pedagógicas

Apresentações teatrais

Atividades extracurriculares de experimentação ambiental

Programa 32 Integrar na Comunidade

Números de participantes

Avaliações de professores, coordenadores dos projetos  
e participantes

Programa 33

Desenvolvimento do 
Empreendedorismo e 
Empregabilidade de 
Jovens

Valor investido versus o aumento da renda familiar de cada 
participante

Crescimento do número de jovens empregados na comunidade

Programa 34
Desenvolvimento da 
Comunidade Quilombola
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PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
PROGRAMA EXEMPLOS DE INDICADORES

Programa 35 Gestão Financeira

Indicadores de Rentabilidade 

Indicadores de Custo 

Indicadores de Produtividade 

Indicadores de Desempenho 

Indicadores de Eficiência 

Indicadores de Lucratividade 

Indicadores de Execução (Orçado x Realizado) 

Indicadores de Desvios Indicadores de Execução (Orçado x Realizado)

Programa 36
Controles Internos 
(“Compliance”)

Programa 37 Melhoria Contínua

TCO (Custo Total de Propriedade, em dólares norte-americanos) - 
Projeto realizado junto ao Departamento de Suprimentos para reduzir 
em $3.5M de dólares o custo com contratos em 2019

Custo do Trabalho (em dólares norte-americanos) - Projeto realizado 
junto à Diretoria de Operações para aumentar a produtividade de 
pessoal a fim de garantir que o orçamento para 2019 e 2020 seja 
cumprido dentro da meta (BGT)

Meios de Moagem (em dólares norte-americanos) - Projeto realizado 
junto à Operação da Planta 2 para reduzir em $1 milhão de dólares o 
custo com corpo moedor

Otimização P1 (curva tph %) - Projeto realizado junto à Operação 
da Planta 1 para aumentar a alimentação horário da planta em 3% 
tendo como base a curva de alimentação WI (Work Index)

Comissionar e produzir 370oz com o projeto de reprocessamento  
de rejeitos na barragem Eustáquio PET2
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