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Resultados Econômicos

Paracatu é o principal empregador privado e o maior 
contribuinte fiscal do município. Quase todos os nossos 
empregados vivem no município e em 2019 trabalhamos 
com quase 140 empresas locais em apoio às nossas 
operações. A produção local da mina representa mais 
de 35% de toda a produção industrial do município. 
O resultado econômico na mina no Brasil, em 2019, 
foi de US$ 569 milhões, dos quais US$ 187 milhões foram 
gastos em Paracatu e Minas Gerais. De 2010 a 2019, 
o impacto cumulativo de benefícios gerados 
pela mina no Brasil foi de US$ 5,5 bilhões.

A mina de Paracatu está localizada no extremo norte da cidade de Paracatu, na parte 
noroeste do estado de Minas Gerais, Brasil. A mina utiliza métodos e processos 
convencionais de mineração a céu aberto e de ouro. As comunidades locais mais 
próximas à mina são: Lagoa de Santo Antônio, São Domingos, Cunha e Santa Rita 
(zona rural); além dos bairros Amoreiras II, Bela Vista II e Alto da Colina (zona urbana). 
A população de Paracatu é de aproximadamente 85.000 habitantes.

$50.4 milhões
em salários e 
benefícios pagos

2,385
trabalhadores
contratados

1,616
empregados

$462 mihões
destinados
a compras

69,313
beneficiários de seus 
programas comunitários

Indíce de Desenvolvimento Humano

O município de Paracatu e o estado de Minas Gerais 
(% acima/abaixo da média do Brasil)

Fonte de dados: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/en/

A mina de Paracatu desempenha 
papel fundamental na vida econômica 
e social da cidade. Desde 1990, o índice 
de desenvolvimento humano para o município 
de Paracatu avançou mais rapidamente que 
no estado de Minas Gerais e no Brasil. 

A parcela local do impacto benéfico 
da mina ($115 milhões em 2019) representa 
11% do PIB municipal e, por meio de impostos 
e royalties, contribuímos com quase 15% 
da receita tributária municipal. 

O emprego direto na mina é de aproximadamente 
7% dos empregos do município, ou 17%, 
incluindo os mais de 2.000 contratados que 
apoiam a mina. A confiança ou fiabilidade 
na empresa aumentou para 54%, 
contra 37% em 2017.
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“Sou uma professora e gosto disso. E quando amamos e 
temos uma paixão pelo que fazemos, estamos sedentas 
de conhecimento. Agora tenho mais prazer em trabalhar. 
Agora estou mais focada em ajudar meus alunos a 
entender a causa dos problemas. O Programa Integrar 
está me dando esse desejo não de ser uma professora 
tradicional, mas ser uma professora transformadora.” 

Joviana Maria da Silva Damasceno
Professora de Matemática 

da Escola Cacilda Caetano de Souza

Conservação do Meio Ambiente

Implementamos uma variedade de projetos ambientais 
na comunidade para demonstrar nosso compromisso 
com a educação ambiental e gestão responsável de 
ecossistemas. Apoiamos os agricultores da comunidade 
rural vizinha de Santa Rita na produção de mudas. 
Algumas mudas são adquiridas para uso em nossas 
atividades de recuperação e milhares são doadas a 
famílias e empregados locais. Apoiamos programas de 
conscientização ambiental com crianças em 10 escolas 
públicas realizadas no Parque Estadual de Paracatu. A 
reciclagem é incentivada tanto na comunidade quanto 
na mina. Também apoiamos as atividades da Semana do 
Meio Ambiente em maio. 

Resultados Sociais

Elaboramos uma Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável alinhada com o Paracatu 2030, plano 
diretor municipal construído em conjunto pelo 
governo, sociedade civil e empresas locais visando 
ao desenvolvimento sustentável. O plano leva em 
conta o retorno das partes interessadas, pesquisas de 
percepção independentes e insights conquistados com 
nossa participação ativa no Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu. Os benefícios decorrentes da 
mineração, tais como empregos e negócio locais, são 
bem conhecidos. Além disso, as precauções ambientais 
e a preparação para o fechamento da mina são 
levadas em conta. A maioria da população local (75%) 
compreende o papel da Kinross no desenvolvimento 
do município. Os residentes relatam uma forte sensação 
de bem-estar, expressa por meio da satisfação com 
suas próprias vidas (84%) e de pertencimento à sua 
comunidade (81%). Mais de 50% das pessoas sentem 
que a vida melhorou nos últimos 10 anos, com apenas 
13% dizendo o contrário.

Nosso principal programa de desenvolvimento social e 
comunitário, o Integrar, abrange quatro eixos: educação, 
cultura, meio ambiente e geração de trabalho e renda.

Apoio à Juventude

Os jovens, principalmente meninas e mulheres, sempre 
foram o foco do Programa Integrar. Fizemos uma análise 
do mercado de trabalho em Paracatu para entender os 
desafios dos empregadores nas contratações locais e dos 
jovens na obtenção de empregos; 40 empregadores e 
610 jovens foram entrevistados. Isso levou a um programa 
orientado à juventude para 70 jovens (80% mulheres) 
que descobriram a importância da autoconsciência e da 
autoestima, juntamente com a orientação no processo de 
seleção de empregos e desenvolvimento de planos de 
negócios. Todos completaram o curso com sucesso. 
23 jovens entraram formalmente no mercado de trabalho. 
17 mantiveram seus empregos atuais. Obtivemos uma 
taxa de satisfação de 97% com o curso. Um aumento de 
31% nas habilidades sociais pessoais e um aumento geral 
de 108% na renda média. 

“A contribuição mais importante do programa 
foi destacar pontos fortes em minha personalidade 
que eu desconhecia. Eu aprendi a enxergar o potencial 
em pequenas coisas que passavam despercebidas.”

Jovem Participante

Investimento em Educação

O Integrar Educação, em 2018 e 2019, fortaleceu a 
formação de professores e de gestores escolares. Para 
isso, o programa abordou os métodos ativos de ensino, 
modos inovadores e dialógicos de ensinar conteúdos 
específicos de Língua Portuguesa e de Matemática, 
desenvolvimento de competências socioemocionais pelos 
estudantes e o incentivo à gestão escolar participativa. 
O treinamento de mais de 160 profissionais da educação 
está em andamento. 

Fortalecer o Comércio Local

Em parceria com o Sebrae, pessoa jurídica privada sem 
fins lucrativos, continuamos a desenvolver a capacidade 
dos pequenos fornecedores locais de fazer negócios 
com a Kinross. Em 2018, concluímos um programa 
de treinamento de dois anos com 17 empresas locais 
que apresentaram melhorias notáveis em liderança, 
planejamento estratégico, marketing, sociedade, pessoas, 
processos e resultados Os pequenos fornecedores 
locais conseguiram melhorar seu faturamento e lucro 
em aproximadamente 10% e sua eficiência geral e 
fornecimento em mais de 90%.


