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Criar valor para nossos acionistas, nossos empregados e nossos parceiros sociais e parceiros de negócios através da 
exploração, extração e comercialização de nossos produtos com segurança e responsabilidade. O ouro é nosso foco 
primário, mas exploraremos oportunidades na exploração de outros minerais que possam fortalecer nossos ativos, 
competências e experiências atuais e, assim, ampliar a nossa capacidade de geração de valor. 

Segurança é nosso primeiro valor.

SER A EMPRESA LÍDER EM MINERAÇÃO

Colocamos as pessoas em primeiro lugar e, por isso, práticas 

e sistemas de trabalho seguros e saudáveis são nossa 

prioridade máxima. Temos um forte compromisso em buscar 

formas novas e inovadoras para assegurar que os nossos 

locais de trabalho sejam espaços livres de acidentes e 

doenças ocupacionais. Vivemos cada dia um pelo outro e 

usamos nosso comprometimento coletivo, nossos talentos, 

nossos recursos e nossos sistemas para cumprir o nosso com-

promisso mais importante... cuidar das pessoas.

Acreditamos que as pessoas que são tratadas com respeito e 

levadas a assumir responsabilidade reagem dando o melhor de 

si. Procuramos preservar a dignidade das pessoas, o seu 

senso de valor próprio em todas as nossas interações, 

respeitando-as pelo que são e valorizando cada contribuição 

que podem trazer para o sucesso da nossa empresa. Somos 

honestos com nós mesmos e com os outros e tratamos com 

ética todos os nossos parceiros sociais e os nossos parceiros 

de negócios.

Tratamos uns aos outros com dignidade
e respeito.

Valorizamos a diversidade.  

Temos a meta de nos tornamos a empresa líder global com as 

pessoas certas nos trabalhos certos. Promovemos inclusão e 

trabalho em equipe, gerando benefícios a partir da riqueza de 

culturas, ideias, experiências e habilidades que cada 

empregado traz para a empresa.

Somos responsáveis por nossas ações
e cumprimos os nossos compromissos.

Somos focados na entrega de resultados e sempre fazemos 

responsabilidade e accountability pelo nosso trabalho, pelos 

nossos comportamentos, pela nossa ética e pelas nossas 

ações. Nosso objetivo é gerar resultados de alto desempenho 

e cumprir nossos compromissos para com nossos colegas, 

nossos parceiros sociais, nossos parceiros de negócios e 

nossos investidores.

fundamentais em todos os lugares em que operamos. 

Contribuímos para a construção de parcerias produtivas, 

respeitosas e mutuamente benéficas nas comunidades on-

de operamos. Nossa meta é deixar um futuro sustentável 

para as comunidades que nos hospedam.

As comunidades e sociedades onde a
AngloGold Ashanti mantém suas
operações serão beneficiadas
pela presença da empresa.

Respeitamos o meio ambiente.

Temos o compromisso de continuamente melhorar os nossos 

processos de prevenção da poluição, minimização de 

resíduos, aumento da eficiência de carbono e uso eficiente dos 

recursos naturais. Desenvolveremos soluções inovadoras para 

mitigar os riscos ambientais e climáticos.

aquilo que nos comprometemos a fazer. Assumimos

Defendemos e promovemos os direitos humanos 
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Declarações sobre projeções e perspectivas futuras

Algumas declarações contidas neste documento incluindo, entre outras, declarações sobre perspectivas econômicas 
para a indústria da mineração do ouro, expectativas em relação aos preços e produção do ouro, custos e outros 
resultados operacionais, retorno sobre o patrimônio líquido, melhorias de produtividade, perspectivas e projeções 
da AngloGold Ashanti (em suas operações individuais ou em conjunto), inclusive sobre a conclusão e o início de 
operações comerciais de alguns dos projetos de exploração e de produção e sobre a conclusão de aquisições e 
venda de ativos da AngloGold Ashanti, a liquidez e os recursos e gastos de capital da AngloGold Ashanti, bem como 
o resultado e a consequência de toda disputa ou procedimento legal potencial ou pendente, são declarações sobre 
projeções e perspectivas futuras em relação às operações, ao desempenho econômico e à condição financeira 
da AngloGold Ashanti. Embora a AngloGold Ashanti acredite que as expectativas refletidas nessas declarações 
sejam razoáveis, não podemos garantir que elas de fato se materializarão no futuro. Sendo assim, os resultados 
reais podem diferir substancialmente daqueles apontados nas projeções apresentadas, em razão de, dentre outros 
fatores, mudanças nas condições econômicas e de mercado, sucesso do negócio e de iniciativas operacionais, 
mudanças no ambiente regulatório e outras ações governamentais, oscilações nos preços do ouro e nas taxas de 
câmbio, bem como gerenciamento de riscos operacionais e de negócios. Para uma discussão desses fatores de 
risco, confira a seção intitulada “Gerenciamento de riscos e controles internos” de nossos demonstrativos financeiros 
anuais. Ressalta-se que o leitor não deve depositar confiança excessiva nas presentes declarações sobre projeções e 
perspectivas futuras. A AngloGold Ashanti não se compromete a atualizar ou revisar publicamente estas declarações 
de projeções e perspectivas futuras para que reflitam eventos ou circunstâncias posteriores à data dos demonstrativos 
financeiros anuais ou para que reflitam a ocorrência de eventos não previstos, a não ser em casos determinados pela 
legislação. Incluem-se nesta nota de advertência todas as declarações subsequentes sobre projeções e perspectivas 
futuras veiculadas por escrito ou oralmente e que sejam atribuíveis à AngloGold Ashanti ou a qualquer um de seus 
empregados.



P2

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão

Relatórios anuais da AngloGold Ashanti
disponíveis em www.anglogoldashanti.com

 ANNUAL
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PURE GOLD

 ANNUAL 

 STATEMENTS 2011

PURE GOLD SUSTAINABLE GOLD

REPORT 2011

PURE GOLD

MINERAL 

 AND ORE 
REPORT 2011

NOTICE OF
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PURE GOLD
(Incorporated in the Republic of South Afri��������	istration number 1944/017354/06�� ISIN: ZAE000043485�� JSE Share code: ANG 
(“An	loGold Ashanti” or “the company”)
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Relatório Anual Integrado 2011

 Relatório de Sustentabilidade 2011  

 Demonstrativos Financeiros Anuais 2011

 Relatório de Recursos Minerais e de Reserva
de Minério 2011  

Informações e dados adicionais podem ser encontrados em:
www.anglogoldashanti.com/sustainability e por acesso
ao relatório on-line disponível em:
www.aga-reports.com, bastando navegar pelos menus das
páginas relevantes do relatório.

A 
�	���� Ashanti procura elaborar relatórios sobre 
desempenho sustentável de forma ����	���� e holística, 
levando em consideração uma ampla 	��� de requisitos dos 
stakeholders e as melhores práticas encontradas na 
atualidade. Os nossos procedimentos de elaboração de 
relatórios são 	����� pelo ����	 ���	 Sul-Africano de 
Governança Corporativa de 2009 ����	 III), que entrou em 
��	����� em 1º de março de 2010 e ���	� as empresas 
listadas na Bolsa de ��������	 (JSE) a emitir um relatório 
����	��� �����	��� aspectos tanto financeiros como não 
financeiros. 

A 
�	���� Ashanti emitiu o seu primeiro Relatório ����	����
no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2011. O 
Relatório ����	��� servirá como relatório primário da empresa 
e será incrementado por relatórios mais detalhados, como: 
� este Relatório de Sustentabilidade e os dados de 
   sustentabilidade suplementares; 
� os Demonstrativos Financeiros Anuais; e 
� o Relatório de Recursos Minerais e de Reservas de Minério. 
O nosso processo de elaboração de relatórios sobre 

sustentabilidade �����	� diversas diretrizes 	������
pertinentes, sobretudo as diretrizes G3 da Iniciativa Global de 
Elaboração de Relatórios (GRI), a Estrutura de 
Desenvolvimento Sustentável do Conselho Internacional de 
Mineração e Metais (ICMM) e os princípios do Pacto Global
 das Nações Unidas (UNGC). 

Todos os relatórios estão disponíveis em:
!!!"�	�#������"��" Para as versões impressas dos 
relatórios, solicite-nos pelo website da 
�	���� Ashanti ou 
pelo e-mail �������������$�����!%��	�	����&����"��"�

Ressaltem-se os seguintes itens: salvo quando manifestado 
expressamente o contrário, $ se refere a dólares norte-americanos; Moz 
se refere a milhões de onças troy; t se refere a tonelada; oz/TEC se refere 
a produção de ouro por total de empregados custeados; 
arredondamentos podem resultar em discrepâncias nos cálculos; as 
localizações nos mapas têm mero efeito ilustrativo; todos os dados 
contidos neste Relatório de Sustentabilidade e os dados suplementares 
são reais, e não estimados. Este relatório atualiza informações veiculadas 
em nosso relatório anterior, de 11 de março de 2011.
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Escopo e objetivo deste relatório 

Nosso processo de desenvolvimento
do conteúdo deste relatório

Obtenção de dados
a partir de processos

de relacionamento
com os stakeholders

1

Consulta a painel 
independente de 
especialistas em 
sustentabilidade

4
Revisão de relatórios
de pares e da mídia

3

Definição do
conteúdo e
da estrutura
do relatório

5
Comparação dos dados

obtidos com as prioridades
e os riscos da empresa

2

Este Relatório de Sustentabilidade do Grupo consiste em um 
documento síntese que busca abranger as questões de 
sustentabilidade mais significativas para a empresa e seus 
stakeholders durante o ano fiscal encerrado em 31 de 
dezembro de 2011. Ele foi elaborado para ser lido em conjunto 
com os demais relatórios públicos da empresa, nossos dados 
de sustentabilidade disponibilizados on-line e outras 
informações de sustentabilidade apresentadas em nosso 
website www.anglogoldashanti.com/sustainability. 

O conteúdo deste relatório foi selecionado com base em um 
processo que, como descrito a seguir, inclui dados de diversas 
fontes internas e externas e leva em consideração questões 
levantadas nas interações da AngloGold Ashanti com os seus 
stakeholders ao longo do ano e uma avaliação das prioridades 
e dos principais riscos da empresa. 

Os dados de sustentabilidade apresentados neste relatório e 
em nosso website abrangem todas as operações, projetos de 

exploração, joint-ventures e empresas subsidiárias geridas pela 
AngloGold Ashanti. Excluem-se, portanto, dados referentes à 
Mina Morila, em Mali, e ao projeto Kibali, desenvolvido na 
República Democrática do Congo, os quais são geridos pela 
Randgold Resources. Excluem-se também dados referentes à 
First Uranium, uma produtora de ouro e urano da África do Sul 
da qual a AngloGold Ashanti participa sem controle acionário 
desde 2011. 

Neste relatório, apresentamos uma imagem geral de como as 
principais questões de sustentabilidade estão interligadas em 
nossos diversos contextos regionais e operacionais. 
Acreditamos que o foco nessas ligações nos permitirá 
desenvolver soluções e estratégias sistêmicas e holísticas para 
dar suporte à melhoria do desempenho da empresa no que se 
refere à sustentabilidade. Estudos de caso por país dão um 
entendimento mais claro das questões, das ligações entre elas 
e das estratégias de resposta que têm sido desenvolvidas. 

1. Obtenção de dados a partir de processos de 
relacionamento com os stakeholders. 
Reunimos as informações sobre as questões abordadas nos 
diversos processos de relacionamento com os stakeholders 
que ocorreram ao longo do ano, enfocando os aspectos 
frequentemente levantados pelos principais grupos – 
empregados (tanto diretamente quanto através de 
representantes devidamente organizados), acionistas, 
comunidades, governantes (inclusive agências reguladoras), 
investidores, sindicatos e mídias. Além desses grupos, outros 
exerceram influência indireta no conteúdo deste relatório. Por 
exemplo, os interesses e preocupações dos consumidores em 
relação ao ouro responsável têm sido um fato relevante no 
sentido de aumentar a importância dessa questão em nossa 

empresa e em nossos relatórios. Essas informações estão 
disponíveis em: www.anglogold-ashanti.com/sustainability.  

2. Comparação dos dados obtidos com as prioridades e 
os riscos da empresa. Fazemos uma referência cruzada entre 
as questões levantadas pelos stakeholders e as áreas de 
desempenho que foram identificadas como significativas pela 
empresa: as seis metas de entrega da empresa        (página 11), 
os principais temas de nossa estrutura de desenvolvimento 
sustentável       (páginas 12 a 15) e os riscos mais significativos 
que são identificados no registro de riscos de todo o  Grupo 
incluso em nosso Relatório Integrado      . 

3. Revisão de relatórios de pares e da mídia e comentários 
sobre relatórios anteriores feitos pela Iniciativa Global de 
Elaboração de Relatórios (GRI), em conjunto com outras 
avaliações de nossos processos de elaboração de relatórios. 
Através dessa revisão, capturamos todas as questões 
adicionais ou emergentes que não foram levantadas nas 
etapas 1 e 2 do processo. Por exemplo, nossa revisão do que 
foi publicado na mídia em 2011 destacou que o 
relacionamento com os stakeholders foi a questão mais 
frequentemente apontada na mídia como uma área que carece 
de melhorias na indústria da mineração. 

4. Consulta a um painel de especialistas independentes.
Antes e durante o nosso ciclo de elaboração de relatórios, 
fazemos consultas regulares ao nosso painel de especialistas 
independentes para incrementarem nossos relatórios no que 
concerne a questões de sustentabilidade. Publicam-se neste 
relatório o comentário desse painel de especialistas e uma 
descrição das suas recomendações       (páginas 57 e 58).  

5. Definição do conteúdo e da estrutura do relatório. 
Desenvolvemos a estrutura e o conteúdo do nosso relatório 
com base nas questões identificadas através desse processo. 
Incentivam-se feedbacks aos nossos relatórios para que 
possamos definir melhor o conteúdo de relatórios futuros.
Para feedback, escreva-nos para 
sustainabilityreview@anglogoldashanti.com. 

SR

SR

IR

SR
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PELO NOSSO DESEMPENHO

Mina Nova, Serra Grande, Brasil
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4,33Moz
produção de ouro

$6,6bi
em vendas de
ouro*

61.242
empregados e
terceirizados

* Exclui joint-ventures

Nossa meta é operar sem incidentes que afetem os
Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos
Humanos (PVSDH)      (página 40)

Segurança Patrimonial

07 08 09

Denúncias de violação aos PVSDH

10 11

NR

NR = não apresentado em relatório. A AngloGold Ashanti tornou-se
signatária dos PVSDH em 2007 e vem registrando dados sobre
segurança de forma consistente desde 2008

3

1
2

5

2011 2010 2009 2008 2007

Acidentes fatais de terceiros como resultado de intervenções de segurança 3 0 2 0 NR 39
Lesões a terceiros como resultado de intervenções de segurança 9 5 3 4 NR 39
Lesões ao pessoal de segurança como resultado de intervenções de segurança(1) 49 44 11 12 NR 39

(1) Pessoal de segurança inclui profissionais de segurança interna da AngloGold Ashanti, empresas de segurança privada e forças de segurança 
pública em algumas jurisdições

Segurança do Trabalho

07 08 09

Taxa de Frequência de Todos os
Acidentes com Lesão (AIFR) – Grupo

10 11

20,95
16,66

12,88 11,50 9,76

07 08 09

Acidentes fatais – Grupo

10 11

34

14 15 15 15

Visamos reduzir o nosso AIFR para abaixo de 9,00 até 2015
        (páginas 42 a 45)

Taxa de frequência de todos os acidentes com lesão: o número total de
acidentes com lesões por milhão de horas trabalhadas.

RS

Nossa meta de longo prazo é operar sem acidentes
fatais ou incidentes com lesões        (páginas 42 a 45)RS

Página

RS
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Comunidade

07 08 09

Investimento nas comunidades
(x $ 1.000)

10 11

8.048 8.441
10.881

16.080
20.611$1,2bi

Pagamentos aos governos(4)

SR

Saúde(2)

07 08 09

Casos de Silicose*

10 11

462 442 409
459

263

07 08 09

Casos de Malária
Empregados e terceirizados

10 11

12,065

7,476 6,400
4,488

3,012

Nossos objetivos são:

�

�

�

2011 2010 2009 2008 2007

Incidência de silicose (por 1.000 empregados) 9 15 12 13 14    45 e 46
Incidência de perda de audição induzida por ruído (indenizável - NIHL)
(por 1.000 empregados) (3) 2,3 2,1 2,7 2,3 2,3    45 e 46
Incidência de malária (por 100 empregados) (3) 17,6 27,6 45,0 46,9 74,8 47
Incidência de tuberculose ocupacional (por 100 empregados) 1,8 ,2.6 2,9 2,6 2,7    45 e 46

(2)Dados sobre silicose, NIHL e tuberculose correspondem apenas à África do Sul. Os dados sobre malária se referem apenas às regiões afetadas.
(3) Os números dos relatórios de 2007-2010 foram revisados para permitir um método consistente de cálculo.

� Casos submetidos ao Departamento Médico de Doenças Ocupacionais
da África do Sul.

07 08 09

Casos de NIHL

10 11

77 77
90

64 69

(4) Inclui impostos diretos e indiretos, royalties e dividendos pagos aos
governos         e         (página 29)SRIR

Página

A eliminação da incidência de novos casos de 
silicose registrados após dezembro de 2013 entre 
empregados da África do Sul que não tenham sofrido 
exposição ocupacional antes de 2008

Índices de perda de audição inferiores a 10% (a partir
de 2009) entre os indivíduos com exposição 
ocupacional nas operações sul-africanas

Manutenção da incidência de tuberculose 
ocupacional abaixo de 2,25% entre todos os 
empregados da África do Sul e redução para 1,5% 
até 2029

Temos construído uma estrutura de desenvolvimento susten-
tável voltada para a geração de benefícios econômicos para as 
comunidades no entorno de nossas operações de mineração
       (páginas 28 e 29)

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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RSambientais        (página 48)

É nossa meta obter certificação pelo Código de Cianeto
para todas as nossas operações metalúrgicas, e estamos
fazendo todos os investimentos necessários para atingir
essa meta        (página 51)SR

Gerenciamento ambiental
e de recursos naturais

Eficiência energética
(GJ/oz)

5,1 5,5 6,0 6,4 6,7

07 08 09 10 11

07 08 09 10 11

Eficiência no consumo de água
(kL/oz)

9,47 10,02 11,11 11,34 12,43

Eficiência no controle de gases de
efeito estufa
(t CO2e/oz)

0,77
0,85

0,96(5) 1,00(5) 0,99

07 08 09 10 11

07 08 09

Número de incidentes ambientais
de notificação obrigatória

10 11

49
55 51

27 27

07 08 09

Número de unidades operacionais
com certificação plena pelo Código
de Cianeto

10 11

5
8

12
15 16

2011 2010 2009 2008 2007

Consumo de energia (milhões de gigajoules – GJ) 30,5 30,6 29,8 29,4 29,9 50 e 51
Emissão de gases do efeito estufa (Mt CO2e) 4,51 4,82(5) 4,79(5) 4,55 4,51 50
Consumo de água (GL) 56,9 54,7 55,1 53,6 55,8 48 e 49

(5) Os dados sobre emissão de gases do efeito estufa em 2009 e 2010
foram revisados devido a mudanças nos fatores de emissões em
rede em Gana e nos Estados Unidos

Página

É nossa meta reduzir, até 2015, para menos de 18 o 
número de incidentes ambientais de notificação 
obrigatória e, no longo prazo, operar sem incidentes 



África do Sul
Vaal River
Great Noligwa
Kopanang
Moab Khotsong
Operações de superfície 
 

   
West Wits 
Mponeng
Savuka
TauTona

Argentina
Cerro Vanguardia (92.5%) 

Australia
Sunrise Dam 

Brasil
Serra Grande (50%)
AGA Mineração 

Gana
Iduapriem
Obuasi 

Guiné
Siguiri (85%) 

Mali
Morila (40%)
Sadiola (41%)
Yatela (40%) 

Namíbia
Navachab 

Argentina
Cerro Vanguardia (92,5%) 

Austrália
Sunrise Dam 

Serra Grande (50%)
AGA Mineração 

Iduapriem
Obuasi 

Siguiri (85%) 

Mali
Morila (40%)
Sadiola (41%)
Yatela (40%) 

Navachab 

Tanzânia
Geita 

USA
Cripple Creek and Victor (CC&V)   

Operações

Principais
projetos de
exploração 

Colômbia
Gramalote (51%)
La Colosa 

Kibali  (45%)
Mongbwalu (86,2%) 

Austrália

1

1

2
2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

Congo

13
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Perfil corporativo 

UMA PRODUTORA GLOBAL
DE 

A AngloGold Ashanti tem 100% do controle acionário de todas as operações, com exceção dos casos indicados entre colchetes.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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 Países com exploração de áreas novas (greenfields) 

 Alianças estratégicas para exploração de áreas

       novas (greenfields)

 Exploração marítima 

SASA
(De Beers/AngloGold Ashanti JV)

Nome
(De Beers/AngloGold Ashanti JV)

Sea Field Resources JV *

Operações suspensas em meados de 2011 estão em processo de liquidação ou venda *

A AngloGold Ashanti foi fundada em maio de 1998 através da 
consolidação dos interesses de mineração do ouro da Anglo 
American Corporation of South Africa e da maioria das suas 
operações na África do Sul. A empresa cresceu rapidamente 
a partir dessa base na África do Sul e da fusão com a Ashanti 
Goldfields em 2004, tendo hoje uma carteira global de ativos 
de operação e de exploração. Sediada em Joanesburgo, na 
África do Sul, a AngloGold Ashanti conta com 20 operações 
em 10 países, distribuídas em quatro continentes, conforme 
mostrado abaixo.

Além do ouro, subprodutos valiosos – prata, ácido sulfúrico e 
urânio – são produzidos no processo de recuperação do ouro 
extraído em algumas operações na América do Sul e na África 
do Sul em particular. 

Exploração 
Em 2011, foram realizados programas de exploração em 17 
país, tanto em regiões produtoras antigas como em novas 
regiões produtoras de ouro. 

Os principais projetos de exploração estão atualmente 
localizados em Tropicana (Austrália), La Colosa e Gramalote 
(Colômbia) e na República Democrática do Congo, onde a 
empresa tem feito um substantivo trabalho de exploração no 
projeto Mongbwalu e atua em parceria, sem controle 
gerencial, com a Randgold Resources na joint-venture Kibali. 

Estão em andamento projetos adicionais de exploração no 
Canadá, nos EUA, na Argentina, no Brasil, em Guiné, no 
Gabão, na Tanzânia, na Etiópia, em Djibuti, na Eritreia, no 
Egito, na Arábia Saudita, na China, nas Ilhas Salomão e na 
Austrália. Mais informações sobre a propriedade desses 
projetos podem ser encontradas em nossos Demonstrativos 
Financeiros Anuais. 

O programa de exploração do grupo, que abrange áreas 
novas de exploração (greenfields), áreas com exploração já 
estabelecida (brownfields) e áreas de exploração marítima, é 
realizado através de joint-ventures geridas ou não pela 
AngloGold Ashanti, alianças estratégicas e holdings em que a 
empresa conta com 100% de participação acionária. A 
exploração de greenfields busca o estabelecimento de novas 
minas duradouras e de baixo custo, enquanto a exploração 
de brownfield se dá em operações já existentes ou em seu 
entorno. O grupo tem constituído joint-ventures para explorar 
os depósitos de mineral marinho na plataforma continental, 
complementando as atividades de exploração e mineração 
terrestres já existentes. 

Distribuição geográfica dos acionistas 
O registro primário das ações da AngloGold Ashanti está na 
Bolsa de Joanesburgo (Johannesburg Stock Exchange, JSE), 
mas a empresa também tem suas ações listadas nas bolsas 
de Nova York, Londres, Austrália e Gana. 
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Distribuição geográfica
dos acionistas 
Posição em 31 de dezembro de 2011 

EUA                                                   47,9%

África do Sul  27,9%

Reino Unido   9,4%

Restante da Europa  5,9%

Singapura 2,1%

Restante do mundo /não identificado 2,0%

Austrália  1,8%

Gana                        1,7%

Resto das Américas  1,3%
Áreas de foco estratégico 

Distribuição geográfica das vendas
de ouro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2011 

África do Sul            37,6%

Reino Unido            26,3%

América do Norte            14,7%

Europa               9,1%

Ásia               6,9%

Austrália               5,4%

Em 31 de dezembro de 2010, a AngloGold Ashanti emitiu 
382.242.343 ações ordinárias e contou com uma 
capitalização de mercado da ordem de $= 16,2 bilhões 
(2010: $ 18,8 bilhões). O Governo de Gana tinha 1,67% 
das ações. 

Cadeia de Suprimento dos Produtos 
Uma vez processado em doré (barra de ouro não refinado) 
nas operações da AngloGold Ashanti, o produto é 
despachado para diversos refinadores de metais preciosos. 
O ouro é então refinado a um nível de pelo menos 99,5% 
de pureza, de acordo com as normas de “boa entrega” 
conforme determinadas pela Associação Londrina do 
Mercado de Ouro em Barras (London Bullion Market 
Association, LBMA). 
Os clientes diretos da AngloGold Ashanti são tipicamente 
efinadores ou bancos que atuam como intermediários nos
mercados de ouro. A divisão de nossas vendas abaixo se 
baseia no domicílio desses intermediários e não 
necessariamente reflete a localização do usuário final do 
produto. 

Demanda e mercados de ouro 
Há séculos o ouro vem sendo uma fonte bastante 
procurada de riqueza, seja como investimento, reserva de 
valor, joias e, mais recentemente, para o uso na indústria 
de eletrônicos.  Mais informações sobre os mercados de 
ouro em 2011 estão disponíveis em nosso Relatório 
Integrado.

Promovemos o nosso produto nos mercados-alvo por meio de 
apoio a iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento do design 
de joias de ouro. Isso se dá sobretudo através dos concursos 
do programa AuDITIONS, voltado para o design de joias. O 
consumo de joias em países como a Índia e a China ainda 
constitui uma importante fonte de demanda física do ouro.

São cinco as áreas de foco estratégico empresarial 
que orientam a concretização da visão da empresa. 
Essas áreas buscam equilibrar os diversos imperativos 
necessários para gerar os retornos intencionados, a 
saber: 

Reconhecer que as pessoas são nosso 
negócio 
Oferecer a liderança e os processos de gerenciamento 
de apoio para garantir que temos as pessoas certas, 
nos cargos certos, fazendo o trabalho certo para 
cumprirmos as nossas metas. 

Maximizar as margens 
Gerenciar receitas para garantir que se está extraindo 
o valor integral dos nossos produtos com a entrega de 
um produto de qualidade e o gerenciamento de custos 
que proteja as margens e os retornos.  

Gerenciar a empresa como uma “carteira de 
ativos” 
Otimizar as carteiras de projetos e de ativos para
satisfazer ou ultrapassar as taxas de retornos 
especificadas. Para tanto, cada ativo é regularmente 
revisto e classificado em termos absolutos e em 
termos relativos ao seu grupo de ativos similares. 

Fazer a empresa crescer 
Desenvolver uma série de opções de crescimento, 
incluindo a exploração de greenfield e de brownfields, 
novas oportunidades que promovam crescimento 
orgânico, oportunidades de fusões e aquisições que 
agreguem valor e maximização do valor de outras 
commodities além do ouro da nossa carteira. 

Adotar princípios de sustentabilidade 
Desenvolver parcerias sociais e parcerias de negócios 
com base na criação mútua de valor e, ao mesmo 
tempo, buscar garantir a segurança e o bem-estar dos 
empregados e gerenciar os impactos ambientais e 
outros efeitos das operações. 

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Metas de resultados da empresa

Segurança

Pessoas

Meio Ambiente

Produção

Custos

Financeiro

Licença
social

Estratégia da empresa

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011 Estratégia de negócios

Informações adicionais sobre a nossa estratégia de negócio
são apresentadas em nosso Relatório Integrado. RI

Nossa meta de longo prazo é operar sem acidentes fatais ou incidentes com lesões. Até 2015, nossa meta é 
reduzir a taxa de frequência de incidentes com lesões para menos de 9,00 por milhão de horas trabalhadas.

Nossa meta é ter uma melhoria contínua na produtividade, alcançando 20% de melhoria na produção de 
ouro por empregado de 2010 para 2015.

Nossa meta de longo prazo é operar sem incidentes ambientais. De 2010 para 2015, nossa meta é reduzir 
em 30% o número de incidentes de notificação obrigatória. 

Nossa meta é aumentar em 20% a produção de 2010 para 2015, elevando a produção total para 5,4 a 5,6 
Moz.

Nossa meta é reduzir em 20% os custos reais unitários (excluindo a inflação do setor mineral) até 2015, 
mantendo os custos dentro ou abaixo da média da indústria.

Nossa meta é, em um prazo de cinco anos, aumentar os rendimentos do capital em mais de 15% até 2015. 

Nossa meta é conseguir uma melhoria de 40% até 2015 no que diz respeito aos seguintes indicadores de 
desempenho:
��número de interrupções operacionais;
��retirada ou postergação de aprovações por causa de relacionamento inadequado com as comunidades; e 
��valor adicionado através do relacionamento com as comunidades.

ORGANIZAÇÃO GLOBAL 

Para avançar na entrega da estratégia e dos objetivos 
traçados acima, foi desenvolvida uma estrutura de 
desenvolvimento sustentável para a empresa. Essa estrutura 
é descrita com mais detalhes na Seção “Mensagem do 
Chefe Executivo”. A implementação dessa estrutura através 
de uma estratégia coerente de sustentabilidade é uma das 
prioridades para o próximo ano.

A base da estratégia da AngloGold Ashanti está na sua 
missão, visão e valores. A nossa visão é ser a empresa líder 
em mineração e a nossa missão é criar valor para nossos 
acionistas, nossos empregados e nossos parceiros sociais 
e parceiros de negócios através da exploração, extração 
e comercialização dos nossos produtos com segurança 
e responsabilidade. O ouro é nosso foco primário, mas 
exploraremos oportunidades na exploração de outros 
minerais que possam fortalecer nossos ativos, competências 
e experiências atuais e, assim, ampliar a nossa capacidade 
de geração de valor.

Um aspecto importante da estratégia da empresa é, portanto, 
a constante busca por ampliar a geração de valor para 
além dos acionistas, incluindo, assim, os empregados e as 
comunidades das áreas onde a empresa opera. Os valores da 
AngloGold Ashanti, como mostrado no início deste relatório, 
refletem a natureza da nossa visão compartilhada e norteia 

o modo como operamos. Esses valores estão vinculados à 
concretização da visão e da missão da empresa, pois o modo 
como atingimos a nossa visão é tão importante quantos os 
próprios resultados alcançados.

Ser a empresa líder em mineração implica uma transição 
para uma empresa verdadeiramente global com base no 
fortalecimento de competências essenciais e das melhores 
práticas em todas as operações. Para tal, temos feito uma 
revisão do modo como operamos. Estamos fortalecendo 
tanto os sistemas técnicos como os sistemas de pessoas 
para refletir um modelo de trabalho consistente e alinhado 
que possa ser adotado em diversos contextos operacionais. 
Como parte desse processo, desenvolvemos metas de 
resultados quinquenais e de longo prazo. Essas metas 
refletem um desempenho condizente com a nossa missão 
de ser a empresa líder em mineração.
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Mensagem do Chefe Executivo

PODCAST:
Mark Cutifani, 
Chefe Executivo da AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti e sustentabilidade

Podcast disponível em: www.aga-reports.com/11/podcasts/.

UMA 

Mark Cutifani, Chefe Executivo

POSITIVA PARA A SOCIEDADE

A visão da AngloGold Ashanti é “Ser a Empresa Líder em 
Mineração”. A visão que compartilhamos como colegas de 
trabalho não consiste exatamente em uma declaração de 
objetivo final, mas sim em um farol a iluminar nosso caminho 
à medida que desenvolvemos uma empresa sempre voltada 
para fazer o melhor possível. Trata-se do nosso desejo de 
continuamente melhorar todos os aspectos da nossa 
empresa para que sejamos vistos como uma presença 
positiva para a sociedade e como gerentes extraordinários 
dos ativos que foram confiados aos nossos cuidados e 
desenvolvimento. No âmbito da nossa visão, definimos 
sucesso de longo prazo como o sucesso progressivo da 
nossa empresa em todas as nossas sete áreas de foco, a 
saber:

Segurança... cuidar da segurança e saúde de todos os 
empregados e stakeholders da empresa.

Meio Ambiente... minimizar nossa pegada ecológica no 
âmbito de nossas atividades empresariais.

Pessoas... reconhecer que as pessoas são mais do que 
ativos e têm o potencial de criar uma empresa que lidera a 
indústria em termos de resultados sociais e empresariais.

Produção... manter um núcleo estratégico de recursos que 
dê suporte à nossa posição de liderança na produção de 
ouro e na geração de valor para nossos acionistas e 
parceiros sociais.

�� Custos... reconhecer que devemos ser competitivos na 
indústria para que possamos gerenciar e tomar decisões 
que sejam condizentes com a geração de valor sustentável
no longo prazo.

�� Retornos... garantir que estamos gerando valor que 
promova, no longo prazo, tanto o benefício como o apoio 
dos nossos acionistas.

��  Comunidade... gerar valor no âmbito dos stakeholders 
das nossas comunidades com vistas a garantir o apoio de 
longo prazo de nossos “parceiros de desenvolvimento”.
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Acreditamos que a nossa visão e as áreas de foco 
que identificamos são condizentes com o conceito de 
“desenvolvimento sustentável”, na medida em que abrangem 
os três pilares de gestão: estratégica, social e ambiental. 
Desenvolver o nosso modelo de sustentabilidade implica 
ampliar nossa vantagem competitiva no longo prazo.

Na AngloGold Ashanti, vemo-nos como uma empresa 
global. Temos imenso orgulho das nossas raízes na 
África do Sul e em Gana e temos grande apreço pelas 
relações que estabelecemos em ambas as jurisdições, 
mas também reconhecemos que devemos ser flexíveis e 
operar com as culturas e valores que existem em cada um 
de nossos constituintes locais e nacionais. Na condição de 
empresa global, reconhecemos que somos parceiros no 
desenvolvimento das várias jurisdições em que trabalhos 
– conferindo o devido respeito às culturas e às legislações 
dentro das quais trabalhamos. Temos a obrigação de 
trabalhar de forma construtiva no âmbito de nossas 
jurisdições globais e acreditamos que o tratamento digno e 
respeitoso dispensado a todos os nossos parceiros nos será 
devolvido com a mesma intensidade, de modo que teremos 
apoio adequado para nossos empreendimentos e teremos 
nossos direitos respeitados em igual medida.

Acreditamos que as questões emergentes no que diz 
respeito à nacionalização de recursos naturais, às limitações 
crescentes ao acesso a áreas de prospecção e ao aumento 
dos tributos e royalties sobre a exploração de recursos 
minerais resultam, em parte, de uma falha da própria 
indústria mineradora em estabelecer relações efetivas com 
seus principais stakeholders. Para os nossos principais 
stakeholders, sempre ficou a impressão de que não 
demos o devido valor às comunidades locais e aos vários 
níveis de governo. Sendo assim, a AngloGold Ashanti está 
desenvolvendo a sua estratégia de sustentabilidade em torno 
da ideia de restabelecimento da confiança das comunidades 
locais, agências reguladoras e líderes de governo. Temos 
adotado um modelo baseado em valores: é apenas com um 
relacionamento zeloso que restabeleceremos a confiança 
e é apenas por meio da confiança que teremos acesso a 
propriedades que têm significativo potencial em recursos. 
Chegar a um consenso sobre cláusulas justas e razoáveis 
deve ser o resultado de confiança e entendimento mútuo. 
Com base em uma ampla gama de práticas operacionais e 
de desenvolvimento sensíveis e de acordos fiscais razoáveis 
que gerem resultados equitativos, conseguiremos ter acesso 
às terras necessárias para sustentar a nossa empresa no 
longo prazo.

Nossas ações iniciais têm como foco implementar os 
conceitos básicos, o que inclui limitar nossa pegada 
ecológica, reduzir o consumo de energia e recursos, 
melhorar nossos vínculos com as comunidades locais e 
desenvolver nosso entendimento sobre os reflexos dos 
direitos humanos em nossos comportamentos e interações.

Nosso objetivo é desenvolver uma empresa que possa deixar 
um legado positivo, sendo parceira em um novo futuro com 
nossas comunidades e demais stakeholders.

Objetivo deste relatório

Neste relatório, definimos onde estamos em nossa jornada e 
identificamos questões atuais e emergentes que acreditamos 
que mereçam maior cuidado e atenção. Trata-se de 
aspectos que têm impactos mais significativos em nossa 
empresa e que, no nosso entendimento, demandarão ações 
diretamente relacionadas com o nível de sucesso que 
lograremos no estabelecimento de um novo modelo de 
parceria mais efetivo para a nossa empresa... uma parceria 
construída com base na confiança.

Temas globais de sustentabilidade
em 2011

Em uma análise geral de 2011, observam-se no âmbito 
global alguns temas de sustentabilidade que moldaram o 
nosso modo de pensar e as nossas ações no ano passado. 
As realizações resultantes dessas ações também foram 
detalhadas... tanto para demonstrar os avanços como 
para nos dar uma imagem daquilo que entendemos como 
sucesso.

A nacionalização de recursos, a qual se manifesta em 
diversas jurisdições em todo o mundo, é vista como uma 
maior demanda dos governos em relação às indústrias 
extrativistas, o que vem ocorrendo por meio de revisões de 
códigos e acordos de mineração e/ou aumento nos preços 
de royalties, tributos e/ou obrigações.

As razões por detrás dessas discussões são geralmente 
sociais e econômicas por natureza. Elas são resultantes 
dos níveis de pobreza e desigualdade na distribuição de 
renda, expectativas não atendidas, desemprego entre 
jovens e falta de atividades econômicas alternativas – em 
alguns casos, indicativos de estratégias descoordenadas 
de desenvolvimento nos níveis de governo local, regional 
e nacional. Acreditamos que podemos desempenhar um 
papel efetivo, harmonizando experiências, competências e 
compromissos para a concretização dos objetivos que as 
comunidades definem para si próprias. Nosso papel não é 
julgar se as aspirações das comunidades estão erradas ou 
corretas; devemos, na verdade, ser catalizadores capazes 
de dar suporte e fomento às lideranças locais para que 
concretizem as suas visões.
A mineração tem uma contribuição significativa para o 
desenvolvimento econômico local, por meio da geração 
de empregos, pagamento de tributos, investimentos na 
comunidade e compra de produtos locais.
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Contudo, o setor nem sempre coordena essas contribuições 
de uma maneira que permita que as comunidades se 
beneficiem verdadeiramente da exploração dos recursos 
minerais. Na maioria das vezes, a indústria sequer busca 
apresentar relatórios apontando o caráter substantivo dessas 
contribuições. Para termos sucesso, provavelmente 
precisamos esclarecer os limites dentro dos quais uma 
mineradora deve agir e como ela deve se relacionar com 
outras partes envolvidas em questões de desenvolvimento, 
sobretudo os governos e as próprias comunidades.

Relacionado com a nacionalização de recursos está o 
aumento da competição por recursos comuns, como acesso 
a água potável, energia e terra para agricultura e outros fins. 
Precisamos garantir que usamos recursos da maneira mais 
eficiente e diligente possível em nossos processos de 
mineração. Nesse sentido, estamos melhorando o 
gerenciamento ambiental em nossas operações com a 
implementação de normas gerais da empresa para as áreas 
de maior impacto potencial, como água, uso da terra e 
controle de resíduos e poeira. Também estamos 
desenvolvendo uma norma sobre biodiversidade em 
resposta ao aumento de preocupações relacionadas com 
essa área. Ao atendermos aos requisitos dessas normas, 
seremos capazes de fazer melhorias contínuas em nosso 
desempenho ambiental e atingir nossa meta de longo prazo 
no que diz respeito a operar sem incidentes ambientais de 
notificação obrigatória.

Atividades de garimpo não regulamentado e mineração ilegal 
impõem riscos crescentes em termos de degradação 
ambiental, segurança ocupacional, segurança patrimonial e 
aumento de tensões com algumas comunidades. 
Enfocaremos a busca por ações construtivas e ações 
customizadas para cada comunidade que tenham como 
resultado relacionamentos mutuamente benéficos e 
condições alternativas e viáveis de subsistência econômica.

Êxitos alcançados em 2011

Em 2011, continuamos melhorando nosso desempenho em 
segurança e saúde para concretização de nossa visão de “ir 
além do objetivo de índice zero em acidentes”. Reduzimos a 
taxa de frequência de todos os acidentes com lesões em 
mais de 15% em 2011. O número de casos de silicose 
notificados com pedidos de indenização reduziu 
significativamente em 43% desde 2010. Também têm sido 
substanciais os avanços na redução da incidência de 
tuberculose ocupacional nas operações sul-africanas: houve 
uma queda de 31% na incidência em 2011, que passou para 

1,8 casos para cada 100 empregados em razão de 
intervenções constantes, como o programa voluntário de 
orientação psicológica e exames laboraoriais, o fornecimento 
de tratamento antirretroviral, o foco contínuo na supressão 
de poeira e a introdução de unidades móveis para realização 
de testes que permitam o diagnóstico precoce da doença. 

Na área de gerenciamento ambiental e de recursos naturais, 
mantivemos a taxa de melhoria de 51% no número de 
acidentes ambientais que havíamos conseguido de 2008 
para 2010. Estamos desenvolvendo estratégias na área de 
mudança climática, segurança hídrica e reduções nos custos 
e no consumo de energia, inclusive no que diz respeito ao 
uso de tecnologia e adoção de estratégias alternativas 
envolvendo governos, comunidades e outros parceiros de 
negócios.

Um exemplo de parceria bem-sucedida é o trabalho que está 
sendo desenvolvido na Região África do Sul através do 
Consórcio de Inovação e Tecnologia, que recorre à 
criatividade desenvolvida fora da indústria da mineração para 
desenvolver internamente soluções inovadoras para a 
exploração segura em grandes profundidades. Esse trabalho 
está sendo conduzido juntamente com o desenho de um 
modelo de desenvolvimento socioeconômico, o qual é um 
componente necessário da nossa estratégia no que diz 
respeito a uma transição bem-sucedida de um modo 
operacional de mão de obra intensiva para um modo 
operacional de tecnologia intensiva.

Na área de segurança, enfrentamos alguns desafios em 
2011, sobretudo em relação ao crescimento da mineração 
ilegal – crescimento esse incentivado pelo aumento dos 
preços do ouro e de condições econômicas adversas. 
Contudo, a reorientação em nossa estratégia de segurança 
provavelmente nos levará a resultados melhores no futuro.  

No que tange a questões emergentes, como os debates 
sobre "ouro responsável” e “minerais de áreas de conflito”, 
estamos trabalhando juntos com parceiros da indústria, 
governos e outros stakeholders para desenvolver 
abordagens de abrangência em toda a indústria para 
melhorar a imagem da indústria como um todo e dar suporte 
aos direitos humanos e à estabilidade e desenvolvimento 
social. Para tal, têm sido necessários investimentos de 
recursos que amparem as diversas atividades de 
estabelecimento de normas sobre ouro responsável que 
estão em andamento e que deverão ser integradas ao nosso 
modo de pensar em sustentabilidade.
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Política pública e relacionamento com 
os stakeholders

Nosso trabalho de política pública e relacionamento amplo 
com os stakeholders é essencial para a manutenção da 
nossa licença social de operação. Nós ativamente apoiamos 
os objetivos do Conselho Internacional de Mineração e 
Metais, do Pacto Global das Nações Unidas, da Iniciativa
de Transparência das Indústrias Extrativistas e dos Princípios 
Voluntários de Segurança e Direitos Humanos, entre outros, 
que nos ajudam a melhorar nosso desempenho e nos 
permitem encontrar áreas de interesse e cooperação mútua 
para desenvolvimento conjunto de soluções.

Nossa estrutura de desenvolvimento 
sustentável

Em nossa estrutura de desenvolvimento sustentável, 
explicitamos o nosso objetivo de reestruturar o modo como 
trabalhamos e nos relacionamos com nossos principais 
stakeholders e, em particular, com as comunidades locais. 
Nessa estrutura, ampliamos o foco no desenvolvimento de 
projetos em parceria com as comunidades e os governos, 
buscando realizar investimentos comunitários de forma mais 
consistente e coordenada para capacitar as comunidades em 
torno das nossas operações a atingir seus objetivos de 
desenvolvimento.

Esse tipo de abordagem exigirá que estabeleçamos 
relacionamentos ativos com as comunidades, governos, 
ONGs, outras mineradoras, fornecedores e demais 
stakeholders para identificar e formular em conjunto modelos 
que permitam a concretização  de objetivos comuns. Para 
termos sucesso nesse empreendimento, precisamos 
desenvolver uma nova relação, baseada na confiança e em 
contribuições constantes ao desenvolvimento das 
comunidades. Os avanços na concretização dos objetivos 
devem ser mensurados por meio de indicadores de 
desempenho desenvolvidos em conjunto com nossos 
parceiros.

A estrutura de desenvolvimento sustentável busca adotar 
uma perspectiva holística de sustentabilidade que 
compreenda os vínculos e o escopo dos possíveis impactos 
em nossas operações. A sustentabilidade, nesse sentido, é 

essencial para a viabilidade da nossa empresa no longo prazo 
e é, portanto, fundamental que nossa estratégia contemple 
questões que vão da exploração, desenvolvimento de 
projetos e operações até o fechamento das minas.

Em cada etapa do ciclo de vida das operações, definiremos, 
portanto, resultados positivos de longo prazo que sejam 
claros e condizentes com nossos objetivos estratégicos, 
nossa visão, nossa missão e nossos valores.

Espero trazer logo notícias de avanços nessa estrutura e no 
refinamento de nossa estratégia em 2012.



Mensagem do Chefe Executivo SR 
página 14

Geração de benefícios econômicos 
sustentáveis SR páginas 28-29

Relações com as comunidades RS 
página 30

Gerenciamento ambiental e de 
recursos naturais      páginas 48-52

País em destaque – Guiné RS 
páginas 31-32 e País em destaque 
– África do Sul RS páginas 33-34 

                                      
www.aga-reports.com/ 11/podcasts/

SR

P16

Nossa jornada de sustentabilidade

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão

SR

      SR

       SR

SR

SR

Palavras dos nossos stakeholders

Abdoulie Janneh e Jean Ping
respectivamente, Secretário Executivo da Comissão Econômica pela África e Presidente da Comissão da
União Africana, em apresentação na Visão Africana de Mineração, fevereiro de 2009: 
www.africaminingvision.org/messageAU-ECA.html.

Mineração Artesanal e Mineração
em Pequena Escala (ASM)

Palavras dos nossos stakeholders

Painel de Especialistas da ONU
Relatório sobre o Congo, dezembro de 2011

PODCAST:
Yedwa
Simelane, 
Vice-Presidente Sênior:
Relações Corporativas, AngloGold Ashanti.

Nacionalização de recursos

Podcast disponível em: 

PODCAST:
Karen
Hayes, 
Diretora Técnica,
Iniciativa “Mineração para os Mercados”

Mineração Artesanal e em
Pequena Escala

Podcast disponível em:
www.aga-reports.com/ .11/podcasts/

Nacionalização de recursos

Relevância para a
AngloGold Ashanti

Iniciativas empreendidas
pela AngloGold Ashanti em 2011

Onde encontrar mais
informações neste relatório

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Aumento das pressões para que 
sejam demonstrados os benefícios 
econômicos tangíveis para as 
comunidades

Aumento das pressões para que 
sejam demonstrados os benefícios 
econômicos tangíveis para as 
comunidades

Tendência de aumento nos 
pagamentos a governos na forma 
de royalties e tributos

Desenho de uma estrutura que abrange todo o 
Grupo e trata de questões de desenvolvimento 
sustentável de forma mais sistemática

Está em andamento juntamente com comuni-
dades e governos a implementação de diversas 
iniciativas de desenvolvimento e investimento 
em comunidades 

Desenvolvimento de estratégias mais consis-
tentes de relacionamento com os stakeholders 
para dar suporte à implementação da estrutura 
de desenvolvimento sustentável e demonstrar 
os benefícios da mineração responsável

"Se  a mineração de fato deseja fomentar o desenvolvimento, ela tem de abandonar os 
seus enclaves e buscar vínculos mais estreitos com as economias e pessoas à sua 
volta... As necessidades das comunidades precisam ser mais bem integradas aos 
esquemas de responsabilidade social e corporativa, e precisa-se estimular o cresci-
mento da Mineração artesanal e da Mineração em Pequena Escala em conjunto com as 
operações de mineração em grande escala”. 

Aumento no número de pessoas 
envolvidas em ASM à medida que 
o aumento no preço do ouro e o 
crescimento das dificuldades 
econômicas geram incentivos 
econômicos para ASM e para o 
financiamento dessa atividade por 
redes internacionais

Impactos ambientais, sociais, de 
segurança e de saúde causados 
por ASM têm efeito negativo na 
imagem da indústria

Relatórios públicos, inclusive os da 
ONU, associam a ASM ao financia-
mento de conflitos no Congo

Apoio para iniciativas que formalizam a ASM 
de maneira a beneficiar as economias locais e 
criar condições sustentáveis de subsistência

Aumento da cooperação com governos locais 
para tratar das principais causas da minera-
ção ilegal

Extensa análise prospectiva sobre questões 
de ASM no Congo e na Tanzânia, incluindo 
discussões in loco  com as partes afetadas e 
apresentação de planos concretos para 
melhorar as condições em cada localidade 

Feita uma revisão dos impactos potenciais da 
Lei Dodd-Frank em nossas operações e 
projetos

Relacionamento ativo com órgãos da indús-
tria e organizações multilaterais para criar 
oportunidades para o desenvolvimento de 
soluções avançadas para ASM 

Participação proativa no estabelecimento de 
normas voltadas para o “ouro responsável”

Mineração Artesanal e Mineração 
em Pequena Escala (ASM) RS 
páginas 35-36

Ouro responsável RS página 56

      SR

      SR

“Segundo relatos, muitos garimpei-
ros que antes trabalhavam com 
minérios de estanho, tungstênio ou 
tântalo mudaram para a mineração 
artesanal do ouro”
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PODCAST:
Sipho
Pityana, 
Diretor Não Executivo,
AngloGold Ashanti

Responsabilidade da AngloGold
Ashanti nas áreas de
sustentabilidade
Podcast disponível em:
www.aga-reports.com/11/podcasts/

PODCAST:
Michael
Parker, 
Vice-Presidente Sênior:
Segurança e Meio Ambiente,
AngloGold Ashanti

Melhoria no desempenho
em segurança
Podcast disponível em:                                     
www.agareports.com/ .11/podcasts/

Atuação com respeito aos direitos
humanos       página 41SR

Estratégia de segurança 
páginas 37-40

Relações com as comunidades 
página 30

SR

SR

Segurança e saúde 
páginas 42-47

SR

Palavras dos nossos stakeholders

Do discurso de abertura de Susan Shabangu
Ministra de Recursos Minerais da África do Sul, Conferência de Cúpula do Conselho de Saúde e Segurança em Minas, África do Sul, novembro de 2011

Atividade criminal, incluindo mineração ilegal e roubo

Atuação com respeito aos direitos humanos

Segurança e saúde

Relevância para a
AngloGold Ashanti

Iniciativas empreendidas pela
AngloGold Ashanti em 2011

Onde encontrar mais
informações neste relatório

Aumento no número e no nível de 
organização de mineradores ilegais

Aumento no número e na gravi-
dade de incidentes de segurança 
nas operações da AngloGold 
Ashanti

Aumento no número de lesões 
ao pessoal de segurança da 
AngloGold Ashanti e a membros 
da comunidade resultante de 
incidentes de segurança

�

�

�

Adoção dos princípios norteadores 
apresentados pela ONU em junho 
de 2011 no que diz respeito a 
negócios e direitos humanos

Necessidade de alinhar nossas 
políticas e práticas aos princí-
pios norteadores da ONU

�

�

Contínuo foco interno e externo 
na melhoria do desempenho 
de segurança e de saúde nas 
operações

A segurança e a saúde não são 
apenas palavras de ordem da 
empresa; constituem também 
parte da nossa obrigação de atuar 
com respeito aos direitos humanos

�

�

�

�

�

Continuidade do desenvolvimento da estrutura de 
transformação da segurança, incluindo 22 normas 
reguladoras

Desenvolvimento e emprego do protocolo de 
investigação de incidentes

Desenvolvimento do sistema de gerenciamento e 
acompanhamento de incidentes; piloto global em 
andamento

Análise de gaps nas políticas e sistemas 
atuais à luz das diretrizes referentes ao projeto 
de desenvolvimento da política, estrutura e 
procedimentos de direitos humanos

Participação em um projeto piloto conduzido 
pelo Conselho Internacional de Mineração e 
Metais (ICMM) para desenvolver e estabelecer 
canais para registro de queixas e reclamações 
em cooperação com membros das comunidades 
em Moongbwalu, na República Democrática do 
Congo

�

�

Maior adesão aos Princípios Voluntários de 
Segurança e Direitos Humanos (VPSHR), inclusive 
através de uma auditoria externa sobre o nível 
dessa adesão

�

�

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011

Desenvolvimento de um modelo de gerencia-
mento de segurança patrimonial voltado para 
uma proteção mais efetiva dos ativos e dos 
produtos com base em estratégias de segurança 
com o suporte das comunidades

Mineração Artesanal e Mineração 
em Pequena Escala (ASM) RS 
páginas 35-36

SR

“A segurança é responsabilidade de cada indivíduo que põe os pés na área das minas. Esta conferência de cúpula nos deu a 
oportunidade de pôr fim – de uma vez por todas – à prática comum de os empregados culparem a gerência, a gerência culpar 
as agências reguladoras... e assim por diante até se chegar a um ponto de entrave em que, em vez de algo ser feito, são os 
empregados que continuam perdendo as vidas”.



Gerenciamento  ambiental  e  de
recursos naturais      páginas 48-52

Quadros regionais da África do Sul
e da África Continental       páginas
20-23

Pais em destaque – Colômbia  
páginas 53-54
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Retenção dos nossos talentos  
página 55

SR

SR

SR

SR

Gerenciamento ambiental e de recursos naturais

Retenção dos nossos talentos

Relevância para a
AngloGold Ashanti

Iniciativas empreendidas pela
AngloGold Ashanti em 2011

Onde encontrar mais
informações neste relatório

A qualidade e o uso da água são 
áreas de foco dos stakeholders em 
todo o mundo. Essas áreas são 
especialmente significativas para as 
operações em Gana e na África do 
Sul e para os projetos de exploração 
na Colômbia

A ordem é utilizar recursos naturais 
com parcimônia, incluindo insumos 
da mineração como água e energia

Os governos nacionais estão 
desenvolvendo respostas cada 
vez mais sólidas para a mudança 
climática a partir da imposição 
de limites de emissões cada vez 
mais estritos e de mecanismos 
de precificação do carbono, 
especialmente na Austrália e na 
África do Sul

Serviços voltados para o 
ecossistema, sobretudo em termos 
de biodiversidade, estão se tornando 
áreas de interesse em muitos países

Evidência cada vez maior da 
diminuição de talentos em áreas 
essenciais da indústria da mineração

Continuamos desenvolvendo nossos talentos 
e mantemos abaixo de 5% a nossa taxa de 
rotatividade nos principais cargos

Continuamos concentrados no fortalecimento 
das nossas capacidades internas através 
da implementação do nosso sistema de 
gerenciamento de pessoas e do aumento da 
participação ativa dos empregados

Estamos desenvolvendo uma estratégia de 
captação e gerenciamento de talentos para 
melhorar o planejamento, atrair os candidatos 
certos e reter pessoal competente        

�

�

�

�

Continuamos a buscar melhorias no desempenho 
ambiental, com enfoque na adesão a normas 
ambientais em todo o Grupo

Em Gana, tem-se feito progresso no 
enfrentamento de desafios de gerenciamento 
hídrico, como pôde ser evidenciado no Prêmio 
“Public Eye"

Mediante solicitação do governo sul-africano, a 
AngloGold Ashanti deu contribuição significativa 
para o desenvolvimento de uma política pública 
para mitigação da mudança climática e emissão 
de gases do efeito estufa

A elaboração da norma da empresa para 
gerenciamento da biodiversidade progrediu 
bastante em 2011 e espera-se que a norma seja 
aprovada na primeira metade de 2012

�

�

�

�

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão

Nossa jornada de sustentabilidade continuação
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Ouro responsável        página 56SR

Palavras dos nossos stakeholders

Scott Cardiff
Campanha “Sem Ouro Sujo”,  disponível em: www.earthworksaction.org

Uma equipe de reabilitação com sementes de acácia para uso no programa de reabilitação na Mina Yatela,
Mali. Essas sementes germinam rapidamente e são bastante resistentes, conferindo estabilidade às áreas 
em reabilitação.

Ouro responsável

PODCAST:
Terry
Heymann, 
Diretor: Ouro Responsável, 
Conselho Mundial do Ouro

Ouro Responsável

Podcast disponível em: 
www.agareports.com/ 11/podcasts/

Relevância para a
AngloGold Ashanti

Iniciativas empreendidas pela
AngloGold Ashanti em 2011

Onde encontrar mais
informações neste relatório

Emergência dos debates sobre 
“ouro responsável” como assunto 
de interesse público e dos 
consumidores

Iniciativas para definir normas de 
ouro responsável e oriundo de 
áreas sem conflito

Aumento de exigências para 
a transparência da cadeia de 
suprimentos no que diz respeito aos 
produtos oriundos do Congo e de 
países adjacentes, com a aprovação 
nos EUA da Lei Dodd-Frank, de 
2010

�

�

�

Participação proativa e comprometimento de 
fundos e recursos para iniciativas voltadas para 
a elaboração de normas e debates sobre o 
estabelecimento de políticas públicas

Extensa relação com os governos da Tanzânia, 
do Congo, da África do Sul e dos EUA sobre as 
regras e regulamentos a serem emitidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA a partir 
da Lei Dodd-Frank para garantir que seja dado 
o devido tratamento aos objetivos principais da 
legislação sem estigmatizar o ouro produzido de 
forma responsável na região 

�

�

“Todas essas regras [da Comissão de Valores Mobiliários para regulamentação da Lei 
Dodd-Frank] têm um grande potencial de trazer transparência e mudanças nas práticas 
das mineradoras e outras empresas no ramo do ouro. Essas mudanças poderão melhorar 
as condições das comunidades, dos empregados e do meio ambiente onde a mineração 
já está acontecendo ou onde virá a ocorrer”.



Em 2011, estão entre as áreas prioritárias para o trabalho de 
sustentabilidade na região: 

Melhoria no desempenho em saúde e segurança. A Região 
África do Sul infelizmente registrou 9 acidentes fatais em 
2011 e continua gerenciando os potenciais impactos à 
saúde nas áreas de doença pulmonar ocupacional 
(sobretudo silicose e tuberculose ocupacional), perda de 
audição induzida por ruído e HIV/AIDS. Ações contínuas e 
comprometimento com essa área são prioridade, inclusive 
no que diz respeito à implementação contínua do progra-
ma de transformação da segurança do Grupo e as 
diversas iniciativas de saúde descritas mais adiante neste 
relatório, na seção referente a saúde e segurança.   SR 
páginas 42-47

Continuidade do desenvolvimento de uma estratégia de 
tecnologia e inovação, a qual tem o potencial de introduzir 
uma profunda mudança no desempenho econômico, 
ambiental, de saúde e de segurança das operações na 
África do Sul.

Formulação e implementação de uma estratégia de desen-
volvimento socioeconômico que procura tratar dos impac-
tos resultantes da transição de uma indústria com uso 
intensivo de mão de obra para um modelo baseado no uso 
intensivo de tecnologia.

A estratégia promoverá importantes parcerias com partici-
pantes do governo e da indústria para que possam gerar 
um impacto social representativo para as comunidades em 
que operamos e ultrapassar as fronteiras das iniciativas de 
crescimento econômico sustentável acordadas com vistas 
ao tratamento de questões de pobreza, desemprego e 
outras Metas de Desenvolvimento do Milênio, conforme 
disposto nos Planos Sociais e de Trabalho e na estrutura 
de desenvolvimento socioeconômico.

Foi previsto, para o período de 2012 a 2014, um orçamen-
to de mais de $ 40 milhões de investimentos em: 

desenvolvimento econômico local;
desenvolvimento empresarial; e
desenvolvimento social e institucional, inclusive em 
áreas de onde sai a mão de obra e nas comunidades 
das regiões em que operamos.

É uma área prioritária para o desenvolvimento em 2011 a 
implantação de uma estratégia integrada e abrangente de 
relacionamento com os stakeholders. A estratégia será 
alinhada aos processos e estratégias de relacionamento 
com os stakeholders já em prática na empresa, o que 
inclui a norma do Grupo referente ao relacionamento com 
stakeholders.
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Região África do Sul

À NOSSA VISÃO
GLOBAL

 
Africa do Sul
Produção de ouro (x 1.000 oz)  1.624
% de contribuição para a produção global 37,4
Número de empregados  32.082
Produtividade por empregado (oz/TEC) 5,85

1

1
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��

��
��

��

SR

Há mais de um século tem sido realizada Mineração em 
Pequena Escala na Bacia de Witwatersrand, resultando em 
uma série de questões remanescentes que demandam 
colaboração contínua e próxima ao governo, sindicatos, 
comunidades e ONGs. A AngloGold Ashanti interage 
ativamente com esses stakeholders através de encontros 
mensais com autoridades municipais, encontros trimestrais 
com comitês da Prefeitura e encontros bimestrais do Fórum 
de Mineração com os municípios relevantes, como o West 
Rand e Dr. Kenneth Kaunda.

Embora o seu perfil de produção esteja em declínio, a Região 
África do Sul contribuiu com 37% da produção da AngloGold 
Ashanti em 2011 e empregou 52% da mão de obra da 
empresa. Em contraste com outras regiões, praticamente 
todas as operações de mineração na África do Sul se dão em 
minas de grandes profundidades.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão

Estratégias regionais de sustentabilidade
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Dentre as iniciativas realizadas na região em 2011 estão:

�

�

�

�

�

Estratégias regionais de sustentabilidade - Região África do Sul

Mina Mponeng, Região de West Wits, África do Sul

”
Nontsha Liwane-Mazengwe

Outra prioridade para a região é a implementação de uma 
estratégia integrada para o meio ambiente que trate dos 
seguintes riscos mais importantes:

O potencial de liberação direta ou indireta de água poluída 
no meio ambiente como resultado de vazamentos de 
barragem de rejeitos e infiltração de água poluída.

Solos poluídos além das fronteiras atuais da área de 
mineração como resultado da liberação de rejeitos.

Poluição do ar e contaminação da terra como resultado 
do transporte eólico de poeira oriunda das barragem de 
rejeitos.

O desenvolvimento de uma estratégia integrada de 
gerenciamento hídrico para tratar de questões como 
possíveis inundações da mina, gerenciamento de águas 
subterrâneas e pluviais, bem como o impacto potencial 
das atividades de mineração para o abastecimento de 
água nas áreas vizinhas.
O desenvolvimento de modelos regionais de inundação de 
mina, planos de mitigação e opções de solução técnica 
para infiltração oriunda de barragem de rejeitos.
Trabalho piloto na inclusão do monitoramento e elaboração 
de relatórios sobre desempenho hídrico no âmbito do 
sistema técnico-operacional da empresa.
O comissionamento de uma nova barragem de controle 
de poluição (a Barragem North Boundary na área de 
West Wits) para reduzir significativamente o potencial de 
impactos no sistema fluvial local.
O desenvolvimento de uma diretriz de melhores práticas 
para a mitigação da poeira oriunda de barragem de 
rejeitos, incluindo a elaboração de um plano detalhado de 
implantação em um prazo de cinco anos.

A região estabeleceu metas agressivas de redução do 
consumo de água em 2011 e conseguiu registrar uma 
economia de 10% no uso da água potável em relação ao 
ano anterior. A África do Sul responde por cerca de 33% do 
consumo total de água da AngloGold Ashanti.

Questões sobre lençol freático na África do Sul
A intensa contaminação das águas subterrâneas é uma 
questão importante na África do Sul, onde as águas 
subterrâneas de algumas regiões de mineração antiga 
infiltraram áreas de escavações já encerradas. Essas águas 
se tornam ácidas quando expostas aos minerais de enxofre 
dessas escavações, apresentando um risco de contaminação 
de águas mais próximas da superfície e até mesmo dos 
recursos hídricos da superfície se nada for feito para conter o 
seu avanço.

Pode-se prevenir a contaminação com o bombeamento de 
água das operações subterrâneas desativadas. Contudo, 
o custo desse bombeamento é significativo e pode haver o 
risco de que seja realizado por um número cada vez menor 
de operadores à medida que uma área entra em processo 
de fechamento. A solução para essa questão não pode 
depender de uma única empresa e precisa ser tratada de 
forma holística pelo governo, pelas agências reguladoras, pela 
indústria da mineração e pelas comunidades. Estamos, nesse 
sentido, proativamente engajados com esses stakeholders na 
busca por soluções. Estamos discutindo com uma empresa 
de abastecimento de água a possibilidade de usar água 
bombeada e tratada para satisfazer as necessidades das 
comunidades em torno das operações e criar oportunidades 
de negócios. Já está em andamento um estudo de viabilidade.

Diretora da Escola Técnica Vaal Reefs, sobre a resposta dada pela 
AngloGold Ashanti às reclamações da escola com relação à poeira 
produzida pela nossa Barragem de Rejeitos, na área de Vaal River. A 
resposta levou à implementação acelerada de medidas de mitigação 
da poeira na barragem de rejeitos, juntamente com o estabelecimento 
de uma relação contínua com a escola e outros stakeholders da 
comunidade local. 

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011

“ A abordagem holística adotada pela 
AngloGold Ashanti para lidar com esse 
problema de longa duração é bem 
vista na medida em que sinaliza um 
compromisso em resolver a questão 
e mantê-la permanentemente sob 
controle. Trata-se de um processo de 
gerenciamento do bem-estar ambiental, 
e não apenas um evento isolado de 
gerenciamento da poeira.

A seção “País em destaque – África do Sul”, SR páginas 33 e 
34, apresenta com mais detalhes a estratégia de tecnologia e 
inovação e a questão a ela ligada referente à formulação de 
uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico.

SR   
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* Atribuível

Região África Continental

Produção de ouro (x 1.000 oz)*             249
% de contribuição para a produção global   5,8
Número de empregados*          1.461
Produtividade por empregado (oz/TEC)    18,61

Produção de ouro (x 1.000 oz)  512
% de contribuição para a produção global   11,8
Número de empregados  7.081
Produtividade por empregado (oz/TEC)   7,66

Produção de ouro (x 1.000 oz)  66
% de contribuição para a produção global    1,5
Número de empregados  790
Produtividade por empregado (oz/TEC)  7,00

Produção de ouro (x 1.000 oz)  494
% de contribuição para a produção global   11,4
Número de empregados  3.541
Produtividade por empregado (oz/TEC)   18,11

Produção de ouro (x 1.000 oz)*  249
% de contribuição para a produção global    5,8
Número de empregados  3.666
Produtividade por empregado (oz/TEC)  12,03

Estratégias regionais de sustentabilidade continuação

A região foi responsável por 36% da produção global de ouro 
da AngloGold Ashanti em 2011 e tem um significativo potencial 
de crescimento. No entanto, ao longo dos anos, o tratamento 
incorreto de questões sociais e ambientais nas operações da 
região África Continental afetou as atividades centrais da 
empresa na região.

Visando a um crescimento dos negócios na região que contri-
bua para um desenvolvimento social e econômico mais amplo, 
foi adotado um modelo abrangente e transformador para 
gerenciar questões de sustentabilidade – um modelo similar à 
transformação da segurança adotada pela AngloGold Ashanti.

Em 2011, começamos a desenvolver um modelo de transfor-
mação para a região. A implementação do modelo em cada 
operação será efetuada primariamente através do desenvolvi-
mento de estratégias de sustentabilidade das minas com base 
nas Metas de Desenvolvimento do Milênio estabelecidas pela 
ONU. Veja a seção “País em destaque – Gana” para uma 
explicação de como esse modelo está sendo introduzido de 
forma piloto na nossa operação em Siguiri. SR páginas 31-32

O modelo abrange o modo como trabalhamos e nos gerencia-
mos internamente, a qualidade dos relacionamentos com 
nossos stakeholders e o impacto que temos para os nossos 
diferentes grupos de stakeholders. Esse modelo é projetado 
para lidar positiva e proativamente com questões que já 
afetaram nossas atividades centrais, como:

Conflitos com as comunidades, os quais já levaram a 
manifestações e interrupções dos trabalhos em diversas 
operações. Na Mina Siguiri, em Guiné, por exemplo, tem 
havido contínuas manifestações em relação a questões de 
fornecimento de energia, indenização por desapropriação 
de terra e emprego. Na seção “País em destaque – Gana”, 
estão detalhadas as ações empreendidas em 2011 para 
trabalhos junto às comunidades locais com vistas à imple-
mentação de objetivos de desenvolvimento comuns;

Não cumprimento de normas ambientais, que resultou, em 
fevereiro de 2010, no fechamento temporário da Mina 
Iduapriem em Gana e, em março de 2010, na suspensão do 
processamento de ouro na operação de Obuasi. Medidas 
adotadas em 2011 para melhorar o desempenho ambiental 
em Gana estão detalhadas mais adiante; e 

Práticas inadequadas de indenização, as quais dificultaram 
o acesso da empresa a novos terrenos. Questões de indeni-
zação da comunidade em Ajopa, uma área de potencial 
crescimento para os negócios em Gana, foram resolvidas 
em 2011. Na Mina Siguiri (Guiné), contudo, a indenização 
continua sendo uma área de preocupação considerável.

Transformações na proporção que desejamos demandam 
muitos anos para serem alcançadas. Sabemos que a Anglo-
Gold Ashanti tem capacidade para atingir esse objetivo, como 
já provado a partir do nosso sucesso na transformação de 
nossos registros em segurança. Entretanto, mudanças reais e 
de longa duração precisam ocorrer de forma bem estruturada 
e controlada. Tendo isso em mente, dividimos a nossa jornada 
em três etapas distintas ao longo de um período de dez anos.

Para iniciar, consideramos um período de Estabilização. Esse 
horizonte de três anos, de 2012 a 2014, nos dará o tempo de 
que precisamos para assegurar a nossa licença social para 
operar. Alcançaremos o nosso objetivo garantindo que as 
nossas operações façam provisões que contemplem as suas 
áreas de risco e obrigações potenciais mais significativas.

Após essa etapa inicial, envidaremos esforços em um período 
de Otimização. Os esforços de otimização terão início em 
2012 e serão intensificados até 2018. O objetivo da AngloGold 
Ashanti durante esse período é garantir que as nossas opera-
ções não causem danos e que promovamos desempenhos de 
negócio e de sustentabilidade consistentes a partir da forma-
ção de uma mão de obra competente e engajada. Esse 
processo incluirá a implementação de sistemas e processos 
efetivos, eficientes e confiáveis.

     SR

�
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Iniciativas de sustentabilidade em Gana em 2011

Trecho do relatório do Painel de Especialistas em Sustentabilidade 
elaborado após visita a Gana em maio de 2011.

Câmara de Minas de Gana, em resposta ao Prêmio “Public Eye” 
conferido à AngloGold Ashanti em janeiro de 2011.

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011 Estratégias regionais de sustentabilidade - Região África Continental

PODCAST:
Richard Duffy, 
Vice-Presidente Executivo: Região África Continental, 
AngloGold Ashanti

Progresso nas estratégias de mudança em Gana

Podcast disponível em:
www.aga-reports.com/11/podcasts/

O período final da transformação é o Crescimento. Essa 
etapa levará de 2012 a 2022 e culminará com a AngloGold 
Ashanti se tornando a mineradora mais bem vista e sendo 
reconhecida mundialmente como a empresa líder em 
mineração. Nossa estratégia para concretizar esse objetivo 
inclui a implementação das melhores práticas em todas as 
unidades e a criação de um plano comum para a ampliação 
dos nossos recursos naturais. 

 

 
 
 
 
 

 

Na área de gerenciamento hídrico, que tem sido uma questão 
de grande preocupação entre os stakeholders, os avanços de 
2011 incluíram o comissionamento de uma planta de osmose 
reversa na seção norte da mina, a qual funciona em conjunto 
com tecnologias complementares de tratamento da água para 
garantir a sua liberação de acordo com as normas ganenses 
de qualidade da água. Na seção sul da mina, foi comissionado 
um equipamento adicional em 2011 para aumentar o volume 
da água que pode ser reciclada e reintroduzida no processo 
de produção. Em Iduapriem, foi comissionada com sucesso 
uma extensão da planta, a qual permite à operação liberar 
a água excedente em conformidade total com normas de 
liberação de efluentes. Em 2011, foi despendido um total de 
aproximadamente US$ 14 milhões em intervenções voltadas 
para o gerenciamento hídrico (inclusive plantas de tratamento 
e infraestrutura para águas pluviais).

Na área de gerenciamento de terras, a primeira fase do 
trabalho foi concluída, com a realização de uma análise de 
riscos.

“Para ter sucesso (em Obuasi), a empresa 
precisa tratar a operação de forma 
sistêmica no seu planejamento, no seu 
relacionamento e comunicação com 
stakeholders, nos seus investimentos, na 
sua governança e no seu desenvolvimento 
de competências.”

Em 2011, a estratégia de mudança na Mina Obuasi em Gana 
foi uma área de foco importante para a AngloGold Ashanti. A 
operação enfrenta uma série bem documentada de desafios 
operacionais e de sustentabilidade, mas continua sendo um 
dos maiores corpos de minério do mundo, apresentando uma 
base de Recursos Minerais superior a 30 Moz.

No começo de 2011, foi designada uma força-tarefa operacio-
nal. Conseguimos promover a estabilidade operacional, de 
modo que as operações atingiram as metas de custos e de 
produção em 2011, e a força-tarefa está fazendo novos planos 
de crescimento no médio e no longo prazo.

Como parte da estratégia de mudança em Obuasi, foi lançada 
uma iniciativa para tratar de questões de sustentabilidade em 
níveis mais elevados. Essa estratégia envolve reconfigurar as 
equipes responsáveis por questões ambientais e sociais – mais 
do que dobrando o seu tamanho e implementando estratégias 
agressivas para enfrentar alguns dos desafios mais persisten-
tes e de longa data em Obuasi. Em 2011, as equipes de 
sustentabilidade fizeram progresso na alocação de pessoal e 
no desenvolvimento de descrições claras dos seus respectivos 
cargos. Foram realizados um plano e orçamento de trabalho 
ambiental, e houve avanços em diversos projetos ambientais.

Membros do nosso Painel de Especialistas em 
Sustentabilidade visitaram a vila Dokyiwa em Obuasi 
(Gana), durante a sua construção pela AngloGold 
Ashanti em meados de 2011. Essa área foi projetada 
para reassentamento da comunidade de Sanso que 
antes ocupava uma região próxima à nossa barra-
gem de rejeitos, a qual era insegura. Os membros do 
painel não tiveram que usar todo o equipamento de 
proteção pessoal porque não adentraram à vila em 
construção.

“Em Gana em particular, toda avaliação de 
desempenho precisa ser contemplada à luz 
de um contexto de mais de 110 anos de 
mineração. No passado, parte dos recur-
sos minerais do país foi explorada por meio 
de métodos de mineração e gerenciamento 
ambiental que são insatisfatórios para os 
padrões de hoje. ”



A Região Américas responde por cerca de 21% da produção 
atual da AngloGold Ashanti, contando com operações no 
Brasil, na Argentina e nos EUA. Essa região representa 
uma área relevante para o crescimento da empresa, pois 
inclui projetos de exploração já em estágio avançado de 
avaliação econômica na Colômbia (La Colosa e Gramalote). 
A localização desses projetos pode ser vista no mapa 
disponibilizado na seção “País em destaque – Colômbia”. 
       páginas 53-54
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Fernanda Ferreira Caetano, da Agência de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Sabará, em um fórum com stakeholders da AngloGold Ashanti. 
Sabará é um Município do Estado de Minas Gerais, no Brasil, no qual está 
localizada a Mina Cuiabá.

 

1

1

2

2

3

3

Argentina

Brasil

EUA

* Atribuível

Região Américas

Produção de ouro (x 1.000 oz)*            196
% de contribuição para a produção global  4,5
Número de empregados         1,644
Produtividade por empregado (oz/TEC)   17,64

Produção de ouro (x 1.000 oz)*            428
% de contribuição para a produção global  9,9
Número de empregados         5.164
Produtividade por empregado (oz/TEC)   16,52

Produção de ouro (x 1.000 oz)            267
% de contribuição para a produção global  6,2
Número de empregados            581
Produtividade por empregado (oz/TEC)   44,31

“O compromisso de responsabilidade 
social da AngloGold Ashanti demonstra 
transparência, dignidade e respeito pelos 
stakeholders e deixa claro que a questão 
não é só fazer mineração.”

As áreas de foco em 2011 incluíram prioridades relativas a 
essas operações e projetos de exploração:

Melhoria no desempenho em segurança. No âmbito da 
nossa meta de, no longo prazo, conseguir operar sem 
lesões, um desafio representativo na região era tratar da 
questão de incidentes com contratadas.

Abordagens comuns para mapeamento dos stakehol-
ders e avaliação do risco social. A introdução de maior 
consistência nesses processos permitirá avaliações de 
riscos mais efetivas e relacionamentos com os stakehol-
ders de toda a região.

Garantia de que aspectos de sustentabilidade em 
trabalhos de pré-viabilidade ocorram conforme o 
planejado em La Colosa. Esse grande projeto de explora-
ção tem o potencial de contribuir significativamente para a 
produção anual da AngloGold Ashanti. Esse trabalho inclui 
um forte foco em questões ambientais, comunicações, 
relacionamento com as comunidades e desenvolvimento 
econômico local. 

Melhoria de processos para garantir submissões 
oportunas de pedidos para obtenção licença. Essa 
melhoria permitiu que os projetos e as expansões progre-
dissem sem grandes percalços.

Demonstração do compromisso da AngloGold Ashanti 
em se tornar a empresa líder em mineração. Por exem-
plo, as nossas operações no Brasil mantiveram o seu 
Certificado de Responsabilidade Social (NBR16001) após 
a realização de um monitoramento.

Em outubro de 2011, a Mina CC&V, nos Estados Unidos, foi 
reconhecida pelo Programa de Liderança Ambiental Voluntá-
ria do Departamento de Saúde Pública do Colorado. A Mina 
CC&V recebeu uma renovação de três anos para a sua certifi-
cação no nível “ouro” (nível mais avançado) do programa, o 
qual reconhece empresas que voluntariamente ultrapassam a 
mera aderência aos regulamentos estaduais e federais e se 
comprometem a realizar melhorias ambientais contínuas, 
juntamente com um registro consubstanciado de gerencia-
mento ambiental bem-sucedido e sem qualquer transgressão 
significativa.

Estratégias regionais de sustentabilidade continuação



O início da produção em uma nova mina, o Projeto de Joint 
Venture Tropicana, planejado para 2013, fará com que a 
região passe de uma única operação – Sunrise Dam – para 
duas operações.

Joint Venture Tropicana

Dentre as prioridades de sustentabilidade, destacam-se:

O desenvolvimento de sistemas comuns em toda a região, 
garantindo a implementação consistente de normas de 
sustentabilidade em todo o Grupo.

O gerenciamento efetivo da segurança das contratadas em 
Tropicana durante o restante da etapa de construção para 
garantir que o projeto seja executado com segurança. Com 
o atual boom da mineração no oeste da Austrália, há uma 
carência de pessoas qualificadas no setor mineral. Os 
sistemas de segurança e treinamento precisam, portanto, 
ser reforçados para garantir que os operadores estejam 
atingindo o nível mínimo de competência e para que sejam 
evitados incidentes.

O desenvolvimento e implementação de um plano para a 
comunidade regional baseado em dois componentes 
principais – comunicação e investimento – para dar suporte 
ao estabelecimento de relações positivas com a comunida-
de.

Implementação de um sistema de aderência que identifica 
todas as questões legislativas de licenciamento ambiental e 
outras obrigações para permitir que os sistemas de gover-
nança possam medir o nível de cumprimento dos requisitos 
estabelecidos.

O modelo de aprovação adotado para a Joint Venture 
Tropicana tem sido visto como benchmark nas aprovações 
ambientais no oeste da Austrália. A equipe responsável pelas 
aprovações enfocou o acesso às melhores informações e 
métodos científicos disponíveis para garantir um resultado 
positivo para o meio ambiente dentro do Grande Deserto de 
Vitória e para atender aos anseios das comunidades interes-
sadas e dos demais stakeholders da empresa.

Visando à eficiência, foram mobilizados recursos significativos 
já no início do processo de planejamento para primeiramente 
avaliar o que era importante para a comunidade e para os 
stakeholders e, em seguida, compreender melhor o ambiente 
biológico em que ocorreriam as atividades de mineração. As 
preocupações e interesses dos stakeholders foram pondera-
dos no processo de aprovação, e foi dado feedback durante 
todo o processo.

P25

Região Australásia

�

�

�

�

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 201 Estratégias regionais de sustentabilidade - Região Australásia

 
Austrália1

1

Paul Vogel, Presidente do Departamento de Proteção Ambiental, 
(fonte: EPA Newsletter – julho de 2011).

Produção de ouro (x 1.000 oz)               246
% de contribuição para a produção global     5,7
Número de empregados                 509
Produtividade por empregado (oz/TEC)  38,93

O relatório anual do departamento de 2010/2011 também 
elogiou a Joint Venture Tropicana pelo extenso programa 
de pesquisa biológica que, segundo consta, ajudou 
imensamente no processo de avaliação.

Poucas são as informações biológicas disponíveis para dar 
suporte ao desenvolvimento de projetos de extração em 
ambientes remotos e desafiantes como o do Grande Deserto 
de Vitória. Como parte da avaliação do impacto ambiental e 
do processo de aprovação, a equipe de projetos mapeou 
cerca de 230.000 ha de vegetação para permitir a contextuali-
zação dos impactos (os quais deixarão uma pegada ecológica 
reduzida, de no máximo 3.400 ha). Esse processo instituiu um 
benchmark para projetos de mineração, sendo que a prática 
era normalmente a prospecção da área de impacto direto. A 
análise para além da pegada da mina demonstra a adoção de 
princípios de precaução e permite a formação de uma base de 
conhecimento.

Os valores ambientais e as restrições da região foram compa-
rados criticamente a partir de pesquisas de campo e interpre-
tações periódicas e apropriadas. A mina foi projetada para 
evitar habitats críticos, floras raras e sítios arqueológicos, bem 
como para minimizar impactos ambientais.

“Um exemplo de boa avaliação que aten-
deu às expectativas do Departamento de 
Proteção Ambiental em termos de compor-
tamento corporativo e informações 
ambientais de alta qualidade é o Projeto 
Tropicana Gold”.
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Joint Venture Tropicana, Havana Deeps, Austrália

Estratégias regionais de sustentabilidade continuação

Foi estabelecido um Painel de Especialistas em Sustentabili-
dade formado por membros da comunidade local, institui-
ções acadêmicas, comunidade jurídica e comunidade científi-
ca. Esse Painel se reuniu mensalmente durante a produção 
da documentação ambiental e sua contribuição teve um 
papel positivo na elaboração do documento. A Joint Venture 
Tropicana também estabeleceu o Fundo Fiduciário para a 
Biodiversidade, o qual servirá para ampliar, no longo prazo, o 
conhecimento científico sobre o Grande Deserto de Vitória. O 
Fundo Fiduciário para a Biodiversidade tem recebido a 

aprovação do governo federal australiano e será um legado 
bem-sucedido das atividades empreendidas pelo projeto.

Prova da liderança corporativa dos parceiros da Joint Venture 
Tropicana e do compromisso da equipe de responsável pela 
aprovação foi que a aprovação ministerial do projeto foi 
obtida dentro do prazo, com atendimento das necessidades 
e expectativas dos stakeholders e ampliação do conheci-
mento e entendimento científico sobre essa parte remota e 
importante localizada no oeste da Austrália.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Estratégias de sustentabilidade
durante o ciclo de vida

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 201 Estratégias de sustentabilidade durante o ciclo de vida

ATÉ O FECHAMENTO
Exploração de Áreas Novas (Greenfields)

A unidade de negócios para exploração de áreas novas 
(greenfields) opera, ao todo, em 17 países.

Uma prioridade para a unidade de negócios em 2011 foi 
ampliar a capacidade de gerenciamento da sustentabilidade 
em todas as regiões, partindo-se do reconhecimento de que:
Unidade de negócios para exploração de greenfields tem o 
potencial de gerar impacto tanto positivo como negativo para 
o meio ambiente e para as comunidades locais.

Intervenções de ações adequadas em termos de sustentabili-
dade, como o estabelecimento de estruturas de relaciona-
mento com as comunidades e realização de estudos de 
diagnóstico social e ambiental, devem ser integradas aos 
programas de exploração desde a sua concepção para que 
possam mitigar riscos e maximizar oportunidades.

Atividades de sustentabilidade devem evoluir com os projetos 
de exploração e se tornarem mais robustas à medida que se 
avança nos projetos.

Atrasos nos projetos podem geralmente ser atribuídos a falta 
de apoio das comunidades locais e podem refletir diretamente 
em uma diminuição do valor do projeto e/ou da capacidade de 
levar o projeto para a etapa de produção.

Foram introduzidos em 2011 processos de Diligência Prévia 
(due diligence) que incluam a avaliação de questões de 
sustentabilidade em projetos de produção. Esses projetos 
foram testados em um piloto em uma joint-venture sem 
controle gerencial da AngloGold Ashanti nas Ilhas Salomão. 

Os resultados serão utilizados para nortear as discussões que 
vêm sendo feitas junto a equipes locais e para desenvolver 
programas de relacionamento com as comunidades e 
proteção ambiental juntamente com a evolução do programa 
de avaliação técnica já no início desse projeto de exploração.

Esse exercício de Diligência Prévia foi o primeiro passo em um 
programa de longa duração para a melhoria da supervisão de 
programas de exploração de greenfields, cujo objetivo é 
permitir que a AngloGold Ashanti tome decisões mais bem 
informadas sobre os projetos, identificando os principais 
riscos já no início do ciclo de vida de novos projetos de minera-
ção e mitigando esses riscos com maior efetividade.

Também foram tomadas medidas em 2011 para incorporar 
questões de sustentabilidade de forma mais consistente em 
outros aspectos do ciclo de vida dos projetos. Por exemplo, 
especialistas em sustentabilidade agora participam formal-
mente de revisões de projetos de investimento para garantir 

que seja dado o devido tratamento às questões de sustentabi-
lidade na fase de desenho e que os planos e orçamentos 
incluam previsões de sustentabilidade antes mesmo de serem 
aprovados.

Fechamento e reabilitação de minas

Um aspecto inevitável da operação de toda mina é o planeja-
mento contínuo do seu fechamento. Isso inclui as estimativas 
associadas de custos com encargos e a garantia de provisões 
financeiras adequadas para cobrir esses custos em conformi-
dade com a legislação e/ou regulação pertinente.

Através da implementação da nossa norma de gerenciamento 
do fechamento e reabilitação de minas, objetivamos assegurar 
que o planejamento do fechamento seja uma atividade que se 
estende desde o desenho da exploração e da mina até o fim 
da vida útil da mina. Isso implica a necessidade de criar uma 
"mentalidade de fechamento”, de acordo com a qual cada 
etapa do desenho e da execução do projeto inclua considera-
ções relativas às potenciais questões de fechamento, permi-
tindo, sempre que possível, um planejamento e um desenho 
que facilite os quesitos de fechamento e os custos de reabilita-
ção da área. Sem um planejamento adequado, é grande a 
probabilidade de a empresa ficar exposta a custos mais 
elevados, perder oportunidades e sofrer processos indeniza-
tórios e danos à sua imagem.

Entre as preocupações associadas ao fechamento de minas 
está a necessidade de garantir que os compromissos junto às 
comunidades são registrados e cumpridos. A nossa norma de 
fechamento de minas estipula que o planejamento do fecha-
mento deve ser feito em consulta a representantes da comuni-
dade. Ao longo dessas consultas, são levantadas diversas 
questões, as quais demandam soluções específicas para 
cada unidade, como a preservação da subsistência, a 
provisão e gerenciamento da infraestrutura, bem como geren-
ciamento e reabilitação contínua do terreno.

Em 2011, continuamos dando, no nível operacional, um 
enfoque significativo para o planejamento de fechamento de 
minas para atingirmos ao final do ano a meta de implementar 
um planejamento de fechamento de minas alinhado à nossa 
norma de fechamento de minas (www.anglogoldashanti.com/
sustainability). Essa meta foi alcançada, com exceção da 
Região África Continental, que enfrentou alguns desafios para 
o desenvolvimento de planos de fechamento adequados.  Em 
2011, os stakeholders foram consultados quanto aos objeti-
vos de uso futuro da terra e foram realizados estudos para 
compreender os impactos e riscos atuais associados aos 
fechamentos. A região agora está trabalhando para cumprir 
um novo prazo de aderência à norma: dezembro de 2012.



Embora essa visão tenha sido projetada com relação à 
indústria da mineração na África, ela tem relevância global 
e reflete muitos dos aspectos da nossa visão de mineração 
sustentável em todos os continentes em que operamos.

A AngloGold Ashanti busca contribuir para o desenvolvimento 
econômico sustentável em nossas regiões de operação por 
meio de:

Contribuições diretas através de investimentos em 
comunidade da ordem de US$ 20,6 milhões em 2011 
(excluindo joint-ven tures);
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Demonstração de valor econômico agregado
 para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro

$ milhões % 2011 % 2010

Valor econômico gerado
Vendas de ouro e receita com subprodutos (1)

Juros recebidos
Royalties recebidas (1)

Receita com investimentos (2)

97 6.794 97 5.463
1 52 1 43
1 79 – 8
1 75 2 106

Valor econômico total gerado 100 7.000 100 5.620

Valor econômico distribuído
Custos operacionais (3)

Salários, remuneração e outros benefícios para os empregados
Pagamentos a fornecedores de capital

36 2.519 41 2.289
21 1.459 24 1.365
5 327 4 233

– Custos financeiros e encerramento de obrigações 3 196 3 166
2 131 1 67

Pagamentos aos governos
6 407 3 147

Investimento em comunidades (6) – 21 – 16

Valor econômico total distribuído 68 4.733 72 4.050

Valor econômico retido 32 2.267 28 1.570

(1)  
Em 2011, as vendas de ouro e royalties recebidas aumentaram devido ao aumento nos preços do ouro.

(2) O ano de 2010 inclui um lucro com a venda de ações da B2Gold Corporation.
(3)   Inclui perdas de $ 8 milhões referentes à baixa de ativos em 2011 (2010: U$ 18 milhões), e o ano de 2010 incluiu realização de perdas de U$ 277 milhões em 

derivativos não associados à carteira de hedge. 
(4)   

(5) 

(6) 
Os investimentos em comunidades excluem os casos de joint ventures contabilizadas por equivalência patrimonial.

Geração de benefícios econômicos sustentáveis

METAS COMUNS

– Dividendos (4)

– Tributação atual (5)

A Visão de Mineração Africana, adotada pelos líderes de 
estado e de governo africanos em fevereiro de 2009 e 
endossada por eles em dezembro de 2011, preconiza “uma 
indústria da mineração sustentável e bem administrada 
que reúna e utilize recursos com efetividade, que seja 
segura, saudável, socialmente responsável e bem vista 
pelas comunidades vizinhas, que respeite o meio ambiente 
e que promova inclusão de gênero e étnica". Essa visão 
também defende uma “exploração transparente, equitativa 
e otimizada dos recursos minerais para dar sustentação 
a um amplo crescimento sustentável e desenvolvimento 
socioeconômico”.

Durante o terceiro trimestre de 2011, a empresa passou a efetuar pagamento de dividendos com frequência trimestral, em vez de semestral, o que resultou 
em mais dividendos no ano.

Os pagamentos aos governos se baseiam nos tributos atuais, os quais aumentaram em razão de perdas de incentivos tributários e maiores lucros.
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Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 201 Geração de benefícios econômicos sustentáveis

Projeto de agricultura na vila Nykabale,  próxima à Mina Geita, na Tanzânia. A AngloGold Ashanti patrocina 
esse projeto autossustentável, que fornece verduras para a comunidade e para a Mina Geita.

Pagamentos aos governos  
de cada país
para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2011 ($ mi)

Africa do Sul 313,3

Mali 164,1

Brasil 138,2

Argentina 133,7

Austrália 122,2

Tanzânia 101,1

Guiné 98,5

Gana 97,9

EUA 19,8

Congo 11,1

Colômbia 10,9

Namíbia 9,2

Uma classificação mais detalhada desses pagamentos pode ser 
acessada na versão on-line deste relatório.

Oportunidades de emprego, incluindo, sempre que 
possível, oferta de emprego para membros das 
comunidades locais;

Pagamentos equitativos ao governo em relação aos 
recursos extraídos, incluindo direitos, royalties e impostos 
diretos e indiretos; e

Promoção de objetivos de transparência e boa governança 
por meio da divulgação de todos os pagamentos efetuados 
ao governo e do apoio à Iniciativa de Transparência das 
Indústrias Extrativistas, uma norma global para que as 
empresas extrativistas divulguem o que foi pago e os 
governos divulguem o que foi recebido.

A nossa declaração de valor econômico agregado, 
apresentada na página anterior, detalha o valor gerado e 
distribuído em 2011 através de salários dos empregados, 
investimentos em comunidade e tributação atual.

Os pagamentos efetuados aos governos de cada país são 
mostrados no gráfico a seguir.

A AngloGold Ashanti é membro da Iniciativa de Transparência 
das Indústrias Extrativistas e tem o compromisso de 
apoiar seus objetivos de governança e transparência fiscal. 

Compartilhamos do princípio da Iniciativa de Transparência 
das Indústrias Extrativistas de que transparência e 
governança sólida são fundamentais para a promoção de um 
desenvolvimento econômico sustentável. Divulgamos todos 
os pagamentos efetuados aos governos, independentemente 
de o país fazer ou não parte da Iniciativa de Transparência 
das Indústrias Extrativistas.

Dos países em que a AngloGold Ashanti opera, apenas Gana 
e Mali aderiram à Iniciativa de Transparência das Indústrias 
Extrativistas e Guiné, Tanzânia e Congo são países candidatos 
a aderir à iniciativa. Reconhecemos os esforços desses 
países para cumprir os requisitos impostos pela Iniciativa de 
Transparência das Indústrias Extrativistas.

Em nossa estrutura de desenvolvimento sustentável, 
manifestamos a nossa ambição por trabalhar com as 
comunidades e os governos locais no sentido de definir áreas 
para criação mútua de valor. Isso exigirá que compreendamos 
os riscos e mecanismos que permitirão o sucesso de uma 
operação e invistamos nas áreas que tratam esses riscos 
e oportunidades de forma relevante para as comunidades 
afetadas pela operação. Em 2011, começamos o processo 
de incorporação dessa abordagem às estratégias regionais de 
sustentabilidade e o processo de desenvolvimento de metas 
de resultados na área da comunidade.

Dentre os principais projetos empreendidos em 2011, estão:

No Congo, comissionamento de um projeto de milhares 
de milhões de dólares que inclui a reconstrução de uma 
rodovia de 4,2 km cortando a cidade de Bunia e reparação 
da Barragem Hidrelétrica Budana, que fornece energia para 
a cidade.

Na Colômbia, um projeto voltado para a ampliação da 
competência de fornecedores locais atuais e em potencial. 
A iniciativa envolve 50 empreendedores locais que 
receberam microcrédito para fomentar o desenvolvimento 
de seus negócios.

Investimos substancialmente em comunidades em 2011, 
despendemos cerca de $ 20,6 milhões (desconsiderando-se 
as joint-ventures) em diversos projetos comunitários em todo o 
mundo (contra $ 16,08 milhões em 2010) e estabelecemos 
definições claras de investimentos em comunidade para todas 
as operações.



Nosso intento é que sejamos membros responsáveis das 
comunidades dos locais em que operamos. Nesse sentido, 
em 2011, trabalhamos para atingir os seguintes objetivos 
estabelecidos em nosso relatório do ano anterior:

Definição de expectativas de desempenho social e 
comunitário por meio de normas de gerenciamento 
enfocadas nas comunidades; e

Inclusão de questões comunitárias no sistema de 
gerenciamento ISO 14001 para integrar os sistemas 
comunidades e meio ambiente com maior efetividade.

Tendo em vista essas metas, elaboramos e aprovamos 
um conjunto de normas na área de relações com as 
comunidades. Essas normas serão implementadas de forma 
preliminar, devendo ainda ser realizados trabalhos adicionais 
para compreender a amplitude das obrigações financeiras 
resultantes da aplicação dessas normas. Essas normas 
preliminares, baseadas na boa prática internacional e nas 
diretrizes ISO 26000, darão suporte ao desenvolvimento de 
uma abordagem mais sólida no que diz respeito às relações 
com as comunidades e às contribuições econômicas de 
todo o Grupo. Essas normas entraram em vigor em outubro 
de 2011, abrangendo:

Essas normas de gerenciamento foram aprovadas antes 
da entrada em vigor da versão revisada das normas da 
IFC (International Finance Corporation), em janeiro de 
2012. Como acompanhamos o trabalho da IFC durante 
a elaboração dessas normas, é provável que não serão 
necessárias mudanças substanciais para que possamos 
alinhar as nossas normas às da IFC. Uma exceção pode ser 
a questão do Consentimento Prévio Livre e Esclarecido que 
faz parte da norma de gerenciamento no que diz respeito 
a Povos Indígenas. No momento, estamos aguardando 
o resultado da interação do Conselho Internacional de 
Mineração e Metais (ICMM) com a IFC para começarmos a 
tratar do assunto.
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Devido ao fato de as normas de gerenciamento das 
comunidades apenas terem entrado em vigor em outubro de 
2011, a meta para incorporação de aspectos comunitários 
na ISO 140001 foi postergada para 2014. O monitoramento 
desse compromisso será incluído no programa de revisão 
da implementação e aderência às normas.

O relacionamento com nossos parceiros sociais continua 
sendo uma estratégia fundamental para gerarmos benefícios 
tanto para a AngloGold Ashanti como para as comunidades 
locais. Temos ciência de que ainda são necessárias melhorias 
na interação com os stakeholders em todo o Grupo, mas em 
diversas unidades já podemos ver resultados de abordagens 
sólidas e estratégias voltadas para o relacionamento com os 
principais stakeholders. Por exemplo:

Na Mina CC&V, nos EUA, estamos interagindo com o 
governo local para formular e fazer parcerias em programas 
locais de desenvolvimento social e econômico.

Na Mina Obuasi, em Gana, mantemos nossos 
relacionamentos com os governos local e nacional, a 
Câmara de Minas, a Comissão Mineral e diversos grupos 
de interesse para encontrar soluções sustentáveis no que 
diz respeito ao desafio imposto pela Mineração Artesanal 
e pela Mineração em Pequena Escala na região.

Na Região África do Sul, estabelecemos laços com os 
prefeitos de alguns dos centros de origem de mão de 
obra para a identificação de potenciais projetos locais de 
desenvolvimento econômico nessas áreas.

Em 2012, desenvolveremos diversas diretrizes de 
gerenciamento referentes às comunidades para dar 
efetividade a algumas das normas. Dentre elas, haverá 
uma diretriz sobre relacionamento com os stakeholders. 
O objetivo é auxiliar as operações no estabelecimento de 
relacionamentos práticos, efetivos e estratégicos com os 
stakeholders e parceiros sociais. Dois estudos de caso da 
seção “País em Destaque” nos permitirão entender melhor 
como essas questões estão sendo gerenciadas em Guiné e 
na África do Sul.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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                                        DE UM
MODELO DE PARCERIA COM
A COMUNIDADE

As Metas de Desenvolvimento 
do Milênio

Uma comunidade adjacente à Mina Siguiri (Guiné),
onde estamos empreendendo esforços para 
aproveitar oportunidades sociais e ambientais 
relevantes

Em 2000, 189 nações se comprometeram a retirar 
as pessoas da situação de extrema pobreza e de 
diversas privações. Esse compromisso se tornou as 
oito Metas de Desenvolvimento do Milênio, a serem 
atingidas até 2015. Em setembro de 2010, líderes 
globais renovaram o compromisso de acelerar os 
avanços para o cumprimento dessas metas.

Em Guiné, a AngloGold Ashanti opera a Mina Siguiri. A 
concessão compreende uma área de quase 1.500 km2 em 
uma localidade relativamente remota do nordeste do país, a 
aproximadamente 850 km da capital, Conakry.

A mina está localizada em uma área com significativo poten-
cial de produção aurífera e há séculos constitui uma área 
tradicional de mineração artesanal. A atividade econômica 
local está estritamente ligada à mineração do ouro. Dado 
esse contexto e os diversos desafios que a AngloGold 
Ashanti já enfrentou na operação da mina, reconhecemos 
que, para a sustentabilidade da empresa no longo prazo, 
precisávamos desenvolver uma abordagem de gerencia-
mento da operação voltada para a criação de valor além da 
extração do corpo de minério, também contemplando as 
necessidades dos diversos stakeholders da região.

A abordagem que foi desenvolvida alinha as nossas ativida-
des enfocadas na sustentabilidade a um plano de desenvol-
vimento local baseado nas Metas de Desenvolvimento do 
Milênio – veja abaixo. Esse enfoque nas Metas de Desenvol-
vimento do Milênio ancorará a AngloGold Ashanti em objeti-
vos de desenvolvimento mensuráveis e, simultaneamente, 
permitirá que lidemos com ameaças, obrigações e oportuni-
dades sociais e ambientais diretamente resultantes das 
nossas operações. Queremos atingir essa meta e continuar 
cumprindo os compromissos regulatórios e de sustentabili-
dade da AngloGold Ashanti nos níveis nacional e internacio-
nal. Espera-se que os resultados contribuam para maximizar 
os benefícios tangíveis para as comunidades e aumentar os 
resultados de desenvolvimento mensuráveis nas comunida-
des em que operamos. A implementação dessa abordagem 
é uma oportunidade para que a AngloGold Ashanti estabele-
ça relações ativas com os stakeholders e o faça de tal forma 
que estes possam participar do planejamento da empresa e, 
assim, seja possível estreitar os laços de colaboração entre 
as partes.
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País em Destaque – Guiné continuação

Introduction Context and strategy Global priorities and progress Review processes

Medina Camara, membro da comunidade e 
empregada da Mina Siguiri (Guiné)

contribuam para maximizar os benefícios tangíveis para as 
comunidades e aumentar os resultados de desenvolvimento 
mensuráveis nas comunidades em que operamos.  A 
implementação dessa abordagem é uma oportunidade para 
que a AngloGold Ashanti estabeleça relações ativas com 
os stakeholders e o faça de tal forma que os stakeholders 
possam participar do planejamento da empresa e, assim, 
seja possível estreitar os laços de colaboração entre as 
partes. 

A AngloGold Ashanti enfrenta três desafios distintos, mas 
interdependentes na operação da Mina Siguiri:

Baixos níveis de desenvolvimento econômico. A região 
de Siguiri desenvolve pouca atividade econômica além 
da mineração. Há um nível elevado de dependência em 
relação à mineração do ouro, com acesso limitado a meios 
alternativos de subsistência. O desafio para a AngloGold 
Ashanti é desempenhar um papel catalisador que facilite 
o desempenho socioeconômico conduzido pelo governo, 
por organizações da sociedade civil e por indivíduos ao
redor das nossas operações de mineração.

Forte cultura de mineração artesanal (conhecida na 
área como “orpaillage”), que é endêmica da região. Essa 
forma de mineração faz uso intensivo de mão de obra e é 
amplamente desenvolvida com poucas considerações com 
relação ao impacto ambiental e ao impacto na saúde e 
segurança dos trabalhadores. Nos termos dos acordos de 
licença para mineração vigentes em Siguiri, os mineradores 
artesanais estão autorizados a fazer explorações na área 
de concessão, desde que não trabalhem em áreas que 
estejam sendo ativamente exploradas pela empresa.

Crescimento do número de mineradores artesanais 
operando em torno da concessão, com um significativo 
número de imigrantes vindos de regiões vizinhas por 
causa de condições econômicas que incluem a elevação 
do preço do ouro. Esse crescimento causa interrupções 
significativas e gera questões de segurança para a 
operação.

Além de preocupações relacionadas ao gerenciamento 
da saúde, da segurança do trabalho e do meio ambiente, 
esses três fatores consistem em um problema de segurança 
patrimonial para a operação. Em 2011, dobrou o número 
de prisões por invasão das nossas áreas em exploração 
ativa, e esse quadro continua crescendo. O gerenciamento 
operacional continua sendo uma estratégia para tratar 
do problema, mas as estruturas sociais e de liderança da 
comunidade estão instáveis e têm se mostrado de difícil 
interpretação e trato nas relações com as comunidades 
e nas atividades de relacionamento com os stakeholders. 
Por exemplo, as estruturas governamentais locais, 
que tradicionalmente eram vistas como um canal de 
comunicação com as comunidades locais, não estão 
funcionando efetivamente mais. Apesar dos esforços da 
operação até o momento, as relações com associações 
formais e com o governo local não têm trazido os resultados 
desejados, havendo ainda oportunidades de aprofundar o 
relacionamento e o diálogo com um grupo de stakeholders 
mais amplo e heterogêneo.

Essa situação complexa, dinâmica e cada vez mais 
desafiadora em Siguiri fez com que a mina se tornasse forte 
candidata para o desenvolvimento de um novo modelo 
de operação, tanto no âmbito da AngloGold Ashanti 
como no âmbito da região. De acordo com a estrutura 
de desenvolvimento sustentável desenvolvida para a 
empresa como um todo, essa nova abordagem enfatiza 
um relacionamento com a comunidade que seja enraizado 
em processos operacionais confiáveis e pautados em 
considerações sobre:

Esse projeto ainda está em fase de desenvolvimento e, até 
o momento, foram definidos aspectos procedimentais, mas 
nenhuma solução concreta. Contudo, continuamos otimistas 
quanto à oportunidade de Siguiri desenvolver uma operação 
que possa agregar valor para todos os stakeholders e 
tornar-se um modelo de como a AngloGold Ashanti deve 
estabelecer no futuro rela cionamentos bem-sucedidos 
com as comunidades locais. Projeta-se que o modelo 
desenvolvido em Siguiri seja replicado e ampliado para outras 
unidades da empresa na região ao longo dos próximos dois 
anos.

Além disso, a região está geograficamente afastada das 
estruturas de governo nacionais. Um governo democrático 
recém-formado enfrenta múltiplos desafios de desenvolvi-
mento social e econômico, e Siguiri é apenas mais uma área 
dentro de uma longa lista de prioridades.

Impactos sociais e ambientais;

Melhoria das relações com as comunidades;

Participação em investimentos nas comunidades para 
cumprir as Metas de Desenvolvimento do Milênio;

Estabelecimento de parcerias com as comunidades locais 
para identificar, projetar e implementar iniciativas que 
beneficiem tanto a essas comunidades como a própria 
mina;

Fortalecimento das competências do governo, empodera-
mento local e coordenação de planos de desenvolvimen-
to; e

Mobilização e diversificação das contribuições da Anglo-
Gold Ashanti para planos de desenvolvimento local, o que 
atualmente inclui o governo, doações internacionais, 
ONGs e contribuintes individuais e do setor privado.
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Membros internacionais do Consórcio de Tecnologia e Inovação visitaram a mina Great Noligwa, na África do 
Sul, para avaliar os avanços do consórcio na AngloGold Ashanti

COMBINANDO TECNOLOGIA
E DESENVOLVIMENTO

Na África do Sul, as escavações da AngloGold Ashanti já 
atingem profundidades de quase 4.000 metros. Os avanços 
nessas áreas subterrâneas exigirá que encon-tremos novas 
soluções para desafios operacionais, especialmente no que se 
refere à segurança do traba-lho. Antecipando esses desafios na 
Região África do Sul, o grupo identificou duas áreas de trabalho 
estraté-gicas e interligadas: inovação tecnológica e 
desenvolvi-mento socioeconômico.

É preciso inovação tecnológica para garantir que a mineração 
continue sendo um processo seguro e competitivo no futuro, o 
que é particularmente crucial em se tratando de mineração em 
grandes profundida-des. A AngloGold Ashanti, portanto, criou 
o Consórcio Tecno-logia e Inovação como um veículo para o 
desenvolvi-mento de tecnologias inovadoras e processos de 
gerenciamento que ampliem a segurança do trabalho e as 
eficiências da empresa.

O consórcio reúne uma série de atores importantes de todo o 
mundo, todos eles líderes inovadores em suas respectivas 
áreas. O consórcio tem desenvolvido ferra-mentas para ampliar 
as oportunidades de comunicação entre os participantes, 
utilizando um modelo de inova-ção aberto que traz não apenas 
diversidade, mas também velocidade e um registro consubs-
tanciado do processo de inovação. Um website com recursos 

de formação de redes sociais – www.aga-tic.com – dá supor-
te para a colaboração entre os membros das equipes, muitos 
dos quais trabalham em continentes distintos e não podem se 
encontrar pessoalmente com frequência. 

Ao dar os primeiros passos para o estabelecimento desse 
“novo paradigma de mineração”, o consórcio está avaliando 
projetos que permitirão que a AngloGold Ashanti faça a lavra 
sem ter que fazer detonações, elimine a necessidade de 
pessoas realizarem tarefas de alto risco e permita a operação 
contínua. O consórcio prevê o uso de tecnologia para promo-
ver essa mudança com base em uma abordagem em três 
etapas.

Na primeira etapa, buscaremos processos que, em um 
horizonte de três a cinco anos, evitem perfuração e detonação 
e que permitam que as pessoas trabalhem fora dos realces. 
Na segunda etapa, buscaremos estabelecer uma “mineração 
inteligente” através da tecnologia da automação e da comuni-
cação. Planeja-se que essa etapa ocorrerá em um período de 
cinco a dez anos. Já o objetivo da terceira etapa é entregar o 
“ouro na bica” com o emprego de máquinas automáticas, 
buscando atingir a meta principal de “Fazer a mineração 
SEGURA de todo o Ouro... Somente o Ouro... o tempo 
todo".
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Os elementos devem ser 
congruentes e equilibrados 
para o estabelecimento de 
comunidades saudáveis, 

seguras, economicamente 
ativas e com educação 

de qualidade

Terra e meio ambiente
A área geográfica é utilizada 
com efetividade

InstitutionalHá uma estrutura de 
governança de respeito
Institucional

Econômico
Há liquidez financeira e 
oportunidades de emprego

Infraestrutura
O desenvolvimento de 
infraestrutura é suficiente

Ambiente planejado, redes de transporte, 
serviços de água, luz e moradia

Saúde e bem-estar, educação, igualdade social, 
cuidado à infância, atenção aos idosos, atenção 
à maternidade, religião

Emprego, igualdade social, propriedade, 
competência, compra de suprimentos, 
empreendedorismo, oportunidade

Governança, sistemas legais, segurança 
patrimonial, policiamento, gerenciamento de 
serviços de utilidade pública

Uso, posse, desenvolvimento, controle, 
sustentabilidade ambiental

Social
As pessoas estão saudáveis 
e recebem educação de 
qualidade

Modelo de desenvolvimento socioeconômico da AngloGold Ashanti na Região África do Sul

Ao transformarmos o modo como fazemos mineração, 
garantiremos que a empresa terá um futuro sustentável na 
África do Sul. Contudo, o atual modelo operacional na África 
do Sul ainda faz uso intensivo de mão de obra, sendo que 
a região representa mais de 50% de toda a nossa mão de 
obra.

Embora a automação das nossas minas atenderá a questões 
de segurança e melhoria da produtividade e eficiência, 
estamos cientes do impacto que esse novo modelo de 
mineração terá para os nossos empregados e para a criação 
de oportunidades de emprego no médio e longo prazo.

É por isso que reconhecemos a necessidade de fortalecer a 
nossa estratégia de desenvolvimento socioeconômico para 
encontrar soluções não apenas para o risco resultante do 
contínuo declínio na produção nacional, mas também para as 
potenciais perdas de emprego que provavelmente ocorrerão 
com a transição para o modelo baseado no uso intensivo de 
tecnologia. 

Cumprimento de exigências de notificação obrigatória;

Fortalecimento do relacionamento com a comunidade e 

com os stakeholders; e

Continuidade de iniciativas voltadas para facilitar a geração 

de empregos nas comunidades locais.

Os Planos Sociais e de Trabalho foram analisados e revisados 
à luz das instruções do Departamento de Recursos Minerais. 
Antes da revisão desses planos, buscou-se estabelecer 
extenso processo de consulta aos stakeholders.

Em 2011, a AngloGold Ashanti iniciou um workshop para obter 
contribuições sobre o escopo e o conteúdo de uma revisão 
na estratégia socioeconômica. Entre os participantes estavam 
o governo, organizações parceiras, associações da indústria 
e especialistas em sustentabilidade. O protótipo resultante 
estrutura os planos de desenvolvimento socioeconômico 
em torno de cinco elementos principais, conforme ilustrado 
abaixo.

Através do fortalecimento de parcerias e do início de um 
modelo de cooperação financeira, buscaremos identificar 
as áreas que podemos estimular para dar suporte ao 
desenvolvimento econômico local. Foi previsto, para o 
período de 2012 a 2014, um orçamento de mais de $ 40 
milhões de investimentos em:

Desenvolvimento econômico local;

Desenvolvimento de empreendimentos locais; e

Desenvolvimento social e institucional, inclusive em áreas 

fornecedoras de mão de obra e nas comunidades das 

regiões em que operamos.

Estamos em processo de identificação de projetos específicos 
que atenderão a esse modelo. Em 2012, os trabalhos 
continuarão enfocando o estabelecimento de parcerias e
definição em conjunto de objetivos e resultados do projeto.

Em 2011, a equipe regional enfocou essa estratégia os 
seguintes objetivos correlatos:

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Mineração Artesanal e Mineração em Pequena Escala (ASM)

Mapa mundial de ASM

*Produção artesanal de 
ouro por país

(toneladas estimadas por ano)

20-50 toneladas

6-10 toneladas

menos de 6 toneladas

outros valores

Operações da AngloGold Ashanti

Projetos de exploração da AngloGold Ashanti * Origem: Conselho Mundial do Ouro
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UMA AGENDA

O desafio crescente quanto ao desemprego, à desigualdade 
social e à pobreza;

O crescimento da nacionalização de recursos, não só na 
África do Sul, mas em todo o mundo; e

O crescimento da mineração artesanal, tanto aquela 
desenvolvida no âmbito local como aquela agregada a 
cadeias de valor internacionais.

Durante nossas discussões com o painel de especialistas 
em sustentabilidade em setembro de 2011, foi sugerido que 
seria interessante enfocar as inter-relações entre três 
tendências macros (embora de forma alguma universais) no 
nível da empresa e no nível internacional. São essas tendên-
cias:

Nesta seção, descrevemos a abordagem da empresa em 
relação à Mineração Artesanal e à Mineração em Pequena 
Escala, a qual reconhecemos que está associada ao desem-
prego, desigualdade social, pobreza e questões de naciona-
lização de recursos.

A Mineração Artesanal e a Mineração em Pequena Escala 
são uma atividade que data de séculos. Contudo, o geren-
ciamento dessa questão, principalmente no que diz respeito 
à mineração em grande escala, é relativamente novo e vem 
se desenvolvendo rapidamente. O contexto em que a 
Mineração Artesanal e a Mineração em Pequena Escala 
operam (e se tornam legais ou ilegais) está em constante 
mudança, sendo regulado pelos governos nacionais e 
demandando refinamento contínuo. Os operadores de 
mineração em grande escala ainda estão lidando com a 
complexidade dessas questões. 

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011



favor da Mineração em Pequena Escala e das Comunidades 
desenvolvida pelo Banco Mundial. Cada país e cada região 
apresentam um contexto distinto e, portanto, não se vislumbra 
uma solução única. Contudo, são necessárias uma diretriz e 
uma estrutura global para orientar e desenvolver estratégias 
locais. A AngloGold Ashanti trabalhará com participantes da 
indústria e agências internacionais relevantes para avançar 
nessa temática em 2012, o que incluirá iniciativas de colabora-
ção em Gana e na Tanzânia. O primeiro passo nessas iniciati-
vas será o mapeamento dos stakeholders para identificar os 
representantes da Mineração Artesanal e da Mineração em 
Pequena Escala com os quais se deve estabelecer relações e 
consultas. As orientações a serem seguidas podem vir a ser 
desenvolvidas com base nessas relações e consultas.

O nosso foco de gerenciamento está, portanto, nas seguintes 
áreas:

Garantir aderência à Lei Dodd-Frank e às normas da iniciati-
va “Ouro Responsável” em desenvolvimento; S R página 56

Trabalhar em todas as áreas afetadas para estabelecer 
relações com mineradores artesanais e mineradores em 
pequena escala que permitam coexistência pacífica e contri-
buam para o desenvolvimento dessas áreas no longo prazo;

Implementar um modelo para guiar e auxiliar as operações 
ao lidarem com as complexidades da Mineração Artesanal e 
da Mineração em Pequena Escala;

Participar ativamente de parcerias e liderar parceiros globais 
no tratamento das complexidades da ASM; e

Estabelecer, conforme o caso, colaboração dentro dos 
países e entre os países que compõem a nossa carteira de 
operações. 
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Mineração Artesanal e 
Mineração em Pequena Escala

Minerais e Desenvolvimento da África. Relatório do Grupo de Estudos 
Internacionais sobre Regimes Minerais na África, promovido pela 
União Africana.

A Usina El Retiro, em Gramalote, na Colômbia, 
está em operação há cerca de 150 anos.
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Está em aberto o debate sobre como desenvolver uma 
solução que envolva parceria com os governos, participação 
da comunidade, negociações de terras e também intervenções 
específicas nas comunidades, incluindo melhorias ambientais 
e formalização da atividade de Mineração Artesanal e de 
Mineração em Pequena Escala.

A definição de ASM inclui as duas categorias distintas “minera-
ção artesanal” e “mineração em pequena escala” e não corres-
ponde a “atividade ilegal”, que inclui roubo e depreciação. A 
ASM é fonte de subsistência para muitas pessoas, mas, ao 
mesmo tempo, está associada a diversos impactos negativos, 
o que inclui degradação ambiental, violação de direitos de 
propriedade, más práticas de trabalho, desgaste da sociedade 
civil, violação de direitos humanos e geração de conflitos. 
Frequentemente, os impactos resultantes da ASM são atribuí-
dos à mineração em grande escala (LSM) ou, do contrário, 
presume-se que o ouro produzido de forma artesanal é canali-
zado para as operações em grande escala, muito embora a 
ASM e a LSM tenham cadeias de suprimento diferentes e com 
características distintas entre si.

A empresa está procurando lidar com as questões de Minera-
ção Artesanal e de Mineração em Pequena Escala em dois 
níveis: globalmente, em um nível estratégico que busca identifi-
car e desenvolver a melhor prática e, localmente, em um nível 
operacional, gerando soluções de acordo com a situação 
específica de cada área.

A AngloGold Ashanti opera em sete dos 15 países que mais 
produzem ouro artesanal no mundo. Por essa razão, a empre-
sa busca desenvolver mecanismos efetivos para compreender 
e gerenciar a ASM com o apoio do Conselho Internacional de 
Mineração e Metais (ICMM), o Conselho Mundial do Ouro e o 
Banco Mundial, o que inclui uma renovação da iniciativa em 

“Desafios enfrentados pela Mineração Arte-
sanal e pela Mineração em Pequena Escala 
na África... incluem estruturas regulatórias e 
políticas públicas inadequadas; limitada 
capacidade técnica e acesso à tecnologia 
adequada (e consequente degradação 
ambiental); falta de financiamento; acesso 
inadequado a áreas de exploração e minera-
ção; dificuldades de acesso ao mercado; 
questões associadas a minerais de áreas de 
conflito; e preocupações com o trabalho 
infantil e o trabalho feminino. Apenas é 
possível aproveitar a oportunidade de a ASM 
se transformar em instrumento para o 
desenvolvimento sustentável, sobretudo em 
áreas rurais, se esses desafios forem enfren-
tados de forma holística.”

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Estratégia de segurança patrimonial

Estratégia de segurança patrimonial da AngloGold Ashanti

Segurança patrimonial com a participação da comunidade
(3º perímetro da segurança patrimonial)

Proteção de pessoas e instalações
(Controle do perímetro e do acesso)

Vigilância dos produtos
(Proteção de ativos)

Eliminar o risco para 
as pessoas e reduzir 
o potencial de conflito

(Tecnologia x Mão de obra)

(Equipes de reação habilitadas e bem equipadas)
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COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE
Em 2011, colocamos em ação a versão revisada de uma 
estratégia de segurança patrimonial baseada no bom relacio-
namento com as comunidades. Essa ação se deu em respos-
ta a:

Um crescente reconhecimento de que uma boa relação com a 
comunidade baseada em confiança mútua terá um impacto 
positivo para a segurança patrimonial; e

Um aumento no número e na gravidade dos incidentes de 
segurança patrimonial nas nossas operações resultantes tanto 
do aumento da mineração artesanal e ilegal como do aumento 
do nível de organização e financiamento de atividades 
criminais em torno das nossas operações, ambos estimulados 
pelo aumento no preço do ouro.

Os desafios de segurança patrimonial mais significativos que 
enfrentamos ocorrem em áreas onde há pobreza endêmica, 
altos níveis de desemprego e poucas oportunidades para 
desenvolvimento de modos alternativos de subsistência. 
Estratégias efetivas de relacionamento com as comunidades e 
de desenvolvimento econômico local são, portanto, essenciais 
e serão colocadas em prática juntamente com a versão revisa-
da da estratégia de segurança patrimonial descrita no diagra-
ma abaixo.

Nosso foco em 2011 consistiu (i) na finalização da implementa-
ção da estrutura global de segurança patrimonial da Anglo-
Gold Ashanti, a qual teve início em 2009 e foi implantada em 
todas as nossas operações, e (ii) no fortalecimento da integri-
dade e credibilidade dos processos de gerenciamento da 
segurança patrimonial. Esse trabalho será continuado em 
2012 e representa a primeira fase da nossa estratégia.

Na segunda fase, que irá até 2015, enfocaremos o cumpri-
mento de um plano de cinco itens como fundamento para a 
obtenção de melhorias no longo prazo. Os cinco itens identifi-
cados são:

Eliminar o risco para as pessoas

Reduzir o potencial para conflito é fundamental para prevenir 
lesões entre os empregados, pessoal de segurança e 
membros das comunidades. Em 2011, ocorreram 49 casos 
de lesões entre pessoal de segurança e três casos de morte e 
nove lesões entre membros das comunidades. A incidência 
contínua desses eventos é uma questão que gera grande 
preocupação.
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Cesar Colmenares, da AngloGold Ashanti, 
trabalha com forças de segurança do governo 
para proteção do nosso projeto de exploração 
em Gramalote, na Colômbia

Definir o papel das comunidades na comple-
mentação das iniciativas de segurança patri-
monial 

Esse será um direcionador crucial para o sucesso da estraté-
gia e o único modo sustentável de garantir práticas aceitáveis 
de segurança patrimonial no futuro. Todos os stakeholders 
relevantes serão convidados a participar do desenvolvimento 
de soluções para promover segurança patrimonial com o 
auxílio da comunidade.

Estabelecer parcerias mais efetivas com forças 
de segurança pública
O objetivo é complementar o alcance e a efetividade das 
nossas próprias medidas de segurança. O uso de força militar 
continua sendo uma última opção. No entanto, na Colômbia, 
em Gana, no Congo e em Guiné, as avaliações de riscos 
categorizam as ameaças como suficientemente elevadas a 
ponto de demandarem quase que com frequência a inclusão 
de forças de segurança pública. Trata-se geralmente da 
polícia nacional e/ou de unidades militares que prestam 
segurança adicional em conformidade com acordos específi-
cos com as autoridades competentes ou mediante iniciativa 
das próprias autoridades. Essas ações serão eliminadas se a 
ameaça e o risco diminuir com a implementação de iniciativas 
de vigília auxiliada pela própria comunidade.

O papel da segurança pública em nossas áreas de operação 
é manter a lei e a ordem. Uma área de foco contínuo será a 
definição desse papel de forma a complementar os nossos 
esforços de segurança patrimonial e garantir respeito pelos 
direitos humanos de todos os envolvidos. Como parte desse 
esforço, estamos trabalhando na revisão de contratos de 
segurança pública e privada para padronizar todos os requisi-
tos e parâmetros de contratação até meados de 2012.

Tecnologia e mão de obra
O objetivo é, em conformidade com as atuais práticas de 
gerenciamento da segurança patrimonial, melhorar o nosso 
uso da tecnologia para reduzir o número de pessoal de 
segurança patrimonial colocado em situação de risco poten-
cial. Atualmente está contratado um número significativo de 
pessoal de segurança patrimonial (que constitui cerca de 6% 
da nossa mão de obra) e objetivamos reduzir os indivíduos 
expostos ao risco com a implementação de práticas de 
segurança baseadas em recursos tecnológicos.

Emprego de equipes de reação rápida habilita-
das, bem equipadas e altamente treinadas 
Essas equipes são empregadas para neutralizar potenciais 
incidentes de segurança patrimonial antes que eles se 
agravem. Foram relatados em nossas operações em 2011 
quatro incidentes de ações de protesto e acreditamos que a 
nossa capacidade de responder a esses incidentes será 
melhorada com o envolvimento de equipes especializadas. 
Nossa capacidade de responder adequadamente aos 
incidentes na área também será melhorada através de 
alarmes eletrônicos e notificações em tempo real.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão



O número de lesões continua baixo em relação ao aumento 
das intervenções de segurança patrimonial necessárias para 
garantir a proteção dos ativos e do pessoal da AngloGold 
Ashanti.

No entanto, temos verificado um aumento nos casos de lesão 
entre o pessoal de segurança patrimonial. Como apontado 
anteriormente, a segurança patrimonial da AngloGold Ashanti 
é feita por pessoal próprio e por pessoal de empresas de 
segurança. Na Colômbia, em Gana, no Congo e em Guiné, 
esse pessoal também conta com o auxílio de forças de 
segurança pública. O gráfico abaixo abrange essas três 
categorias.

As mortes apresentadas no gráfico na página a seguir 
tipicamente resultam de atividade de mineração artesanal 
realizada em propriedade da empresa. Como os mineradores 
artesanais operam de forma independente da empresa, não 
podemos regular essa atividade. No entanto, temos tentado 
reduzir o número de lesões e mortes restringindo o acesso 
às áreas de nossas concessões que estão sendo exploradas 
ativamente e que podem ser perigosas para os mineradores 
artesanais ou para o público em geral. Embora acreditemos 
que nem todos os incidentes com lesões e casos de mortes 
nos sejam notificados, temos observado uma redução 
nos casos de morte e acreditamos que isso se deve em 
boa medida a práticas mais efetivas de gerenciamento da 
segurança patrimonial.

Lesões a pessoal de segurança 
patrimonial resultantes de 
intervenções de segurança

07 08 09 10 11

NR

NR = não apresentado em relatório. A AngloGold Ashanti tornou-se 
signatária dos PVSDH em 2007 e vem registrando dados sobre 
segurança de forma consistente desde 2008.

12 11

44
49
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Lesões a terceiros resultantes de 
intervenções de segurança 
patrimonial

07 08 09 10 11

NR

NR = não apresentado em relatório. A AngloGold Ashanti tornou-se 
signatária dos PVSDH em 2007 e vem registrando dados sobre 
segurança de forma consistente desde 2008.

4
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9

Casos de morte de terceiros 
resultantes de intervenções 
de segurança patrimonial

07 08 09 10 11

NR 0

2

0

3

NR = não apresentado em relatório. A AngloGold Ashanti tornou-se 
signatária dos PVSDH em 2007 e vem registrando dados sobre 
segurança de forma consistente desde 2008.

Na terceira etapa, de 2015 em diante, o nosso objetivo é que 
o gerenciamento da segurança tenha um papel mais estraté-
gico na nossa empresa, de modo que as parcerias com as 
comunidades aumentem a nossa segurança e permitam 
práticas de gerenciamento da segurança patrimonial que 
sejam totalmente apoiadas pelas comunidades, pela 
segurança pública e pelos governos locais. Em nosso 
contexto, essa abordagem representará uma prática de 
liderança e trará uma significativa contribuição para a estabi-
lidade e segurança dos empregados, comunidades e opera-
ções.

Em conjunto com essa estratégia, estamos trabalhando para 
melhorar os processos de notificação sobre incidentes. Os 
incidentes são analisados para que possamos identificar as 
lições que podem ser aprendidas, e o conhecimento é 
difundido em encontros regulares entre gerentes globais, 
regionais e operacionais de segurança patrimonial. São 
estabelecidas interações regulares entre o pessoal de 
segurança patrimonial e o pessoal de relações com as 
comunidades, e também introduzimos a prática de inclusão 
de especialistas em comunidade, em segurança patrimonial 
e em outras áreas durante as investigações in loco de 
incidentes de segurança patrimonial.

Também estamos em processo de integrar nossa estrutura 
global e práticas de gerenciamento de segurança patrimo-
nial a todas as nossas atividades de exploração como parte 
do processo geral de Diligência Prévia conduzido tanto para 
áreas novas de exploração como para áreas já existentes.

Como observado anteriormente, registramos um aumento 
no número e na gravidade dos incidentes de segurança 
patrimonial em 2011, em parte devido ao maior nível de 
organização entre os criminosos e associações nas nossas 
áreas de operação e em parte devido ao aumento das 
atividades de Mineração Artesanal e de Mineração em 
Pequena Escala e das atividades de mineração ilegal estimu-
ladas pelo aumento nos preços do ouro. A implementação 
da versão revisada da estratégia de segurança descrita 
acima é essencial para controlar e reverter essa tendência.

Infelizmente, contudo, ocorreram, durante o ano, nove 
casos de lesões e três casos de morte entre terceiros devido 
a questões de segurança patrimonial.
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Mortes de terceiros (não decorrentes 
de intervenções de segurança)

07 08 09 10 11

NR

NR = não apresentado em relatório. A AngloGold Ashanti tornou-se 
signatária dos PVSDH em 2007 e vem registrando dados sobre 
segurança de forma consistente desde 2008.
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Em nosso relatório de 2010, também manifestamos os 
seguintes compromissos:

Revisar todos os contratos de segurança pública e privada 
até o final 2011. Temos avançado nesse compromisso e o 
concluiremos até meados de 2012; e
Implementar a estrutura global de segurança patrimonial até 
o final de 2011, o que foi de fato concluído. Serão realizadas 
avaliações do nível de aderência das nossas operações 
em 2012. Como descrito acima, uma versão revisada da 
estratégia de segurança tem sido desenvolvida em resposta 
ao aumento no número e na gravidade dos incidentes de 
segurança patrimonial. Essa versão já está em processo de 
implementação.

Cumprimento dos PVSDH

A implementação dos PVSDH tem sido uma parte integrante 
do nosso programa de gerenciamento da segurança desde 
a introdução da nossa estrutura global de segurança 
patrimonial em 2009. A AngloGold Ashanti faz um relatório 
anual detalhado sobre os avanços na aplicação dos princípios 
voluntários – relatório esse disponível no nosso website: 
www.anglogoldashanti.com/sustainability. Os PVSDH são 
um conjunto de princípios não obrigatórios desenvolvidos 
em 2000 para auxiliar as empresas a fazerem segurança 
patrimonial com respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais.

Tanto o pessoal de segurança da AngloGold Ashanti como 
terceiros oriundos do setor público e do setor privado recebem 
amplo treinamento sobre os princípios voluntários. Em 2011, 
97% do nosso pessoal de segurança patrimonial recebeu o 
treinamento, o qual é conduzido de acordo com instruções 
padrão desenvolvidas pela AngloGold Ashanti e atualizadas 
sempre que necessário para responder a mudanças nos 
fatores que influenciam a nossa segurança patrimonial.

Uma prioridade para o próximo ano é revisar e melhorar a 
qualidade desse treinamento. Na Colômbia, a AngloGold 

Ashanti contratou uma ONG, a International Alert, para fazer 
uma avaliação independente dos avanços da empresa na 
implementação dos PVSDH, a qual também enfocará o
treinamento de pessoal. Receberemos os resultados dessa 
avaliação no final de março de 2012 e daremos início à 
aplicação das recomendações a partir do segundo trimestre 
para auxiliar no desenvolvimento de objetivos e estratégias 
formais nessa área.

As empresas que adotam os PVSDH estão em processo 
de desenvolvimento e adoção de um conjunto padrão de 
indicadores de desempenho, o qual conta com nosso total 
apoio e será incorporado às nossas práticas de gerenciamento.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão



reclamações em todas as operações e sistemas de monitora-
mento metódico dos desempenhos em direitos humanos de 
todos os parceiros da empresa (inclusive fornecedores).

Ações para a melhoria do desempenho

Nossa meta é realizar Diligência Prévia dos direitos humanos 
no âmbito de todas as operações, conforme estipulado pelos 
Princípios Orientadores da ONU.

Um componente essencial dos Princípios Orientadores da 
ONU é estabelecer mecanismos de apresentação e análise 
de queixas para garantir que as pessoas negativamente 
afetadas por nossas atividades tenham a oportunidade de 
manifestar seu descontentamento e que as suas queixas 
sejam examinadas e, conforme o caso, atendidas. Sendo 
assim, a implantação de um sistema efetivo de análise e 
atendimento a queixas e reclamações em cada operação é 
uma prioridade em nossos trabalhos futuros. A AngloGold 
Ashanti está participando de um projeto piloto no Congo, 
patrocinado pelo Conselho Internacional de Mineração e 
Metais (CMII), para desenvolver e implementar um mecanis-
mo preliminar de análise e atendimento a queixas e reclama-
ções das comunidades que orientará nossa norma preliminar 
sobre mecanismos com essa orientação. O desenho desse 
mecanismo será concluído até o final de 2012.

O Grupo também reconhece a sua responsabilidade em 
tentar prevenir ou mitigar impactos adversos aos direitos 
humanos que forem diretamente associados às nossas 
atividades através das nossas relações de negócio com 
subsidiárias, parceiros de joint ventures e fornecedores. 
Nesse sentido, nosso departamento de compras está 
colocando em prática sistemas que o permitirão empregar o 
processo de Diligência Prévia em direitos humanos na cadeia 
de suprimentos da AngloGold Ashanti. É necessário um 
trabalho substantivo para desenvolver esses sistemas, a 
começar pela implementação de um processo de avaliação 
de risco para identificar setores e regiões geográficas onde é 
necessário fazer um diagnóstico detalhado e possivelmente 
realizar uma auditoria do desempenho em termos de direitos 
humanos.

Também continuamos a implementar em nossas práticas de 
gerenciamento da segurança patrimonial a nossa estrutura 
global de segurança patrimonial com base nos Princípios 
Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (PVSDH). 
Essa questão é tratada com maior detalhamento na nossa 
discussão sobre gerenciamento da segurança patrimonial.  
SR   páginas 37-40
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SR

RELEVANTE
PARA O NOSSO CONTEXTO
Para alinhar nossas ações à nossa estratégia central de que 
“As Pessoas são Nosso Negócio”, estamos em processo de 
estabelecimento de sistemas operacionais para permitir que 
a AngloGold Ashanti cumpra o seu papel de respeitar todos 
os direitos humanos em conformidade com a sua visão, 
missão, valores e estratégias e para garantir alinhamento com 
os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e 
Direitos Humanos (Princípios Orientadores da ONU) confor-
me adotado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 
junho de 2011. Essa aderência nos compele formalmente a 
cumprir as legislações pertinentes e a respeitar os direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos, mesmo nos 
casos em que a legislação de um país não prevê e/ou não 
protege esses direitos. Em nosso relatório de 2010, registra-
mos nossa intenção de desenvolver, em conformidade com 
os Princípios Orientadores da ONU, uma política, uma 
estrutura e procedimentos de direitos humanos em todo o 
grupo.

Foi constituída uma equipe de projeto em direitos humanos 
para levar esse trabalho adiante, inclusive com o apoio de 
especialistas externos. Durante o ano, também foi estabeleci-
do um grupo de trabalho interno para dar suporte à integra-
ção dos direitos humanos aos sistemas e processos da 
AngloGold Ashanti em conformidade com os Princípios 
Orientadores da ONU e o trabalho da equipe de projeto em 
direitos humanos.

Avaliação de gaps nos sistemas 
existentes

Dentro do grupo, os desafios de direitos humanos já são em 
boa medida tratados em uma série de normas e políticas nas 
disciplinas de saúde, segurança, comunidade, meio ambien-
te, recursos humanos e segurança. A equipe de projeto 
iniciou em 2011 uma avaliação detalhada de gaps para servir 
de base para a suplementação das políticas e sistemas 
existentes ou, caso necessário, para a criação de novas 
políticas e sistemas. Além disso, a equipe de projeto interagiu 
com o pessoal de diversos setores da empresa para compre-
ender os gaps entre o conteúdo dos sistemas e a sua imple-
mentação e desafios na cultura corporativa.

O trabalho da equipe de projeto e o grupo de trabalho interno 
identificou que os gaps e deficiências nos sistemas existentes 
devem ser tratados adequadamente através de uma estrutu-
ra de direitos humanos. A empresa está em processo de 
desenvolvimento dessa estrutura, a qual inclui uma declara-
ção explícita da política de direitos humanos e fornece uma 
base para a inclusão dos direitos humanos nos processos já 
existentes na empresa, capacitação dos sistemas para 
contínua Diligência Prévia dos direitos humanos em todas as 
operações, mecanismos eficazes de atendimento a queixas e 
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DAS LESÕES OCUPACIONAIS

In Memoriam

A segurança e a saúde dos nossos empregados estão entre 
as questão mais importantes de nossa empresa e, portanto, 
estamos, em conformidade com a nossa principal estratégia 
de negócio, comprometidos em criar um ambiente de 
trabalho o mais seguro possível para os nossos empregados. 
Fizemos progressos significativos em termos de desempenho 
em saúde e segurança desde 2008. Visamos continuar as 
melhorias de acordo com o nosso objetivo de longo prazo de 
operar uma empresa livre de lesões e doenças do trabalho e 
de acordo com o nosso objetivo de, em cinco anos, reduzir a 
taxa de frequência de todos os acidentes com lesões (AIFR) 
para menos de 9 por milhão de horas trabalhadas.

A AIFR corresponde ao número total de incidentes com lesões 
e casos de morte por milhão de horas trabalhadas. Usamos 
essa taxa como uma medida de desempenho importante, pois 
condiz com nosso objetivo de longo prazo de eliminar todas 
os incidentes de lesão no trabalho.

Esses valores incluem uma redução de 56% desde 2007 
nos casos de morte no trabalho e de 57% nas taxas de 
incidentes fatais no mesmo período.

07 08 09

AIFR – Grupo

10 11

20,95
16,66

12,88 11,50 9,76

07 08 09

Incidentes fatais – Grupo

10 11

34

14 15 15 15

Em Great Noligwa, na África do Sul, 
Sr. Petrose Mohapi – 10 de janeiro

Nos serviços regionais da África do Sul, 
Sr. Michael Khabo – 2 de fevereiro

Em Mponeng, na África do Sul, 
Sr. Lance Phiri – 27 de maio

Sr. Thinavhyo Amos Malitsha – 11 de agosto

Em Moab Khotsong, na África do Sul, 
Sr. Mohale Ignatius Selepe – 18 de agosto

Em Kopanang, na África do Sul
Sr. Wikus Pretorius – 31 de agosto

Sr. Bheki Eric Gama – 10 de outubro

Sr. Francisco Cuamba Bata – 30 de novembro

Sr. Vikizitha Gama – 3 de dezembro

Em Obuasi, em Gana, 
Sr. Owusu Afriyie Osei – 4 de fevereiro 

Sr. Clement Barkson – 3 de novembro

Sr. Thomas Donsung – 11 de dezembro

Na exploração de greenfields, na Eritreia, 
Sr. Daniel Tekle – 19 de junho

Na Mina Cuiabá, no Brasil, 
Sr. Rodrigo de Paiva – 27 de junho

Em Gramalote, na Colômbia
Sr. Juan Ferney Cardona Hincapie – 21 de 

novembro

Infelizmente, contudo, ainda tivemos casos de morte em 
nossas operações. É com tristeza que registramos a perda 
de 15 de nossos colegas em razão de acidentes de trabalho. 

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Estabelecimento de expectativas 
e estratégias

Estrutura de segurança do trabalho na AngloGold Ashanti

Integração e execução das 
estratégias na empresa

Avaliação do desempenho

Nível corporativo

Nível regional

Nível operacional

Visão

Política e princípios

Estratégias

Normas globais 

Procedimentos do grupo

Revisão das normas, 
diretrizes e 
procedimentos

Medida de 
desempenho em 
relação às normas

Diretrizes

Integração ao sistema 
operacional

Planos e procedimentos de 
saúde e segurança no 
trabalho

Revisão dos planos 
e procedimentos 
da unidade

Estratégias regionais de 
saúde e segurança com 
melhoria contínua 

Transformação da segurança
A base para a melhoria contínua do desempenho em 
segurança será a implementação da transformação da 
segurança em nosso sistema operacional. O desenho e a 
implementação do programa de transformação da segurança 
estão ocorrendo desde meados de 2008 e abrangem os 
conceitos de risco físico (lesões), saúde (doença) e bem-estar. 
A transformação da segurança reconhece que uma empresa 
segura e saudável é mais produtiva, mas, para além disso, a 
transformação da segurança valoriza as pessoas e garante 
que damos prioridade à vida, à segurança física, à saúde e ao 
bem-estar das pessoas.

A concretização das nossas metas de segurança demandam 
um amadurecimento da nossa cultura de segurança, 
contando-se com um conjunto de líderes que deem o tom e a 
direção necessária para motivar as pessoas a darem o melhor 
de si e que moldem sistemas organizacionais e de segurança 
que ampliem a capacidade dos empregados de gerenciar os 
riscos com efetividade.

Áreas de foco estratégico

Identificamos três áreas estratégicas para a transformação 
da segurança – engajamento das pessoas, construção dos 
sistemas certos e gerenciamento de riscos de forma efetiva. 
Essas três áreas são traduzidas em ações através da estrutura 
de segurança (neste contexto, segurança inclui também 
considerações de saúde).

A estrutura deixa clara a relação entre política, estratégias, 
normas, diretrizes, procedimentos, abordagens regionais 
e operacionais, bem como monitoramento e mensuração 
de desempenho, à medida que envidamos esforços para 
conseguir melhoria contínua do desempenho.

A lógica subjacente à nossa abordagem se baseia no nosso 
entendimento de como diversas indústrias evoluíram ao 
adotarem a segurança como um valor do negócio. Na evolução 
dessas indústrias, elas passaram por quatro estágios de 
liderança claros: posicionamento da segurança como um 
imperativo da empresa, gerenciamento de processos para 
reduzir a variabilidade e apresentar desempenho consistente, 
reengenharia de processos para identificar modos melhores e 
mais seguros de realizar o trabalho e introdução de inovações 
técnicas para diminuir o risco para as pessoas.
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Em Cerro Vanguardia, na Argentina, foi introduzida essa cápsula de segurança para o caso de desastres. 
A unidade está equipada com água, comida e oxigênio de longa duração. Ela também conta com comunicação 
e ligação de ar com a superfície

Esse é o caminho que a AngloGold Ashanti deseja seguir e que 
está condizente com a iniciativa de mudança organizacional 
fomentada pelo Projeto ONE.

Em nosso relatório de 2010, apontamos que continuaríamos 
implantando a transformação da segurança através dos 
seguintes procedimentos:

Finalização, até meados de 2011, das diretrizes para 
subsidiar a implantação de nossas normas globais de 
segurança;

Implementação de um modelo e processo formal de 
investigação de acidentes;

Análise de nossa capacidade organizacional em termos de 
segurança do trabalho; e

Desenvolvimento de planos de segurança operacional para 
as equipes das unidades operacionais da empresa.

Em 2011, fizemos consideráveis avanços em relação a esses 
objetivos:

Finalizamos a nossa política global e nossas normas de 
segurança;

Estabelecemos diversas das diretrizes que dão suporte às 
normas;

Estabelecemos estratégias de segurança para todas as 
regiões operacionais da AngloGold Ashanti e iniciamos a 
implementação dessas estratégias nas diversas operações; e

Desenvolvemos e empregamos globalmente um novo 
processo de investigação de incidentes baseado em um 
modelo amplamente considerado como a melhor prática 
em diversas indústrias. O objetivo desse sistema é permitir 
que a organização aprenda com os próprios incidentes 
e gerencie-os de forma mais proativa. O sistema inclui 
módulos relacionados com investigação e análise de 
incidentes. Foi colocada em prática uma versão revisada 
dos procedimentos de investigação de incidentes, a 
qual reflete o nosso entendimento de que os incidentes 
geralmente têm causas múltiplas e por vezes complexas no 
nível do indivíduo, do local de trabalho e da organização. 
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Larry Synder, Gerente de Segurança na Mina CC&V

Não houve casos de doença do trabalho na Região Austrália 
em 2011. São mantidos, de acordo com exigências legais, 
programas de monitoramento de ruídos e poeira. O principal 
foco do gerenciamento em saúde está no gerenciamento 
no que diz respeito ao estilo de vida dos empregados e nas 
estratégias de ficar “em forma para o trabalho”.

Exposições a riscos à saúde ocupacional

A redução dos casos de silicose demanda estratégias de 
gerenciamento ativo da poeira nas operações subterrâneas, 
sobretudo na África do Sul, onde permanece elevado o 
número de casos notificados por ano (263 em 2011). Temos 
reduzido a exposição à poeira consistentemente desde 
2011 e mantemos uma frequência de amostragem e análise 
superior às prescritas em legislação. Em 2011, avançamos em 
duas grandes iniciativas projetadas para reduzir a exposição 
à poeira: a introdução de detonação centralizada nas nossas 
operações em Vaal River e a introdução de tratamento da 
poeira em superfície lateral (uma extensão das medidas 
existentes de tratamento das paredes de mina).

A previsão é que a detonação centralizada comece no final 
do primeiro trimestre de 2012 e esteja presente em todas 
as nossas operações de Vaal River até meados de 2012. 
A tecnologia de tratamento de superfície lateral está sendo 
desenvolvida de forma piloto e, se bem-sucedida, será 
implantada a partir de 2012.

A execução contínua das estratégias de gerenciamento de 
poeira tem resultado em uma significativa redução da sílica 
cristalina inalável, com apenas 0,74% das amostras excedendo 
o Limite de Exposição Ocupacional de 0,1 mg/m3, o que está 
bem abaixo da meta da indústria (5%).

Saúde

Na área da saúde, continuamos gerenciando diversas áreas de 
risco importantes, como:

Exposições a doenças ocupacionais, em particular 
à doença pulmonar ocupacional, sobretudo a silicose e 
tuberculose ocupacional nas nossas operações na África 
do Sul; e perda de audição induzida por ruído.

HIV/AIDS, principalmente na Região África do Sul.

Malária, em certas áreas da nossa Região África 
Continental.

Estamos trabalhando para atingir os seguintes objetivos:

Continuar os avanços até atingir, até dezembro de 2013, o 
marco inédito do setor mineral de ausência de novos casos 
de silicose entre os empregados das operações na África do 
Sul que não tenham sofrido exposição anterior a 2008.

Manter, na África do Sul, o índice de tuberculose ocupacional 
abaixo de 2,25%, reduzir esse índice para abaixo de 1,5% 
até 2029, e curar com sucesso 85% dos casos.

Atingir o marco inédito do setor de índices de perda de 
audição inferiores a 10% (com base em 2008) entre os 
indivíduos com exposição ocupacional nas operações 
sul-africanas.

Implementar programas integrados contra a malária 
tomando como base o modelo bem-sucedido implantado 
em Obuasi, em Gana, bem como em Mali, Tanzânia e 
Guiné.

Essas metas se relacionam primariamente com as regiões da 
África do Sul e África Continental, e os avanços já registrados 
são apresentados nas seções a seguir.

Em 2011, não houve incidentes notificados de doença 
ocupacional na Região Américas e há programas de 
vigilância da saúde do trabalho em todas as operações. 
O desenvolvimento de sistemas de vigilância da saúde do 
trabalho na Colômbia se deu no quarto trimestre de 2011 
e, como parte do plano La Colosa, foi programada uma 
pesquisa de diagnóstico em saúde.

“ O sistema de gerenciamento de 
incidentes (WMRS) acabou se tornando 
um sistema bastante útil para o registro 
de incidentes. Trata-se de um programa 
que promove maior conscientização 
sobre perigos e dá instrumentos para 
a gerência registrar observações 
e monitorar seus avanços até uma 
resolução.”

Relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashante 2011 Saúde e segurança



Continuamos envidando esforços para combater a perda de 
audição induzida por ruídos. Em 2011, as iniciativas na África 
do Sul enfocaram a instalação de silenciadores nos equipa-
mentos e o uso de dispositivos modeláveis de proteção auricu-
lar. O índice de perda de audição permaneceu inalterado em 
2010, com um aumento marginal do número de casos (de 64 
em 2010 para 69 em 2011). Ainda está cedo para avaliar os 
avanços com relação aos marcos da indústria. Contudo, 
acreditamos que será possível fazer avaliações no nosso 
relatório de 2012.

Em Obuasi, em Gana, foi realizada uma revisão do programa 
de preservação da audição e foram colocadas em prática as 
seguintes medidas:

Substituição dos equipamentos, sobretudo das perfuratri-
zes utilizadas nas áreas de desenvolvimento subterrâneas. 
Como parte da estratégia de substituição dos equipamen-
tos, serão adquiridos equipamentos que respeitem as 
normas da Região África Continental.

Controles de engenharia: todos os ventiladores em áreas 
críticas em termos de produção de ruídos foram identifica-
dos e equipados com silenciadores. Até 31 de dezembro de 
2011, 75% dos antigos ventiladores receberam silenciado-
res.

Controles administrativos: promoveu-se conscientização 
imediatamente após a realização do monitoramento de 
diagnóstico. Diálogos diários de segurança e “treinamentos 
de integração após períodos de licença” estão sendo 
amplamente utilizados no processo de conscientização.

Equipamento de proteção individual: os dispositivos de 
proteção auricular foram padronizados. Melhorias em 
sessões de informações, capacitação e comunicação 
levaram a uma melhoria no uso desses dispositivos em mais 
de 245% entre 2010 e 2011.

HIV/AIDS

A nossa estratégia fundamental no combate ao HIV/AIDS entre 
os empregados na Região África do Sul continua promovendo 
resultados notáveis. Temos mantido comunicações e progra-
mas de conscientização, bem como iniciativas de orientação 
psicológica e realização de testes voluntários, além de fornecer 
programas de bem-estar para os empregados afetados e 
terapia antirretroviral para os empregados para os quais o 
tratamento é clinicamente indicado. Estamos caminhando em 
direção a uma abordagem integrada do gerenciamento do 
HIV/AIDS e da tuberculose, em conformidade com a estratégia 
de segurança pública na África do Sul. Nas operações em 
West Wits, por exemplo, transferimos as clínicas de HIV/AIDS 
e tuberculose para um único lugar em 2011, facilitando o 
acesso dos empregados afetados. 
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Essa redução também contribuiu para uma diminuição de 43% 
nos casos de silicose: dos 459 casos submetidos ao Conselho 
Médico de Doenças do Trabalho da África do Sul em 2010 
para 263 casos em 2011.

Ainda é cedo para avaliar os avanços em relação ao marco 
estabelecido no setor para o registro de nenhum caso novo de 
silicose entre os empregados das operações sul-africanas até 
o final de 2013 (entre indivíduos que não tenham sido expostos 
até 2008). Até o momento, nenhum caso de silicose foi 
notificado para esse grupo. Contudo, é preciso considerar que 
o período de latência dessa doença é tipicamente de 10 a 15 
anos.

Em relatórios anteriores (inclusive o Relatório de 
Sustentabilidade de 2010), fizemos referência a uma ação legal 
movida em 2006 contra a AngloGold Ashanti por um antigo 
empregado, o Sr. Thembekile Mankayi, que reivindicava cerca 
de $ 360.000,00 por danos sofridos em consequência da 
silicose.

O caso foi ouvido na Alta Corte da África do Sul em junho de 
2008 e também na Suprema Corte de Apelações em 2010. Em 
ambas as instâncias, a decisão foi a favor da AngloGold 
Ashanti com base no argumento de que a legislação existente 
já exime o empregador de responsabilidade nessas situações. 
Um apelo adicional do Sr. Makayi foi ouvido na Corte Constitu-
cional em 2010, e o julgamento do caso foi dado em 3 de 
março de 2011. A Corte Constitucional decidiu que a seção 
relevante da legislação não exime o empregador da responsa-
bilidade nos casos de silicose.

O Sr. Mankayi faleceu antes do apelo na Corte Constitucional. 
O seu advogado provavelmente seguirá com o caso na Alta 
Corte, o que exigirá, dentre outras coisas, provar que o Sr. 
Mankayi contraiu silicose como consequência de conduta 
negligente da AngloGold Ashanti.

A empresa defenderá este e todos os casos subsequentes 
com base nos méritos de cada questão.

Relacionada com a exposição ao pó de sílica e ao HIV/AIDS, a 
tuberculose ocupacional é endêmica e continua sendo uma 
ameaça representativa. Contudo, os programas de saúde em 
andamento já geraram bons resultados, inclusive uma redução 
de 31% das taxas em relação a 2010 e de 50% das taxas em 
relação a 2004. A incidência da tuberculose ocupacional entre 
os empregados na África do Sul, de 1,8%, ficou abaixo da 
meta de 2,25% estabelecida para 2015, o que mostra o 
resultado de medidas ininterruptas de controle da poeira, 
realização de testes de HIV e fornecimento de programas de 
orientação psicológica e terapia antirretroviral.

O monitoramento e o tratamento precoce da tuberculose 
também melhoraram com a introdução de um serviço de 
diagnóstico móvel por raios-x nas operações sul-africanas. As 
taxas de cura atualmente estão em 90%, o que está acima da 
nossa meta de 85%.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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O Centro de Referência, da AGA Mineração, no Brasil, é especializado no tratamento de silicose. As nossas 
operações no Brasil agora estão livres de silicose. No entanto, empregados antigos que foram afetados
estão sendo tratados na clínica

No final de 2011, 4.506 empregados frequentaram as 
clínicas de bem-estar das nossas operações sul-africanas e 
2.378 empregados receberam tratamento antirretroviral. A 
incidência de doenças relacionadas com a AIDS diminuiu 
significativamente desde a introdução do tratamento antirre-
troviral.  Atualmente, o índice é de 0,66 casos para cada 
1.000 empregados, contra 5,1 casos por 1.000 empregados 
em 2004. Os programas de tratamento antirretroviral foram 
introduzidos pela primeira vez nas operações da AngloGold 
Ashanti em 2003.

Malária

O Programa de Controle da Malária em Obuasi continua 
apresentando sucesso e tem promovido uma redução 
contínua da incidência da doença. Em 2011, foram registra-
dos 1.084 casos, o que corresponde a uma redução de 18% 
em relação a 2010.

Em 2009, a AngloGold Ashanti foi nomeada como principal 
destinatária de um fomento de $ 138 milhões do Fundo 
Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. O projeto 
ao qual essa importância foi destinada abrangerá 40 distritos 
em Gana e terá como base o modelo de controle integrado 
da malária que fora implementado em Obuasi. Os trabalhos 
de implementação do projeto tiveram início em julho de 
2011, depois de resolvidas com as autoridades ganenses 
questões fiscais referentes ao fomento obtido. A  dedetiza-
ção teve início em janeiro de 2012.

Em 2011, trabalhamos no objetivo de implementar o modelo 
que fora adotado com sucesso em Obuasi para outras áreas 
afetadas em nossa Região África do Sul. Os programas de 

controle da malária nessas unidades foram revisados no 
âmbito das avaliações dos serviços de saúde regionais para 
a obtenção das informações necessárias para a adoção de 
uma abordagem mais sistemática em relação à implementa-
ção.

Nossas unidades em Mali foram as primeiras a implementar 
as recomendações da revisão. Foi realizado um estudo do 
vetor da malária nas Minas Sadiola e Yatela durante 2011, e 
a equipe de Obuasi (Gana) examinou os resultados para 
auxiliar a unidade no desenvolvimento de outros programas. 
Em 2012, trabalharemos para o estabelecimento de metas 
contra a malária em todas as operações afetadas.

Também realizamos uma pesquisa sobre a resistência do 
mosquito em nossa unidade de exploração em Mongbwalu, 
no Congo, no âmbito dos estudos de diagnóstico da saúde 
na unidade e com vistas a fundamentar as decisões sobre os 
tipos de inseticidas a serem utilizados nas dedetizações de 
interiores.
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Ao longo dos dois últimos anos, as estratégias relacionadas 
com o gerenciamento ambiental enfocaram a melhoria contínua 
do desempenho ambiental, atrelada à consecução da meta 
da empresa de reduzir os incidentes de notificação obrigatória 
(como definida em nossa norma de gerenciamento) em 60% 
de 2008 para 2013. Conseguiu-se um progresso significativo 
no cumprimento dessa meta. Em 2011, foram registrados 27 
incidentes de notificação obrigatória, o que representa uma 
redução de 51% em relação a 2008. Uma nova meta foi
adotada em 2011 para reduzir os incidentes ambientais de 
notificação obrigatória em 30% de 2010 para 2015.

A implementação, a partir de 2009, de um programa em 
todo o Grupo levou ao desenvolvimento de normas em 
diversas áreas-chave do gerenciamento ambiental. Como 
relatado anteriormente, as normas acordadas em 2009 estão 
relacionadas com:

Qualidade do ar;
Produtos químicos; 
Fechamento e reabilitação;
Notificação de incidentes;
Uso da terra;
Rejeitos; e
Recursos hídricos.

As normas estão disponíveis em nosso website: 
www.anglogold-ashanti.com/sustainability.

Neste relatório, abordamos de forma mais detalhada diversas 
áreas de gerenciamento ambiental e de recursos naturais:

Gerenciamento hídrico;
Mudança climática;
Consumo de energia;
Uso de cianeto;
Gerenciamento de rejeitos;
Controle de poeira; e
Biodiversidade.

Desempenho hídrico

A água é um insumo fundamental para a indústria da 
mineração. O gerenciamento do abastecimento e da qualidade 
da água são preocupações relevantes tanto para a empresa 
como para os stakeholders. Falhas no gerenciamento dessa 
questão podem impactar na produção do ouro, na saúde e 
segurança das comunidades vizinhas e na capacidade delas 
de gerar receita por meio de outras atividades de subsistência 
como a agricultura. Trata-se de uma área de suma importância 
para a interface com as comunidades locais, pois estas sentem 
de imediato o impacto de incidentes de poluição ou redução 
do volume de água, o que, em casos extremos, pode levar 
a protestos das comunidades, sanções jurídicas e, em última 
instância, a retirada do apoio da comunidade e do governo às 
nossas operações

Essas normas têm sido amplamente implementadas em todas 
as operações, e está em andamento um ciclo de revisão e 
avaliação da aderência a essas normas.

Processos de garantia, que incluíam avaliações regulares das 
unidades através do Programa de Revisão das Comunidades 
e do Meio Ambiente, foram fortalecidos em 2011 com a forma-
ção de um painel de revisão de incidentes para analisar o 
gerenciamento de incidentes ambientais, de comunidade, de 
segurança pessoal e de segurança patrimonial, identificar 
potenciais lições a serem aprendidas e prevenir a repetição de 
incidentes similares no Grupo. O painel identificou áreas de 
risco, as quais foram comunicadas para os diversos executi-
vos regionais e unidades operacionais para que pudessem 
resolver os problemas. Também foi estabelecido um comitê 
interno de auditoria em sustentabilidade para analisar relató-
rios de auditorias, bem como monitorar e tratar riscos identifi-
cados durante visitas locais de auditoria.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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Está funcionando em Iduapriem (Gana) uma nova estação de tratamento da água.  Ela usa de osmose reversa 
para converter a água poluída em água segura para ser liberada no sistema fluvial próximo à mina.  
O processo basicamente consiste em remover o arsênico da água.
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A aderência à legislação referente a todos os aspectos do 
gerenciamento hídrico consiste em um requisito mínimo para as 
operações. Sempre que viável, operamos um sistema fechado 
em que toda a água utilizada em nossas operações é reciclada 
sem ser liberada para o meio ambiente. Isso reduz o nosso 
impacto ambiental, permitindo-nos reduzir tanto o consumo de 
água como o potencial de contaminação da água. Além disso, 
esse processo também ajuda na contenção de custos. Em 
algumas áreas, contudo, como em Gana, há níveis elevados de 
precipitação e escoamento de água na superfície, o que torna 
inviável a manutenção de um sistema fechado, sendo necessá-
ria que a água seja liberada. Nessa situação, precisamos garantir 
que temos os sistemas adequados para gerenciar as liberações 
de água pelo menos dentro de padrões mínimos.

Em 2011, foram feitas melhorias significativas no gerenciamento 
da qualidade da água na África do Sul e em Gana, países esses 
que continuam sendo nossas áreas de maior risco, conforme 
detalhado nos relatórios regionais. SR páginas 20-23

Em nosso relatório de 2010, estabelecemos as seguintes metas: 

desenvolver, a partir de 2012, metas e planos de ação especí-
ficos para cada unidade;

continuar, em 2011, o refinamento de KPIs, medidas de 
desempenho e relatórios de desempenho hídrico; e

quantificar os benefícios hídricos resultantes das iniciativas de 
melhoria da empresa.

Assim sendo, o foco em 2011 foi na melhoria da eficiência 
hídrica de todas as nossas operações. Em particular, desenvol-
vemos uma abordagem de gerenciamento hídrico integrado que 
atualmente está sendo implantada de forma piloto na África do 
Sul. A região foi escolhida para tal devido à complexidade do 
circuito de água em nossas operações na África do Sul, comple-
xidade essa resultante de múltiplas plantas de processamento, 
poços subterrâneos profundos, múltiplos pontos de liberação da 
água para o meio ambiente, diferentes quesitos de processa-
mento e de qualidade da água, diferentes padrões climáticos e 
geológicos, bem como desafios de armazenamento e evapora-
ção da água.

Em 2010, também manifestamos o nosso objetivo de melhorar 
a segurança hídrica das nossas operações por meio dos seguin-
tes procedimentos:

conclusão, durante 2011, das análises de alto nível dos 
acordos de segurança hídrica;

início do desenvolvimento de estratégias de segurança hídrica 
específicas para a vida útil de cada mina; e

introdução do gerenciamento hídrico integrado em todas as 
unidades e reconhecimento do valor do gerenciamento do 
desempenho hídrico de forma planejada e coordenada no 
conjunto geral de todas as operações.

SR
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Uma ênfase renovada na minimização do consumo de água 
não processada do meio ambiente e na conservação das 
fontes de água para o futuro consiste em um aspecto-chave 
da nossa estratégia hídrica global. Estratégias de segurança 
hídrica específicas para cada unidade estão para ser desen-
volvidas o mais rápido possível.

Em 2011, foi esboçada uma estratégia global para fomentar a 
segurança hídrica. Como essa estratégia é complexa e de 
amplo alcance e carece de suporte corporativo, a sua imple-
mentação acontecerá de forma progressiva a partir de 2012. 
Embora ainda estejamos buscando aceitação de nossas 
ambições, essa estratégia enfoca a redução do consumo de 
água não processada, na melhoria na prática de gerencia-
mento hídrico integrado, no tratamento progressivo de 
questões de qualidade da água em regiões de mineração 
antiga e aumento da transparência no monitoramento e na 
elaboração de relatórios.

Mudança climática

Na conferência da ONU sobre mudança climática realizada 
em dezembro de 2011 em Durban, na África do Sul, os partici-
pantes acordaram diversas ações a serem realizadas no nível 
internacional para mitigar os impactos da mudança climática, 
a qual continua sendo uma questão de importância mundial.

Os riscos físicos potenciais para nossas operações decorren-
tes da mudança climática incluem o aumento dos índices de 
precipitação ou a redução da disponibilidade de água, 
elevação das temperaturas e fenômenos climáticos extremos. 
Além disso, as comunidades no entorno de nossas minas 
podem ser expostas a um risco maior de falta de alimentos, 
escassez de água e impactos adversos à saúde. No nível das 
unidades, precisamos interpretar os impactos potenciais da 
mudança climática e desenvolver planos de ação práticos, o 
que pode incluir mudanças operacionais ou melhorias 
substanciais. Entre essas mudanças, estão também conside-
rações de questões operacionais e de engenharia bem como 
do impacto potencial da mudança climática para os emprega-
dos e as comunidades das regiões em que operamos.

Para reduzir a nossa geração de gases do efeito estufa, está 
sendo considerada a instalação, no Congo e na África do Sul, 
de tecnologias que fazem uso eficiente da energia e que são 
capazes de gerar eletricidade com baixa produção de carbo-
no (energia hidráulica), como é o caso de sistemas eficientes 
de ar comprimido. Se os projetos atenderem os critérios 
internacionais, serão gerados e negociados créditos de 
carbono. Já foram concluídos os projetos para instalar, na 
África do Sul, trocadores de calor em áreas de alta densidade 
de moradias e para melhorar a eficiência dos nossos sistemas 
de ar comprimido. É possível que consigamos créditos de 
carbono a partir das economias alcançadas.

A legislação sobre a precificação do carbono já foi aprovada 
na Austrália em 2011 e está em processo de análise na África 
do Sul e no Brasil. Dependendo dos resultados finais, a 
legislação poderá ter um impacto financeiro em nossas opera-
ções. Em cada país em que opera, a AngloGold Ashanti está 
ativamente buscando diálogo com o governo para tentar 
promover um equilíbrio entre a efetividade das políticas 
referentes à mudança climática e os impactos adversos na 
economia e nos negócios. Como a AngloGold Ashanti exporta 
quase todos os seus produtos e como nossos preços não são 
determinados pela própria empresa, mas sim pelo mercado 
internacional de commodities, ficaremos potencialmente 
expostos se alguns países impuserem preços no carbono (por 
exemplo, um imposto sobre o carbono) enquanto outros não.

Em nosso relatório de 2010, comprometemo-nos a especifi-
car mais detalhadamente os riscos da mudança climática em 
relação ao ciclo de vida de minas em operações prioritárias, a 
começar em 2011 por aquelas com maiores riscos. Esse 
trabalho continuará sendo feito em 2012.

Desempenho energético

Somos um grande consumidor de eletricidade e combustível, 
os quais representa a fonte de apenas uma pequena parte de 
nossas emissões de gás do efeito estufa. Essas fontes de 
energia são escassas e cada vez mais caras. A redução da 
nossa pegada energética pode representar uma redução dos 
custos e do impacto para a mudança climática decorrente de 
nossas operações.

A diminuição da nossa produção resultou em uma diminuição 
de 4% na nossa eficiência energética em 2011, que passou 
para 6,7 GJ por onça de ouro produzido.

O nosso consumo de energia se manteve estável em 30,5 
milhões de GJ em 2011, em grande parte em decorrência de 
melhorias na eficiência energética em nossas operações na 
África do Sul. O nosso índice absoluto de emissões reduziu 
em pouco mais de 6% em 2011, passando para 4,5 Mt CO2e, 
em grande parte devido à mudança no mix de fontes de 
geração de energia em nossas operações na África do Sul, 
que passou a contar com a rede elétrica do país. Os métodos 
tradicionais de mineração geralmente fazem uso mais intensi-
vo de energia com o aumento da profundidade das minas, da 
complexidade e das distâncias de transporte, e à medida que 
as operações vão amadurecendo.

Por causa da proporção desse desafio, tem sido estabelecida 
uma terceira etapa para o Consórcio de Tecnologia e Inova-
ção na Região África do Sul. Detalhes sobre essa etapa estão 
na seção “País em destaque – África do Sul”. SR páginas 
33-34

SR



Com 38% do nosso consumo energético mundial e 68% das 
nossas emissões de gases do efeito estufa em 2011, a 
nossa Região África do Sul também foi piloto da nossa 
estratégia de incorporação do gerenciamento energético e 
de requisitos correlacionados para elaboração de relatórios 
em nosso modelo operacional global, o BPF (Business 
Process Framework).

Em 2011, os custos totais da AngloGold Ashanti com 
energia foram de 20% (2010: 19%) dos nossos custos caixa 
operacionais; e dadas as tendências atuais, a expectativa é 
que esse percentual aumente. Nos planos de negócio 
futuros, planeja-se incluir pela primeira vez metas de energia 
específicas para cada unidade. Em 2011, foi desenvolvida 
uma estratégia global para desenvolver a segurança energé-
tica. Essa estratégia promove a adoção de fontes alternati-
vas de energia limpa e tecnologias de uso eficiente de 
energia e introduz requisitos mais sólidos e transparentes 
para elaboração de relatórios, de modo que possamos 
compreender e gerenciar melhor as nossas oportunidades e 
riscos em termos de energia. Estamos em processo de 
definição dos insumos necessários para concretizar essa 
estratégia e esperamos que uma implementação progressiva 
ocorra a partir de 2012.

Em nosso relatório de 2010, assumimos os seguintes 
compromissos:

Melhorar o desempenho energético por meio:

do desenvolvimento, a partir de 2012, de metas e 
planos de ação específicos para cada unidade opera-
cional;

da continuação, em 2011, do refinamento de métricas, 
medidas de desempenho e relatórios energéticos; e

da quantificação dos benefícios energéticos resultantes 
das iniciativas de melhoria da empresa. Para enforcar-
mos o aspecto final dessa meta, ainda precisamos 
esperar o sucesso na implementação dos dois primei-
ros aspectos.

É crescente o nosso foco em melhoria do desempenho 
energético em todas as nossas operações. Abordagens para 
a melhoria contínua estão sendo testadas de forma piloto na 
África do Sul.

Consumo energético por região
(Milhão GJ)

Africa do Sul 38%

Africa Continental 38%

Americas 17%

Australásia 7%
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Em 2010, também nos comprometemos a: 
melhorar a segurança energética por meio:

da finalização, durante 2011, das análises de alto nível 
dos planos de segurança energética de cada unidade; e

início do desenvolvimento de estratégias de segurança 
energética específicas para o ciclo de vida de cada 
mina.

Uma ênfase renovada na minimização do consumo de 
energia e na promoção da conservação de recursos energé-
ticos para o futuro é um componente fundamental da nossa 
estratégia energética global, devendo ser desenvolvidas 
estratégias específicas para cada unidade o mais rápido 
possível.

Uso de cianeto

O gerenciamento e a eliminação de materiais potencialmente 
perigosos utilizados ou gerados em decorrência da produ-
ção de ouro requerem uma atenção especial. Nossas 
normas de gestão de produtos químicos e rejeitos também 
tratam do gerenciamento dos riscos resultantes do uso de 
substâncias perigosas e abrangem questões como evitar ou 
reduzir a produção de resíduos e também reutilizar, reciclar, 
tratar e descartar essas substâncias.

O uso de cianeto pelo setor da mineração de ouro tem sido 
uma significativa fonte de preocupação entre os 
stakeholders desde a sua introdução, de modo que as 
operações da AngloGold Ashanti procuram gerenciar com 
cautela o uso dessa substância. Somos signatários do 
Código Internacional de Cianeto, o qual apoia o uso, o 
transporte e a eliminação responsável do produto pelas 
mineradoras de ouro, estabelece medidas rígidas para 
proteção da saúde humana e reduz o potencial de impactos 
ambientais.

Enquanto signatária do Código, a AngloGold Ashanti tem as 
suas operações submetidas a auditorias por entidades 
independentes com o objetivo de garantir aderência plena. 
Os resultados dessas auditorias são divulgados publicamen-
te para informar os stakeholders das condições reais das 
práticas de gerenciamento do cianeto nas operações certifi-
cadas.

Atualmente, 16 das 19 de nossas operações que empregam 
o cianeto estão certificadas como operações que atendem 
ao Código. Em 2011, a operação em Cerro Vanguardia, na 
Argentina, obteve certificação plena. As plantas de Great 
Noligwa e Svuka Gold, na África do Sul, receberam novas 
certificações, que são válidas por mais três anos. As opera-
ções que ainda não passaram por processos de certificação 
são a Mina Geita, na Tanzânia, e Obuasi e Iduapriem, em 
Gana.
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Na Mina Geita, na Tanzânia, foi concluído um trabalho de 
infraestrutura para cumprir os requisitos do Código. Contudo, 
durante 2011, a operação não conseguiu manter os níveis 
residuais de cianeto em suas instalações de rejeitos abaixo do 
limite de 50 partes por milhão (ppm). Serão testadas medidas 
operacionais adicionais para cumprir todos os requisitos.

Em Gana, são necessárias modificações de infraestrutura para 
que nossas duas operações naquele país também obtenham 
a certificação. Em Iduapriem, foi comissionada com sucesso 
em 2011 uma nova instalação de produção de cianeto, a qual 
reduz o risco associado ao transporte e manuseio do material. 
Contudo, níveis residuais de cianeto dissociável em ácido 
fraco na instalação de rejeitos ainda não satisfizeram os 
requisitos de certificação do Código, e foi iniciado um projeto 
de investimento adicional para instalação de tecnologia de 
destruição de cianeto, devendo o seu comissionamento 
ocorrer em meados de 2013.

Em Obuasi (Gana), o projeto de investimento ($ 11,5 mi) para 
substituição das instalações de manuseio de cianeto já conta 
com um desenho detalhado, e a finalização da sua construção 
e comissionamento está planejada para o quarto trimestre de 
2012.

A planta metalúrgica Córrego do Sítio II, no Brasil, que foi 
adquirida em 2008 pela AngloGold Ashanti junto com a opera-
ção São Bento, será recomissionada durante 2012 e, então, 
incluída no programa de certificação pelo Código de Cianeto.

Espera-se que todas essas quatro unidades sejam registradas 
junto ao Instituto Internacional de Gerenciamento do Cianeto 
(ICMI) em 2012 como instalações candidatas a certificação e 
que busquem a certificação dentro de um período de três 
anos.

Gerenciamento de rejeitos

Geramos rocha estéril e rejeitos como resultado das opera-
ções de lavra e do processamento de minerais. Os rejeitos das 
minas são os efluentes gerados após o processo de moagem 
do minério e extração do ouro. Os rejeitos são depositados 
como lama em grandes instalações projetadas especificamen-
te para fins de seu armazenamento.

Durante a mineração a céu aberto, são removidos grandes 
volumes de camadas de solo e/ou rocha estéril para expor o 
corpo do minério. De forma similar, geramos rocha estéril 
durante as perfurações e desenvolvimento de acessos até os 
corpos de minérios subterrâneos. A camada de rocha estéril 
contém níveis subeconômicos de ouro e é colocada em 
grandes pilhas de estéril.

O impacto de falhas nas instalações de depósito de rejeitos 
pode ser significativo e, portanto, monitoramos essas instala-
ções atentamente para assegurar que o seu gerenciamento 
está de acordo com os compromissos assumidos junto às 
comunidades locais e também de acordo com as exigências 
regulatórias nacionais.

Além disso, adotamos controles internos estritos para minimi-
zar o risco de falhas e estabelecemos uma estrutura interna de 

gerenciamento de rejeitos que é aplicada em todas as nossas 
operações.

Após o fechamento provisório da mina em 2010, foi finalizada, 
em 2010, a construção de uma nova instalação para armaze-
namento de rejeitos ao longo da vida útil da Mina Iduapriem, 
em Gana.

Controle de poeira

Nossas operações em Guiné, Mali, Namíbia, Tanzânia e África 
do Sul estão situadas em regiões áridas ou semiáridas onde é 
necessário o gerenciamento da poeira gerada pelas nossas 
atividades. Para proteger as comunidades no entorno das 
minas, utilizamos água para reter a poeira das estradas. A 
poeira dos depósitos de rejeitos é controlada com o uso de 
agentes aglomerantes, água e vegetação.

No final de 2011, acelerou-se a implementação do programa 
de mitigação de poeira na Região África do Sul após a identifi-
cação de aumento nos níveis de poeira na área da comunida-
de situada a favor do vento em relação à instalação de 
armazenamento de rejeitos em Vaal River. Foi instalada uma 
malha na instalação para servir de bloqueio contra o vento, e 
serão instalados sistemas de supressão de poeira por meio de 
pulverização de água para controlar ainda mais a poeira 
durante períodos secos ou ventosos.

Biodiversidade

Os recursos minerais em áreas tradicionais de mineração 
estão se esgotando e, como muitas mineradoras, estamos 
cada vez mais explorando ou operando em áreas remotas ou 
outrora intocadas cuja biodiversidade merece atenção 
especial. Temos que escavar onde o recurso está. Contudo, a 
presença de habitats sensíveis ou espécies vulneráveis requer 
uma avaliação e seleção cuidadosa do local a partir de 
estudos de diagnóstico e de diálogo com as comunidades 
locais para entender a sua relação com o meio ambiente e 
tomar medidas para mitigar o impacto das nossas operações.

Em 2011, continuamos refinando nossa norma preliminar de 
gerenciamento da biodiversidade, a qual servirá para estabele-
cer uma norma interna e expectativas de desempenho 
comum. A norma será concluída em 2012.



participação no setor. A oposição à mineração, sobretudo na 
Província de Tolima, onde está o depósito de La Colosa, tem 
girado em torno da percepção de que a mineração em grande 
escala terá um impacto negativo nos sistemas fluviais da 
região. Os opositores argumentam que o projeto consumirá 
uma quantidade significativa de água e contaminará os 
sistemas fluviais, impactando na principal fonte da agricultura 
em grande escala, a qual, em Tolima, se baseia basicamente 
na produção de arroz.

A discussão dessas preocupações envolve a consideração de 
outras questões relacionadas que influenciam na qualidade e 
disponibilidade da água na região de Tolima. Dentre elas: 

O baixo nível de desenvolvimento em infraestrutura, como 
sistemas de esgoto e sistemas de abastecimento de água 
(como aquedutos);

O dano ambiental causado às áreas adjacentes aos rios; e

 
 

As questões existem independentemente da mineração em 
grande escala e, de toda forma, influenciam a qualidade e a 
disponibilidade da água, sendo, portanto, relevantes para o 
debate. Qualquer abordagem sistêmica a ser adotada tem 
que considerar essas questões, bem como o gerenciamento 
dos impactos decorrentes da própria mineração.

Dadas essas sensibilidades, a AngloGold Ashanti tem adotado 
uma abordagem transparente no sentido de discutir questões 
hídricas, promover seminários, distribuir informações por 
escrito sobre a questão e buscar diálogo com os grupos 
opositores. Foram adotados os seguintes princípios na 
abordagem de gerenciamento ambiental da empresa na 
Colômbia:

Evitar impactos em áreas sensíveis ou de grande valor ou 

importância;

Reduzir impactos quando eles não puderem ser evitados;

Reabilitar toda área afetada;

Oferecer compensação no caso de impactos residuais; e

Dar suporte a projetos voluntários que promovam proteção 

ambiental na região.
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Ibagué 

Antioquia

Tolima

Gramalote
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Quebradona

Rio Dulce
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Salvajina

La Vega

La Llanada

Medellín 

Quibdó 

La Colosa

BUSCANDO DESENVOLVER A

A AngloGold Ashanti iniciou a exploração ativa na Colômbia 
em 2012. Até o momento, mais de $ 225 milhões foram 
investidos em diversos projetos de exploração de áreas 
novas (Greenfields) no país, resultando em duas grandes 
descobertas: uma em La Colosa, na Província de Tolima, e 
outra em Gramalote, na Província de Antioquia. Ambos os 
projetos estão agora no estágio de avaliação econômica 
avançada.

Acreditamos que ainda haja oportunidades para novas 
descobertas nas regiões adjacentes. Estão sendo utilizadas 
técnicas avançadas e não invasivas como aquelas empregadas 
na exploração de La Colosa e Gramalote, em combinação com 
estratégias de diálogo proativo com as comunidades.

Na Colômbia, a AngloGold Ashanti está operando em um 
ambiente em que ainda não houve desenvolvimento da 
mineração de ouro em grande escala a céu aberto. Estão 
sendo promovidos debates sobre a extensão e a natureza da 

A expansão da agricultura, a qual tem resultado em impac-
tos ambientais como a retirada da mata ciliar de bacias 
hidrográficas e a poluição dos rios. Cerca de 87% do 
consumo de água na região é para fins de agricultura.



sejam administrados por organizações tecnicamente 
competentes e comunitárias ou por organizações não 
governamentais;

cumpram metas ambientais e de desenvolvimento; e

apresentem exemplos de melhores práticas que possam 
ser replicados em outras regiões e na própria Bacia do Rio 
Coello.

Na primeira metade de 2011, foi desenvolvido um edital de 
submissão de projetos em conjunto com ONGs e organiza-
ções comunitárias, estruturas locais de liderança, contratadas 
independentes, sindicatos, universidades, projetos de 
irrigação, bem como instituições públicas e da mídia na 
região. Foram selecionadas 10 iniciativas para receberem 
investimentos. Entre os resultados significativos até o momen-
to, estão:

Desenho participativo e implementação de um novo modo 
de alocação de recursos;

Integração entre metas ambientais e de desenvolvimento;

Restabelecimento da confiança nas relações da empresa 
com ONGs e organizações comunitárias; e

Um foco de investimento estratégico na qualidade e eficiên-
cia do uso da água no contexto de adaptação às mudanças 
climáticas.

Até o momento, foi dada uma contribuição de $ 482.000,00
a esses projetos e, devido ao sucesso da iniciativa, o 
financiamento foi ampliado (o orçamento original era de 
$ 250.000,00). Nosso compromisso de financiar essa 
iniciativa foi renovado em um novo acordo com o FAAN, que 
continuará no papel de administrador do Fundo para a Bacia 
do Rio Coello e contará com até $ 800.000,00 para 
financiamento de novos projetos.

Um novo edital para submissão de projetos será feito a cada 
dois anos. Além de levar em consideração as prioridades mais 
prementes das comunidades através da implantação desses 
projetos, trabalharemos com os organizadores dos projetos 
para garantir que as organizações envolvidas utilizem esses 
exemplos de boa prática para incentivar outras comunidades 
com necessidades similares.

�

�

�

�

�

�

�

�

P54

País em Destaque – Colômbia

Camilo Ernesto Arevalo Parra, um dos beneficiários de um projeto para 
reduzir a carga biológica na água de rejeito da Fazenda “El Placer”, em 
uma área rural do Município de Cajamarca.

Algumas espécies são cultivadas no viveiro 
La Colosa, na Colômbia, para proteger a 
vegetação nativa

“ As águas residuárias provenientes de 
exploração agrícola costumavam fluir 
diretamente para o Rio Anaime, o qual 
desemboca no Rio Coello. Em 
decorrência  do projeto, os resíduos são 
processados e  utilizados na fazenda, os 
materiais não  fluem para a Bacia do Rio 
Coello  e assim estamos conseguindo
reduzir a contaminação. ”

continuação

Esses princípios foram estabelecidos com referência aos 
nossos valores e políticas ambientais e de trato com as comu-
nidades e após consulta a várias ONGs, como a Conservación 
Internacional (CI) e o Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez (FAAN), ambas com sede na Colômbia. Esses princípios 
também refletem as declarações das autoridades e o nosso 
reconhecimento de que, na área de meio ambiente, devemos 
assumir expressamente um compromisso com uma série de 
princípios desde as fases de exploração e implementação do 
projeto, princípios esses que devem ir além do mero atendi-
mento às exigências legais.

O Fundo para a Bacia do Rio Coello

Dado esse ponto de partida e o reconhecimento do contexto 
em que se dão os debates, a empresa desenvolveu uma 
iniciativa que tem o potencial de promover benefícios ambien-
tais tangíveis para a região, demonstrando na prática o nosso 
compromisso com o objetivo de proteção ambiental.

A AngloGold Ashanti Colômbia se aproximou da FAAN e 
conseguiu fechar um acordo de cooperação para a criação de 
um fundo de gerenciamento independente para patrocinar 
projetos de proteção ambiental na região da Bacia do Rio 
Coello, no Departamento de Tolima.

Em dezembro de 2009, foi assinado um Memorando de 
Entendimento para a criação do Fundo para a Bacia do Rio 
Coello, um canal para o financiamento de projetos que ajuda-
rão a criar uma visão comum do desenvolvimento sustentável 
na Bacia do Rio Coello. O Fundo recebeu total autonomia para 
selecionar projetos submetidos pela comunidade local com 
vistas à proteção da bacia e dos recursos hídricos.

Os critérios de seleção buscam projetos que:

procurem resolver problemas no nível regional com base 
nas melhores práticas e em casos de referência desenvolvi-
dos na Colômbia e em outros países;

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão
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A AngloGold Ashanti sempre busca aumentar o 
número de mulheres trabalhando na mineração. 
Nessa foto, está representada a preparação de 
amostras de controle de teor para análise na 
Mina Navachab, na Namíbia

E RETENÇÃO DE TALENTOS
Sob a perspectiva de captação de recursos, a AngloGold 
Ashanti e a indústria da mineração como um todo enfrentam 
a possibilidade de graves reduções no número de talentos, 
pois são poucos os egressos de cursos de engenharia de 
minas e de áreas afins, além de ser menor ainda o número 
de graduados que de fato entram na indústria. Os resultados 
internos preliminares de um estudo panorâmico da capacidade 
de formação de talentos em engenharia de minas no nível 
global e no nível regional sugerem que, no nível global, a 
demanda é maior que a oferta com uma margem significativa, 
sobretudo em relação a graduados em engenharia de minas, 
geologia e metalurgia e a pós-graduados em áreas afins à 
mineração.

Implícitos na consecução de nossa missão estão a atração, a 
retenção e o desenvolvimento de recursos humanos, sendo 
o objetivo estratégico primário reconhecer que “As Pessoas 
são o Nosso Negócio” e um direcionador de grande valor 
estratégico para o desenvolvimento da organização. 

“As Pessoas” são todos os nossos stakeholders, o que inclui 
nossos empregados, nossos parceiros e as comunidades 
locais. As comunidades locais e outros cidadãos dos países 
em que operamos são fontes potenciais de talentos, embora 
haja diversos obstáculos a serem superados. Dentre eles 
estão a falta de acesso a recursos educacionais de qualidade 
em alguns casos, as nossas obrigações em termos do Plano 
Mineral Sul-Africano de 2004 e legislação similar em diversos 
países em que operamos e a nossa presença operacional em 
localidades remotas e de alto risco, tendo que competir por 
talentos escassos com diversas outras empresas localizadas 
em regiões mais atrativas e que produzem as mais diversas 
commodities e oferecem empregos na área da mineração, 
finanças e engenharia.

Nosso sistema de gerenciamento de pessoas apresenta 
o modelo e contexto para as nossas estratégias de 
desenvolvimento organizacional e de pessoas no âmbito 
dos nossos valores, nossa liderança e nossas práticas de 
relacionamento com os stakeholders. Muitos avanços foram 
conquistados em 2011 com a implantação desse sistema, 
mas ainda há desafios de gerenciamento da mudança e 
socialização associados a uma iniciativa de mudança em 
tamanha proporção.

Nosso foco até o momento tem sido a promoção de um 
entendimento dos níveis de trabalho, das relações de trabalho 
e das accountabilities e níveis de autoridade dos cargos 
em toda a organização. Em 2012, aumentaremos ainda 
mais o nosso foco na efetividade dos nossos processos de 
gerenciamento de pessoas para desenvolver competências, 

reter talentos, desenvolver uma estrutura de atração de 
talentos e promover a participação proativa de nossos 
empregados, das comunidades locais e da indústria.

Com relação ao nosso processo de desenvolvimento de um 
banco de talentos, nossos esforços em 2012 e nos anos 
subsequentes se concentrarão na adoção de um processo 
efetivo de análise e gerenciamento de talentos, utilizando 
mídias sociais e oportunidades de tecnologia de aprendizado 
eletrônico, bem como a colaboração da indústria, para garantir 
que tenhamos uma ideia clara do talento da organização, das 
suas aspirações e das necessidades de desenvolvimento.

Portanto, continua sendo uma questão prioritária em 
nossa agenda a avaliação contínua de riscos quanto às 
ameaças reais e percebidas no que diz respeito à falta 
de talentos, e continuaremos a monitorar a situação e as 
principais oportunidades de desenvolvimento à medida que 
promovemos mudanças através da implementação do nosso 
modelo organizacional e gerenciamos os desafios estratégicos 
associados ao desenvolvimento e gerenciamento do nosso 
canal de talentos no longo prazo.
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INCLUSÃO DA NOSSA 
VOZ EM NOVAS

Fonte: “Minerais e Desenvolvimento da África”, Relatório do Grupo de 
Estudos Internacionais sobre Regimes Minerais na África, novembro de 2011.

Nos últimos anos, tem havido um aumento das discussões 
globais sobre questões como:

transparência na cadeia de suprimentos;

o papel da empresa nas áreas afetadas por conflito ou em 
risco iminente de conflitos; e

a contribuição social e econômica da empresa para as 
economias locais.

Esse debate tem trazido à tona a necessidade de maior 
relacionamento com todos os setores da sociedade para a 
promoção de práticas empresariais notadamente “responsá-
veis”: práticas que de forma alguma financiem ou promovam 
conflitos e que contribuam positivamente para a sociedade 
como um todo.

A indústria da mineração enfrenta desafios próprios. Em se 
tratando especialmente do ouro, os relatórios anuais da 
Comissão de Especialistas da ONU sobre o Congo vêm 
sempre destacando o papel pequeno, mas representativo que 
o ouro oriundo de mineração artesanal tem desempenhado no 
financiamento do conflito no país.

Em 2010, o governo norte-americano aprovou a Seção 1502 
da Lei Dodd-Frank de Reforma do Mercado Financeiro e 
Proteção ao Consumidor. Essa lei exigirá que as empresas que 
emitem relatórios periódicos para a Comissão de Valores 
Mobiliários dos Estados Unidos promovam uma Diligência 
Prévia das reais condições de operações no Congo e de 
países adjacentes. A Diligência Prévia será feita para determi-
nar se a cadeia de suprimentos do país faz uso de algum dos 
chamados “minerais de áreas de conflito” (estanho, tungstênio, 
tântalo e ouro). Além disso, é necessário fazer uma avaliação 
sobre a necessidade desses minerais para a funcionalidade ou 
fabricação de um produto manufaturado ou originado do 
Congo e dos países adjacentes. Em caso positivo, a empresa 
deverá submeter um relatório para a Comissão de Valores 
Mobiliários. A empresa também terá de demonstrar que a 
aquisição desses minerais de forma alguma financia ou benefi-
cia grupos armados no Congo ou em países adjacentes, 
devendo essa Diligência Prévia ser submetida a uma auditoria 
independente. Espera-se que em 2012 sejam promulgadas as 
Regras e os Regulamentos finais da Comissão de Valores 
Mobiliários.

Esses desenvolvimentos intensificam a necessidade de que 
AngloGold Ashanti e a indústria do ouro como todo promovam 
os seguintes resultados:

Estabelecer normas e procedimentos de certificação 
que sejam sólidos e confiáveis e que permitam às empresas 
demonstrar que as suas operações não contribuem para os 
conflitos;

Envolver o governo norte-americano, juntamente com os 
governos africanos, no debate sobre as consequências – 
almejadas e não almejadas – da Seção 1502, com o objetivo 
específico de garantir que os regulamentos da Comissão de 
Valor Mobiliários a serem promulgados a respeito da Lei 
Dodd-Frank sejam implementados de uma forma que não 
seja prejudicial para as economias africanas; e

Desenvolver um programa proativo na indústria que 
demonstre que a mineração de ouro é um agente positivo 
para o desenvolvimento social e econômico.

Em 2011, a AngloGold Ashanti assumiu um papel ativo no 
desenvolvimento de três normas complementares:

o “Suplemento sobre Ouro” que acompanha o Guia OCDE 
de Diligência Prévia para Cadeias Responsáveis de 
Suprimento de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos ou 
de Alto Risco; 

a Norma de Ouro Livre de Conflitos, do Conselho Mundial 
do Ouro; e

o Certificado de Cadeia de Custódia do Conselho de Joalha-
ria Responsável para a cadeia de suprimentos da joalharia 
de ouro e platina.

Espera-se que essas normas sejam finalizadas e publicadas 
em 2012, após o significativo trabalho de desenvolvimento 
empreendido em 2011.

Como parte do processo de desenvolvimento, a empresa 
testou o projeto de norma do Conselho Mundial do Ouro e 
promoveu workshops para conscientizar os principais empre-
gados quanto às ramificações das diversas normas.
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"A natureza informal da maior parte da 
Mineração Artesanal e da Mineração em 
Pequena Escala facilita a realização de 
negócios ilegais, especialmente no que diz 
respeito a minerais de grande valor como o 
diamante, o ouro e a columbita-tantalita. A 
cadeia de valor para esses minerais, da 
lavra, passando pelo processamento, 
comércio e transporte, até chegar aos mer-
cados externos, geralmente é caracterizada 
por perdas, principalmente em países que 
estão se recuperando de conflitos e nos 
quais questões de segurança patrimonial 
fazem parte do contexto das operações 
informais”.

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão



Os dados que passaram por processos de garantia externa 
são indicados em nossas informações suplementares com os 
ícones "    L*, sendo a definição desses ícones especificada 
na declaração de garantia externa. 

Em 2011, o escopo da nossa garantia externa também 
abrangeu a aderência às principais normas que subjazem o 
nosso processo de elaboração de relatórios: as diretrizes G3 
da Iniciativa Global de Elaboração de Relatórios (GRI) e a 
Estrutura de Desenvolvimento Sustentável do Conselho 
Internacional de Mineração e Metais (ICMM).

Comentários do Painel de 
Especialistas em Sustentabilidade

Um outro nível de revisão corresponde ao do nosso Painel de 
Especialistas em Sustentabilidade, que comentou sobre o 
conteúdo do nosso relatório de Grupo de 2011.

O Painel é formado por um grupo internacional de especialis-
tas independentes cuja composição reflete amplamente as 
regiões geográficas em que operamos. Muitos dos partici-
pantes do Painel têm ampla experiência em mineração. 
Contudo, os membros do Painel não vêm exclusivamente 
desse setor. O conhecimento e a compreensão de questões 
sociais mais amplas relacionadas com a sustentabilidade 
também têm um valor considerável para o processo de elabo-
ração de relatórios. Essa contribuição é suplementada pelo 
conhecimento do nosso negócio, conhecimento esse que 
estamos construindo em conjunto através do acesso contínuo 
a informações importantes sobre o nosso desempenho e 
estratégia de sustentabilidade.

O Painel revisou o Relatório de Sustentabilidade do Grupo, e 
seus comentários estão no relatório de análise a seguir. 
Embora esse comentário se baseie em uma análise sólida e 
em um entendimento claro da direção da estratégia da 
empresa, deve-se notar que o Painel não realizou uma audito-
ria do relatório ou das atividades da empresa e, portanto, não 
fornece indicativos da precisão do relatório ou da significância 
ou completude de itens específicos.
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COM PRECISÃO 
E TRANSPARÊNCIA

É fundamental tanto para a AngloGold Ashanti como para 
seus stakeholders que elaboremos relatórios de desempenho 
em sustentabilidade com precisão e transparência. Temos, 
portanto, desenvolvido uma abordagem para garantir que a 
publicação de informações se baseie em três processos 
complementares de revisão: auditoria interna, auditoria 
externa e posicionamento independente do nosso Painel de 
Especialistas em Sustentabilidade.

Garantia Interna
 
Em 2011, a AngloGold Ashanti reforçou os procedimentos de 
auditoria interna através do desenvolvimento e teste de um 
sistema de revisão combinada de garantia para assegurar à 
gerência sênior e ao Conselho de Administração que todos os 
riscos significativos da empresa (inclusive no que diz respeito 
às principais áreas de risco em sustentabilidade) estão sendo 
gerenciados e controlados. Em 2011, as revisões combinadas 
de garantia foram conduzidas por equipes multidisciplinares 
em quatro unidades piloto, e o processo será expandido para 
todas as operações em 2012.

As equipes de auditoria interna desempenham um papel 
crucial no monitoramento da integridade do nosso sistema 
para a revisão dos dados de sustentabilidade de todas as 
operações, suplementando esse sistema com processos 
internos de averiguação. Foi realizado em 2011 um trabalho 
para fortalecer ainda mais os sistemas de revisão de dados 
através de uma melhor definição de indicadores que garantam 
que os dados sejam registrados com consistência em todo o 
Grupo.

Garantia externa

Um controle externo do nosso Relatório de Sustentabilidade 
do Grupo e dos dados suplementares é garantido pela Ernst & 
Young, Os indicadores de dados são selecionados para 
garantia por equipes de auditoria externa com base em sua 
avaliação das questões e dos indicadores mais significativos 
para o desempenho em sustentabilidade da empresa, assim 
como os principais riscos identificados pelo Grupo.



Comentários do Painel de 
Especialistas em Sustentabilidade

P58

Introdução Contexto e estratégia Prioridades e avanços globais Processos de revisão

�

�

�

O Relatório de Sustentabilidade 2011 da AngloGold 
Ashanti demonstra um significativo avanço no modo 
como a empresa aborda desafios e oportunidades de 
sustentabilidade. Cabe ressaltar o seu foco em um 
pequeno número de questões expressivas e estratégicas, 
juntamente com o desenvolvimento de uma perspectiva 
mais integradora que permite visualizar essas questões nos 
contextos e no âmbito das ações específicas de cada país. 
O reconhecimento das causas subjacentes à proposta 
de nacionalização dos recursos mostra que a empresa 
tem consideração pelo contexto operacional mais amplo 
marcado por subdesenvolvimento e desigualdade social 
em diversos países ricos em recursos durante um boom 
de commodities sem precedentes. Além disso, a empresa 
demonstra coragem em enfatizar a necessidade de tratar 
do problema crescente da mineração artesanal como mais 
do que uma questão de ilegalidade.

A elaboração de relatórios sobre essa abordagem mais 
estratégica e integrada de fato aumenta as exigências 
quanto aos dados e análises que são necessárias. Assim, 
embora o relatório de fato apresente metas e dados 
básicos sólidos quanto ao desempenho ambiental, social 
e econômico, a AngloGold Ashanti ainda fica devendo no 
sentido de especificar as principais conexões dinâmicas 
entre os riscos materiais apresentados tanto no nível 
global como no nível dos países.

Nesse estágio recente dessa nova abordagem da empresa, 
as estratégias em desenvolvimento apresentadas para 
lidar com os riscos por vezes parecem ser reativas e por 
outras parecem não estar completamente desenvolvidas. 
Por exemplo, embora sejam bem vistos os avanços da 
empresa no estabelecimento de uma estrutura de direitos 
humanos, ainda é necessário esclarecer a sua relação 
com outros riscos enfrentados, bem como as ações e 
iniciativas de mitigação que estão sendo tomadas em 
resposta aos desafios. De forma similar, embora os 
desafios da mineração artesanal e da nacionalização dos 
recursos sejam claramente apresentados no relatório, é 
recomendável que futuros relatórios deixem mais claro o 
real impacto dessas questões para a empresa, bem como 
a resposta da empresa – tanto no nível do país como no 
nível do Grupo.

Nesse sentido, apreciamos o posicionamento da 
comunidade como uma questão estratégica e gostaríamos 
de receber mais informações sobre como a empresa 
está contribuindo para o desenvolvimento de talentos e 
criação de empregos entre os jovens das comunidades 
locais. Melhorias contínuas no processo de elaboração de 
relatórios poderiam dirimir alguns desses gaps, sobretudo 
à medida que a AngloGold ampliar a coerência entre seu 
modo de pensar, sua estratégia e sua prática nessas 
áreas.

A AngloGold Ashanti deseja ser a empresa líder em 
mineração e claramente vislumbra a excelência na 
sustentabilidade como uma pré-condição para o seu 
sucesso. À medida que se expande por todo o mundo, 
a empresa tem estabelecido sistemas de gerenciamento 
para promover o máximo possível de qualidade de forma 
consistente em todas as partes dos negócios.

Porém, embora o relatório com propriedade enfoque
países e unidades específicas, ainda há muito a ser feito 
no sentido de facilitar o aprendizado horizontal entre as 
unidades operacionais, sobretudo no que diz respeito 
às questões de sustentabilidade. Além disso, embora o 
relatório inclua bastantes informações sobre os processos 
e procedimentos de relacionamento com os stakeholders 
externos, ainda é necessário apresentar mais evidências 
do que tem sido aprendido com esses stakeholders, 
principalmente as comunidades. Há uma necessidade 
de maior diversidade nas “vozes” não corporativas 
apresentadas no relatório, incluindo empregados, 
comunidades, especialistas e líderes de opinião.

Esse foi o primeiro ano em que a AngloGold Ashanti 
contratou um grupo externo de especialistas independentes 
para apresentar comentários e perspectivas sobre o seu 
relatório. Elogiamos esse procedimento da empresa, 
pois ele dá aos stakeholders externos um outro nível de 
garantia e controle da qualidade dos relatórios. Além disso, 
esperamos que o processo traga contribuições úteis para 
a empresa à medida que ela desenvolve seus sistemas 
de relatórios e os princípios que sustentam seu modo de 
pensar e suas práticas.

Em suma, com base no nosso entendimento do relatório 
deste ano, gostaríamos de elogiar a AngloGold Ashanti por 
demonstrar tanto ambição como progresso concreto. Para 
manter o ímpeto desse empreendimento, recomendamos 
alguns desenvolvimentos de conteúdo e sua apresentação 
em futuros ciclos de relatórios:

Maior clareza quanto às responsabilidades globais 
associadas à condição de empresa global, 
especialmente no que diz respeito aos empregados e 
às comunidades.

Especificação da estrutura e das métricas associadas 
para a medição dos impactos e desenvolvimentos nas 
comunidades.

Articulação clara da estratégia, das metas e das práticas 
para avanços na liderança no que diz respeito ao 
tratamento dispensado à mineração artesanal.

Inclusão de “vozes” autorizadas de forma independente 
pelas comunidades e pelos empregados.
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Membros do Painel de Especialistas 
em 2011

O nosso Painel de Especialistas em Sustentabilidade é 
composto, atualmente, de cinco membros. Stephan Malherbe 
se retirou do Painel em setembro de 2011.

Sheila Khama
Sheila tem ampla experiência no nível executivo na indústria da 
mineração e áreas afins, inclusive como chefe do escritório de 
representação do Grupo De Beers, na Botsuana. Atualmente, 
ela está atuando em Accra, Gana, no Centro Africano de 
Transformação Econômica, onde lidera um programa de apoio 
a formuladores de políticas públicas para regulação do 
petróleo, do gás e dos minerais na África. Ela também partici-
pa de comitês assessores e comissões de sustentabilidade 
para empresas e instituições acadêmicas, como o Grupo 
Lafarge e o Pacto de Recursos Naturais da Universidade de 
Oxford.

Muzong Kodi
Muzong Kodi tem mais de 30 anos de experiência em treina-
mento, pesquisa e consultoria em governança, anticorrupção 
e direitos humanos. Trabalha como consultor independente 
em Londres, além de ser membro associado do Programa 
África do Instituto Real de Relações Internacionais, no qual 
coordena o Fórum Congo.

Ruth Mompati
Ruth Mompati é cidadã sul-africana com longo envolvimento 
em questões de justiça social e igualdade entre os sexos. Até 
há pouco tempo, era prefeita de Naledi, na Província Noroeste 
da África do Sul. Atuou anteriormente como embaixadora da 
África do Sul na Suíça, foi membro do Parlamento Sul-Africano 
e membro do Conselho Executivo do Congresso Nacional 
Africano.

Anita Roper
Anita Roper tem mais de 30 anos de experiência em empre-
sas, governos, comunidades e agências multilaterais que 
tratam de assuntos de desenvolvimento sustentável. Recente-
mente, ela se retirou do cargo de Presidente de Sustentabilida-
de em Vitória, na Austrália, para se dedicar à carreira de direto-
ra não executiva. Trabalhou 10 anos fora da Austrália, inclusive 
como diretora de sustentabilidade da ALCOA, em Nova 
Iorque, onde foi responsável pela coordenação e integração 
de conceitos de sustentabilidade em toda a empresa.

Nisia Werneck
Nísia Werneck é professora associada do Centro de Sustenta-
bilidade da Petrobrás na Fundação Dom Cabral, em Minas 
Gerais, Brasil. A Fundação Dom Cabral é uma das mais respei-
tadas escolas de negócio do mundo. Nísia tem contribuído 
para os programas de desenvolvimento social e comunitário 
de diversas empresas e organizações e já publicou vários 
trabalhos sobre a temática da sustentabilidade e da responsa-
bilidade social empresarial.

Apoio ao Painel de Especialistas em 
2011

Simon Zadek
O Painel de Especialistas contou com o apoio de Simon 
Zadek, um assessor independente de empresas e órgãos 
públicos para assuntos de sustentabilidade estratégica. Além 
da sua extensiva produção e comentários sobre o assunto, 
Simon deu suporte a diversas comissões de sustentabilidade 
em nome de clientes corporativos e foi fundador da 
Accountability e seu chefe executivo até 2009. Simon também 
presta assessoria em estratégia de sustentabilidade para a 
AngloGold Ashanti.

Interação entre o Painel de Especialistas 
e a AngloGold Ashanti em 2011

Em 2011, o Painel de Especialistas despendeu considerável 
tempo na empresa, empreendendo diversas discussões com 
os gestores executivos e seniores e visitando centros opera-
cionais na África do Sul e em Gana. Em Gana, alguns especia-
listas promoveram discussões com membros das comunida-
des e outros stakeholders durante uma visita de cinco dias a 
Accra e Obuasi. Obuasi é a nossa maior operação em Gana e 
está entre aquelas em que estamos enfrentando ativamente 
uma ampla gama de desafios operacionais e de sustentabili-
dade.

Na África do Sul, quatro dos membros do Painel de Especialis-
tas passaram um dia completo em nosso centro operacional 
na região e assistiram às apresentações de todos os principais 
membros da equipe de gestores. Foram despendidos mais 
dois dias em nosso escritório corporativo em Joanesburgo, 
onde os especialistas discutiram sobre a estrutura de desen-
volvimento social e sustentável e participaram de reuniões com 
os principais gestores e membros do Comitê Executivo.



principais indicadores de desempenho especificados 
(marcados como garantidos pelos símbolos L ou  nas 
Informações Suplementares.

Os critérios sobre os quais os principais indicadores de desem-
penho especificados foram avaliados e mensurados para fins 
de garantia estão divulgados nas Informações Suplementares, 
disponível em: www.anglogoldashanti.com/sustainability.

Responsabilidade da Gerência
A Gerência é responsável por extrair os principais indicadores 
de desempenho especificados das Informações Suplementares 
e pela apresentação consistente desses indicadores no Relató-
rio da empresa.

Responsabilidade do Grupo de Auditoria
Somos responsáveis por manifestar o nosso parecer de garan-
tia externa limitada quanto ao fato de os principais indicadores 
de desempenho especificados no Relatório da empresa serem 
ou não condizentes com os indicadores apresentados nas 
Informações Suplementares. Realizamos nossos trabalhos de 
acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia 
(ISAE) 3000, “Trabalhos de Garantia outros que não os de 
auditorias ou revisões do histórico de informações financeiras, 
emitido pelo Conselho de Normas de Auditoria e Garantia”. 
Essa norma requer que planejemos e realizemos nossos 
trabalhos para conferir garantia limitada sobre o fato de os 
principais indicadores de desempenho extraídos do Material de 
Informações Suplementares e apresentados no Relatório 
conterem ou não informações inexatas ou alteradas. Nossos 
procedimentos e a extensão dos nossos procedimentos 
dependem da nossa capacidade de discernimento, inclusive no 
que diz respeito aos riscos de inexatidão ou alteração substan-
cial dos principais indicadores de desempenho especificados. 
Em um trabalho de garantia limitada, os procedimentos de 
coleta de evidências são mais reduzidos do que quando é 
realizado um trabalho de garantia razoável. Acreditamos que as 
evidências que coletamos é suficiente e adequada para emba-
sar o nosso parecer.

Resumo do trabalho realizado
Comparamos os principais indicadores de desempenho 
especificados no Relatório com os indicadores do Material de 
Informações Suplementares.

Parecer com garantia limitada
Com base no trabalho descrito neste relatório, não houve 
qualquer evidência que nos leve a acreditar que os principais 
indicadores de desempenho selecionados no Relatório não 
sejam consistentes, em todos os aspectos materiais, com 
aqueles indicadores especificados nas Informações Suplemen-
tares, de acordo com a base de preparação descrita à página 3.

Relatório do Auditor Independente para 
os diretores da AngloGold Ashanti

Realizamos um trabalho de garantia externa limitada com base 
na extração dos principais indicadores de desempenho especí-
ficos do Material de Informações Suplementares da AngloGold 
Ashanti que é apresentado no Relatório da empresa conforme 
descrito abaixo para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro 
de 2011.

Escopo da Nossa Atuação
Os principais indicadores de desempenho específicos inclusos 
no Relatório de Sustentabilidade da AngloGold Ashanti, que 
consistem em:

mão de obra total por tipo de emprego e contrato, apresenta-
do à página 5 

número de casos de malária, apresentado à página 6

número de casos de silicose, apresentado à página 6

número total de novos casos de perda de audição induzida 
por ruído (indenizável - NIHL), apresentado à página 6

pagamentos aos governos de acordo com a Iniciativa de 
Transparência nas Indústrias Extrativistas (EITI), apresenta-
dos às páginas 6, 28 e 29

investimento nas comunidades, apresentado às páginas 6, 
28 e 29

acidentes fatais por região, apresentado às páginas 5 e 42

taxa de frequência de todos os acidentes com lesão (AIFR), 
apresentada às páginas 5 e 42

número de operações com certificação do Código Interna-
cional de Cianeto, apresentado às páginas 7 e 51

consumo de energia, apresentado às páginas 7 e 50

número de incidentes ambientais de notificação obrigatória, 
apresentado às páginas 7 e 48

emissão de gases do efeito estufa, apresentada à página 7

consumo de água, apresentado à página 7

número de funcionários da segurança patrimonial que 
receberam treinamento nos Princípios Voluntários sobre 
Segurança e Direitos Humanos (PVSDH), apresentado à 
página 40

taxa de incidência de tuberculose, apresentada às páginas 
6e 46

número total de empregados em tratamento antirretroviral, 
apresentado à página 47

foram extraídos do Material de Informações Suplementares 
referente ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2011 
e apresentados no Relatório referente ao ano fiscal encerrado 
na mesma data.

Chegamos a uma conclusão definitiva sobre a garantia dos 
principais indicadores de desempenho especificados e a 
apresentamos explicitamente em nossa declaração de garantia 
datada de 16 de março de 2012 e incluída nas Informações 
Suplementares. Os principais indicadores de desempenho ali 
inclusos não refletem os efeitos dos eventos que ocorreram 
após a data de nossa declaração de garantia sobre os 
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Escritório Corporativo
76 Jeppe Street, Newtown Joanesburgo, Gauteng, 
2011 África do Sul

Correio Postal: 62117, Mashalltown
Gauteng 2107
África do Sul

Telefone: +27 11 637 6000
Fax: +27 11 637 6624
www.anglogoldashanti.com

Pessoa para contato para assuntos referentes 
a este relatório

Nilesh Moodley
Telefone: +27 11 637 6788
Fax: +27 86 686 8177
Email: <nmoodley@anglogoldashanti.com>

Este relatório foi impresso em papel produzido em usinas certificadas 
pelo Conselho de Proteção Florestal por meio de processos que contam 
com certificação CoC (Cadeia de Responsabilidades). O referido conselho 
promove a gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica 
e economicamente viável das florestas mundiais, enquanto a referida 
certificação garante a fabricação de produtos que, desde processamento 
até a distribuição, atendem às diretrizes do conselho.
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www.anglogoldashanti.comFaça o download do Relatório de Sustentabilidade 2011


