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NOSSA

VISÃO
SER A EMPRESA LÍDER EM MINERAÇÃO

MISSÃO
Criar valor para os nossos acionistas, empregados e 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 em outros minerais
que possam fortalecer nossos ativos, competências e experiências atuais e, assim, ampliar a nossa capacidade de geração de valor.

VALORES
A segurança é nosso principal valor.
Colocamos as pessoas em primeiro lugar e, do mesmo modo,
damos máxima prioridade às práticas e sistemas de trabalho seguros
e saudáveis. Temos um forte compromisso de buscar formas novas
e inovadoras para garantir que os nossos locais de trabalho sejam
espaços livres de acidentes e doenças ocupacionais. Vivemos cada
dia uns para os outros e usamos os nossos compromissos, talentos,
recursos e sistemas coletivos para cumprir o nosso compromisso
mais importante... cuidar um do outro.

Tratamos uns aos outros com dignidade e respeito.
Acreditamos que as pessoas que são tratadas com respeito e
levadas a assumir responsabilidades reagem dando o melhor de
si. Procuramos preservar a dignidade e o senso de valor próprio
das pessoas 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
de negócios e os nossos parceiros sociais.

Valorizamos a diversidade.
Temos a meta de nos tornar a empresa líder global com as pessoas
certas nos cargos certos. Promovemos a inclusão e o trabalho em
equipe, gerando benefícios a partir da rica diversidade de culturas,
ideias, experiências e capacidades que cada empregado traz para
a empresa.

Somos responsáveis por nossas ações e
nos empenhamos em cumprir os nossos
compromissos.
Nosso foco está na entrega de resultados e fazemos aquilo que
nos comprometemos a fazer. Assumimos responsabilidade e
prestamos conta pelo nosso trabalho, comportamento, ética e
ações. Nosso objetivo é gerar resultados de alto desempenho e
cumprir os nossos compromissos com nossos colegas, parceiros
de negócios, parceiros sociais e investidores.

As comunidades e sociedades onde a AngloGold
Ashanti opera devem se tornar melhores em
função da presença da empresa.
Defendemos e promovemos os direitos humanos fundamentais
em todos os lugares onde temos operações. Contribuímos para
a construção de parcerias produtivas, respeitosas e mutuamente
benéﬁcas nas comunidades onde operamos. Nossa meta é deixar
um futuro sustentável para as comunidades onde temos operações.

Respeitamos o meio ambiente.
Temos o compromisso de melhorar continuamente nossos
processos de prevenção de poluição, minimização de rejeitos,
aumento da eﬁciência do carbono e uso eﬁciente dos recursos
naturais. Desenvolveremos soluções inovadoras para a mitigação
dos riscos ambientais e climáticos.
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Declarações de perspectivas e projeções de resultados
Algumas declarações contidas neste documento (que não aquelas declarações sobre fatos históricos) – incluindo, sem restrições, aquelas que se referem à perspectiva econômica
para o setor de mineração de ouro e às expectativas relativas aos preços do ouro, produção, custos em dinheiro e outros resultados de operação, retorno sobre o patrimônio líquido,
melhoria de produtividade, projeções de crescimento e perspectivas sobre as operações da AngloGold Ashanti, individualmente ou como um todo, tais como concretização dos marcos
dos projetos, início e conclusão de operações comerciais de determinados projetos de exploração e produção, a conclusão de aquisições e disposições, liquidez, recursos e gastos de
capital da empresa, bem como resultados e consequências de quaisquer litígios potenciais ou pendentes, de ações legais ou questões ambientais – são declarações de perspectivas
e projeções de resultados sobre as operações, desempenho econômico e condição financeira da AngloGold Ashanti. Estas declarações de perspectivas e projeções de resultados
envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais da AngloGold Ashanti divirjam
substancialmente das projeções de resultados, desempenho e realizações, estejam elas expressas ou implícitas nestas declarações de perspectivas e projeções de resultados. Apesar
de a AngloGold Ashanti acreditar na razoabilidade das expectativas refletidas nestas declarações de perspectivas e projeções de resultados, nenhuma garantia pode ser dada de que
essas declarações se provarão corretas. Os resultados, portanto, podem diferir daqueles inclusos nestas declarações de perspectivas e projeções de resultados, em consequência de,
dentre outros fatores: alterações nas condições econômicas, sociais, políticas e de mercado; resultados dos negócios e das iniciativas empresariais; alterações no ambiente regulador
e outras ações do governo, como autorizações ambientais e flutuações nos preços do ouro e nas taxas de câmbio; resultado de ações judiciais pendentes ou futuras; e gerenciamento
dos riscos operacionais e dos negócios. Para uma discussão desses fatores de risco, consulte o documento intitulado “Risk factors related to AngloGold Ashanti’s suite of 2012
reports” (Fatores de risco relacionados com o conjunto de relatórios de 2012 da AngloGold Ashanti), disponível no website de relatórios corporativos on-line da AngloGold Ashanti,
www.aga-reports.com. Esses fatores não são necessariamente todos os fatores relevantes que podem fazer com que os resultados reais da AngloGold Ashanti divirjam substancialmente
daqueles expressos nas declarações de perspectivas ou projeções de resultados. Outros fatores desconhecidos e imprevisíveis também podem ter efeitos adversos nos resultados
futuros. Consequentemente, recomenda-se que os leitores não depositem confiança indevida nestas declarações de perspectivas ou projeções de resultados. A AngloGold Ashanti não
assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou comunicar as revisões destas declarações de perspectivas e projeções de resultados para refletir os eventos ou circunstâncias
que surgirem após a data deste Relatório de Sustentabilidade ou para refletir a ocorrência de eventos não previstos, exceto nos casos em que isso for exigido por lei aplicável. Todas
as declarações de perspectivas e projeções de resultados escritas ou orais subsequentes atribuíveis à AngloGold Ashanti ou a qualquer pessoa atuando em nome da empresa são
resguardadas pelas declarações admonitórias presentes neste documento. Esta comunicação pode conter determinadas medidas financeiras “Non-GAAP” (medidas não diretamente
calculadas e apresentadas de acordo com os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos nos EUA). A AngloGold Ashanti usa determinadas medidas e taxas de desempenho
“Non-GAAP” no gerenciamento da sua empresa. As medidas financeiras “Non-GAAP” devem ser vistas como medidas adicionais, e não como medidas alternativas às declarações de
resultados operacionais ou de fluxo de caixa das operações ou a quaisquer outras medidas de desempenho preparadas de acordo com o IFRS. Além disso, a apresentação destas
medidas pode não ser comparável às medidas de mesmo nome adotadas em outras empresas. A AngloGold Ashanti publica informações que são importantes para os investidores na
página principal do website, disponível em www.anglogoldashanti.com e sob a aba "Investors" na página principal. Estas informações são regularmente atualizadas. Os investidores
devem visitar este website para obter informações importantes sobre a AngloGold Ashanti.
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PRINCIPAIS DESTAQUES DO ANO
Para o grupo
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Nosso Relatório de Sustentabilidade é publicado anualmente,
sendo que o relatório anterior foi publicado em março de 2012.
Este relatório deve ser lido em conjunto com o nosso Relatório de
Sustentabilidade on-line e o nosso Relatório Anual Integrado para
o ano que termina no dia 31 de dezembro de 2012. Para maior
facilidade de uso, a contracapa deste relatório contém um guia
detalhado sobre como usar os nossos relatórios, com uma aba
que pode ser aberta durante a leitura dos relatórios. Um guia
interativo on-line está disponível em www.aga-reports.com.
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Incidentes relativos aos VPSHR(2)
(Incidentes de violação aos direitos humanos causados por
intervenções da segurança patrimonial)
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Para anotações
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Os seguintes parâmetros também devem ser observados
com respeito aos nossos relatórios:
• A produção é expressa em uma base atribuível, salvo se
indicado de outra forma.
• A média de mão de obra, incluindo empregados diretos e de
empresas contratadas, é apresentada nos relatórios para as
subsidiárias da AngloGold Ashanti e os empreendimentos
conjuntos (joint-ventures ou JVs). As JVs também são
apresentadas nos relatórios em base atribuível.
• O ajuste dos fatores das emissões de gases de efeito estufa
(GHG) de Gana e a atualização dos registros em outros
locais resultaram na reformulação de algumas informações
referentes ao ano de 2011.
• A não ser que seja declarado de outra forma, $ ou dólar
refere-se a dólares norte-americanos neste conjunto de
relatórios.
• Os locais nos mapas são apenas para ﬁns de indicação.
• Os termos “grupo” e “empresa” são usados de forma
intercambiável.
A terminologia utilizada pode ser consultada no glossário de
termos disponível em www.aga-reports.com. OS
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QUEM

SOMOS
ESTA SEÇÃO APRESENTA UMA VISÃO
GERAL DE QUEM SOMOS, O QUE
FAZEMOS E ONDE OPERAMOS

Bruce Kirkpatrick e John Caullay na mina de ouro Sunrise Dam, na Austrália

QUEM SOMOS
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NOSSA EMPRESA

A AngloGold Ashanti, uma das empresas de exploração, mineração e
comercialização de ouro mais importantes do mundo, detém um portfólio
de operações e projetos em quatro continentes e desenvolve um programa
de exploração mundial. Trabalhamos ao longo de toda a cadeia de
valores da mineração e estamos preocupados com o impacto das nossas
atividades nas diversas comunidades e ambientes nos quais operamos.

Américas
África Continental
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5
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11
12
9
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3

2 13
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África do Sul

Australásia

1

OPERAÇÕES
1
2
3

4

Argentina
Cerro Vanguardia (92.5%)
Austrália
Sunrise Dam
Brasil
Serra Grande (1)
AGA Mineração
Gana
Iduapriem
Obuasi
(1)

5
6

7

Guiné
Siguiri (85%)
Mali
Morila (40%)
Sadiola (41%)
Yatela (40%)
Namíbia
Navachab

8

África do Sul
Vaal River
Great Noligwa
Kopanang
Moab Khotsong
Operações de superfície
Empresa Mine Waste Solutions
West Wits
Mponeng
Savuka
TauTona

Colômbia
Gramalote (51%)
La Colosa

4}

10

Tanzânia
Geita
Estados Unidos
Cripple Creek & Victor
(CC&V)

A partir de 1º de julho de 2012, a AngloGold Ashanti aumentou a sua participação acionária de 50% para 100%.

PRINCIPAIS PROJETOS
11

9

12

República Democrática
do Congo (DRC)
Kibali (45%)
Mongbwalu (86.2%)

13

Austrália
Tropicana (70%)

Os percentuais indicam a
participação acionária direta ou
indireta da AngloGold Ashanti.
A AngloGold Ashanti tem total
controle acionário de todas as
operações e projetos, salvo
quando indicado de outra forma.
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NOSSAS OPERAÇÕES E PROJETOS
Com sede em Joanesburgo, África do Sul, a AngloGold Ashanti
tem 21 operações em 10 países. Os maiores projetos de
desenvolvimento estão localizados em Tropicana (Austrália), em
Mongbwalu e Kibali (República Democrática do Congo) e em
La Colosa (na Colômbia).
Nossos extensos programas de exploração de áreas já em
operação (brownﬁelds) e de novas áreas de exploração (greenﬁelds)
e de exploração marinha se estendem a 12 países. Esses
programas são implantados em áreas totalmente controladas pela
empresa e por meio de de alianças estratégicas e joint-ventures
gerenciadas e não gerenciadas pela AngloGold Ashanti. Temos
uma participação na Rand Reﬁnery, um complexo de reﬁnamento
e de fundição de ouro, na África do Sul, e somos proprietários e
operadores da Reﬁnaria Queiroz, no Brasil.
O gerenciamento do grupo é dividido em quatro áreas geográﬁcas:

• África do Sul, que engloba duas áreas de mineração e
suas infraestruturas – West Wits e Vaal River –, que juntas
englobam seis operações de mineração profunda e operações
de superfície. Em julho de 2012, a AngloGold Ashanti concluiu
a aquisição da First Uranium (Pty) Limited, a proprietária da
Mine Waste Solutions, que opera na mesma área da África do Sul.

• África Continental, que engloba as operações em Gana, Guiné,
Mali, Namíbia e Tanzânia, bem como projetos na República
Democrática do Congo.

• Américas, que engloba operações na Argentina, Brasil e nos
Estados Unidos, bem como projetos na Colômbia. A AngloGold
Ashanti concluiu, durante o ano, a aquisição dos 50% restantes
do controle acionário de Serra Grande, no Brasil.

• Australásia, que consiste, atualmente, em uma mina e um
projeto na Austrália.

NOSSOS PROFISSIONAIS

Além do ouro, e dependendo da formação geológica, outros
subprodutos valiosos como a prata, o ácido sulfúrico e o urânio
podem ser produzidos no processo de recuperação do ouro
extraído nas nossas várias operações. Esses subprodutos servem
de insumo para outros mercados e indústrias, e representam uma
contribuição valiosa da nossa mineração.

NOSSOS MERCADOS
Os principais clientes diretos compradores do ouro da AngloGold
Ashanti são os bancos que negociam metais preciosos (bullion
banks) e que atuam como intermediários para o mercado de ouro.
Promovemos o nosso produto em mercados selecionados,
apoiando as iniciativas que buscam o aperfeiçoamento do design
das joias em ouro. Isso acontece principalmente através do
programa AuDITIONS, de concursos de design de joias em ouro.
O consumo de joias em países como a Índia e a China representa
uma parte importante da demanda por ouro físico.

NOSSOS ACIONISTAS
A listagem primária das ações da AngloGold Ashanti se encontra na
Bolsa de Joanesburgo. A empresa também está listada nas bolsas
de valores de Nova Iorque, Londres, Austrália e Gana. O governo
de Gana detém uma participação acionária de 1,66% do capital da
empresa. Os governos nacionais do Mali, da Guiné e da República
Democrática do Congo têm participação acionária direta nos capitais
de nossas subsidiárias que operam nesses países. Na Argentina, a
província de Santa Cruz tem uma participação em Cerro Vanguardia.
Na África do Sul, uma transação do programa de empoderamento
econômico da população negra (BEE), realizada em 2006, transferiu
uma quantia equivalente a 6% do valor da produção da África do
Sul aos empregados que participam do Plano de Participação
Acionária dos Empregados (ESOP) e à nossa parceira do programa
BEE, a Izingwe Holdings. No ﬁnal do ano, 25.284 empregados
participavam do Plano ESOP.

As operações totalmente controladas pela AngloGold Ashanti
e as operações em regime de joint-venture empregaram, em
média, 65.822 pessoas (incluindo empresas contratadas) em
2012 (2011: 61.242 pessoas).

No ﬁnal de dezembro de 2012, a AngloGold Ashanti tinha
383.320.962 ações ordinárias emitidas e uma capitalização de
mercado de $12,02 bilhões (2011: $16,23 bilhões).

NOSSOS PRODUTOS

Produção de ouro atribuível

O ouro tem sido uma fonte de riqueza muito procurada ao longo dos
séculos. Ele tem diversos usos, como investimento, reserva de valor,
joalheria e aplicação na indústria eletrônica e na tecnologia médica.
Uma vez extraído, o minério é processado em forma "doré" (barras
de ouro não reﬁnadas) nas operações da AngloGold Ashanti e o
produto é enviado a várias reﬁnarias de metais preciosos. O ouro
é reﬁnado a uma pureza de pelo menos 99,5%, de acordo com
os padrões de "boa entrega" determinados pela London Bullion
Market Association (LBMA). Isso é importante pois garante o
nosso cumprimento dos padrões mais elevados de mineração
responsável.

QUEM SOMOS

(000 oz)

África do Sul
África Continental

1.212
1.521

Américas
Australásia

953
258

Distribuição geográfica dos acionistas
até o dia 31 de dezembro de 2012 (%)

Estados Unidos
África do Sul

44
31

Outros países/
não identificados

3

Reino Unido

8

Outros países
da Europa
Singapura

Austrália
Gana

2
2

5
3

Outros países
das Américas

2
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NOSSOS STAKEHOLDERS

O engajamento dos stakeholders é o processo
através do qual nos mantemos em contato com
os nossos públicos de interesse e parceiros sociais.
Os stakeholders são públicos afetados direta ou indiretamente
pelos nossos negócios e com capacidade para inﬂuenciar os
resultados da nossa empresa, positiva ou negativamente; os
parceiros sociais são stakeholders com os quais procuramos
construir relações mutuamente benéﬁcas. A participação dos
stakeholders pode ser formal ou informal.

O processo de identiﬁcação e engajamento dos stakeholders é
feito em todas as áreas de operação, dentro de uma estrutura
orientada pelo padrão gerencial do grupo sobre engajamento
(disponível em www.aga-reports.com/12/pdf/ms-engagement).
Esse padrão se aplica ao engajamento nos níveis corporativo,
regional, de escritório nacional e local. Ele:

Nossos stakeholders são muito diversos, reﬂetindo a variedade de
áreas geográﬁcas nas quais operamos, a ampla gama de grupos
com os quais interagimos e a extensão dos problemas com os
quais lidamos.

• registra as nossas intenções de que todas as operações
participem na construção de relações benéﬁcas bem-sucedidas
e mútuas com os stakeholders durante o ciclo de vida da
mina (incluindo os projetos de exploração, operações novas e
estabelecidas, fechamento e pós-fechamento); e

Planejamos o nível de engajamento em cada relação e também
procuramos dar resposta aos problemas e preocupações à
medida que eles aparecem.

• fornece as ferramentas para a construção de parcerias sociais
para garantir a nossa licença social de operação e nos posicionar
como empresa preferencial onde quer que estejamos operando.
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PODCAST
Thomas Streiff
Fundação Guilé
Gerente de Engajamento
O relatório de sustentabilidade da AngloGold Ashanti contém:
O que os investidores querem saber
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/thomas-streiff
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* ONGs = Organizações Não Governamentais
OBCs = Organizações de Base Comunitária

Veja o estudo de caso: Americas – Partnership
and participation at CC&V (Américas: Parceria e
participação em CC&V)
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(disponível em www.aga-reports.com/12/ccv-participation)
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NOSSA

ABORDAGEM
ESTA SEÇÃO APRESENTA A NOSSA
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E A NOSSA
ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE.
TAMBÉM APRESENTA A NOSSA
ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E QUESTÕES DE
SUSTENTABILIDADE QUE CREMOS
SER SUBSTANCIAIS PARA A NOSSA
EMPRESA. FINALMENTE, DISCUTIMOS A
NOSSA ABORDAGEM DE ASSEGURAÇÃO
DOS NOSSOS RELATÓRIOS E OS
COMENTÁRIOS DE NOSSA COMISSÃO
DE SUSTENTABILIDADE

Paciﬁque Zaboni em Mongbwalu, na República Democrática do Congo

NOSSA ABORDAGEM
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CARTA DO CEO, Mark Cutifani

REFLEXÕES SOBRE 2012
Observar retrospectivamente a nossa trajetória e desempenho em
sustentabilidade do ano passado nos dá uma visão de progresso
importante para a nossa trajetória empresarial a longo prazo. Tive o
privilégio de ser membro da equipe que construiu a fundação para as
alterações sistêmicas na forma como fazemos negócios e na forma
como consideramos a sustentabilidade em todas as áreas da nossa
empresa. O desaﬁo contínuo que enfrentamos é como transformar
as grandes ideias em ações práticas. A criação de sistemas e
processos bem deﬁnidos e entendidos delimita o espaço de vivência
e produção dentro do qual operamos. Tais sistemas e processos
devem ser abraçados e adotados em todas as nossas operações
para que não apenas apoiemos um gerenciamento de conhecimento
eﬁcaz, mas também promovamos o aprendizado entre as diferentes
áreas geográﬁcas e disciplinas. Como informamos no relatório de
2011, desenvolvemos um marco de sustentabilidade que é a base
para o desenvolvimento da nossa estratégia de sustentabilidade.
Em junho de 2012, nomeamos o Vice-Presidente Executivo de
Desenvolvimento Sustentável, David Noko.

Como elaboramos nossos relatórios
Temos aperfeiçoado continuamente nossos processos de elaboração
de relatórios para adequá-los aos requisitos legais e reguladores à
medida que estes são alterados e para assegurar que forneceremos
uma visão transparente e sistêmica da empresa aos nossos parceiros
sociais e parceiros de negócios. Neste relatório, são feitas referências
a informações que estão disponíveis e adequadamente apresentadas
em outros relatórios anuais da empresa: o Relatório Anual Integrado,
as Demonstrações Financeiras Anuais; e a Declaração de Recursos
e Reservas Minerais. Melhoramos os nossos processos para um
alinhamento mais adequado com os nossos relatórios. Por exemplo,
o processo que utilizamos para deﬁnir as questões de maior relevância
e consequência para a empresa está alinhado à forma como
identiﬁcamos essas questões de sustentabilidade, a ﬁm de integrar a
nossa abordagem estratégica sobre como identiﬁcamos, tratamos e
mitigamos as questões de maior relevância e consequência que têm
impacto em diferentes partes da empresa. No nível estratégico, essa
integração é essencial, visto que a sustentabilidade não é uma disciplina
autônoma, mas parte integral da nossa empresa que perpassa as demais
disciplinas e regiões geográﬁcas onde operamos. Ao procurar entender
como os problemas estão interligados e colaborar com parceiros que
não são necessariamente do setor de mineração, esperamos encontrar
soluções comuns criadas em outros setores da economia.

Nosso desempenho em 2012
No cenário global, a AngloGold Ashanti realizou avanços
signiﬁcativos de desempenho em diferentes dimensões da
sustentabilidade, incluindo melhorias no gerenciamento da
segurança e do meio ambiente, em conformidade com a nossa
estratégia empresarial. Além disso, as melhorias e os êxitos

PODCAST
Mark Cutifani
AngloGold Ashanti
CEO
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/mark-cutifani
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continuam sendo evidentes na área da saúde, como o controle da
fadiga na Austrália, o tratamento da tuberculose (TB) e da AIDS na
África do Sul e o controle da malária em Gana e na Tanzânia.
Os passivos da silicose continuam sendo um desaﬁo na África do
Sul, mas continuamos trabalhando para solucionar as ações legais
apresentadas contra a empresa. Assumimos o compromisso de
cooperar com nossos parceiros do setor mineral e do governo para
juntos encontrarmos uma abordagem para esse problema. Como
empresa, também trabalhamos muito para gerenciar o ambiente de
trabalho por meio de programas para o controle de poeira, melhorar
os métodos de perfuração e de explosão e dar apoio interno aos
nossos empregados.
Vimos uma melhoria nos nossos incidentes ambientais e nos
incidentes de notiﬁcação obrigatória que afetam as comunidades.
Ocorreram 16 incidentes ambientais de notiﬁcação obrigatória
durante 2012 – uma queda de 41% em relação a 2011 (com
27 incidentes notiﬁcados) e 69% em relação a 2009 (quando foram
notiﬁcados 51 incidentes). A melhoria de desempenho veriﬁcada
em Gana, onde os incidentes ambientais de notiﬁcação obrigatória
caíram de 14 em 2011 para três em 2012 (uma queda de 79%),
conﬁrma o trabalho encorajador realizado nessa área.
Durante 2012, foram notiﬁcados 58 incidentes comunitários, tendo a
maioria destes ocorrido em nossas operações africanas. Na maioria
dos casos, esses incidentes estiveram relacionados com uma
deﬁciência de comunicação, o que torna evidente a necessidade
que temos de comunicar com maior clareza e efetividade nessas
áreas. Em vários casos, não temos a possibilidade de usar
comunicações eletrônicas; então, a abrangência das informações
sobre programas chave precisa ser considerada no contexto local.
Continuamos a tratar os nossos principais riscos de forma
sistemática. Estamos desenvolvendo planos de identiﬁcação e
mapeamento de nossos stakeholders e, a partir dessa base, vamos
desenvolver os planos de gerenciamento dos stakeholders. Isso nos
permitirá melhorar a nossa interação com o universo diversiﬁcado
de nossos stakeholders. Acreditamos que essa interação vai nos
ajudar a melhorar a forma como interagimos e a identiﬁcação dos
problemas a partir da perspectiva dos stakeholders.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Cenário em constante mudança
O ano terminou de forma desoladora com um incidente trágico em
Marikana. Embora o evento em si tenha acontecido em uma única
empresa mineira do setor da platina, ele teve repercussão em toda
a África do Sul e no mundo. Teve grande impacto na forma como
o governo, o setor mineral e as empresas individuais interagem
para encontrar uma solução comum para as causas subjacentes
a esse incidente. À medida que os tumultos se espalhavam entre
outras empresas do setor mineral, era importante que atuássemos
rapidamente para evitar consequências trágicas semelhantes e
construíssemos parcerias de interesse para a indústria e a sociedade
como um todo. Gostaria de pessoalmente parabenizar a liderança
mostrada pela equipe gerencial que conduziu as operações da África
do Sul durante esse evento sem precedentes, mantendo os valores
da nossa empresa e mostrando o tipo de liderança que vai deﬁnir
um diferente estágio para o ambiente das relações de trabalho.
Mantemos nosso compromisso de respeitar os direitos dos nossos
empregados em termos de liberdade de associação sindical, mas
tivemos de deﬁnir limites claros para garantir que todo o nosso pessoal
pudesse vir ao trabalho sem temer pelas suas próprias vidas. Tomamos
ações drásticas fechando operações na África do Sul para garantir a
segurança dos empregados e para evitar a intimidação e a coerção.
Esse incidente colocou em xeque a situação até então existente que
nos manteve em boa posição na maior parte das duas décadas
passadas. Entendemos que precisamos continuar trabalhando com
diligência para superar essa situação turbulenta e aprender as lições
desse incidente a ﬁm de podermos melhorar o nosso desempenho
e encontrar soluções sustentáveis para o trio malévolo da pobreza,
da desigualdade e do desemprego. Todos nós aprendemos lições
difíceis, mas importantes com esse incidente. Diante de uma
situação precária, mantivemos nosso compromisso com os nossos
empregados, parceiros do setor mineral, sindicatos, comunidades e
governo para encontrar soluções sustentáveis a longo prazo.
Continuamos trabalhando na nossa estratégia de como lidar com
atividades de mineração artesanal e em pequena escala (ASM).
Aprendemos lições importantes com nosso envolvimento com
instituições como o Banco Mundial e o Conselho Internacional
de Mineração e Metais (ICMM) em relação a como combater o
problema. A despeito da paralisação do projeto Comunidades e
Mineração em Pequena Escala (CASM), realizado em parceria com o
Banco Mundial, continuamos desenvolvendo nosso próprio trabalho,
visto que as ameaças são iminentes e precisamos unir esforços
para que possamos encontrar soluções sustentáveis, como meios
alternativos de subsistência e apoiar a capacitação da mão de obra
das comunidades locais. Excelentes trabalhos têm sido realizados em
alguns países nos quais operamos, como na Austrália (com povos
indígenas), Brasil (com as comunidades locais), Colômbia (identiﬁcação
de soluções para as questões de sustentabilidade relacionadas aos
nossos projetos) e Argentina (programas de desenvolvimento local), e
esse reconhecimento é compartilhado em todo o grupo.

de trabalho, tirando as pessoas das atividades que acarretam
perigo e melhorando o nível de habilidades e capacitação de
nossos empregados. Estamos testando alguns desses conceitos
que permitirão que realizemos o trabalho nesse sentido. Nosso
consórcio tem características singulares, tanto em termos dos
parceiros participantes como na forma como as parcerias estão
sendo estruturadas para que todos os envolvidos tenham ganhos
e benefícios a longo prazo. Também estamos reﬂetindo sobre
como isso afetará a nossa mão de obra atual e o que temos de
fazer para gerenciar a situação. Estamos trabalhando com os
sindicatos e empregados para expor o potencial dessas inovações
e criar valor futuro. O TIC demonstra claramente que as soluções
para as questões atuais estão fora do setor mineral.
Outros desaﬁos, como os da água e da energia, exigem que
realizemos, a longo prazo, mudanças sistêmicas na forma como
executamos as nossas operações. Por exemplo, procuramos
minimizar a nossa demanda por recursos como a água e encontrar
fontes energéticas alternativas para deixarmos a menor pegada
possível no meio ambiente.
Temos ainda um longo caminho a percorrer na deﬁnição de métricas
de desempenho em sustentabilidade que sejam signiﬁcativas
e comparáveis em todo o grupo, levando em consideração os
diferentes ambientes de operação.
Continuamos a buscar interação com as comunidades e com os
governos no desenvolvimento de políticas mais abrangentes para
garantir nossa participação na deﬁnição de um caminho sustentável
de geração de valor para a empresa e para a sociedade.
Continuamos a apoiar ativamente os objetivos do ICMM, o
Compacto Global das Nações Unidas (UNGC), a Iniciativa de
Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI) e os Princípios
Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR). Somos
signatários do Código do Cianeto e apoiamos diversas normas
que promovem o Ouro Responsável. Nosso relatório on-line foi
elaborado de acordo com as diretrizes G3.0 da Iniciativa Global
de Relatórios (GRI), e continuamos a atuar como stakeholder
organizacional da GRI.

Concluindo
Por ﬁm, eu gostaria de congratular meus colegas pelos avanços
importantes que ﬁzemos na deﬁnição dos nossos objetivos
estratégicos de desenvolvimento sustentável pela melhoria
contínua realizada em toda a empresa. Esta é nossa homenagem a
todos os 65.822 empregados (incluindo empresas contratadas) do
grupo e às suas várias comunidades de origem. A diversidade de
experiências e circunstâncias de nossos empregados proporciona
tanto oportunidades de aprendizado como desaﬁos sobre como
usaremos essas experiências na criação de sistemas e processos
robustos que transcendem mudanças e tempo, bem como criam
vínculos sólidos com as diferentes comunidades.

Olhando para o futuro
Nossa intervenção estratégica através do Consórcio para Inovação
Tecnológica (TIC) demonstra a nossa convicção de que, através
de investimento efetivo em pesquisa e desenvolvimento e do uso
inovador da tecnologia, podemos explorar todo o nosso potencial
futuro, tanto em termos de produção como de melhoria do ambiente

NOSSA ABORDAGEM
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A visão, a missão e os valores da AngloGold Ashanti
são a base da nossa estratégia.
NOSSA ESTRATÉGIA

ÁREAS DE FOCO ESTRATÉGICO

Para concretizar a nossa visão de ser a empresa líder de mineração,
temos de cumprir a nossa missão de criar valor para os nossos
acionistas, empregados e parceiros sociais e de negócios por
meio da exploração, extração e comercialização dos nossos
produtos com segurança e responsabilidade. Embora o ouro seja o
nosso foco primário, a AngloGold Ashanti explorará oportunidades
de criação de valor em outros minerais que possam fortalecer
nossos ativos, competências e experiências atuais e, assim,
ampliar a nossa capacidade de geração de valor.

Nossas cinco áreas de foco estratégico dão suporte à concretização
de nossas metas de produção e entrega de resultados, as quais
são continuamente medidas e reavaliadas. As áreas de foco
estratégico referidas abaixo reﬂetem essas metas de produção e
entrega de resultados.
As áreas de foco estratégico tratam de uma ou mais metas de
produção e entrega de resultados.

Áreas de foco estratégico
As pessoas são
nosso negócio

Fornecer a liderança e os processos de gerenciamento de suporte para garantir que temos as
pessoas certas, nos cargos certos, fazendo o trabalho certo para atingir os nossos objetivos.

Maximizar as
margens

Gerenciar nossas receitas para garantir a realização do valor total dos nossos produtos, mediante a
entrega de produtos de qualidade e gerenciamento dos custos para proteger as margens e os retornos
sobre o investimento.

Gerenciar a
empresa como
uma carteira
de ativos

Otimizar as carteiras de ativos e de projetos para alcançar ou exceder as taxas definidas de retorno sobre o
investimento. Para alcançarmos esse objetivo, cada ativo é revisado regularmente e classificado em termos
absolutos e em relação a outros ativos similares do grupo.

Aumentar os
negócios
da empresa

Desenvolver um leque de opções para o crescimento, incluindo a exploração de áreas novas (greenfields),
áreas no entorno de operações já estabelecidas (brownfields) e exploração marítima, novas oportunidades
para a promoção do crescimento orgânico, oportunidades de fusão e de aquisição para a agregação de
valor e maximização do valor de outras commodities de nosso portfólio, além do ouro.

Abraçar os
princípios de
sustentabilidade

Desenvolver parcerias sociais e de negócios com base na criação de valor mútuo, mantendo o foco na
garantia da segurança e do bem-estar dos empregados e no gerenciamento de impactos ambientais.

NOSSAS METAS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE RESULTADOS
Deﬁnimos metas que são continuamente medidas e reavaliadas.
Nossos objetivos buscam promover a criação de relações
benéﬁcas e duradouras com nossos parceiros sociais e comerciais
dentro da empresa e das comunidades em que operamos. Esses
objetivos estão vinculados a sete áreas chave da nossa estratégia
de negócios e deﬁnem a nossa visão de liderança no setor, a saber:

• Segurança

• Desempenho ﬁnanceiro; e
• Desempenho ambiental.
Nossas metas de desempenho social foram reconsideradas,
visto que procuramos identiﬁcar e relatar medidas signiﬁcativas
e quantiﬁcáveis de impacto. Consequentemente, as metas de
desempenho social não foram incluídas neste relatório. Esperamos
fornecer informações sobre essas metas no próximo ano.

• Volumes de produção;
• Produtividade;
• Custos caixa totais;
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Para mais detalhes sobre essas metas, veja a página 7 de nossos
IR relatórios disponíveis em www.aga-reports.com/12/ﬁve-yeartargets-scorecard.
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NOSSA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é parte intrínseca da nossa empresa. Uma sólida
estratégia de sustentabilidade, se efetivamente executada, irá
fornecer uma base de vantagem competitiva para a nossa empresa.
• melhorar a produtividade e reduzir
as paralisações;
• desenvolver relações mais fortes com as
comunidades em nível global;
• desenvolver o acesso preferencial a
recursos, capital e talentos;
• criar oportunidades para o crescimento
dos negócios; e
• melhorar a reputação da empresa.

O aumento das restrições e da complexidade nos ambientes
sociais, naturais e econômicos globais traz desaﬁos crescentes
para a sustentabilidade da empresa. Dentre essas questões estão:
o consumo de alguns recursos naturais acima do nível sustentável,
a degradação ambiental, o crescimento da nacionalização dos
recursos, o enrijecimento do ambiente regulador, a elevação dos
custos de capital e o aumento dos custos de produção, além
de sistemas econômicos instáveis combinados com a escassez
de mão de obra qualiﬁcada, o aumento das expectativas dos
empregados e das comunidades e o potencial para o conﬂito.
Nossa resposta é integrar a sustentabilidade na empresa em cada
fase do ciclo de vida de nossas operações. Só podemos gerar
valor mútuo no futuro se tratamos e gerenciamos com efetividade
os nossos riscos atuais e os passivos que nos foram legados, além
de capitalizarmos as oportunidades.
Em 2011, deﬁnimos em nossa estrutura de desenvolvimento
sustentável nossos objetivos de reconstruir a forma como trabalhamos
e nos relacionamos com os nossos principais stakeholders e, em
particular, com as comunidades onde temos operações. Tivemos
avanços no desenvolvimento dessa estrutura durante 2012.
Estamos cada vez mais priorizando o desenvolvimento de projetos
de parceria com as comunidades e governos, buscando realizar
investimentos nas comunidades de forma mais consistente e
coordenada que permita que as comunidades vizinhas de nossas
operações alcancem os seus objetivos de desenvolvimento. Essa
abordagem exige a participação dos nossos empregados, das
comunidades onde temos operações, dos governos em todos
os níveis, das ONGs, de outras mineradoras, dos fornecedores
e de outros agentes, para juntos identiﬁcarmos e projetarmos

NOSSA ABORDAGEM

PODCAST
David Noko
AngloGold Ashanti
Vice-Presidente Executivo:
Desenvolvimento Sustentável
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/david-noko

as abordagens para alcançar os objetivos que partilhamos. Para
que tenhamos sucesso, precisamos construir relações baseadas
em conﬁança e em benefícios sustentáveis. O progresso na
concretização desses objetivos será medido pelos indicadores de
desempenho acordados por todas as partes envolvidas.
A estrutura de desenvolvimento sustentável busca ter uma visão
sistêmica da sustentabilidade: entender as relações e a gama de
possíveis impactos nas nossas operações. A sustentabilidade
nesse sentido é essencial para a viabilidade a longo prazo da nossa
empresa. A cada fase no ciclo de vida operacional, deﬁniremos, de
forma clara, os resultados positivos a longo prazo, em conformidade
com a nossa intenção, visão, missão e valores estratégicos.
Embora tenhamos feito progresso, manteremos nosso caminho
rumo à sustentabilidade para que possamos:

• tratar de questões importantes relativas aos passivos em
algumas operações;

• integrar a sustentabilidade a todas as operações e regiões
da empresa;

• posicionar a sustentabilidade na empresa para maximizar a
nossa vantagem competitiva;

• integrar as funções de sustentabilidade no nível corporativo e
operacional; e

• partilhar de modo consistente o bom desempenho e as lições
aprendidas em todo o grupo.
À medida que avançamos, temos como objetivos:

• construir uma estrutura forte para práticas de sustentabilidade
eﬁcazes, permitindo interações signiﬁcativas dentro
organização e com os parceiros externos relevantes;

da

• entender a origem e onde estão os nossos maiores impactos
e riscos e desenvolver estratégias especíﬁcas para tratá-los;

• integrar as práticas, questões e processos de sustentabilidade
a todas as nossas atividades organizacionais no ciclo de vida
da mina;
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• estabelecer modelos progressivos de parceria comunitária
baseados na participação e na manutenção dos nossos
valores;

• defender globalmente o desenvolvimento de políticas de
sustentabilidade com os governos, comunidades e instituições;

• construir sistemas e processos robustos para medir o
desempenho e os relatórios de sustentabilidade, bem como
gerenciar o conhecimento de sustentabilidade; e

• gerenciar com eﬁcácia os talentos globais de sustentabilidade.
Sokoine Chayonka é um membro da comunidade local que trabalha
conosco em Geita, na Tanzânia.

Estrutura de sustentabilidade

Accountability

Processo
Definição das expectativas e
elaboração das estratégias

Avaliação
do desempenho

Normas e padrões,
procedimentos e diretrizes
globais que definem o
design do sistema

Visão de
sustentabilidade
Nível
corporativo

Integração das estratégias nos
negócios e sua execução

Estratégias de
sustentabilidade
da empresa

Revisar os padrões,
os procedimentos
e as diretrizes

Integração no
sistema operacional

Política e princípios
de sustentabilidade

Fornecer asseguração

Permitir que os sistemas
apoiem o alinhamento
e a execução

Nível
regional

Regionalização das
estratégias de
sustentabilidade

Medir o desempenho
em relação aos
padrões e garantir o
melhoramento
contínuo

Nível
operacional

Planos e procedimentos
de sustentabilidade
operacional

Revisar os planos e
os procedimentos das
unidades operacionais

Desenvolvimento sustentável

Pré-exploração

Exploração

Produtos
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Viabilidade,
design e
construção

Fechamento

Operações

Pósfechamento

Marketing
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NOSSA ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES
DE RELEVÂNCIA E CONSEQUÊNCIA
A análise de riscos foi e continua sendo
um componente chave na criação e na
execução de nossa estratégia empresarial
e de nossa estratégia de sustentabilidade.
A identiﬁcação, avaliação e gerenciamento de riscos são
considerados em cada fase no processo de planejamento dos
negócios, desde a deﬁnição da estratégia, expectativas e metas
de desempenho dos negócios, passando pelo desenvolvimento
de estratégias de produção e serviço e pelo planejamento
e programação do trabalho, até chegar à execução das tarefas.

No entanto, entendemos que a mera análise dos nossos riscos
não é suﬁciente e que precisamos entender as posições e as
preocupações dos nossos stakeholders para a determinação
das questões que são de relevância e consequência para a
empresa. Um risco pode, ou não, ser uma questão de relevância e
consequência identiﬁcada pela empresa, mas pode inﬂuenciar ou
fazer a diferença para o stakeholder.

Nossos principais riscos e incertezas são descritos nas páginas
26 a 30 do nosso Relatório Anual Integrado, juntamente com as
estratégias de mitigação e um resumo do progresso em relação
a esses riscos.
Adotamos um processo de três fases para determinar as questões de relevância e consequência para a nossa empresa:

Fase 1

Identificar questões pertinentes
• Desempenho financeiro direto a curto prazo
• Capacidade de cumprir as estratégias e políticas
• Melhores práticas demonstradas por nossos
pares do setor mineral
• Comportamento dos stakeholders
• Preocupações pertinentes a normas sociais

Fase 2

Priorização das questões
• Considerações internas: implicações financeiras diretas,
riscos e oportunidades em relação à reputação da empresa,
efeito potencial sobre o desempenho operacional e
oportunidades estratégicas
• Considerações externas: cobertura da mídia, comentários do
mercado, número de reclamações, resultados de pesquisas

Fase 3

NOSSA ABORDAGEM

Revisado por
• Comissões de consultoria interna e externa
• Conselho de Administração

Documentação do processo

Questões de segmento de
acordo com o nível de
relevância e os temas

Definir os limites

Avaliar as questões

Avaliação de relevância e
consequência incluída
no escopo da auditoria
Categorizar problemas
por relevância e tema
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NOSSA ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES
DE RELEVÂNCIA E CONSEQUÊNCIA continuação
Questões de relevância e consequência
A segurança e a saúde dos empregados, sobretudo no
que diz respeito a acidentes fatais em minas subterrâneas
profundas e passivos herdados na área de saúde; ameaça
de ações legais individuais ou coletivas.

Veja “Garantia da segurança e da saúde”,
na página 20; e “Saúde e bem-estar” na página 23.

Acesso ao fornecimento adequado de energia e água.

Veja “Política de segurança energética e alterações
climáticas”, na página 47; e “Tutela responsável dos
recursos hídricos e da terra”, na página 49.

Impacto da mudança climática na nossa empresa,
nos nossos ambientes reguladores e físicos e nas
nossas comunidades.

Veja “Política de segurança energética e mudanças
climáticas” na página 47.

Licença ambiental, potencial de poluição da água e do ar,
bem como exigências competitivas para o uso de terras.

Veja “Tutela responsável dos recursos hídricos e
da terra”, na página 49, e “Gerenciamento do
cianeto e de rejeitos” na página 53.

Entrega das metas de produção e de crescimento,
incluindo a introdução de novas tecnologias e a mitigação da
escassez de mão de obra qualificada.

Veja nosso Relatório Anual Integrado
Demonstrações Financeiras FS .

A crescente nacionalização de recursos naturais e o
conflitos potenciais com os governos (incluindo a imposição
de royalties, impostos, taxas, benefícios obrigatórios e a
propriedade estatal dos recursos minerais).

Veja “Adição de valor”, na página 35, e “Entrega
de benefícios sustentáveis às comunidades”, na
página 32.

Dinâmica do mercado global: recessão, preço do ouro,
volatilidade das taxas de câmbio (R/$), capacidade de
atrair capital, bem como pressões da inflação dos custos,
especialmente o crescimento das expectativas e dos custos
de mão de obra.

Veja “Projeto One”: Veja em nosso Relatório de
Sustentabilidade on-line (OS) como o BPF é
importante para uma empresa bem-sucedida OS..
Veja também nosso IR Relatório Anual Integrado (IR),
disponível em www.aga-reports.com

Aumento das expectativas das comunidades e dos
governos; em alguns países, as atividades de ASM; relações
trabalhistas e a ameaça de ações industriais ilegais.

Veja: “Adição de valor”, na página 35, Entrega
de benefícios sustentáveis às comunidades,
na página 32; e “Política de mineração artesanal
e de pequena escala”, na página 39.

Defesa dos direitos humanos fundamentais e apoio à iniciativa
Ouro Responsável.

Veja: “Respeito aos direitos humanos”, na página 41;
“Segurança dos nossos empregados e dos nossos
ativos”, na página 43; e “Ouro Responsável”, na
página 45.

Garantir a consistência das políticas, da abordagem e do
gerenciamento de nossa cadeia de suprimentos.

Veja: “Gerenciamento de nossa cadeia de
suprimentos”, na página 55; e “Ouro Responsável”,
na página 45.
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NOSSA ABORDAGEM PARA A ASSEGURAÇÃO
DOS NOSSOS RELATÓRIOS

A AngloGold Ashanti acredita
em relatórios precisos e
transparentes produzidos em
tempo hábil e apoia a veriﬁcação
dos seus sistemas e dados por
agências externas.

Em 2012, o escopo da asseguração externa que nos foi dada também
cobriu a conformidade com as principais normas em relação às quais
elaboramos nossos relatórios: diretrizes G3.0 da Iniciativa Global de
Relatórios (GRI) e a Estrutura de Desenvolvimento Sustentável do
Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM).
Além disso, foi declarado que todos os relatórios de sustentabilidade
estão em conformidade com a GRI (G3.0) ao nível de aplicação A+.
Nosso relatório foi revisado pela GRI. A declaração da GRI pode ser
encontrada em OS em www.aga-reports.com/12/gri-statement.

Revisão independente
Veja a função e a carta de revisão da nossa comissão – páginas
16 e 17.

ASSEGURAÇÃO E APROVAÇÕES
Neste ano, mantemos nossa tríplice abordagem em relação à
asseguração dos nossos relatórios, conﬁando em três processos de
revisão complementares: auditoria interna, auditoria externa e parecer
independente da nossa comissão de revisão da sustentabilidade.
Pela primeira vez, introduzimos a Asseguração Combinada.

Asseguração interna
A Auditoria Interna do Grupo AngloGold Ashanti continua
desenvolvendo competências na área de relatórios de
sustentabilidade e fez uma auditoria dos nossos relatórios de
sustentabilidade de 2012, nos termos do Plano de Auditoria
Interna do Grupo conforme aprovado pelo Comitê de Auditoria
e Governança Corporativa. A auditoria também foi realizada de
acordo com as normas para a prática proﬁssional de auditoria
interna do Instituto de Auditores Internos. A revisão avaliou a
validade, a precisão e a integridade dos indicadores relevantes
da GRI no nível do grupo e dos relatórios on-line, com diversas
transferências de dados e veriﬁcações de integridade.
O Relatório de Sustentabilidade foi aprovado pelo Conselho de
Administração no dia 19 de março de 2013.

Asseguração externa e revisão independente
A asseguração externa do nosso relatório de sustentabilidade
foi dada pela Ernst & Young. Os indicadores de dados são
selecionados para a asseguração por equipes de auditoria externa
com base nas suas avaliações das questões e indicadores mais
signiﬁcativos para o desempenho em sustentabilidade da empresa,
bem como os principais riscos identiﬁcados pelo grupo.
Os dados assegurados por agentes externos são
marcados nos nossos relatórios on-line com ícones
para indicar asseguração limitada LA ou razoável RA .
A asseguração de sustentabilidade dada pela Ernst & Young pode
ser encontrada em OS em www.aga-reports.com/12/assurance.

INTRODUÇÃO DA ASSEGURAÇÃO COMBINADA
A AngloGold Ashanti está comprometida com a implementação
progressiva de relatórios integrados em todos os níveis da
empresa. Nossos relatórios devem reﬂetir, e de fato reﬂetem, uma
descrição integrada da nossa empresa: os objetivos ﬁnanceiros e
não ﬁnanceiros, nosso desempenho em relação a esses objetivos
e nossa visão do futuro. Sob a orientação do Comitê de Auditoria e
Governança Corporativa, foi adotado um modelo de asseguração
combinada com o objetivo de nos dotar de uma abordagem que
seja coordenada em relação a todas as atividades de asseguração
e que inclua uma representação mais abrangente das disciplinas
da empresa. Acreditamos que isso permitirá que o Conselho de
Administração e a equipe executiva avaliem se os riscos signiﬁcativos
que o grupo enfrenta são todos adequadamente mitigados.
O modelo de asseguração combinada facilita a integração e o
desenvolvimento dos vários processos de controle, governança e
asseguração em todo o grupo. A sua implementação trouxe uma
nova dimensão à asseguração para o grupo, mediante o valor
gerado pelas equipes integradas de asseguração.
Durante 2012, a AngloGold Ashanti passou por revisões de
asseguração combinada que foram integradas, técnicas, comerciais
e baseadas em riscos. O resultado dessas revisões forneceu
asseguração razoável para que, mediante recomendações do
Comitê de Auditoria e Governança Corporativa, o Conselho de
Administração possa tomar decisões sobre a efetividades do
sistema de controles internos do grupo.
Acreditamos que esse processo reﬂete o amadurecimento de nossa
abordagem de gerenciamento de riscos e asseguração dos nossos
relatórios. Esse processo irá:

• permitir que a equipe executiva e o Conselho de Administração
extraiam informações signiﬁcativas e as monitorem para orientar o
processo de tomada de decisões;

• eliminar duplicações;
• reduzir custos; e
Veja o estudo de caso: Group – Combined assurance
means ‘no surprises’ (Grupo: A asseguração combinada
signiﬁca "sem surpresas")
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/combined-assurance)

NOSSA ABORDAGEM

• melhorar a transparência e os relatórios.
Durante 2012, todas as operações da AngloGold Ashanti passaram
por revisões de asseguração combinada envolvendo mais de
113 pessoas, de 19 disciplinas. Essas revisões foram integradas,
técnicas, comerciais e baseadas em riscos.
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NOSSA COMISSÃO DE REVISÃO
DE SUSTENTABILIDADE
A comissão reuniu-se na sede da AngloGold Ashanti, em Joanesburgo, em setembro de 2012

Francis Petersen

Sheila Khama

Anita Roper

David Noko

(Membro: África do Sul)

(Membro: Gana)

(Membro: Austrália)

(Vice-Presidente
(Membro: Brasil)
Executivo de
Desenvolvimento
Sustentável, AngloGold
Ashanti)

A AngloGold Ashanti está comprometida com o aprimoramento
contínuo de seu desempenho em sustentabilidade e usa um processo
estruturado para identiﬁcar as prioridades de sustentabilidade da
empresa. Essas prioridades são deﬁnidas com base nas opiniões
dos stakeholders externos, bem como no entendimento real das
principais necessidades da empresa e dos acionistas.
Em novembro de 2010, reunimos uma Comissão de Revisão
da Sustentabilidade com a incumbência de nos fornecer
opiniões e pareceres independentes sobre nosso desempenho
em sustentabilidade. Essa comissão é formada por um grupo
internacional de especialistas autônomos e conta com um
conselheiro externo como facilitador. Muitos dos participantes
da comissão têm ampla experiência em mineração, mas os
membros não são exclusivamente escolhidos no setor mineral.
O grupo é parcialmente representativo da diversidade geográﬁca
de nossa empresa, mas é a sua ampla experiência em assuntos de
sustentabilidade que adiciona verdadeiro valor às discussões das
questões de sustentabilidade que a empresa enfrenta.
Para dotar a AngloGold Ashanti de uma base clara de entendimento
dessas questões, enriquecemos continuamente o conhecimento
fornecido pela comissão com informações sobre nosso
desempenho em sustentabilidade e nossa estratégia e mediante
visitas a unidades operacionais selecionadas e visitas semestrais ao
escritório corporativo em Joanesburgo.

Nisia Werneck

Muzong Kodi

Simon Zadek

(Membro:
República
Democrática
do Congo)

(Facilitador
da Comissão)

dos olhos da comunidade". Na África do Sul, os membros
procuraram entender os desaﬁos enfrentados por uma região
com jazidas de ouro em declínio e um enorme contingente de
trabalhadores. A comissão foi incumbida de avaliar a estratégia de
desenvolvimento socioeconômico da região e comentar sobre a
forma como a África do Sul procura tratar os impactos decorrentes
de sua transição de uma economia de trabalho altamente intensivo
para um modelo focado em tecnologia. As conclusões e pareceres
são compartilhados com a equipe executiva para sua consideração
e, quando apropriado, para sua implementação.
A função da comissão, conforme indicado acima, é comentar e
orientar a abordagem da empresa em relação à sustentabilidade,
em termos de estratégias e práticas. Além disso, a comissão
revisa e faz recomendações sobre o conteúdo e a qualidade do
nosso Relatório de Sustentabilidade, assinalando os problemas
emergentes que podem exigir uma atenção mais cuidadosa.
Como nos anos anteriores, a comissão revisou este Relatório de
Sustentabilidade referente a todo o grupo e forneceu comentários
na carta de revisão que se segue. No entanto, deve-se observar
que a comissão não fez uma auditoria do relatório das atividades da
empresa, não dando, portanto, qualquer indicação sobre a precisão
do relatório ou a relevância ou a integridade de elementos especíﬁcos.

Durante seu trabalho, a comissão analisou os negócios da
empresa, participando de uma série de discussões com a equipe
executiva e sênior e visitando centros regionais de operação em
Gana, África do Sul e Brasil.
Em Gana e no Brasil, os membros da comissão visitaram
diversas comunidades de sua livre escolha e conversaram com
vários stakeholders para verem a AngloGold Ashanti "através
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Veja os OS perﬁs individuais dos membros de nossa comissão
e as mudanças na formação dessa comissão em 2012.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

REVISÃO POR COMISSÃO EXTERNA

Parabenizamos a empresa pela organização do relatório,
pela coerência entre as partes e pela disponibilização de
links a recursos on-line adicionais, embora a Comissão
tenha concentrado sua atenção na revisão e nos
comentários do relatório escrito.

Pela primeira vez, o relatório de sustentabilidade é mais
contextualizado pela estratégia central da empresa. Além
disso, apresenta uma descrição clara da nova estrutura de
gerenciamento de sustentabilidade, o que deve contribuir para o
aperfeiçoamento de nossos relatórios futuros e o entendimento
das relações entre os impactos de sustentabilidade e o
desempenho básico da empresa.
É particularmente digno de nota o alinhamento básico entre o
relatório de sustentabilidade e as questões e riscos de relevância
e consequência para a empresa alcançado por meio da
abordagem integrada da empresa em relação à elaboração de
seus relatórios e à asseguração interna aderente aos crescentes
requisitos de governança corporativa da África do Sul. A descrição
clara sobre como o gerenciamento de riscos internos trata os
impactos de sustentabilidade indica uma integração crescente da
sustentabilidade aos negócios diários da empresa.
A comunicação efetiva do desempenho e dos impactos é o objetivo
primordial deste relatório. O relatório deste ano mantém a tendência
positiva de dar uma explicação mais detalhada sobre como a
empresa identiﬁca as principais questões de sustentabilidade e,
em seguida, relatar como essas questões foram tratadas. Também
é encorajador observar as melhorias contínuas na descrição e na
especiﬁcação das medidas de desempenho. O resumo do que foi
alcançado em 2012, medido em relação aos principais objetivos
e metas, fornece um meio fácil para o leitor avaliar se, e como,
essas estratégias, estruturas e sistemas gerenciais se traduzem
em mudanças reais e positivas.
Contudo, os stakeholders devem beneﬁciar-se de um tratamento
mais detalhado no relato futuro de vários problemas destacados
pela empresa como materiais.

a comparação entre o que é possível e o que a empresa de fato
alcançou nas suas operações globais.

• São possíveis impactos no desenvolvimento da comunidade,
com foco especial nos benefícios econômicos advindos de
compras feitas pela área de Compras da empresa, inclusive
como oportunidades a longo prazo relacionadas, por exemplo,
à atualização tecnológica.

• Além de fornecer uma base para a viabilidade da empresa,
especialmente em minas profundas como as da África do Sul, a
atualização tecnológica contribui para melhorar a segurança dos
trabalhadores e gera benefícios econômicos para o país que hospeda
as operações de mineração através de atividades associadas de
pesquisa e desenvolvimento, produção e manutenção.

• O fechamento de mina, desde a formulação de políticas e
provisões ﬁnanceiras até o planejamento de recuperação da área
e o trabalho com comunidades afetadas no desenvolvimento de
estratégias alternativas de subsistência.
A divulgação de mais informações sobre as metas da empresa,
incluindo a base em que se assentam, daria maior clareza sobre
os objetivos da empresa e maior continuidade entre os relatórios.
Os eventos trágicos em Marikana, na África do Sul, em 2012,
as greves associadas e a agitação social que tiveram impacto
na AngloGold Ashanti foram muito bem destacados no relatório.
A carta do Chefe Executivo, em particular, nos faz pensar, em
todas as fases, sobre a melhor forma de responder a essas
questões, levando em consideração as circunstâncias imediatas e
as implicações a longo prazo. Em vista do entendimento do Chefe
Executivo sobre o signiﬁcado a longo prazo desses eventos, tornase fundamental que a empresa aprofunde a discussão sobre essas
questões (se não neste relatório, que o faça por meio dos canais
de participação dos stakeholders e de relatórios futuros).

• Saúde e segurança: O relato de melhorias mais profundas
dos padrões de segurança que foram alcançados pode se
beneﬁciar com algumas comparações. Os problemas de saúde,
especialmente a silicose, foram destacados na carta do Chefe
Executivo, mas poderiam ser dadas maiores explicações sobre

NOSSA ABORDAGEM

A participação dos stakeholders é um aspecto central da
sustentabilidade. A AngloGold Ashanti continua a melhorar sua
interação com uma ampla gama de stakeholders, conforme descrito
no relatório e comentários feitos pela comissão em suas avaliações
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REVISÃO POR COMISSÃO EXTERNA

no nível corporativo e dos países individualmente. Essa interação
tem se estendido positivamente a áreas mais difíceis, em questões
especíﬁcas, como a mineração artesanal, especialmente em países
como Gana, e incluído stakeholders como aqueles que investem
na sustentabilidade. Embora este relatório seja principalmente um
veículo para expressar a voz da empresa, vale a pena reﬂetir sobre
as opiniões dos stakeholders articuladas por meio do processo de
engajamento. Assim, é lamentável que o relatório mais uma vez
não reﬂita as opiniões dos principais stakeholders, especialmente
dos empregados, comunidades, governos e investidores. A
comissão espera que esta deﬁciência seja corrigida no relatório
do próximo ano.
O aprendizado, a responsividade e a inovação, como meios
de promover a sustentabilidade, bem como os benefícios
para a empresa, têm sido um foco central da Comissão de
Sustentabilidade nas suas visitas que incluíram até momento o
Brasil, Gana e África do Sul, além de suas contínuas interações
com a equipe corporativa. A abordagem mais aberta do relatório
em relação às discussões sobre a resposta da empresa aos
acontecimentos imprevistos foi positiva, particularmente no modo
de abordar os direitos humanos e, de forma mais geral, como os
problemas são tratados. A comissão recomenda um tratamento
mais sistemático dessas questões centrais nos relatórios futuros
para ampliar as suas aplicações a todas as principais questões de
sustentabilidade e a todas as áreas de negócio da empresa.
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continuação

Para resumir o nosso parecer, a comissão elogia a AngloGold
Ashanti pelo progresso feito e incentiva a empresa a continuar
trabalhando nas várias recomendações feitas para o relatório do
próximo ano:

• Maior atenção na deﬁnição e na medição do progresso em
relação a objetivos e metas mais ambiciosos de longo prazo.

• Apoio ao treinamento dos stakeholders e aproveitamento de
suas contribuições como forma de aperfeiçoar a elaboração dos
relatórios a partir da aprendizagem com os problemas.

• Melhoria da análise e da medição do desempenho em relação
a questões centrais, inclusive impactos relacionados com saúde
e tecnologia.

• A inclusão de stakeholders importantes, cujos méritos são
conﬁrmados por fontes independentes, dando voz aos
empregados e às comunidades.

• A discussão mais aprofundada de várias questões de relevância
e consequência, como o desenvolvimento das comunidades, o
fechamento de minas, a deﬁnição dos objetivos e os impactos
relacionados com a saúde e a tecnologia.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

}

NOSSO

DESEMPENHO
ESTA SEÇÃO DISCUTE NOSSO DESEMPENHO EM
RELAÇÃO AOS NOSSOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fatoumata Diallo e Bah Hseuy em Siguiri, na Guiné

NOSSO DESEMPENHO
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GARANTIA DA SEGURANÇA E DA SAÚDE

A segurança e a saúde de nossos empregados estão entre as
preocupações mais importantes de nossa empresa, e estamos
comprometidos com a criação do ambiente de trabalho mais seguro
possível para nossos empregados, no qual o bem-estar dos empregados
é protegido. Também estamos comprometidos em tratar os problemas de
saúde existentes e outros que nos foram legados, como a perda auditiva
induzida por ruído (NIHL), a silicose, a HIV/AIDS, a tuberculose pulmonar
(TB) e a malária.
SEGURANÇA

Nosso desempenho em 2012

O que prometemos fazer

Fizemos progressos signiﬁcativos desde 2008, melhorando o
desempenho em segurança e em saúde e temos mantido uma
redução de 50% em acidentes fatais pelo quinto ano consecutivo.

Nosso objetivo a longo prazo é operar uma empresa livre de
lesões e doenças ocupacionais. Em cinco anos, contados a partir
de 2010, pretendemos alcançar o nosso objetivo de reduzir nossa
taxa de frequência de todos os acidentes com lesões (AIFR) para
menos de nove acidentes por milhão de horas trabalhadas. A AIFR
é o número total de lesões por milhão de horas trabalhadas,
incluindo os acidentes fatais, e foi selecionada como uma medida
de desempenho essencial porque se alinha ao nosso objetivo a
longo prazo de eliminar as lesões no local de trabalho.
Em meados de 2008, iniciamos um programa de transformação
da segurança com foco em três áreas: engajar as pessoas;
construir os sistemas corretos; e gerenciar os riscos com
efetividade. Este programa evoluiu, tornando-se nossa Estrutura
de Segurança, composta de 22 elementos programáticos que
acreditamos serem críticos para a criação de um sistema resiliente
de gerenciamento de segurança e uma cultura permanente
de segurança. Nossa Estrutura de Segurança complementa e
aproveita a base dos sistemas internacionais de gerenciamento
de segurança certiﬁcados pela norma OHSAS18001, implantados
e mantidos em cada uma de nossas operações.
Para nós, a transformação da segurança signiﬁca valorizar as
pessoas e garantir que damos prioridade à segurança ocupacional,
à segurança física, à saúde e ao bem-estar das pessoas.

{Michael Parker, Vice-Presidente Sênior do Departamento
de Segurança, Meio Ambiente, Desenvolvimento Técnico e
Empresarial: “A segurança é mesmo nosso principal valor? Sem
dúvida alguma! Desde o nível executivo até as frentes de trabalho,
este valor é abraçado por todos nós. Paramos a mineração em
determinadas áreas da África do Sul porque acreditamos que
o risco é extremamente elevado. Paralisamos parte de nossas
operações quando elas não estão totalmente em conformidade
com os requisitos. Dispensamos empresas contratadas porque
não estavam trabalhando de acordo com os nossos valores e
padrões. Obviamente, podemos fazer e faremos mais, mas a
empresa está cumprindo este valor." }
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Reconhecemos que os fatores que resultam em incidentes fatais
diferem daqueles que resultam em incidentes menos graves e,
usando modelos gravata borboleta de análise de riscos, iniciamos
um processo para a análise meticulosa de todos os principais perigos
com potencial de causar acidentes fatais. Os modelos retratam
visualmente, na forma característica de uma gravata borboleta,
as trajetórias das ameaças e das consequências que partem de
determinado evento ou levam a ele. Ao longo de cada trajetória, são
descritos os controles intervenientes de prevenção e de mitigação.
As vulnerabilidades, nas camadas de controle e de robustez do
controle, são rapidamente identiﬁcadas e tratadas. Os modelos
representam um passo à frente no processo de avaliação, porque
ligam de forma crucial os controles críticos aos sistemas de
gerenciamento por meio de atribuição de tarefas, procedimentos,
processos e responsabilidades em um registro de controles críticos.
Em conjunto com o desenvolvimento de modelos de riscos do tipo
gravata borboleta, foi desenvolvido um conjunto de Padrões para
o Controle dos Principais Perigos que deﬁnem concisamente os
controles obrigatórios necessários para eliminar ou minimizar o risco
de acidentes fatais, lesões ou incidentes resultantes da liberação
descontrolada do perigo associado. Foram desenvolvidos padrões
de controle abrangendo 20 áreas de risco, como controle de queda
de chocos, trabalho em altura e prevenção contra incêndio, com
implantação global prevista para o início de 2013.

PODCAST
Michael Parker
AngloGold Ashanti
Vice-Presidente Sênior de Segurança e
Meio Ambiente; Departamento de Desenvolvimento Técnico e de
Negócios
Segurança nas nossas operações e a efetividade do nosso foco
em segurança.
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/michael-parker

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Em um esforço para melhorar o aprendizado organizacional e
estabelecer um conjunto maior de indicadores proativos e reativos
de desempenho em segurança, nós expandimos o escopo de nossa
plataforma global de relatórios para incluir incidentes de alto potencial
(HPIs). HPIs são incidentes com grande potencial de perda, mas
com consequências mínimas ou não materializadas. Vemos esses
incidentes como oportunidades para aprender a melhorar os nossos
sistemas de gerenciamento de segurança, sendo que registramos
mais de 100 incidentes durante 2012. Eles também servem como
um indicador proativo para incidentes signiﬁcativos.
Outros aprimoramentos em nosso sistema global de relatórios
ajudaram a melhorar o monitoramento do desempenho por meio
de relatórios, diagnósticos e análise de desempenho transparentes
e em tempo real. Isso nos capacita a reagir com mais prontidão,
aplicando estrategicamente recursos críticos onde são necessários.
A notiﬁcação de incidentes é imediata e os principais indicadores
do desempenho são automaticamente relatados semanalmente,
permitindo-nos monitorar o desempenho mais de perto.
Um passo extremamente importante para a prevenção de incidentes
e lesões associadas é entender suas causas fundamentais, imediatas
e contribuintes. Para esse ﬁm, desenvolvemos e implementamos
totalmente um processo de investigação de incidentes com base
no Modelo de Acidentes Organizacionais do Professor James
Reason, amplamente reconhecido como melhor prática. Mais de
500 empregados de várias disciplinas, de cada unidade da empresa,
participaram de um curso customizado de treinamento durante
três ou cinco dias. Eles estão equipados com as ferramentas e as
habilidades interpessoais necessárias para facilitar investigações
abrangentes de incidentes. O objetivo é eliminar não somente as
causas imediatas, mas também os fatores subjacentes, pertinentes
a pessoas, ao local de trabalho e à organização que podem

Veja o estudo de caso: Continental Africa – AngloGold
Ashanti and Africa aid vulnerable groups at Sadiola
(África Continental: AngloGold Ashanti e África ajudam
grupos vulneráveis em Sadiola)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sadiola-africare)

ter contribuído para o incidente. Por meio identiﬁcação desses
fatores, são tomadas ações preventivas e corretivas para prevenir a
recorrência dos incidentes.
O desenvolvimento da capacidade organizacional durante 2012 não
esteve apenas limitado a métodos estruturados de investigação de
incidentes, mas também incluiu o desenvolvimento, estudo piloto e
lançamento de programas de Gerenciamento de Perigos e Riscos
(H&RM) e de treinamento de Liderança em Segurança. O programa
de múltiplos níveis para treinamento em H&RM atende a vários
níveis organizacionais e cobre desde avaliações de riscos pessoais
para os trabalhadores da linha da frente até as avaliações de
riscos ao negócio no nível executivo. O Programa de Liderança em
Segurança introduz ferramentas e técnicas que ajudam os líderes
a engajar os empregados em conversas, interações e intervenções
sobre a segurança. O Programa de Liderança em Segurança foi
testado com sucesso por nossas unidades de exploração de
áreas novas (greenﬁelds) e pelas unidades de negócio da Austrália.
O entendimento de que diversos fatores inﬂuenciam o desempenho
em segurança de uma organização permitiu que essas unidades
de negócio pudessem realizar importantes melhorias de segurança
(60%+) em 2012, conﬁrmadas pelas contínuas reduções nas
medições de AIFR ao longo dos cinco últimos anos.

Encorajamos o aconselhamento e o teste voluntário através de diversas iniciativas.

NOSSO DESEMPENHO
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Todos os programas de desenvolvimento da capacidade
organizacional serão acelerados em 2013.
Embora seja ainda muito cedo para avaliar se estamos alcançando
a mudança de patamar que procuramos, a nossa AIFR mostra uma
melhoria contínua. Em 2012, esse número foi reduzido em 21%,
alcançando uma baixa recorde de 7,72 lesões por milhão de horas
trabalhadas, em comparação com o valor de 9,76 do ano anterior.
Nossa taxa de frequência de acidentes com afastamento (LTIFR)
melhorou em 16%, alcançando uma baixa recorde de 5,28 lesões
por milhão de horas trabalhadas; e a nossa taxa de gravidade das
lesões (IS) melhorou em 24%, passando de 351 dias perdidos em
2011, para 267 em 2012. A gravidade das lesões é uma medida de
perda de produtividade causada por lesões ocupacionais e equipara
com o número de dias perdidos por milhão de horas trabalhadas.
A redução da taxa não somente sugere que os números de
lesões com afastamento foram reduzidos, mas também que a
gravidade das lesões foi reduzida. Nossa taxa de frequência de

continuação

acidentes fatais (FIFR) permaneceu inalterada em relação ao ano
anterior, mas a mudança de patamar, representada pela redução
de 50% alcançada em 2007/2008, foi sustentada pelo quinto ano
consecutivo. Acreditamos que a atenção redobrada no controle
dos maiores perigos, a instituição de ações preventivas e corretivas
resultantes dos aprendizados organizacionais e a promoção dos
atributos de liderança em segurança e das qualidades em todos
os níveis do gerenciamento sejam as melhores formas para a
eliminação de acidentes fatais em nossas operações.

Veja o estudo de caso: Australasia – Employees simplify
sustainability management system at Sunrise Dam
(Australásia: Os empregados simpliﬁcam o sistema de
gerenciamento da sustentabilidade em Sunrise Dam)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/sunrise-safety-kiosk

Principais indicadores de desempenho
In memoriam
Em Cerro Vanguardia, na Argentina
Sr. Marcos Dante Apaza, no dia 20 de janeiro
Em Iduapriem, em Gana
Sr. Abdul Razak, no dia 14 de setembro
Em Obuasi, em Gana
Sr. Kojo Anobil, no dia 29 de abril
Sr. Yakubu Waziru, no dia 17 de novembro
Em Mongbwalu, na República Democrática do Congo
Sr. Ramazani Tsongo, no dia 3 de novembro
Em uma área nova de exploração (greenﬁeld) na
República Democrática do Congo
Sr. Malobi Loyda, no dia 21 de maio
Em Geita, na Tanzânia
Sr. Almas Peter, no dia 6 de agosto
Em Mponeng, na África do Sul
Sr. Phakiso Cletus Fosa, no dia 14 de fevereiro
Sr. Middleton Zitulele Nojoko, no dia 12 de agosto
Sr. Gerhardus C. Krugel, no dia 25 de setembro
Em TauTona, na África do Sul
Sr. Manene Mzwakali, no dia 23 de março
Sr. Bangindawo Mninawe, no dia 23 de março
Sr. Maile Patrick Thobi, no dia 3 de dezembro
Em Savuka, na África do Sul
Sr. Liphakana Ernest Lipholo, no dia 4 de janeiro
Sr. Tsebang Justice Ntsatsi, no dia 28 de julho
Em Great Noligwa, na África do Sul
Sr. Alphonsi Mosiuoa, no dia 13 de junho
Em Moab Khotsong, na África do Sul
Sr. Mahlasinyane Sidwel Leipa, no dia 26 de janeiro
Sr. Thuso Ernest Manosa, no dia 21 de junho
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Litígios envolvendo doenças
pulmonares ocupacionais
A ação judicial por doença ocupacional interposta em outubro
de 2006 pelo Sr. Mankayi no Supremo Tribunal da África do Sul,
conforme relatamos anteriormente, não teve desdobramentos
durante o ano. O Sr. Mankayi faleceu depois da audiência
no Supremo Tribunal de Apelação, no qual o seu recurso foi
recusado. Depois do julgamento do Tribunal Constitucional
em março de 2011, o executor testamentário do Sr. Mankayi
pode prosseguir com este caso no Supremo Tribunal.
Dois requerimentos de certiﬁcação de classe trabalhista foram
apresentados contra a AngloGold Ashanti em 2012 e no início
de 2013 respectivamente. No caso de certiﬁcação de classe
trabalhista de algum desses requerimentos, a classe certiﬁcada
poderá propor uma ação coletiva contra a AngloGold Ashanti.
Até 31 de dezembro de 2012, 31 reclamações trabalhistas
individuais haviam sido recebidas, e a AngloGold Ashanti
manifestou judicialmente sua intenção de contestá-las.
É possível que novas ações coletivas e/ou reclamações
individuais relacionadas com silicose e/ou outras doenças
pulmonares ocupacionais (OLD) sejam propostas contra a
AngloGold Ashanti Limited no futuro. A AngloGold Ashanti
fará sua defesa em relação a estas e quaisquer outras ações
futuras, porventura propostas, com base em seus méritos.
Para mais informações, veja a nota disponível
www.aga-reports.com/12/fs/ﬁnancials/note-30.

FS

em

SAÚDE E BEM-ESTAR
O que prometemos fazer
Na área da saúde, nós continuamos gerenciando várias áreas
importantes de preocupação, como:

• doenças ocupacionais, particularmente as doenças pulmonares
ocupacionais (OLD) e mais especiﬁcamente a silicose e a TB
(tuberculose pulmonar) em nossas operações da África do Sul, e
a perda auditiva induzida por ruído (NIHL);

• HIV/AIDS, principalmente na região África do Sul; e
• malária, especialmente em determinadas áreas da região
África Continental.
Assumimos o compromisso de realizar os seguintes objetivos:

• avançar em relação ao marco da indústria de nenhum caso
novo de silicose entre os empregados não expostos à silicose
anteriormente (de 2008 em diante) nas operações da África do
Sul, após dezembro de 2013;

• manter a incidência da TB ocupacional abaixo de 2,25% entre os
empregados da África do Sul, reduzindo-a para menos de 1,5% até
2029 e obtendo a cura bem-sucedida de 85% dos novos casos;

• cumprir o marco do setor de não permitir perda auditiva superior a
10%, em relação a linha de referência de 2008, entre os indivíduos
expostos ocupacionalmente nas operações da África do Sul; e

• Implantar, em nossas operações de Mali, Tanzânia e Guiné,
programas integrados contra a malária, tomando como referência o
modelo altamente bem-sucedido implantado em Obuasi, em Gana.

NOSSO DESEMPENHO

As operações nas Américas e na Austrália e os nossos projetos de
exploração de novas áreas estão, de modo geral, excluídos desta
discussão, já que a incidência de problemas de saúde ocupacional
é baixa e não tem, portanto, relevância suﬁciente para o relatório.

Nosso desempenho em 2012
Saúde ocupacional
Nossos programas de saúde ocupacional estão direcionados para
o tratamento de riscos atuais e de passivos legados de saúde
ocupacional. Doenças ocupacionais, como a silicose e a perda
auditiva induzida por ruído, tendem a ter um período longo de
latência e podem, muitas vezes, somente ser detectadas depois
de os indivíduos terem deixado a empresa.
A redução da exposição ocupacional à poeira nas operações
na África do Sul exige uma combinação de controles técnicos e
administrativos. Nossos programas rigorosos de amostragem de
poeira mostram uma redução consistente de exposição à poeira
a partir de 2006. Apenas 0,94% das amostras de sílica cristalina
respirável excedeu o Limite de Exposição Ocupacional (OEL) de
0,1 mg/m3 (2011: 0,74%), que está bem abaixo do objetivo do
setor, que é de 5%.
Duas grandes iniciativas concebidas para reduzir a exposição
à poeira foram a introdução de desmonte com detonações
centralizadas nas operações em Vaal River e a introdução de
tratamento das paredes de mina contra a poeira (uma extensão
das medidas existentes de tratamento de parede de mina) nas
regiões da África do Sul. A detonação centralizada vem sendo
praticada na região de West Wits há alguns anos, e ambas as
regiões continuam a apresentar progressos.
Em 2012, um total de 168 casos de silicose foram identiﬁcados,
conforme notiﬁcações enviadas à Junta Médica para as Doenças
Ocupacionais da África do Sul (MBOD) (2011: 263 casos).
O período de latência da doença é, normalmente, de 10 a 15 anos,
o que signiﬁca que ainda é cedo para avaliar o sucesso da iniciativa
do setor para a eliminação de novos casos de silicose entre os
empregados não expostos à poeira antes de 2008.
A tuberculose ocupacional é uma doença indenizável na indústria
mineradora da África do Sul e está ligada à exposição à poeira
de sílica e à disseminação de HIV/AIDS. Em 2012, 446 novos
casos de TB foram identiﬁcados e apresentados para indenização
(2011: 541 casos). A incidência de TB ocupacional entre os
empregados na África do Sul em 2012 foi de 1,4% (2011: 1,8%),
que está bem abaixo de nossa meta para 2015, ﬁxada em 2,25%.
Nossa taxa de cura da TB ocupacional foi de 94%, superior à meta
de 85% ﬁxada pela Organização Mundial da Saúde.
Contribuíram para essa melhoria as medidas intensivas e sustentadas
de controle de poeira, os testes de HIV e os programas de
aconselhamento acompanhados de terapia antirretroviral (ART),
o monitoramento e o tratamento precoce da TB, bem como as
bem-sucedidas estratégias de habitação e acomodação.
Há uma preocupação com a incidência de perda auditiva induzida por
ruído (NIHL) em nossas operações na África do Sul e em Obuasi, em
Gana. Na África do Sul, foram identiﬁcados 57 novos casos de NIHL
(2011: 69 casos), com 15 casos de perda superior a 10%, quando
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comparados com os audiogramas de 2008. Esse resultado claramente
não está em conformidade com o marco ﬁxado para o setor mineral.
A NIHL continua a ser um problema crítico em Obuasi, em Gana, porque
os programas administrativos e de monitoramento são relativamente
novos e lidam com um passivo de casos legados que precisam ser
identiﬁcados, tratados e indenizados. Em 2012, 141 novos casos
foram diagnosticados, contra 116 em 2011 e 226 em 2010.
Foram adotadas iniciativas para a instalação de atenuadores de
ruídos ou substituição de equipamentos e para a implementação de
controles administrativos (incluindo os programas de conscientização
e de educação), com o objetivo de melhorar a distribuição e
adequabilidade dos dispositivos de proteção auditiva. Foi formada
uma equipe de alto nível e também foi contratado um especialista.

Veja o estudo de caso: South Africa – Saving lives by
removing people from risk (África do Sul: Salvar vidas
retirando as pessoas das áreas de risco)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sa-safety-system)

continuação

Saúde e bem-estar
As áreas nas quais operamos podem ter níveis elevados de
doenças não relacionadas com o trabalho que podem ser ou
não de notiﬁcação obrigatória. Por exemplo, em Gana, a malária
não está diretamente associada ao trabalho que realizamos, mas
é uma doença disseminada em todo o país que tem um grande
impacto na AngloGold Ashanti e na nossa capacidade de responder
a esse desaﬁo como empresa. As mesmas preocupações aplicamse à HIV/AIDS na África do Sul. Em todas as nossas operações,
também vimos o aumento dos níveis de doenças que não são
de notiﬁcação obrigatória, como a hipertensão e o diabetes, que
causam impacto na empresa.
A medição do absenteísmo e de suas causas é complexa e tem
vários fatores, e não é simplesmente um reﬂexo dos programas
de saúde. Contudo, essa taxa é considerada um indicador parcial
do bem-estar e, na África do Sul, tem permanecido constante ano
após ano, por volta de 6%.
Dada a importância da saúde nas comunidades em que operamos
e, muitas vezes, a falta de acesso aos serviços de saúde,
também procuramos encontrar meios de aplicar as capacidades
internas que desenvolvemos para contribuir para a saúde da
comunidade de formas sustentáveis. Isso signiﬁca estabelecer e
trabalhar em parcerias, muito frequentemente com as autoridades
de saúde nacionais e locais, de forma a fortalecer os sistemas
locais de saúde.
A HIV/AIDS continua sendo uma grande ameaça à
saúde pública na África do Sul, apesar de nossos
programas que integram o gerenciamento de HIV/AIDS
e TB (tuberculose pulmonar) continuarem apresentando
resultados positivos.
Nossos programas englobam:

• conscientização, educação e programas de treinamento sobre
as doenças e os seus impactos, bem como sobre as opções
disponíveis aos empregados e aos seus dependentes;

• iniciativas de aconselhamento e teste voluntário (VCT);
• programas de bem-estar, que são disponibilizados aos
empregados afetados; e

• fornecimento de terapia antirretroviral (ART) aos empregados
aos quais este tratamento é clinicamente indicado.
A prevalência de HIV entre os empregados somente pode ser
estimada, uma vez que os empregados não são legalmente
obrigados a revelar que são portadores da doença. Nossa
estimativa mais conservadora (ou o pior cenário) é uma prevalência
de 30% entre a nossa mão de obra na África do Sul.

Em Obuasi, Gana, onde Luke Boateng e Fritz Larkai trabalham,
estamos nos empenhando para resolver os problemas de ruído e de
poeira, que continuam críticos no local de trabalho.
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Uma das principais questões com as quais temos de lidar é a
sustentabilidade de nossas iniciativas de teste voluntário. Sempre
procuramos alcançar a maior quantidade possível de pessoas
com a iniciativa VCT (aconselhamento e teste voluntário), por meio
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como o programa de Iduapriem, em Gana.

Implementação do trabalho do Fundo Global
Em 2009, a AngloGold Ashanti foi nomeada como principal
destinatária de uma subvenção de US$138 milhões do Fundo
Global de combate a AIDS, Tuberculose e Malária. O projeto
cobrirá 40 distritos em Gana e será baseado no modelo de
controle integrado da malária implementado em Obuasi.
O trabalho do projeto começou em julho de 2011, depois de
uma negociação bem-sucedida com as autoridades de Gana
sobre os problemas de tributação da subvenção recebida.
A AngloGold Ashanti está implementando um programa de controle
integrado da malária que contempla 40 distritos em Gana.

de uma variedade de iniciativas programáticas, como campanhas
e incentivos em massa. Após 10 anos dessas campanhas,
estamos vendo uma queda no número de pessoas que procuram
a VCT. Nosso desaﬁo é criar formas novas e participativas para
encorajar o maior número possível de pessoas a fazer o teste.
Em 2012, 4.483 empregados participaram de nosso programa de
bem-estar (cerca de 20% da mão de obra da África do Sul) e cerca
de 3.000 pessoas inscritas no ART (cerca de 12% da nossa mão
de obra na África do Sul).
Embora a incidência de doenças deﬁnidoras da AIDS tenha
aumentado ligeiramente para 0,75 casos por 1.000 empregados
durante o ano (2011: 0,66 casos por 1.000), nossos programas
ART continuam recebendo muito apoio. A despeito de nossos
sucessos signiﬁcativos nos programas de gerenciamento de
doenças, reconhecemos que tivemos menos êxito na prevenção
de novos casos de infecção pelo HIV.

{James Steele, Gerente de Saúde, Região África do Sul,
“Estamos observando sucessos encorajadores no programa
anti-HIV na África do Sul. Houve uma queda de aproximadamente
33% no número de novos casos de infecção pelo HIV nos últimos
cinco anos. Alguns dos últimos indicadores reativos – taxas de
internação hospitalar, taxas de doenças deﬁnidoras da AIDS, taxas
de óbitos, taxas de TB (tuberculose pulmonar) – foram reduzidos
em aproximadamente de 50% a 60% no mesmo período. A
redução de nossas taxas de doenças deﬁnidoras da AIDS chega a
80%. Reconhecemos que temos um longo caminho a percorrer:
Ainda assim, muita gente está contraindo o HIV e muitas pessoas
estão morrendo de doenças relacionadas com a AIDS." }
A incidência da malária na Região África Continental continua sendo
uma preocupação, apesar de que vimos uma redução em 2012. A
contribuição principal para esse sucesso é o Programa de Controle
de Malária de Obuasi, que é a nossa iniciativa emblemática, bem
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A primeira rodada de pulverização residual interna começou
em janeiro e continuou até junho de 2012, cobrindo 444.218
estruturas em sete distritos de implementação (cerca de
99% de nossa meta, superior à meta de 85% de cobertura
deﬁnida pelo Fundo Global para o período). A segunda rodada
teve início em agosto com a adição de mais cinco distritos.
O objetivo é cobrir 40 distritos em Gana, a ﬁm de reduzir a
carga de doenças e, simultaneamente, criar 3.800 postos de
trabalho até o quarto ano do projeto.
Além disso, os mecanismos do governo foram melhorados no
ano que está sendo revisado. A reunião inaugural da diretoria
da AngloGold Ashanti Malaria Control Ltd* foi realizada
em Acra, no dia 14 de dezembro de 2012, sexta-feira.
Os membros novos e independentes são a Sra. Sheila Khama
(um dos membros da nossa Comissão de Sustentabilidade),
o Dr. George Amofah (ex-Diretor Geral Assistente de Serviços
de Saúde de Gana) e a Dra. Constance Bart-Plange (Ministra
da Saúde).
* uma comissão especial formada para aplicar a subvenção do
Fundo Global.

Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio
Nossa Região África Continental vai colaborar com o Earth
Institute, da Universidade de Columbia, e com dois centros
para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (MDG) na África Oriental e África Ocidental, além
da organização Millenium Promise, com sede em Nova
Iorque. Juntas, as equipes procuram adaptar a abordagem
de desenvolvimento rural do Projeto Millenium Villages
ao ambiente de mineração, com o objetivo de formular
programas de desenvolvimento integrados voltados para
as comunidades e, dessa forma, alcançar os MDG. Com
isso, esperamos gerenciar melhor nossos investimentos
nas comunidades e as atividades de engajamento de forma
sustentável e mensurável, bem como melhorar as relações
entre a empresa e a comunidade. O resultado ﬁnal que
esperamos ver são um impacto maior dos investimentos
que estamos fazendo nas comunidades e o fortalecimento e
beneﬁciamento delas a presença da empresa.
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continuação

Nidiaye Paba e Traore Mamadou em Sadiola, em Mali. Pulverização sazonal de controle da malária realizada em Sadiola e Yatela.

Em 2011, começamos a replicar o programa de Obuasi em
outros locais na Região África Continental, mas o sucesso dessas
intervenções é menos marcante até o momento.
Iduapriem registrou uma redução de 80% na taxa de afastamento
do trabalho por malária, de 113 em 2011 para 22,5 em 2012(1).
Futuramente, a parte do programa referente à pulverização residual
interna será gerenciada no âmbito do Projeto do Fundo Global. Isso
garantirá a continuidade e a sustentabilidade do sucesso do programa.
O programa de controle da malária em Geita continua mostrando
melhorias. A tendência geral desde 2010 tem sido de declínio dos
casos: uma redução de 40% desde 2010. A taxa de afastamento
do trabalho por malária caiu de 26,07 em 2010 para 15,7 em 2012.
Em Siguiri, houve um aumento (54%) na taxa de afastamento do
trabalho por malária em 2012. A taxa subiu para 107,16 em 2012,
contra 87,74 em 2011. Uma revisão recente feita pela equipe
regional revelou as seguintes causas:

• a falta de recursos adequados (operadores de pulverização), que
limitou, nos últimos três anos, a capacidade do programa de
controle a uma única pulverização por ano das vilas selecionadas;

• o período limitado de proteção e a falta de continuidade, que
resultaram na ressurgência do mosquito vetor;

• o controle de qualidade insatisfatório das análises biológicas e
de outros mecanismos de vigilância epidemiológica;

(1)

• a falta de dados de referência conﬁáveis dos agentes de saúde
da comunidade; e

• a não inclusão da cidade Siguiri no programa original, apesar de
ser a residência de dois terços dos trabalhadores da mina.
Foi elaborado um plano para superar esses desaﬁos, e a gerência
da operação concordou com os seguintes passos imediatos:

• desenvolver, com o apoio da Região África Continental, um novo
programa de controle da malária com base nos êxitos anteriores,
mas incorporando todos os aperfeiçoamentos necessários e
incluindo a cidade de Siguiri;

• transferir a responsabilidade para o departamento de saúde e a
accountability para o Gerente de Serviços de Saúde;

• realizar pesquisas no início do projeto;
• implementar um sistema robusto de monitoramento e avaliação; e
• aumentar a interação com o Programa Nacional de Controle
da Malária (NMCP) do governo e com os agentes de saúde da
comunidade de Siguiri.
A pulverização residual interna sazonal foi atrasada em Sadiola
e Yatela devido à falta de conhecimento dos empregados do
governo maliense sobre os inseticidas recomendados. As diversas
discussões mantidas com os departamentos relevantes não
foram bem-sucedidas no que tange à compra de um inseticida
menos potente para recuperar o tempo perdido. O resultado
foi um aumento do número de casos de malária nos últimos
dois trimestres de 2012; um aumento anual de 63% (a taxa de

Os dados dos anos anteriores continham casos conﬁrmados
e não conﬁrmados.
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afastamento do trabalho por malária passou de 44 em 2011, para
118,8 em 2012). Foram elaborados planos para garantir que a
próxima rodada de pulverização residual interna enfrente menos
problemas. Um programa de controle da malária foi iniciado em
Mongbwalu, na República Democrática do Congo, no segundo
trimestre de 2012, com a assistência da equipe regional da
empresa. A primeira fase do programa, incluindo a pulverização
da área principal e das áreas temporárias de alojamento, foi
concluída durante o terceiro trimestre. A segunda fase, quando se
espera cobrir as vilas no entorno, está programada para o primeiro
semestre de 2013.

{Brian Mathibe, Vice-Presidente de Saúde, Região África
Continental, “A implementação do modelo de Obuasi em
40 distritos de Gana, prevista na subvenção do Fundo Global para
combater a malária, é um enorme empreendimento. A pulverização
residual interna é o carro-chefe de nossos programas em
Gana. O gerenciamento de caso do projeto continuará sob a
responsabilidade do Ministério da Saúde de Gana. Estima-se que
serão criados 3.800 postos de trabalho durante os cinco anos de
duração do projeto, com a maior parte do recrutamento a ser feito
nas comunidades selecionadas.” }

{Brian Chicksen, Vice-Presidente de Segurança, Saúde
e Sustentabilidade, “Nosso foco não deve ser assumir a
responsabilidade do setor público, mas sim complementá-la, de
acordo com nossos recursos. Em relação à nossa resposta direta
e atividades de mitigação das principais ameaças à saúde da
comunidade, nossa abordagem principal é transferir o conhecimento
gerado por nossas capacidades internas para fortalecer os sistemas
e processos externos de atendimento à saúde." }

Veja o estudo de caso: South Africa – Health students
bring healing and more to KwaZulu-Natal communities
(África do Sul: Estudantes de medicina trazem saúde e
muito mais às comunidades de KwaZulu-Natal)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sa-healing-kzn)

Principais indicadores de desempenho
Número de pessoas inscritas no programa
ART: África do Sul
3.500

Uma área muitas vezes ignorada de nosso engajamento é a
prestação de serviços de saúde aos nossos empregados
e aos seus dependentes. Somente na África do Sul,
empregamos 900 pessoas na prestação de serviços de
saúde, sendo a maior parte proﬁssionais médicos altamente
qualiﬁcados. Em 2012, a nossa rede de serviços de saúde
na África do Sul incluía nove clínicas de atendimento básico
à saúde, dois grandes centros de saúde ocupacional e dois
hospitais regionais, servindo 32.000 empregados e empresas
contratadas. Esses estabelecimentos de saúde registram
45.500 consultas de controle médico, 380.000 consultas
clínicas e 5.000 internações hospitalares em 2012. Além disso,
4.483 empregados participaram de programas de bem-estar e,
considerando-se um único teste anual, aproximadamente 60%
de nossa mão de obra fez o teste de HIV. Prescrições médicas
mensais foram dispensadas a 3.023 pessoas no programa
ART, sendo 396 pessoas com tuberculose, 2.434 pessoas
com hipertensão e 464 pessoas com diabetes.
Recentemente, iniciamos a modernização das instalações
médicas de Geita, na Tanzânia, de Iduapriem, em Gana, de
Siguiri, na Guiné, e de Navachab, na Namíbia. No último
trimestre de 2012, foi aprovada a modernização das instalações
de Mongbwalu, na República Democrática do Congo. Essas
obras de modernização vão permitir a prestação de serviços
de saúde melhores aos nossos empregados em toda a região.
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ATRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E RETENÇÃO DO
NOSSO PESSOAL

Na AngloGold Ashanti, acreditamos que
as "Pessoas são nosso negócio".

Está implícito nesta declaração nosso desejo de:

• atrair, reter e desenvolver o nosso pessoal;
• engajar nossos colegas e interagir com eles, certiﬁcando-nos
de que envolvemos as pessoas certas, de maneira correta para
entregarmos os melhores resultados; e

• garantir que o nosso sistema de gestão de pessoas, o Sistema
para Pessoas, forneça um contexto consistente para as nossas
estratégias organizacionais e de desenvolvimento de pessoas
e que isso está sendo alcançado de acordo com o marco de
valores, objetivos e estratégia de nossa empresa.

PODCAST
Italia Boninelli
AngloGold Ashanti
Vice-Presidente Executivo:
Desenvolvimento de Pessoas e Organizacional
Combater a escassez de mão de obra qualiﬁcada
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/italia-boninelli

O QUE PROMETEMOS FAZER
Em 2011, reiteramos nossa intenção de avançar com a
implementação do Sistema para Pessoas, com objetivos claros
para construir as capacidades internas, reter a mão de obra
mais qualiﬁcada, desenvolver os diversos talentos e os planos de
sucessão, bem como integrar uma cultura de responsabilidade
dentro da empresa.

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Sistema para Pessoas
O Sistema para Pessoas, o componente do Projeto ONE que
trata das pessoas, foi concebido para facilitar uma estrutura de
organização eﬁcaz e uma hierarquia de responsabilidade que
facilita o engajamento e o envolvimento nos níveis corretos da
organização, bem como a execução eﬁcaz do trabalho.
A implementação do Sistema para Pessoas na organização
continuou durante o ano, com uma estimativa de 60% de cobertura
em todas as unidades da empresa. Está sendo realizada uma grande
quantidade de treinamentos em práticas de liderança gerencial para
munir os gerentes de linha com as ferramentas necessárias para
gerenciar os resultados dos seus relatórios imediatos e manter a
accountability desses gerentes pelo trabalho que executam.
Nossos avanços até o momento conﬁrmam as vantagens
organizacionais de se trabalhar para ter as pessoas certas nas
funções certas e focadas nos trabalhos certos. Identiﬁcamos
que a combinação adequada entre a capacidade individual e
a complexidade da função resulta em bom desempenho, em
boas tomadas de decisões em nível adequado em relação à
complexidade do trabalho e em empregados suﬁcientemente
engajados e estimulados a enfrentar desaﬁos.
Em conjunto com o BPF – o componente técnico do Projeto ONE –,
o Sistema para Pessoas promove processos de negócio padrão
em cada área da empresa, buscando garantir que as pessoas
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certas estão nas funções certas e trabalhando para assegurar
processos estáveis a ﬁm de entregar resultados excepcionais de
forma consistente.

Gerenciamento global de talentos
Em conformidade com a implementação do Sistema para Pessoas,
desenvolvemos um modelo de gerenciamento global de talentos para
ajudar-nos a enfrentar os desaﬁos de mão de obra qualiﬁcada escassa
na nossa indústria e, concomitantemente, atender às necessidades
de desenvolvimento individual dos nossos empregados.
Todos os empregados da AngloGold Ashanti são reconhecidos
como talentos e considerados fundamentais para o sucesso
da organização. Portanto, continuamos comprometidos com o
aprimoramento contínuo dos nossos processos de desenvolvimento
de talentos e com a identiﬁcação de mais oportunidades para a mídia
social e plataformas de ensino a distância (tecnologia e-learning) e
com a colaboração da indústria no gerenciamento dos problemas de
escassez de mão de obra qualiﬁcada que nos afeta em vários níveis.
Nosso objetivo com o gerenciamento de talentos é realizar uma
análise estratégica e integrada das prioridades em todas as áreas
de negócio da empresa e colocar em ação a longo prazo planos
para atender às necessidades da empresa até 2020. Dentre
nossas principais áreas de foco no trabalho estão:

• a obtenção de um entendimento claro da conjuntura dos
negócios (prioridades estratégicas, prioridades culturais e
impulsionadores dos negócios);

• o entendimento das implicações para o banco de talentos
(tendências das pessoas, projeções de mão de obra qualiﬁcada,
necessidades da organização e falta de qualiﬁcação); e

• o avanço das nossas disciplinas promotoras do crescimento
do banco de talentos (por exemplo: seleção, desenvolvimento,
gerenciamento de desempenho e gestão sucessória).

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Outra área de foco é a tentativa de tratar a rotatividade dos empregados
em funções-chave e o período de tempo necessário para preencher
as vagas de gerência intermediária e sênior (aquelas destinadas a
proﬁssionais com oito a dez anos de experiência). Veriﬁcamos que,
devido à escassez de mão de obra qualiﬁcada e à localização das
nossas operações, vários jovens graduados em engenharia de minas
não estão permanecendo na indústria mineradora por mais do que
dois a três anos, indo depois para as áreas de serviços ﬁnanceiros,
serviços de consultoria ou serviços na indústria petroquímica. Nossa
experiência nos mostra que esses indivíduos raramente retornam à
indústria mineradora e, consequentemente, enfrentamos a falta de
pessoas para a gerência intermediária e de mão de obra qualiﬁcada
em áreas técnicas centrais para a empresa.

Veja o estudo de caso: Continental Africa – Support for major
skills development initiative (África Continental: Apoio à grande
iniciativa de desenvolvimento de mão de obra qualiﬁcada)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/africa-skills-development)

Reserva escassa de mão de obra qualificada
Desenvolvimento de potenciais / mão de obra de assessoria estratégica e
estratégia de planejamento de talentos / gerenciamento integrado de talentos

Em resposta ao desaﬁo da escassez de mão de obra qualiﬁcada,
desenvolvemos um modelo conceitual para tratar dessa questão.
Nossa pesquisa focou-se em quatro níveis:

• identiﬁcação de gaps em termos de reserva de talentos da
disciplina, desde o nível do ensino médio até a gerência sênior;

• mais estratégias inovadoras de recrutamento (incluindo uma
reavaliação de nossa Proposta de Valor ao Empregado); e

• estratégias de retenção.
Desenvolvemos uma abordagem sistêmica integrada com uma série
de possíveis intervenções em diferentes níveis, de acordo com o
modelo de escassez de mão de obra qualiﬁcada. A aplicação desse
modelo será estendida globalmente em 2013 como uma estrutura de
orientação para as nossas regiões de operação.
Veja o estudo de caso:South Africa – Simunye, working
as ‘one’ (África do Sul: Simunye, trabalhando alinhado
com o Projeto ONE)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sa-simunye)

Veja o estudo de caso: South Africa – Education in the
shadow of the headgear (África do Sul: Educação sob a
sombra do capacete)

Gerência Sênior
Gerenciamento Integrado
de Talentos

Gerência Intermediária
Gerenciamento Integrado
de Talentos

Gerência Júnior
Gerenciamento Integrado
de Talentos

Trainees de Gestão
Programas de Desenvolvimento

Ensino Superior
Universidades, faculdades de formação e educação
continuada, bolsas de estudo, programas de integração e
trabalho de qualificação profissional, treinamento prático

Ensino Médio

(disponível em
www.aga-reports.com/12/sa-preparatory-mining)
OS

Parceria na escola: 1º – 3º ano

Desenvolvimento de talentos / contratação e retenção de talentos /
gerenciamento do processo sucessório / transição da liderança

Desenvolvimento de alianças estratégicas
Procuramos promover alianças estratégicas para pesquisa e
desenvolvimento nas áreas em que podemos colaborar com
especialistas de peso em várias indústrias para o desenvolvimento e
compartilhamento de inovações de liderança. Essas alianças (como
o Consórcio para Inovação Tecnológica) ajudam-nos a gerar mão
de obra qualiﬁcada para atender às nossas necessidades internas
e também as da indústria a partir da identiﬁcação de soluções
voltadas para o enfrentamento das nossas preocupações mais
comuns com relação ao futuro (disponível em www.aga-tic.com).

Proposta de valor ao empregado / busca por talentos /
treinamento de integração / identificação de potenciais elevados

ação o plano de negócios;

Desenvolvimento conduzido pelo líder / identificação de críticas para a empresa /
gerenciamento do desempenho / revisão organizacional

• identiﬁcação de gaps em termos de recursos para colocar em

Gerente Geral ou
Vice-Presidente

Principais indicadores de desempenho
Taxa de rotatividade do grupo
(%)

12

11,15
9,70

10

8,86

8,00

7,55

8

Veja o estudo de caso: Australasia – Supporting students
for the future at Sunrise Dam (Australásia: Apoio ao
estudantes com vistas ao futuro em Sunrise Dam)
(disponível em
www.aga-reports.com/12/sunrise-future-students)
OS
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RESPOSTA À GREVE NA
ÁFRICA DO SUL

Em agosto de 2012, mais de 55 pessoas
morreram nas minas de platina na África do
Sul em função de conﬂitos violentos entre
membros dos sindicatos, mineradores e
membros da Polícia Sul-Africana (SAPS),
sobretudo em Lonmin.

A AngloGold Ashanti reconhece e lamenta esta tragédia. Foi
convocada uma Comissão Presidencial de Investigação para
revelar as causas desse ato de violência e fazer recomendações
para o futuro.
Nas semanas que seguiram à tragédia na mina de platina de
Marikana, os empregados participaram de uma série de greves
que atingiram todo o setor mineiro. Os protestos foram, em geral,
violentos com altos níveis de intimidação, segundo relatos.
A AngloGold Ashanti também foi gravemente afetada por esses
eventos, uma vez que atingiu o setor do ouro e especialmente as
nossas operações. No dia 20 de setembro, os empregados da nossa
mina de Kopanang iniciaram uma greve selvagem, aos quais se
juntaram, no dia 25 de 2012, os empregados das três operações
de West Wits e os remanescentes das operações da região do Rio
Vaal. A maior parte dos empregados retomou o trabalho em 26 de
outubro de 2012, apesar de um ou outro incidente de interrupção
de trabalhos após essa data. A principal exceção foi Mponeng,
onde trabalhadores continuaram fazendo, por algumas semanas,
manifestações com bloqueios de acessos. O efeito da greve foi a
paralisação das operações por um longo período de tempo.
Durante esse período, a AngloGold Ashanti continuou interagindo
da forma mais construtiva possível com os grevistas e os seus
representantes. Fizemos isso por reconhecermos que precisamos
manter o respeito mútuo nas nossas relações de trabalho e
minimizar os riscos dos impactos aos direitos humanos como os
vistos no setor da platina e em outros lugares.
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PODCAST
Mike O’Hare
AngloGold Ashanti
Vice-Presidente Executivo:
Região África do Sul
Perspectivas da AngloGold Ashanti quanto às greves de 2012
na África do Sul
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/mike-ohare

Essa abordagem incluiu, por exemplo, evitar de forma consciente
a ameaça de demissão, apesar de se tratar de uma greve sem
respaldo legal. Isso tendeu a minimizar as respostas adversas,
por vezes violentas, vivenciadas em outras minas afetadas.
A abordagem adotada em Mponeng, onde os bloqueios e
incidentes de vandalismo continuaram após a resolução da greve
em outras operações, foi – em vez de ameaças de demissão –
suspender as operações para acalmar as tensões. A abordagem
da AngloGold Ashanti com relação às greves foi não tomar medidas
de curto prazo que pudessem nos desviar da nossa estratégia de
longo prazo de melhoria no gerenciamento/relacionamento com
os empregados na nossa empresa. Isso signiﬁca que não houve
retaliação pela ilegalidade da greve e que concentramos esforços
para assegurar um regresso seguro, rápido e racional ao trabalho
sem ceder às exigências abusivas. Acreditamos que isso foi
alcançado nas nossas minas.
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Teve início o processo de restabelecimento das nossas relações
com os sindicatos. Embora as últimas fases da greve tenham
sido marcadas infelizmente por atos de vandalismo em uma das
nossas minas, não houve registros de violência grave e lesões
físicas aos nossos empregados na maior parte da greve. Contudo,
a AngloGold Ashanti reconhece que as greves tiveram impactos
danosos para todos os envolvidos: empregados, familiares,
comunidades vizinhas às minas e a própria empresa.

PODCAST
Gideon du Plessis
O Sindicato: Solidarity
Secretário Geral
Perspectivas do sindicato Solidarity sobre as greves de 2012
na África do Sul
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/gideon-duplessis

Embora tenha resultado de vários fatores externos fora do controle
da empresa ou dos sindicatos, a greve – a primeira com essa
magnitude ao longo de mais de 20 anos de operações – assinalou
uma necessidade de melhorias nas relações com os empregados
e na comunicação dentro da empresa. Foi mantida estreita
comunicação com outros grupos de interesse durante o período
da greve, incluindo as Secretarias de Recursos Minerais e do
Trabalho, as comunidades locais, os prefeitos e outras autoridades
locais, bem como empresas contratadas e fornecedores.
A AngloGold Ashanti continua comprometida com o respeito
aos direitos fundamentais no trabalho, incluindo o direito a
negociações coletivas centralizadas e organizadas. Ao lidar com
as greves, o nosso objetivo era manter a integridade de um
sistema que acreditamos ter servido bem à indústria, ou seja, tanto
os empregados quanto os empregadores.
Embora consideremos importante manter o sistema de negociações
coletivas, não vemos a convenção sindical como excludente, de
modo que convidamos todos os representantes dos empregados,
com comprovadas credenciais de representatividade, para
participar nas negociações.
A fase de aceleração da produção e a manutenção das condições
de trabalho de forma segura após a greve foram ainda mais
diﬁcultadas pela profundidade das minas afetadas e pelo período
prolongado de inatividade causado pela greve. A greve teve um
impacto material adverso no desempenho do quarto trimestre da
Região África do Sul.
A AngloGold Ashanti estima que, como resultado da greve, a empresa
teve uma perda de produção de aproximadamente 235.000 oz e
perda de dividendos nominais ajustados da ordem de $ 208 milhões
em 2012. Dada a política predominante de "sem trabalho, sem
pagamento", os empregados também sofreram contratempos
ﬁnanceiros, bem como nossas empresas contratadas, fornecedores
e empresários nas comunidades locais.

NOSSO DESEMPENHO

Interagimos da forma mais construtiva possível com os grevistas
e os seus representantes para sustentar relações de trabalho
mutuamente respeitosas e proteger os direitos humanos.
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ENTREGA DE BENEFÍCIOS
SUSTENTÁVEIS ÀS COMUNIDADES

Nosso objetivo é promover o desenvolvimento sustentável
nas comunidades dos locais onde operamos*, a ﬁm de
assegurarmos o nosso valor de que as comunidades
devem se beneﬁciar com a nossa presença.

Precisamos interagir de forma eﬁcaz com as comunidades
durante todo o ciclo de vida da operação da mina. Desde a
exploração até o fechamento, alocamos os recursos necessários
para garantir que essa interação seja de fato eﬁcaz.
* As comunidades dos locais onde operamos correspondem aos grupos
de pessoas que são direta ou indiretamente afetados pela AngloGold
Ashanti, incluindo aqueles no entorno das nossas operações, aqueles
nas rotas do transporte utilizadas pelas nossas operações e aqueles
nas áreas em que o nosso trabalho é desempenhado (áreas de envio
de trabalho).

COMO TEMOS UM IMPACTO POSITIVO
Medir se estamos ou não alcançando esses objetivos não é
uma tarefa simples, particularmente no nível do grupo. Dentre os
indicadores do nosso desempenho estão:

• a nossa contribuição direta para o desenvolvimento regional
e local por meio do investimento na comunidade (veja página 34);

• a nossa contribuição direta para o desenvolvimento regional
e local por meio da ampliação de infraestruturas;

• a criação de oportunidades de emprego, sobretudo no âmbito local;
• a nossa contribuição para o desenvolvimento econômico local
por meio de aquisições locais feitas por nossa área de Compras
e também na forma como encorajamos e desenvolvemos
a atividade econômica (veja página 56);

• os pagamentos ao governo relativos aos recursos extraídos,
incluindo tributos diretos ou indiretos e royalties (veja página 37);

• a natureza da nossa interação com as comunidades e os seus
representantes; e
os incidentes da comunidade que resultaram em interrupções ou
ameaças às nossas operações e comunidades (veja página 34).
Todas as unidades têm uma gama de intervenções concebidas
para eliminar ou mitigar os riscos e os impactos à comunidade, bem
como programas para melhorar o bem-estar das comunidades
vizinhas às nossas operações. Em novas unidades, devem ser
realizados estudos e exames da linha de base para determinar
as condições socioeconômicas existentes antes de entrarmos na
área.
Planejamos nossas intervenções no longo prazo e com
sustentabilidade e, sempre que possível, realizamos as intervenções
em parceria com as comunidades locais, o governo e as ONGs a
ﬁm de garantir o melhor impacto possível, a longevidade e o apoio.
A escala e a inﬂuência dessas intervenções variam de operação
para operação e dependem das necessidades locais especíﬁcas e
da inﬂuência relativa da empresa.
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Os programas de desenvolvimento da comunidade são apoiados
pelos planos de interação com a comunidade. As equipes das
unidades são responsáveis por interagir com os stakeholders locais,
registrando as suas preocupações e problemas e respondendo a
suas questões em tempo hábil e com transparência. As estruturas
voltadas para a comunidade especíﬁcas da unidade buscam
maximizar o ﬂuxo de beneﬁciamento para as comunidades afetas
dentro de parâmetros bem deﬁnidos de responsabilidade, mas
sem a empresa se tornar a fornecedora fatual de serviços em
substituição às autoridades, já que isso não é sustentável.
Nossa abordagem com relação ao desenvolvimento de mão
de obra qualiﬁcada e ao emprego é discutida de forma mais
detalhada na página 28 e no nosso relatório on-line disponível em
www.aga-reports.com/12/performance/attracting-developingretaining-people. A forma como a empresa cria valor e o distribui é
discutida na página 36.

O QUE PROMETEMOS FAZER
Dentre os compromissos especíﬁcos assumidos em 2011 estão:

• A implementação de normas da empresa, desenvolvidas
em 2011 (disponível www.aga-reports.com/11/sd/communityrelations). Essas normas são baseados nas boas práticas
internacionais, como as Normas de Desempenho da IFC
(International Finance Corporation) e nas declarações da posição
do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM),
e procuram apoiar o desenvolvimento de uma abordagem mais
consistente para as relações com as comunidades e para as
contribuições socioeconômicas do grupo.

• Implementação de uma abordagem sustentável e estratégica
de engajamento com os principais stakeholders do grupo.

• A contribuição contínua para as nossas comunidades por meio
das nossas atividades de investimento nesse público de
interesse. Em algumas operações, a quantidade e a natureza
dessa despesa são acordadas entre a empresa e os órgão
reguladores. Em todas as regiões, as decisões são tomadas
com base nas necessidades identiﬁcadas e em consulta
à comunidade.
Atualmente, não temos métricas de desempenho global para medir
o impacto das nossas intervenções e investimentos em um dado
local (por exemplo, o número de postos de trabalho criados ou o
número de crianças na escola). No entanto, com a implementação
de nosso padrão e guia de contribuição socioeconômica, as
unidades são obrigadas, dentro da sua estratégia de contribuição
socioeconômica, a dar mais clareza sobre os resultados desejados
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das intervenções, bem como monitorar e avaliar os progressos
e os impactos. Embora algumas unidades determinem essas
métricas de projeto em projeto, ainda não há uma consistência em
toda a organização.

Veja o estudo de caso: South Africa – Water
everywhere, for everyone – community water initiatives
(África do Sul – Água em todo lugar e para todos:
iniciativas de abastecimento de água na comunidade)
(disponível em
www.aga-reports.com/12/sa-community-water)
OS

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Sete normas de gerenciamento de comunidades foram aprovadas
em outubro de 2011 como parte de nossa estrutura geral de
gerenciamento de comunidades. As Normas de Gerenciamento
de Comunidades são:

• interação com as comunidades;
• acesso a terra e reassentamento;
• contribuição socioeconômica;
• reclamações e queixas;

(www.aga-reports.com/12/downloadCommunityandEnvironment
ManagementStandards.pdf).
O processo de implementação está sendo processado em quatro
fases, quais sejam:

• Implementação inicial e socialização. Inclui desenvolver um
entendimento dos requisitos especíﬁcos do país ou da unidade,
seus contextos e aplicação prática.

• Processar uma avaliação de gaps para:
• identiﬁcar melhores práticas dentro da organização, bem
como oportunidades de melhoria com base nas práticas
atuais e nos requisitos das normas; e

• revisar a completude, precisão e eﬁcácia do nosso
gerenciamento de riscos relativos à comunidade.

• Desenvolvimento de planos de ação para tratar de áreas
que precisam de melhoria e mitigar os riscos relacionados com
a comunidade.
Integração contínua das normas à operação de cada
unidade e adaptação dessas normas ao contexto de
cada unidade.

• herança cultural e locais sagrados.

Em 2012, revisaram-se nove operações (três na Região Américas
e seis na Região África Continental) e dois projetos (Gramalote e La
Colosa na Colômbia). A conclusão da implementação do processo
está planejada para o ﬁnal de 2013.

As normas foram concebidas para garantir uma abordagem,
consistente e equilibrada em todo o grupo, em relação à interação
com as comunidades. Outros trabalhos estão sendo desenvolvidos
para alinhar as nossas normas com a versão recém-revisada das
Normas de Desempenho do IFC, muito embora não se esperem
grandes alterações. Foram deﬁnidas diretrizes detalhadas para três
das nossas normas: Interação com a Comunidade; Atendimento
a Queixas e Reclamações; e Contribuição Socioeconômica

O grupo tomou, durante o ano, a decisão de reavaliar a viabilidade
de integrar os parâmetros relativos às comunidades com o sistema
de gerenciamento ISO14001. A decisão inicial de incluir aspectos
sociais no ISO14001 veio de um desejo de gerenciar o nosso
desempenho social de forma rigorosa e sistemática. Apesar dos
esforços nesse sentido por meio da Estrutura de Gerenciamento
da Comunidade, a compatibilidade deste sistema com o ISO14001
está sendo questionada.

• povos indígenas;
• atividades de ASM; e

O setor de laticínio em Cajamarca, na Colômbia, é um dos nossos parceiros de desenvolvimento sustentável.
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ENTREGA DE BENEFÍCIOS
SUSTENTÁVEIS À COMUNIDADE
Para uma discussão detalhada sobre a interação com
as comunidades e o investimento nelas por operação,
veja os nossos Perﬁs Operacionais, disponíveis em
www.aga-reports.com/12/op.

continuação

AngloGold Ashanti, os incidentes envolvendo as comunidades são
classiﬁcados em cinco níveis de gravidade: menor; moderado; maior;
alto; e extremo. Eles são categorizados em seis tipos:

• oposição ativa da comunidade;
• interferência no patrimônio cultural indígena ou tradicional/

Veja o estudo de caso: Americas – Collaborative efforts
to preserve water in Colombia (Américas: Esforços de
colaboração para preservação da água na Colômbia)
OS

violação de direitos aﬁns;

• questões de direitos humanos;

(disponível em www.aga-reports.com/12/la-colosa-water)

• danos estruturais à propriedade privada ou pública;
• ruído e vibração do solo; e
• questões relativas à reputação da empresa.

Veja o estudo de caso: Continental Africa – Working with
the Mbuti to preserve DRC forests (África Continental:
Trabalhando com Mbuti para preservação das ﬂorestas
da República Democrática do Congo)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/drc-forests)

Veja o estudo de caso: Australasia – New ways of working
with wood – artist-in-residence programme (Australásia –
Novas formas de trabalhar com a madeira: programa do
artista na residência)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/tropicana-wood-art)

Monitoramento dos incidentes nas comunidades
Desde 2011, a AngloGold Ashanti formalizou o processo de
monitoramento e de notiﬁcação dos incidentes envolvendo a
comunidade. Um incidente envolvendo a comunidade é qualquer evento
causado pela empresa que tenha potencial de causar um impacto
negativo na comunidade ou qualquer evento causado pela comunidade
que tenha potencial de causar um impacto negativo na empresa. Na

Veja o estudo de caso: South Africa – Ensuring the
TauTona community is better for us having been there
(África do Sul: Garantindo que a comunidade de TauTona
se beneﬁcie com a presença da empresa)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sa-rudo-care)

A premiação desses projetos reconhece a excelência no design e no impacto do projeto
Em 2012, a AngloGold Ashanti promoveu a primeira entrega de
Prêmios Comunitários com o objetivo de reforçar os princípios
de boas práticas por meio do início e implementação de projetos
da comunidade e medição dos seus impactos.
Os critérios de premiação foram:

• monitoramento e avaliação: a natureza e a amplitude do
monitoramento e da avaliação; e

• sustentabilidade: elementos de sustentabilidade concebidos
dentro do projeto.
Os três vencedores de 2012 foram:

Design do projeto:

• Supporting the Cajamarca dairy sector in Colombia (Apoio

• interação com a comunidade: em que medida a iniciação do
projeto foi consultiva;

• estratégia: em que medida o projeto resultou de uma estratégia

ao setor laticínio de Cajamarca na Colômbia) – veja o estudo
de caso disponível em www.aga-reports.com/12/colombiacajamarca-diary;

• AngloGold Ashanti makes decisions with the help of local

local/regional/corporativa abrangente;

• parceria: em que medida o projeto envolveu um ou mais
parceiros; e

• abordagem inovadora.

communities in Brazil (Tomada de decisões da AngloGold Ashanti
com o apoio das comunidades locais no Brasil) – veja o estudo de
caso disponível em www.aga-reports.com/12/brazil-ccp; e

• Basic Education Improvement project at Iduapriem in Ghana
(Projeto de Melhoria da Educação Básica em Iduapriem,
em Gana) – veja o estudo de caso disponível em www.agareports.com/12/ghana-bei.

Impacto do projeto:

• benefício potencial ou real para as comunidades;

Incidentes da comunidade*

Investimento em comunidade em 2012(1)
($000)

2012
África do Sul
África Continental

Australásia
Américas

53

Australásia

1

Américas

1

* Inclui todos os níveis de gravidade. Do total, apenas dois incidentes foram
de notiﬁcação obrigatória.
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África do Sul
África Continental

3

7.055
13.341
464
5.148

Sede Corporativa
(1)

645

Estes números não foram ajustados para investimentos feitos em
participações acionárias na ordem de ($1.746)
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ADIÇÃO DE VALOR

A indústria mineradora enfrenta percepções
negativas sobre a sua contribuição para as
sociedades nas localidades onde opera ao
redor do mundo.
A crescente competição por recursos naturais comuns, como o
acesso à água potável e à terra para agricultura e outras ﬁnalidades,
bem como a escassez de energia, os impactos negativos no
ambiente natural e na estrutura social e as expectativas não
atendidas, aumentaram o ímpeto dos governos em apresentar
benefícios econômicos tangíveis para as comunidades.
A nacionalização de recursos continua sendo um risco signiﬁcativo
enfrentado pelas empresas extrativistas em 2012. Essa tendência
crescente foi estimulada por um grande ciclo de crescimento
de commodities que gerou lucros signiﬁcativos e aumentou a
competição pelo acesso a recursos escassos. Essa tendência
também foi estimulada por pressões socioeconômicas nacionais
e pelo aumento das expectativas das comunidades. A crise
ﬁnanceira global, o aumento do desemprego da população jovem
e a ampliação dos níveis de pobreza exacerbaram a situação.
Um elemento adicional neste debate é o desaﬁo trazido pela
falta de aptidão dos governos locais e nacionais e pela falta
de coordenação entre os órgãos governamentais, o que pode
resultar em falha na aplicação, em tempo hábil e com eﬁcácia,

{Yedwa Simelane, Vice-Presidente Sênior: Assuntos
Corporativos, “A nacionalização dos recursos tem sido
promovida pela ambição dos governos e das comunidades em
se beneﬁciarem ainda mais com a extração de riquezas minerais
dos seus países e com o aumento dos lucros oriundos desses
recursos. Isso se manifesta como uma demanda crescente em
controlar e extrair ao máximo participação econômica relativa
aos seus recursos naturais através de revisões da legislação,
códigos e acordos existentes, bem como através do aumento
de royalties, impostos e taxas aduaneiras e através de maior
participação do Estado na mineração, principalmente através
de participação acionária." }
dos pagamentos que as mineradoras fazem aos governos.
Isso faz com que os governos não cumpram as expectativas da
sociedade e serve para ofuscar os limites entre as expectativas
de entrega pelas mineradoras e as expectativas do governo.

Alain Nﬁzi em Mongbwalu, República Democrática do Congo. A mineração pode trazer signiﬁcativa contribuição para o desenvolvimento
econômico local, através do emprego, do pagamento de impostos, do investimento nas comunidades e das compras locais.

NOSSO DESEMPENHO
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continuação

Veja o estudo de caso: Greenﬁeld exploration – Community
development fund supports sustainable projects
in Solomon Islands (Exploração de áreas novas de
mineração: Fundo de desenvolvimento das comunidades
dá suporte a projetos sustentáveis nas Ilhas Salomão)

(disponível em www.aga-reports.com/12/
solomon-islands-community-fund)
OS

As conquistas mencionadas são exigências e condições legais para a
nossa licença de operação.
As contribuições feitas em 2012 foram as seguintes:

• contribuições diretas ao desenvolvimento regional e local através
do gasto de $18,6 em investimentos comunitários em 2012
($20,6 milhões em 2011). Isso exclui os gastos das nossas
joint-ventures. Veja a página 34 para mais informações;

• oportunidades de emprego: em 2012, a AngloGold Ashanti

O QUE PROMETEMOS FAZER
A AngloGold Ashanti acredita que a mineração pode ter um papel
efetivo na reunião de mão de obra qualiﬁcada e experiência tangível
para apoiar e fazer parceria com as comunidades a ﬁm de alcançar
seus objetivos de desenvolvimento.
A mineração é um importante contribuinte para o desenvolvimento
econômico local, através da geração de empregos, pagamento
de impostos, investimentos nas comunidades e compras locais.
Em 2011, assumimos o compromisso de:

empregou 65.822 pessoas, incluindo 17.993 empregados de
empresas contratadas. Na medida do possível, a AngloGold
Ashanti procura recrutar e empregar pessoas da região e do país
da operação;

• a remuneração ﬁxa e variável e outros benefícios para os
empregados corresponderam a 23% do valor econômico
distribuído. A contribuição total em 2012 foi de $1,56 bilhões
(2011: $1,46 bilhões);

• Os custos operacionais constituíram o maior componente do
valor econômico distribuído (40%);

• conceber uma estrutura no âmbito do grupo para tratar,

• a tributação da corporação em 2012 chegou a 413 milhões

com maior sistematicidade, de questões de desenvolvimento
sustentável (veja a página 11);

de dólares (2011: $407 milhões). Apresenta-se a seguir a análise
dos nossos pagamentos ao governo, em conformidade
com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas
(EITI)*. Os pagamentos ao governo incluem impostos diretos e
indiretos, impostos aduaneiros e royalties. Note-se também o
nosso compromisso de emitir relatórios em conformidade com a
Lei Dodd-Frank (veja a página 45);
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Os Planos de Gerenciamento Ambiental (EMPs) para West Wits
e Vaal River foram aprovados pelo DMR.

Pagamentos aos governos por país

EUA

Nas nossas operações da África do Sul, o Departamento de
Recursos Minerais (DMR) aprovou os Planos Sociais e de Trabalho
para as operações em Vaal River e em West Wits para o período
de 2010 a 2014, o que também resultou na garantia dos direitos de
mineração nas áreas de Groot Draai e Magnum Farm.

Principais indicadores de desempenho

República
Democrática
do Congo

Nossa demonstração de valor econômico adicionado, apresentada
a seguir, ilustra o valor econômico criado pelo grupo em 2012 e a
forma como ele foi distribuído.

* A Iniciativa EITI é uma norma global com base na qual as empresas
extrativistas divulgam o que pagam e os governos divulgam o que recebem,
tendo por objetivo garantir a transparência e a boa governança. A AngloGold
Ashanti apoia a Iniciativa EITI. Divulgamos todos os pagamentos feitos aos
governos, seja o país signatário ou não da Iniciativa EITI. Dos países nos
quais operamos, o Mali e Gana são signatários da EITI e a Guiné, a Tanzânia
e a República Democrática do Congo são candidatos a membro.

Gana

Foram feitos avanços na concepção de uma grande estrutura no
âmbito do grupo para lidar com os problemas de desenvolvimento
sustentável de forma mais sistemática. Em 2012, nomeamos um
executivo de desenvolvimento social e sustentável, David Noko,
para avançarmos nessa área. Uma característica importante da
abordagem é permitir a troca de aprendizagem entre as operações
globais da empresa. Um exemplo disso seria aprender com as
experiências no Brasil, onde foi erradicada a incidência de novos
casos de silicose.

a investidores (bancos, instituições de
empréstimos) que não sejam os acionistas na ordem de $231
milhões (2011: $196 m).

Guiné

NOSSO DESEMPENHO EM 2012

• pagamentos

Tanzânia

(veja a página 32); e

• adicionar valor ao nosso produto (veja a página 38).

$215 milhões (2011: $131 milhões); e

Austrália

• demonstrar os benefícios que vão das minas para as comunidades

• pagamento de dividendos aos acionistas na ordem de

Argentina

apoiar a implementação de uma estrutura de desenvolvimento
sustentável e demonstrar os benefícios do Ouro Responsável
(veja a página 45);

Brasil

• desenvolver estratégias de interação mais consistentes para

Mali

investimento nas comunidades, em parceria com as comunidades
e com os governos (veja a página 32);

África do Sul

• implementar várias iniciativas de desenvolvimento contínuo e de

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

Demonstração de valor econômico adicionado para o ano encerrado em 31 de dezembro
Milhão de dólares norte-americanos

%

2012

%

2011

99%

6.559

97%

6.794

1%

43

1%

52

0%

23

1%

79

0%

14

0%

–

0%

7

1%

75

100%

6.646

100%

7.000

Custos operacionais (5)

40%

2.689

36%

2.519

Remuneração ﬁxa e variável e outros benefícios para
os empregados

23%

1.559

21%

1.459

Pagamentos a instituições ﬁnanceiras

7%

446

5%

327

- Custos ﬁnanceiros e amortização de dívidas

4%

231

3%

196

3%

215

2%

131

6%

413

6%

407

1%

19}

0%

21

1%

28

0%

–

Total de valor econômico distribuído

78%

5.154

68%

4.733

Valor econômico retido

22%

1.492

32%

2,267

Valor econômico gerado
Receita com vendas de ouro e subprodutos (1)
Juros recebidos
Royalties recebidos (2)
Lucros das vendas de ativos
Lucro de investimentos

(3)

(4)

Total de valor econômico gerado
Valor econômico distribuído

- Dividendos

(6)

Tributação corporativa
- Tributação atual
Investimentos comunitários e sociais
Perda de investimentos

(7)

(8)

(1)

As receitas com vendas de ouro e subprodutos foram menores devido à menor produção de ouro resultante das greves nas minas da África do Sul e dos
problemas operacionais em Obuasi, em Gana.

(2)

Em 2012, a quantidade de royalties recebidas foi $20 milhões a menos na joint-venture Boddington. Em 2011, as royalties recebidas incluíram $35 milhões
com a venda de Ayanfuri.

(3)

A AngloGold Ashanti vendeu 5% de sua participação acionária na Rand Reﬁnery, o que resultou em um lucro de $14 milhões.

(4)

Em 2012, o lucro dos investimentos incluíram os dividendos recebidos da mineradora de ouro Village Main Reef e da First Uranium Canada Limited, o que
totalizou $7 milhões. Em 2011, a receita de subsidiárias incluíram $ 73 milhões em lucro de investimentos contabilizados no patrimônio líquido.

(5)

Os custos operacionais foram maiores em 2012 e incluíram aumento de custos com mão de obra, energia e combustível, os quais resultaram principalmente
da inﬂação.

(6)

O aumento nos dividendos deu-se principalmente com uma decisão de gerenciamento para melhorar o rendimento de dividendos.

(7)

Os investimentos sociais e comunitários excluem despesas de joint-ventures com contabilização diretamente no patrimônio líquido, arrendamentos sociais,
infraestruturas sociais e entidades em fase de pré-produção.

(8)

Em 2012, as perdas em investimentos se deram sobretudo por causa da desvalorização de investimentos contabilizados no patrimônio líquido.

Veja o estudo de caso: Australasia – Partnering with
indigenous stakeholders to create jobs (Australásia –
Parceria com stakeholders indígenas para criar trabalhos)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/tropicana-job-creation)
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ADIÇÃO DE VALOR AO NOSSO PRODUTO
Nossa declaração de missão é criar valor para os nossos acionistas,
os nossos empregados e os nossos parceiros empresariais e
sociais, através da exploração, extração e comercialização de
nossos produtos com segurança e responsabilidade. O ouro é
nosso foco primário, mas exploraremos oportunidades em outros
minerais que possam fortalecer nossos ativos, competências
e experiências atuais e, assim, ampliar a nossa capacidade
de geração de valor. A estratégia e o foco de marketing são
informados pela nossa visão.
O beneﬁciamento, ou a adição de valor ao nosso produto, é uma
parte da nossa crença de que precisamos cuidar do nosso produto,
desde a fase de exploração inicial, passando pela mineração, até
chegar ao marketing. Para nós, o marketing vai além da venda
do produto reﬁnado e é evidenciado pelo número de iniciativas
que empreendemos ao longo dos anos para demonstrar o nosso
apoio a atividades que seguem a cadeia da indústria da mineração
depois das atividades das nossas operações.
Os juízes foram unânimes na seleção do vencedor da edição do
AuDITIONS 2011/2012 na África do Sul, o Globe Trotter, de Adrian
Antonie, um anel masculino em ouro 18 quilates com um globo de vidro
contendo ﬂocos de ouro em suspensão em um líquido.

O setor joalheiro respondeu por 43% da demanda de ouro em 2012.
A AngloGold Ashanti teve um papel fundamental em iniciativas que
tinham como objetivo apoiar o mercado do ouro. A Índia é o maior
mercado de joalheria em ouro e a China, o mercado em maior
expansão para joias em ouro no mundo.
O foco principal das nossas atividades foi melhorar o design das
joias em ouro porque acreditamos que o mercado da joalheria é o
que dá sustentação para o preço do ouro. Então, se não cuidarmos
do mercado que usa o ouro que produzimos, não poderemos
entender um dos principais elos da cadeia que envolve o nosso
produto e veremos uma queda na absorção do ouro no longo prazo.
Nosso outro foco corresponde à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação no que diz respeito aos vários usos do ouro.

AuDITIONS
O concurso de design de joias
Global Gold Couture
O AuDITIONS é um concurso de design de joalheria de ouro
global que foi lançado pela AngloGold Ashanti em 1999. É o maior
concurso de design de joias em ouro no mundo, com versões
no Brasil, na África do Sul e na China (nesta, somos parceiros
do Conselho Mundial do Ouro). O concurso tem como objetivo
aumentar a atratividade do ouro e apoiar o desenvolvimento no
design das joias em ouro, encorajando designs novos e arrojados
em ouro de grande quilatagem.
Outras atividades de adição de valor incluem os investimentos
estratégicos na Rand Reﬁnery (Pty) Limited, na África do Sul, e
na Planta do Queiroz, no Brasil. A reﬁnaria entrega produtos
semiacabados que são inseridos na cadeia de suprimentos das
joalherias e nos mercados de investimento em ouro. As reﬁnarias
são um elo importante entre a atividade da mineração do ouro e
o produto ﬁnal reﬁnado, o que revela o nosso papel no mercado
do ouro para além das atividades da exploração e da mineração.
Também desenvolvemos um investimento estratégico na Oro Africa,
uma empresa de fabricação de joias na África do Sul. Essa postura
cria e mantém empregos na indústria da fabricação de ouro,
bem como apoia o desenvolvimento de mão de obra qualiﬁcada.

Veja o estudo de caso: South Africa – A focus on
beneﬁciation (África do Sul: Enfoque no beneﬁciamento)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/group-beneﬁciation)

PODCAST
Kristen Malan
Designer de joias da
BeJewelled Professional
O valor dos concursos de design de joias em ouro para joalheiros
e aspirantes a designers
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/kristen-malan
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POLÍTICA DE MINERAÇÃO
ARTESANAL E DE PEQUENA ESCALA

A ASM (mineração artesanal e em pequena
escala, ou garimpo) é uma atividade que tem
séculos de existência e serve de subsistência
para milhões de pessoas, incluindo mulheres.
A atividade da ASM pode ser legal ou ilegal, dependendo da
legislação do país. A ASM Legal, regulada em termos de impactos
à saúde, sociais e ambientais, ocorre em áreas designadas pelos
governos ou, em algumas jurisdições, em qualquer área que
não seja de direitos exclusivos de terceiros. A ASM Ilegal ocorre
ativamente quando os mineradores artesanais e em pequena
escala operam fora dos limites da lei, incluindo quando operam em
concessões onde outros têm direitos exclusivos, e pode envolver
o roubo de propriedade.
Na AngloGold Ashanti, cumprimos com seriedade nossas
obrigações de proteger os nossos ativos e, consequentemente,
opomo-nos à atividade da ASM Ilegal nas nossas unidades. Como
reconhecemos que muitas pessoas dependem da ASM para sua
subsistência, apoiamos medidas adotadas para criar e construir
um setor formal e legal de atividades de ASM. Esse apoio inclui
a promoção da formalização da ASM, o apoio às regulações de
saúde e de segurança e a identiﬁcação de soluções inovadoras
para o uso da terra e o desenvolvimento econômico.

A AngloGold Ashanti reconhece e apoia os direitos dos governos
de defenderem os dispositivos legais e de abrirem processos nos
casos em que indivíduos ou grupos de pessoas ultrapassam os
limites da propriedade da empresa, incluindo atos de mineração
ilegal. Também apoiamos a tomada de medidas que seja adequada
nos termos da lei e de acordo com as normas internacionais
estabelecidas para a proteção dos direitos humanos, incluindo os
Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR).

O QUE PROMETEMOS FAZER
A AngloGold Ashanti busca tratar a ASM:

• no nível estratégico, desenvolvendo parcerias globais com
os funcionários da indústria a ﬁm de identiﬁcar e desenvolver
a estrutura de atividades de ASM e o conjunto de diretrizes
correlatas;

• no nível nacional, colaborando em países prioritários para o
tratamento dos riscos e dos problemas domésticos e criação de
soluções em comum acordo; e

• no nível da unidade, elaborando soluções que respondam à
Lidar com a ASM é uma questão complexa, que exige diferentes
abordagens de unidade para unidade. Cada uma das nossas
unidades operacionais (mina, projeto e exploração) precisa incluir
a ASM na sua avaliação da linha de base social. Além disso, cada
unidade deve formular uma estratégia que inclua:

Em 2011, assumimos o compromisso de:

• a colaboração com os governos e as partes interessadas

• participar ativamente e liderar parcerias globais para o tratamento

e afetadas a ﬁm de promover um ambiente regulador claro; e

• considerações sobre segurança patrimonial e questões legais.

Deﬁnição de ASM
Nosso padrão gerencial de ASM deﬁne essa atividade
como qualquer atividade de mineração e/ou processamento
empreendida por indivíduos, os quais podem ter formado um
grupo ou uma cooperativa para empreender essas atividades.
A escala de atividade pode ir de um indivíduo a grandes
grupos formados por centenas e até milhares de indivíduos
trabalhando em uma área, todos tendo como denominador
comum o baixo nível de mecanização. A atividade é
normalmente bem coordenada, apesar de ser aparentemente
informal, e é por vezes coberta pela legislação local, mas
geralmente se encontra não regulada. Dentre os termos
coloquiais que se referem à ASM ou seus participantes estão:
galamsey (Gana), orpailleurs (República Democrática do
Congo), garimpeiros (Brasil), Zama Zamas (África do Sul) e
barequeros (Colômbia).

NOSSO DESEMPENHO

situação local.

• garantir a conformidade com a Lei Dodd-Frank e as normas do
Ouro Responsável (veja a página 45);
das complexidades da ASM;

• desenvolver uma estrutura e guia para gerenciamento das
atividades de ASM a ﬁm de auxiliar as operações no tratamento
da ASM e dos problemas a ela relacionados no nível local;

• promover redes de colaboração no próprio país e entre países
(conforme o caso) pertencentes à nossa carteira de operações; e

• interagir ativamente com os mineradores artesanais e em
pequena escala em cada uma das nossas unidades afetadas
a ﬁm de garantir uma coexistência pacíﬁca com os integrantes
da ASM e contribuir para o desenvolvimento a longo prazo das
regiões na qual a ASM se encontra ativa.

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Busca por mecanismos globais
No nível global, a AngloGold Ashanti continuou buscando
desenvolver mecanismos eﬁcazes para entender e gerenciar a
ASM com o suporte do Conselho Internacional de Mineração e
Metais (ICMM) e do Conselho Mundial do Ouro. A parceria com o
Banco Mundial para o projeto de Comunidades e Mineração em
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TRATAMENTO DA MINERAÇÃO ARTESANAL
E DE PEQUENA ESCALA continuação
Pequena Escala (CASM) não progrediu porque o Banco Mundial
suspendeu o projeto no seu design atual. Como resultado,
a AngloGold Ashanti continuou com o programa de forma
independente a ﬁm de desenvolver uma deﬁnição, estrutura e guia
para a abordagem das questões relativas às atividades de ASM.
Apesar de cada país e região ter diferentes contextos nos quais a
ASM ocorre, acreditamos que é importante desenvolver um uma
estrutura e diretriz global para elaborar estratégias locais.

{Johan Viljoen, Vice-Presidente Sênior de Política e
Asseguração em Sustentabilidade, “A atividade de ASM é um
problema signiﬁcativo para a empresa. Apoiamos os esforços do
governo no sentido de formalizar o setor da ASM e, ao mesmo
tempo, reconhecemos a nossa obrigação de proteger os nossos
ativos contra atividades ilegais de ASM em nossas unidades” }
Mapeamento dos stakeholders
Em 2012, iniciamos um mapeamento dos stakeholders para
identiﬁcar os representantes da ASM com os quais devemos
interagir. Foi desenvolvido um calendário para criar uma base de
diálogo no que diz respeito ao tema da ASM.

Parcerias com múltiplos stakeholders para
promover soluções
Foi nomeado um gerente especialista em ASM na Região África
Continental para desenvolver estratégias especíﬁcas para o local,
sendo que já registramos avanços na Tanzânia. Foi realizada uma
reunião de parceria com múltiplos stakeholders na Tanzânia, em
novembro de 2012, para delinear o processo de estabelecimento
de mecanismos para o tratamento da ASM no país. Foi também
realizada uma reunião de acompanhamento com o Representante
do Ministério das Minas para conﬁrmar os resultados.
Foi estabelecido um comitê compreendendo os grupos envolvidos
e estão sendo redigidos seus termos de referência desse comitê.
Na Colômbia, conseguiu-se um bom progresso com a
identiﬁcação de potenciais modos de subsistência alternativos
para os mineradores da ASM.
Veja o estudo de caso: Continental Africa – ASM
unpacked (África Continental: A ASM sem mistérios)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/africa-asm-unpacked)

Veja o estudo de caso: Americas – Developing alternative
livelihoods at Gramalote in Colombia (Américas:
Desenvolvimento de alternativas de subsistência em
Gramalote, na Colômbia)
OS (disponível em www.aga-reports.com/12/colombiaalternative-livelihoods)

Reconhecemos que a subsistência de vários garimpeiros, como na Guiné, dependem das atividades de ASM. Procuramos desenvolver parcerias
no nível global, nacional e local para formalizar a ASM.
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RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

Comprometemo-nos formalmente a cumprir as
leis aplicáveis e respeitar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente, mesmo
quando as leis nacionais ou a sua aplicação
falham na proteção desses direitos.
Procuramos alinhar as nossas políticas e práticas com os
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e
Direitos Humanos (UNGPs), conforme endossado pelo Conselho
dos Direitos Humanos da ONU em junho de 2011.
O respeito aos direitos humanos é uma questão crítica quando se
trata de segurança patrimonial (veja a página 43).

O QUE PROMETEMOS FAZER
Em 2011, buscamos:

• realizar uma avaliação detalhada de gaps nas políticas e sistemas
existentes a ser utilizada como base para a suplementação ou, se
necessário, criação de políticas e sistemas;

• desenvolver uma estrutura de direitos humanos na AngloGold
Ashanti, incluindo a declaração explícita de uma política de
direitos humanos; e

• desenvolver uma estrutura para integrar os direitos humanos aos
processos existentes da empresa, capacitando os sistemas para
a diligência prévia contínua dos direitos humanos em todas as
operações e projetos, bem como estabelecendo mecanismos
efetivos para atendimento a reclamações e queixas em todas as
operações e projetos, além de sistemas para o monitoramento
metódico do desempenho em direitos humanos dos parceiros
comerciais, incluindo fornecedores.

Deu-se continuidade à análise de gaps iniciada no ano passado e, em
resposta às lacunas identiﬁcadas, desenvolvemos uma estrutura para
a abordagem dos direitos humanos e um plano de ação. A análise da
gaps em si foi uma parte importante do nosso processo para entender
as nossas deﬁciências e continuamos dando o devido tratamento às
lacunas encontradas com base em nossa Estrutura de Direitos Humanos.
A Estrutura de Direitos Humanos é o sistema através do qual integramos
os nossos compromissos de direitos humanos aos sistemas existentes
e aos processos da empresa. Isso permitirá uma ação adequada em
resposta aos riscos aos direitos humanos que causamos e que podem
ter impacto para os nossos parceiros comerciais ou estar associados a
eles. Temos claro que os direitos humanos não são um complemento ou
apêndice, mas sim parte integral de tudo que fazemos.
Em 2012, foi concluída uma versão preliminar da estrutura, a qual
continuaremos desenvolvendo. A função de diligência prévia para
os direitos humanos será introduzida experimentalmente em 2013.
Foram selecionados três locais iniciais para a revisão e introdução
experimental da diligência prévia para os direitos humanos, a saber:
Gramalote, na Colômbia; Iduapriem, em Gana; e Mongbwalu, na
República Democrática do Congo. Cada local é único no que diz
respeito aos desaﬁos aos direitos humanos, ao contexto operacional
e à maturidade da legislação, além do fato de que cada projeto está
em uma fase diferente no ciclo de vida do desenvolvimento da mina.
O processo de revisão é um aprendizado mútuo:

• Uma equipe de direitos humanos corporativa apoiada por um

{Alan Fine, Gerente de Relações Públicas, “Nossa
responsabilidade é respeitar os direitos humanos de acordo com
os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas
e Direitos Humanos. É importante que as nossas atividades
contribuam para as comunidades e a sua sustentabilidade
(por exemplo, através da construção de escolas). No entanto,
o princípio de ‘não causar danos’ é a nossa principal
responsabilidade.” }

gerente regional examina como os desaﬁos aos direitos humanos
são gerenciados. Para tal, baseia-se em pesquisa documental e
visitas in loco, além de informações sobre quais são os projetos
que precisam melhorar o nível de proteção aos direitos humanos.
O aprendizado traz subsídios para que se dê continuidade ao
desenvolvimento da Estrutura de Direitos Humanos e auxilia na
avaliação da capacidade dos processos de planejamento do
negócio e de gerenciamento de riscos para o enfrentamento aos
desaﬁos aos direitos humanos; e

• Com base nos resultados encontrados, a unidade de negócio

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Nossa política de direitos humanos, a ser adotada formalmente em
2013, passou por um processo limitado de diagnóstico e consulta
interna e externa. O Grupo de Trabalho em Direitos Humanos
da AngloGold Ashanti foi o principal canal para a elaboração de
uma versão preliminar da política e para a realização de consultas
mais abrangentes.

NOSSO DESEMPENHO

identiﬁca, sob uma perspectiva corporativa e à luz dos UNGPs
como referência (benchmarking), como está gerenciando os
direitos humanos. Também consegue estabelecer, em comum
acordo, um roteiro a ser seguido – roteiro esse criado através de
um processo interativo destinado a identiﬁcar como aprimorar os
processos para melhor gerenciar os riscos aos direitos humanos
e, principalmente, melhorar a proteção aos direitos humanos, o
que é uma responsabilidade de cada unidade de negócio.
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RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

{Alan Fine, Gerente de Relações Públicas, “Uma das discussões
que tivemos é se os direitos humanos são uma disciplina isolada,
como a segurança, o meio ambiente e a comunidade, ou se
estão integrados em todas as disciplinas. Os direitos humanos
passam por todas as disciplinas existentes, e provavelmente
70% dos problemas mais substanciais já estão cobertos pelo
sistema normativo da empresa. No entanto, a estrutura de
direitos humanos é necessária porque exigimos uma abordagem
sistematizada que garanta que sempre nos colocaremos no lugar
dos detentores dos direitos, ou seja, a pessoa afetada pelas
nossas atividades. O objetivo da estrutura de direitos humanos
é assegurar que a perspectiva dos direitos humanos esteja
presente em cada decisão, sistema e processo da empresa.
Mais importante ainda: vários sistemas de gerenciamento de
riscos abordam os riscos sob a perspectiva da empresa. O que a
nossa Estrutura de Direitos Humanos irá exigir é uma avaliação
dos riscos sob a perspectiva dos indivíduos e das comunidades.
Embora se possa dizer que quase sempre existe uma correlação
entre os riscos à empresa e os riscos aos detentores dos direitos,
algumas vezes esse pode não ser o caso." }

Como parte da Estrutura Direitos Humanos, o projeto corporativo
de direitos humanos continuou, durante o ano, os seus esforços
para integrar os direitos humanos à organização. Por exemplo,
a empresa elaborou, juntamente com a equipe de Recursos
Humanos, uma política trabalhista abrangendo os princípios
fundamentais e os direitos do trabalho, bem como uma política
sobre a Cadeia de Suprimentos e os Direitos Humanos e o
Trabalho. Espera-se que o nosso comitê executivo implemente
essas políticas durante 2013.
Além disso, o trabalho teve início com as funções de controle
interno para garantir que as considerações sobre os direitos
humanos sejam integradas aos seus processos. Esse trabalho
continuará em 2013. Esses esforços incluem deﬁnir as obrigações
de cumprimento dos direitos humanos e garantir que os riscos aos
direitos humanos façam parte do nosso sistema de riscos e sejam
auditados nos mesmos moldes da abordagem baseada em riscos
adotada pela empresa em revisões de asseguração combinada e
outros processos de auditoria.
Quando existe uma preocupação de que a empresa pode
ter afetado negativamente os direitos humanos, parte da sua
responsabilidade pelo respeito aos direitos humanos consiste
em analisar e erradicar esses impactos. O estabelecimento de
mecanismos de atendimento a queixas e reclamações é
instrumental para que respeitemos os direitos humanos. Esses
mecanismos constituem uma plataforma para que aqueles que
se sentem adversamente afetados pelas nossas atividades abram
reclamações que sejam de fato examinadas e tratadas. Em 2012,
foi concluído um projeto piloto na República Democrática do
Congo, conduzido com o patrocínio do ICMM, com o objetivo
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continuação

de desenvolver e implementar um mecanismo de atendimento
a reclamações da comunidade baseado na versão preliminar do
nosso mecanismo de atendimento a queixas e reclamações.

Cadeia de Suprimentos e direitos humanos
Seguindo o nosso compromisso com os UNGPs, também temos
consciência da nossa responsabilidade em buscar prevenir ou
mitigar os impactos aos direitos humanos causados pelos
nossos parceiros comerciais, incluindo subsidiárias, jointventures e fornecedores. O departamento global responsável pela
Cadeia de Suprimentos da AngloGold Ashanti está desenvolvendo
uma política e sistemas com esse ﬁm no âmbito do processo de
compras. Esse departamento adotou recentemente um código de
conduta e uma política de trabalho e direitos humanos que estão
balizados nos UNGPs Está sendo desenvolvida uma estratégia
para implementar esses instrumentos em conjunto com uma matriz
de indicadores para a identiﬁcação e o gerenciamento de riscos.
A aderência aos princípios e ética da nossa empresa é agora uma
cláusula padrão em todos os novos contratos.
Embora as diferentes unidades de negócios realizem a suas
próprias compras de insumos, elas deverão fazê-lo de acordo com
a política corporativa.

Principais indicadores de desempenho
O detalhamento dos KPIs para a empresa no que diz respeito
aos direitos humanos continuam em desenvolvimento
como parte da estrutura de direitos humanos. Em termos
das nossas realizações previstas para 2013, a principal é a
implementação dessa estrutura antes do ﬁnal do ano.

Elaboração de relatórios sobre desempenho
em direitos humanos
Nossos padrões de elaboração de relatórios sobre
desempenho em direitos humanos foram desenvolvidos
com base nos padrões adotados por nossos pares. Embora
tenhamos logrado reconhecimento na área de elaboração de
relatórios sobre a proteção e riscos aos direitos humanos,
também entendemos, a partir de uma análise comparativa
com os nossos pares, que podemos melhorar nossos
padrões no que tange aos direitos fundamentais do trabalho,
sobretudo no que diz respeito à proteção contra o trabalho
infantil e o trabalho forçado, ao direito de livre associação e à
proteção contra a descriminação.
Portanto, estamos desenvolvendo um processo que
demonstrará aos nossos stakeholders como, na prática,
respeitamos e defendemos os direitos fundamentais no
trabalho,
reconhecendo
a
nossa
responsabilidade
em não só ter ciência de que respeitamos esses
direitos, mas também em mostrar esse respeito.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

SEGURANÇA DOS NOSSOS EMPREGADOS
E DOS NOSSOS ATIVOS

Os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos
(VPSHR) constituem parte integrante da nossa estrutura global
de segurança patrimonial e são pontos-chave nas nossas
práticas de gerenciamento da segurança patrimonial.
Os VPSHR englobam um conjunto de princípios para condução
dos negócios de uma forma que atenda às necessidades de
segurança patrimonial e, concomitantemente, mantenha o respeito
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais.
Nossa missão de segurança patrimonial no âmbito da empresa
é proteger as pessoas e os ativos e defender a reputação da
AngloGold Ashanti. Trabalhamos em ambientes muito distintos,
com diferentes perﬁs de riscos, que vão desde ambientes com
risco extremo até ambientes com riscos muito baixos. É importante
que saibamos antecipar, interpretar e mitigar adequadamente os
riscos à segurança patrimonial.
Nossos desaﬁos mais signiﬁcativos em relação à segurança
patrimonial recaem inevitavelmente nas áreas onde existe pobreza
endêmica, com altos níveis de desemprego e poucas oportunidades
para o desenvolvimento de formas alternativas de subsistência.
Reconhecemos que bons relacionamentos com as comunidades,
construídos na base da conﬁança, têm um impacto positivo na
segurança patrimonial e que o aumento da mineração ilegal ou
artesanal e o aumento do nível de organização e ﬁnanciamento
de atividades criminosas em nossas operações têm o potencial
de aumentar o número e a gravidade dos incidentes envolvendo
questões de segurança patrimonial. A adoção de estratégias
eﬁcazes de interação com a comunidade e o desenvolvimento
econômico local para criação de formas alternativas de subsistência
são essenciais para a defesa dos direitos humanos e tratamento
dos problemas de segurança patrimonial e também de suas causas.
No tocante à segurança patrimonial e aos direitos humanos,
assumimos em 2011 o compromisso de:

• revisar todos os serviços de segurança patrimonial pública e privada
que foram concluídos, mas requerem atenção contínua, já que a
alocação de recursos muda de acordo com a ameaça e o risco;

• realizar

avaliações de conformidade e veriﬁcação da
implementação da nossa estrutura global de segurança
patrimonial, que fora concluída; e

• integrar a nossa estrutura global de segurança patrimonial e as práticas
de gerenciamento dentro das nossas atividades de exploração como
parte da diligência prévia total dos locais de exploração novos e dos
já existentes. Já estamos avançando nessa direção.

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Em apoio aos nossos compromissos com os direitos humanos,
trabalhamos continuamente para melhorar o gerenciamento e
as práticas de segurança em nossas operações. Continuamos
implementando a nossa estrutura global de segurança
patrimonial, incluindo a integração dos VPSHR com as nossas
práticas de gerenciamento de segurança patrimonial. Apesar
de a AngloGold Ashanti ter tido avanços signiﬁcativos nos anos
passados, foi notório o aumento de incidentes relacionados

NOSSO DESEMPENHO

com a violação dos Princípios Voluntários em 2012, devido a
desaﬁos cada vez maiores e mais complexos trazidos pelas
atividades ilegais da ASM, sobretudo na Tanzânia e em Gana.
A empresa avaliou e continuará avaliando os incidentes em 2013
para ajudar na concretização do seu objetivo de registrar zero
incidente nos anos vindouros. Um relatório anual sobre os avanços
na aplicação dos VPSHR está disponível no nosso website. Acesse:
www.anglogoldashanti.com/Sustainability/Other+public+reports/.
O amplo treinamento do pessoal de segurança patrimonial da
AngloGold Ashanti e dos prestadores de serviços de segurança
patrimonial, tanto públicos como particulares, é realizado de acordo
com os VPSHR. Em 2012, 99% do nosso pessoal de segurança
patrimonial recebeu treinamento (2011: 97%). A maioria desses
treinamentos é realizada internamente, mas também, conforme
necessário, são contratados prestadores de serviço externos que
sejam especialistas na área. Além do treinamento voltado para os
VPSHR, é padrão que a nossa equipe receba treinamentos para a
aquisição de competências e habilidades orientadas para tarefas.
O treinamento e desenvolvimento de habilidades especializadas,
como a identiﬁcação de explosivos, o controle de multidões ou
resposta de emergência, se dão na base da necessidade.
Continuamos buscando apoio para a nossa abordagem e para
as nossas atividades. Em Geita, na Tanzânia, uma ONG chamada
"Search for Common Ground" ajudou a dar treinamento em
resolução/prevenção do conﬂito, incluindo o assédio sexual,
envolvendo o nosso pessoal, os provedores de serviços públicos
e privados em segurança patrimonial e a comunidade. Também
estamos realizando trabalhos na Universidade de Stellenbosch,
na África do Sul, para a prevenção dos conﬂitos no âmbito da
segurança patrimonial. Esses trabalhos continuarão em 2013.
Outra área de progresso ao longo deste ano foi a introdução de
uma nova metodologia de elaboração de relatórios de investigação
e gerenciamento de incidentes na empresa, o Programa Avançado
de Investigação de Incidentes. Essa metodologia foi desenvolvida
pela AngloGold Ashanti sobretudo no âmbito da segurança
patrimonial e agora está sendo utilizada para investigar incidentes
de segurança patrimonial signiﬁcativos e identiﬁcar as causas-raiz
e as medidas de mitigação adequadas. Temos conquistado bons
avanços até o momento.

{Brian Gonsalves, Vice-Presidente de Segurança Global, “Nossa
missão para a segurança patrimonial da AngloGold Ashanti é
muito simples: proteger os empregados, os ativos e a reputação
da empresa.A questão da segurança patrimonial está se tornando
cada vez mais desaﬁadora mundialmente. Nosso problema é
que, em se tratando da segurança patrimonial, nossas ações
podem afetar negativamente a nossa licença para operar.”}
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SEGURANÇA DOS NOSSOS EMPREGADOS E DOS
NOSSOS ATIVOS continuação
Progresso na implementação da estratégia revisada de segurança patrimonial da AngloGold Ashanti
(plano de cinco pontos)
Objetivo

Progresso

1

Retirada das pessoas
da hipótese de risco,
reduzindo o potencial
para o conﬂito

Nossa principal forma de prevenir lesões entre os empregados, o pessoal da segurança patrimonial
e os membros da comunidade consiste em reduzir o potencial de conﬂitos. Em 2012, registramos 51
lesões ao pessoal de segurança patrimonial, além de duas fatalidades e 16 lesões entre os membros
da comunidade devido a ações de segurança patrimonial (2011: 49 lesões ao pessoal da segurança,
três fatalidades e nove lesões entre os membros da comunidade.) Apesar de a tendência ter se mantido
mais ou menos no mesmo patamar, houve em 2012 um aumento notório da atividade ilegal nas nossas
unidades, devido à imigração e às diﬁculdades socioeconômicas. No entanto, a Mina Geita (que tem
implementado o nosso plano de forma experimental), na Tanzânia, apresentou melhorias no último
trimestre de 2012: uma queda nos incidentes de conﬂito, apesar do aumento na apreensão de invasores.

2

Deﬁnição do papel
das comunidades
na complementação
de iniciativas de
segurança patrimonial

Nosso objetivo é convencer as comunidades no entorno das nossas operações a nos ajudar com
a segurança patrimonial e com as iniciativas nesse sentido, o que está sendo feito em parceria com os
prestadores de serviços públicos e privados de segurança patrimonial e com a sociedade civil. Temos
realizado fóruns voltados para a discussão das atividades de ASM e da comunidade como parte das nossas
estratégias de maior interação com stakeholders. Esses fóruns estão sendo utilizados como plataforma
para conscientizar as comunidades sobre as questões de segurança patrimonial e deﬁnir coletivamente o
papel das comunidades no apoio à aplicação da lei e da ordem e na certiﬁcação do sucesso das iniciativas.

3

Criação de parcerias
mais eﬁcazes com
os fornecedores de
segurança pública

A função da segurança pública nas nossas áreas de operação é manter a lei e a ordem. Nossa função é proteger
os nossos empregados e instalações. A polícia nacional e/ou as unidades militares fornecem segurança
segundo acordos especíﬁcos fechados com as autoridades ou por livre iniciativa das autoridades. O apoio
militar ou da polícia permanece como último recurso e só recorreremos a ele caso o perﬁl de risco assim o exija.
No ﬁnal de 2012, tivemos presença militar em Siguiri, na Guiné, e nos nossos projetos na Colômbia. A polícia
prestou um "serviço permanente" em Geita, na Tanzânia, e em Obuasi e Iduapriem, em Gana.

4

Melhoria da aplicação
tecnológica e redução
da mão de obra

Nosso objetivo é incrementar o uso tecnológico e reduzir o número de proﬁssionais de segurança
patrimonial que se colocam potencialmente em risco. Recorremos a um número signiﬁcativo de
proﬁssionais de segurança patrimonial, o que inclui membros da força militar e da polícia que prestam
"serviços" e que estão expostos aos riscos diariamente. Houve um bom avanço com a implementação
da estratégia revisada de segurança patrimonial da AngloGold Ashanti (plano de cinco pontos). O objetivo
é a implementação total até 2015. A Fase 1 do Plano foi totalmente implementada em Geita, na Tanzânia.
O plano foi comunicado em todas as operações e a implementação terá início em outras unidades em
2013, incorporando as lições aprendidas no projeto-piloto realizado em Geita.

5

Uso de equipes
altamente treinadas,
qualiﬁcadas e equipadas
capazes de reagir
rapidamente

Essas equipes são usadas para conter potenciais incidentes de segurança patrimonial antes que atinjam
maiores proporções. Nossa capacidade de responder adequadamente a incidentes na área também
será melhorada com o recurso à notiﬁcação em tempo real, à vigilância e monitoramento e aos alarmes
eletrônicos (tecnologia). Foram alcançados resultados positivos no projeto-piloto realizado em Geita no
último trimestre do ano, com a implementação em campo de tecnologia em conjunto com pessoas
treinadas, capacitadas e equipadas. Tem ocorrido uma diminuição nos incidentes de conﬂito, com um
aumento expressivo na apreensão de intrusos.

Principais indicadores de desempenho
Acidentes fatais e lesões devido a ações
de segurança patrimonial

Lesões envolvendo Terceiros
(devido a atividade ilegal; não devido à ações da segurança patrimonial)
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Acidentes Fatais
na AGA

Lesões na Comunidade

2
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OURO RESPONSÁVEL

A AngloGold Ashanti adota práticas responsáveis
de negócio que contribuem de forma positiva para
as sociedades nas quais opera.

Nós mostramos o nosso compromisso através:

NOSSO DESEMPENHO EM 2012

• da nossa contribuição social e econômica às comunidades e

Em 2011/2012, a AngloGold Ashanti teve um papel ativo no
desenvolvimento de quatro normas complementares:

economias dos locais onde operamos (veja a página 32 para
mais detalhes);

• da defesa dos direitos humanos dentro da nossa empresa
e em relação ao nosso impacto nos direitos dos membros
da comunidade. Em especial, estamos preocupados com a
relação entre segurança patrimonial e direitos humanos (veja a
página 41 para mais detalhes);

• da transparência da cadeia de suprimentos (veja a página 55
para mais detalhes);

• da capacidade de comprovar que o nosso ouro foi produzido
com responsabilidade; e

• do papel da nossa empresa em áreas afetadas por conﬂito armado
ilegal ou em risco de vir a enfrentar conﬂitos dessa natureza.

O QUE PROMETEMOS FAZER
Em 2011, assumimos o compromisso de:

• o "Certiﬁcado da Cadeia de Custódia para a Cadeia de
Suprimentos da Joalheria de Ouro e Platina", do Conselho de
Joalheria Responsável (RJC), publicado em março de 2012;

• o Suplemento “Ouro" para a "Diligência Prévia para as Cadeias
de Suprimento Responsável de Minerais Oriundos de Áreas
Afetadas por Conﬂitos e Áreas de Alto Risco", da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD),
publicado em julho de 2012;

• o "Padrão do Ouro Livre de Conﬂitos", do Conselho Mundial do
Ouro (WGC), publicada em outubro de 2012; e

• o Guia da LBMA (London Bullion Market Association), publicado
em janeiro de 2013.
O apoio a essas normas se baseia no entendimento de que as
mineradoras de ouro precisam ser capazes de mostrar que podem
operar de forma responsável em áreas afetadas pelos conﬂitos.

• contribuir para o estabelecimento de normas e procedimentos

que a mineração do ouro é um agente para o desenvolvimento
social e econômico positivo.

O código de práticas do RJC avalia o escopo das questões
socioambientais, da segurança e da saúde, da ética e do
governo, dos problemas no trabalho, dos direitos humanos,
dentre outras. No ﬁnal de 2011, a AngloGold Ashanti se retirou
da sua posição de membro corporativo do RJC, haja vista
que planejamos adotar uma abordagem em etapas no que diz
respeito à certiﬁcação. As operações individuais irão, portanto,
se ﬁliar ao RJC e passar pela certiﬁcação quando estiverem
preparadas para tal. A AGA Mineração, no Brasil, conseguiu
a certiﬁcação em outubro de 2012, enquanto a Sunrise Dam
na Austrália e a CC&V nos EUA estão se preparando para a
certiﬁcação no primeiro trimestre de 2013.

* A Lei Dodd-Frank foi aprovada em 2010 pelo governo norte-americano,
e a implementação da legislação referente à Seção 1502 da Lei DoddFrank foi publicada em 2012. A Seção exige dos responsáveis pela
emissão de relatórios para a Comissão de Valores Mobiliários que usam
os chamados "minerais de conﬂito" "necessários para a funcionalidade
ou fabricação de um produto que eles próprios manufaturam ou
contratam para tal" que, dentre outras coisas, sigam uma nova forma de
divulgação de informações junto à Comissão. Se um responsável pela
emissão de relatórios constatar, ou tiver motivos para acreditar, com
base em uma investigação razoável do país de origem, que os "minerais
de conﬂito" provêm da República Democrática do Congo ou de países
vizinhos, o emissor deve conduzir uma diligência prévia na fonte e na
cadeia de custódia desses minerais.

O WGC está desenvolvendo a sua norma já faz algum tempo,
antes mesmo da aprovação da legislação norte-americana ou
do Guia OECD. A norma do WGC foi desenvolvida em conjunto
com as reﬁnarias membros da LBMA para garantir que não haja
problemas na transferência da mina para a reﬁnaria. O objetivo
dessa norma é capacitar as mineradoras de ouro a comprovar
que o ouro que produzem não contribui para o conﬂito armado.
O seu intento é garantir a conﬁança no ouro como um produto e
reserva de valor e estimular o investimento responsável nos países
em desenvolvimento.

de certiﬁcação que sejam robustos e conﬁáveis e que permitam
que as empresas comprovem que as suas operações não
contribuem para o conﬂito;

• incitar o governo dos EUA, em conjunto com os governos
africanos dos locais onde operamos, para uma discussão sobre
as consequências – intencionais ou não – da Seção 1502 da Lei
Dodd-Frank de Proteção ao Consumidor e de Reforma da Wall
Street (Lei Dodd-Frank)*; e

• desenvolver um programa proativo na indústria para comprovar

NOSSO DESEMPENHO
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continuação

A norma foi desenvolvida através de um processo de ampla

Participação na implementação da legislação

consulta, incluindo duas versões preliminares públicas e discussões
em mesas redondas nos cinco continentes. A AngloGold Ashanti
teve um papel proeminente na iniciativa do WGC com o objetivo de
assegurar que a norma fosse rigorosa o bastante para enfrentar o
crivo dos stakeholders, reﬂetisse as circunstâncias operacionais e
fosse auditável. A norma do WGC exige veriﬁcação independente
e externa. Essa veriﬁcação externa será combinada com os

A AngloGold Ashanti participou, junto com o governo norteamericano e os governos africanos dos locais onde opera, de
uma discussão sobre as consequências – intencionais ou não –
da Seção 1502 da Lei Dodd-Frank, com o objetivo especíﬁco de
garantir que essa legislação seja implementada sem prejudicar as
economias africanas.

processos de asseguração internos e externos existentes na
AngloGold Ashanti.
A empresa publicará, em 2014, um Relatório do Ouro Livre de
Conﬂitos, assegurado por órgão independente, de acordo com
os requisitos do Padrão do Ouro Livre de Conﬂitos. Até onde
sabemos, a AngloGold Ashanti tem sistemas e controles
adequados para cumprir esse Padrão. Não identiﬁcamos qualquer
sinal de não conformidade.
A Seção 1502 da Lei Dodd-Frank não se aplica à AngloGold Ashanti
na condição de mineradora de ouro. No entanto, a AngloGold
Ashanti tem interesse em duas reﬁnarias, a Planta do Queiroz, no
Brasil, e a Rand Reﬁnery (Pty) Limited, na África do Sul. Ambas as
reﬁnarias são membros da LBMA e devem cumprir com o disposto
no seu Guia de Ouro Responsável, o qual apresenta pontos bem
próximos daqueles contidos no Guia de Diligência Prévia da OECD.
Entretanto, a Seção 1502 da Lei Dodd-Frank se aplica apenas
a subsidiárias controladas e, portanto, somente as operações
da Reﬁnaria de Ouro de Queiroz devem cumprir, de boa fé, os
requisitos "de investigação do país de origem" dispostos na Lei
Dodd-Frank. A Reﬁnaria de Ouro de Queiroz não reﬁna ouro oriundo
da República Democrática do Congo ou de países adjacentes.

{Andrew Parsons, Vice-Presidente de Política e Asseguração
Ambiental, “Ao desenvolver de forma proativa o Padrão do Ouro
Livre de Conﬂitos, o setor de mineração do ouro tem provado que
se orienta de acordo com padrões elevados. A asseguração externa
para ﬁns de divulgação pública de conformidade com o padrão
garante rigor e independência na avaliação do conﬂito, não apenas
para os stakeholders e órgãos reguladores, mas também para
as empresas." }

Agente de um desenvolvimento positivo
Muito trabalho tem sido feito a ﬁm de desenvolver um programa
proativo na indústria que permita demonstrar que a mineração do
ouro é um agente para o desenvolvimento social e econômico,
tanto no nível da indústria como no nível da empresa. No nível
global, a AngloGold Ashanti tem se envolvido nas atividades
do ICMM referentes ao estabelecimento de parcerias entre
mineradoras voltadas para o desenvolvimento.
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POLÍTICA DE SEGURANÇA ENERGÉTICA
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A segurança energética é crítica para a
empresa, tanto para as nossas operações
atuais como para projetos futuros.

Na condição de mineradora, a AngloGold Ashanti apresenta um
consumo signiﬁcativo de energia. Junto com a intensidade do uso
de energia está a questão do impacto das nossas emissões na
mudança climática e, por sua vez, o impacto que essa mudança
pode ter nas nossas operações e nas comunidades locais. Isso
pode se manifestar na forma de ameaças ao abastecimento de
água, energia e alimentos. Veja a página 49 para mais discussões
sobre o gerenciamento e a proteção dos recursos hídricos.
Estamos preocupados com os seguintes elementos críticos:

• abastecimento de energia ininterrupto e consistente, com boa
relação custo-benefício, nas nossas operações já existentes;

• acesso a energia nos nossos projetos que tenha boa relação
custo-benefício e esteja disponível no momento certo;

• otimização do uso da energia para reduzir os custos e minimizar
o desperdício e a nossa pegada ambiental, particularmente no
que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa (GHG);

• adaptação aos impactos de um clima em constante mudança.

O QUE PROMETEMOS FAZER
Em 2011, havíamos nos comprometido novamente a minimizar o
consumo de energia e garantir o suprimento de energia para o futuro –
um aspecto crucial da nossa estratégia energética global, devendo as
estratégias locais serem desenvolvidas o mais rápido possível.
Os avanços na consecução desses objetivos foram mais lentos do
que o planejado. No entanto, nossas operações na África do Sul
estão bem avançadas nesse processo, já fazendo estudos pilotos
de diversos dos seus elementos críticos.

o transporte em nossas minas em estágio de amadurecimento.
Boa parte do nosso uso energético (37,6%) se concentrou na África
do Sul, onde as nossas minas subterrâneas profundas apresentam
uma demanda intensa de energias. A greve no segundo semestre
distorceu, até certo ponto, o nosso desempenho energético:
apesar da diminuição da produção, nossa quota mínima de energia
provisionada pela concessionária foi geralmente suﬁciente para
proteger nossos ativos e garantir condições de trabalho seguras
para a prestação dos serviços essenciais. A redução do consumo
de energia é uma área de foco do nosso Consórcio para Inovação
Tecnológica – veja o estudo de caso disponível em www.aga-reports.
com/12/tic-future-mining, que aborda os futuros desaﬁos técnicos
para a mineração subterrânea de profundidade. A intensidade do
nosso uso energético era de 7,49 GJ por onça de ouro produzida
em 2012 (2011: 6,7 GJ).

{Lyn Staib, Vice-Presidente de Infraestrutura Energética e
Hídrica e Comunidade, “A adoção de tecnologias inovadoras
é uma questão crítica para cumprirmos as nossas obrigações.
Precisamos entender o que é tecnicamente desejável e viável em
cada unidade. Também precisamos entender as características
de um desempenho maximizado e do desempenho atual das
unidades, bem como deﬁnir metas realistas que de fato levem
as unidades a melhorar." }
Veja o estudo de caso: South Africa – Energy consumption
cut (África do Sul: Corte no consumo de energia)
(disponível em www.aga-reports.com/12/sa-energy-consumption)

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Em 2011, foi dado início ao desenvolvimento de uma estratégia
global de segurança energética, incluindo a adoção de energias
alternativas limpas e de tecnologias que fazem uso da energia com
efetividade. Concomitante com os avanços em nossa estratégia
ampla de sustentabilidade, esperamos que, em 2013, façamos
novos avanços no desenvolvimento dessa estratégia, incluindo um
planejamento da implementação da estratégia no nível operacional.
O desempenho energético foi introduzido como elemento crítico
dos nossos processos de planejamento do negócio.
Em 2012, o nosso consumo de energia foi de 31,01 m GJ
(2011: 30,5 m GJ). Os métodos de mineração tradicional demandam
cada vez mais energia à medida que aumentam a profundidade e
complexidade das minas e as distâncias a serem percorridas para

NOSSO DESEMPENHO

Os custos totais com consumo de energia em 2012 constituíram
cerca de 20% dos nossos custos de caixa operacionais (2011:
20%). O aumento dos custos com eletricidade na África do Sul
teve forte impacto nesse índice. Prevê-se que essa taxa aumentará
rapidamente, uma vez que as restrições energéticas globais
continuam afetando os preços.

Veja o estudo de caso: Continental Africa – The Siguiri
and Bouré electriﬁcation project (África Continental:
O projeto de eletriﬁcação de Siguiri e Bouré)
(disponível em www.aga-reports.com/12/siguiri-electriﬁcation)
O consumo de eletricidade e combustíveis contribui para a
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E MUDANÇAS CLIMÁTICAS continuação
maior parte (98,9%) das nossas emissões de gases do efeito
estufa (GHGs). Nossas emissões de GHG em 2012 foram
de 4,58 Mt de CO2e (2011: 4,5 Mt CO2e). Isso corresponde
a 1,11 Mt CO2e por onça de ouro produzida em 2012 (2011:
0,98 t CO2e/oz).
A Região África do Sul foi responsável por uma porção signiﬁcativa
das nossas emissões de GHG (68%) em 2012, dada a dependência
da África do Sul em relação à energia elétrica oriunda de estações
movidas a carvão.

{Lyn Staib, Vice-Presidente de Infraestrutura Energética e
Hídrica e Comunidade, “A redução das emissões absolutas é
um desaﬁo substancial e urgente para a indústria mineradora
em todo o mundo. A escala da mudança necessária nos
próximos 30 anos exige uma mudança substancial e inovadora
no desempenho. O sucesso do nosso Consórcio para Inovação
Tecnológica na África do Sul provavelmente será um marco
no processo de mudança do nosso perﬁl de emissões nas
décadas vindouras. Dada a longa vida das nossas minas,
nossas tomadas de decisões internas devem se pautar nos
cenários a longo prazo tanto dentro como fora da empresa
(40 a 50 anos), incluindo a disponibilidade potencial de fontes
de energia alternativas e de novas tecnologias. Ao mesmo
tempo, devemos deﬁnir, para cada unidade, abordagens
práticas de pequeno e médio prazo especíﬁcas que tenham o
intuito de mitigar as emissões de GHG." }

Principais indicadores de desempenho
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Para reduzir a produção de GHGs, estamos considerando a
instalação de estruturas capazes de gerar eletricidade com baixo
consumo de carvão (como a energia hidrelétrica) e tecnologias que
façam uso efetivo da energia, como os sistemas de ar comprimido.
Nossas operações em Gana e no Brasil já fazem uso intenso da
energia hidrelétrica (ambas por meio de redes nacionais, e a última
com base em instalações próprias de energia hidrelétrica). A Mina
Mponeng, na África do Sul, também usa um sistema inovador
de energia hidrelétrica nos poços para alimentar equipamentos
de perfuração, limpeza e outros. Em 2012, um total de
0,59 m GJ (2011: 0,61 m GJ) de energia hidrelétrica foi usado
pelas operações da AngloGold Ashanti; 0,49 m GJ (2011:
0,50 m GJ) nas operações na AGA Mineração, no Brasil; e
0,10 m GJ (2011: 0,10 m GJ) nas operações em Mponeng, na
África do Sul. O trabalho começou com a modernização de uma
usina hidrelétrica na República Democrática do Congo, a qual
inicialmente atenderá às comunidades locais e mais tarde será
ampliada para atender nossas operações de mineração.

África do Sul

38

África Continental

39

Australásia

19

Américas

4

O Consórcio para Inovação Tecnológica visa encontrar soluções
para a mineração em níveis profundos em conjunto com as
lideranças mundiais em inovação.

Veja o estudo de caso: Group – Towards cleaner
operations through fuel and oil standard (Grupo: Rumo a
operações mais limpas com base em normas para o uso
de combustível e petróleo)
OS
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(disponível em www.aga-reports.com/12/group-fuel-oil)
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TUTELA RESPONSÁVEL
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA TERRA

A água é um insumo crítico para a indústria
mineradora. Também é fundamental para o
desenvolvimento socioeconômico e para a
manutenção de ecossistemas sólidos.

Na indústria mineradora, a água é utilizada, entre outros ﬁns,
para a geração de energia, supressão de poeiras, mineração e
processamento, refrigeração e reabilitação, bem como para o
consumo humano. Várias das nossas operações estão localizadas
em áreas com escassez de água, o que potencialmente as leva a
entrar em competição direta por água com as comunidades locais e
outros usuários, incluindo para ﬁns de agricultura e outras indústrias.
A escassez de água resulta da baixa precipitação atmosférica e de
outros fatores ambientais, sendo exacerbada pela degradação e
pelo uso abusivo dos lençóis freáticos e das águas de superfície.
Além disso, a mudança climática está afetando os padrões do clima,
o que pode exercer maior pressão sobre os recursos hídricos ou
levar a grandes volumes de água, incluindo inundações. Ambos os
casos constituem desaﬁos para as nossas operações.
O gerenciamento do abastecimento e da qualidade da água
constitui um ponto de preocupação relevante para a AngloGold
Ashanti e para os nossos stakeholders. É muito importante
garantirmos a segurança hídrica, energética e alimentar das
comunidades associadas. Uma falha na proteção dos recursos
hídricos pode vir a restringir as operações atuais e futuras.
Historicamente, a água constitui uma fonte de conﬂitos, o
que se mantém até hoje dado o seu papel na capacidade
das comunidades de sustentar a sua subsistência, saúde e
bem-estar. Caso a escassez de água continue ou aumente no
futuro, ocorrências extremas de conﬂitos poderão levar a protestos
da comunidade e à retirada do apoio dado às nossas operações.

Veja o estudo de caso: Australasia – Floods and the fairy
shrimp in Lake Carey (Australásia: Inundações e pesca do
camarão no Lago Carey)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/sunrise-fairy-shrimp)

O QUE PROMETEMOS FAZER
Foi desenvolvida uma estratégia global para a segurança da
água em 2011 – estratégia essa que está sendo implementada
de forma progressiva. Ela consiste na redução do consumo de
água não processada, no aprimoramento contínuo das práticas
de gerenciamento hídrico, no tratamento progressivo de passivos
relativos à qualidade da água lançada no meio ambiente e na melhoria
da transparência no monitoramento e nos relatórios.

NOSSO DESEMPENHO

{Tony Da Cruz, Gerente de Desenvolvimento Técnico, do
Meio Ambiente e da Empresa, “O gerenciamento dos recursos
hídricos é uma questão complexa. Alguns locais estão secos
durante longos períodos do ano e não têm água suﬁciente
disponível a menos que reutilizem a água de forma intensiva;
outros têm tanta água que devem gerenciar a abundância de
forma eﬁcaz para prevenir inundações e liberação acidental
de água de processamento. A seca no centro-oeste norteamericano, em 2012, contribuiu para a redução da produção
em CC&V, nos EUA, enquanto inundações em Sunrise Dam,
na Austrália, reduziram a produção no ano anterior." }

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
Nossas operações na África do Sul estão bem avançadas nesse
processo, implementando de forma experimental vários dos seus
elementos críticos.
Nosso foco continua sendo o de minimizar a entrada de
água pura do meio ambiente e garantir a segurança dos
abastecimentos de água para o futuro, bem como garantir que a
qualidade da água liberada pelas nossas operações cumpra pelo
menos os requisitos regulatórios.
Nenhuma das nossas operações foi identiﬁcada como estando
imediatamente sob ameaça de escassez de água.
Nossa abordagem em relação ao abastecimento de água varia de
localidade para localidade. Além da água reciclada, as três fontes
principais utilizadas em 2012 foram:

Consumo total de água por ácido
(%)

Águas subterrâneas
Águas de superfície
Serviços públicos de abastecimento
e/ou fornecedores externos de água

26
43
31
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DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SOLO
Avanço em nossa estratégia de
gerenciamento de recursos hídricos
na África do Sul
Nossas operações na África do Sul incluem uma rede complexa
de poços, operações de subsolo, plantas metalúrgicas,
barragens de rejeitos e infraestrutura de superfície. Essa
infraestrutura atravessa distâncias signiﬁcativas (na horizontal
e na vertical), em uma área que foi intensivamente lavrada por
várias mineradoras por longas décadas. Várias dessas minas
não estão mais em operação. Nossas minas estão situadas
dentro ou nas adjacências dos municípios, fazendas, complexos
industriais e assentamentos informais locais. O gerenciamento
de recursos hídricos é, portanto, um problema complexo, e as
fontes de contaminação nem sempre podem ser isoladas.
A implementação da nossa estratégia revisada de gerenciamento
integrado dos recursos hídricos na Região África do Sul tem
como objetivo:

• reduzir o consumo de água;
• otimizar a eﬁciência dos nossos circuitos hídricos;
• minimizar o potencial de liberação da água contaminada no
meio ambiente, seja direta ou indiretamente, em razão de
vazamento das barragens de rejeitos; e

• prevenir a contaminação do solo no entorno da mina
causada por descargas planejadas ou não.
A África do Sul foi responsável por cerca de 40% do consumo
de água total do grupo.
A estratégia de gerenciamento integrado dos recursos hídricos
também trata de questões como a inundação potencial da
mina, o gerenciamento de águas subterrâneas e de águas
pluviais e o impacto potencial das atividades da mina no
abastecimento de água nas áreas adjacentes. As medidas
de mitigação incluem o desenvolvimento de modelos de
inundação da mina, bem como planos e opções técnicas de
reparação no caso de vazamento das barragens de rejeitos.

Nossa abordagem integrada de gerenciamento de recursos
hídricos está sendo adotada de forma experimental na Região
África do Sul, dada a complexidade dos circuitos da água. Os dois
circuitos hídricos na Região África do Sul englobam as plantas
de processamento múltiplo, os poços subterrâneos profundos,
os pontos múltiplos para a liberação de água no meio ambiente,
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Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/lyn-staib

os diferentes requisitos para o processamento e a qualidade da
água potável, bem como o armazenamento da água e os desaﬁos
trazidos pela evaporação.
Evitar ou, caso isso não seja possível, mitigar os nossos
impactos no ambiente hídrico permanece sendo uma
prioridade signiﬁcativa. Sempre que viável, operamos um circuito
fechado que recicla a água usada nas operações sem liberála para o meio ambiente. Isso reduz o nosso impacto ambiental
potencial, permitindo-nos reduzir o consumo de água e o potencial
de contaminação da água. Em algumas operações (em Gana,
por exemplo), os altos níveis de precipitação de água signiﬁcam
que não é viável adotar um sistema fechado e que devem ocorrer
lançamentos controlados. Nesse caso, certiﬁcamo-nos de dispor
de sistemas de tratamento da água que permitam gerenciar os
eﬂuentes de forma a cumprir as normas aplicáveis no que tange à
liberação de resíduos.
Um marco signiﬁcativo correspondeu ao comissionamento e à
expansão da capacidade de tratamento da água em Obuasi, onde a
mina foi operada por um ano inteiro sem um único incidente ambiental
de notiﬁcação obrigatória no que diz respeito ao uso da água.

Gerenciamento da terra e da biodiversidade
De forma semelhante, o acesso à terra e o uso da terra são
questões de máxima importância para a empresa, para a
exploração e a mineração, bem como para as infraestruturas
auxiliares. O problema da biodiversidade também vem se tornando
cada vez mais proeminente. A razão é que as minas só podem
ser instaladas onde se encontra um corpo de minério. Existe
potencialmente uma escolha a fazer entre escavar uma mina
a céu aberto ou uma mina subterrânea e toda a infraestrutura,
como planta de processamento, escritórios, barragens de rejeitos,
pilhas de estocagem de minério e depósitos de rejeitos, cujos
locais podem ser determinados para evitar áreas sensíveis, desde
que respeitados os limites econômicos e geológicos. A empresa
aprendeu e continua aprendendo a lidar com a terra e com a
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biodiversidade com sensibilidade para ganhar a conﬁança dos
governos e das comunidades.
Questões de uso da terra e biodiversidade estão intimamente
associadas com os recursos hídricos e as comunidades. Isso é
evidente na Colômbia, um dos países com maior biodiversidade
do mundo, conforme determinado pelo número de espécies por

Veja o estudo de caso: Greenﬁeld exploration – ‘Green’
roads assist drilling in forest clearings in Colombia
(Exploração de áreas novas de mineração (greenﬁelds):
Estradas "verdes" ajudam na perfuração em clareiras nas
ﬂorestas da Colômbia)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/green-drilling)

hectare. Firmamos parcerias com ONGs no âmbito da nossa
abordagem de gerenciamento ambiental na Colômbia, incluindo a
investigação de como compensar a biodiversidade. Um resultado
prático desse processo foi a forma como tratamos a perfuração
de exploração. Nossas equipes de exploração desenvolveram
plataformas de perfuração com baixo impacto e uma forma de
construir vias de acesso que minimizasse a perturbação do solo e
os impactos na biodiversidade.
Outros países onde a biodiversidade é de grande importância são o
Brasil, Gana e a Argentina. Nosso programa de biodiversidade em

PODCAST
Anne-Marie Fleury
Diretora
do Conselho Internacional de
Mineração e Metais: Meio Ambiente
Abordagem da biodiversidade no nível global
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/anne-marieﬂeury

Cerro Vanguardia, na Argentina, foi reconhecido com os prêmios
bienais de meio ambiente do grupo – veja o estudo de caso
disponível em www.aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity).
Assegurar o acesso à terra é um ponto importante em todas
as nossas operações e exige não apenas um processo de
licenciamento rigoroso, mas também a coexistência com as
comunidades. São exemplos disso as relações da empresa com
os mineradores artesanais nas nossas operações na Guiné, em
Gana, na Tanzânia e agora também na República Democrática do

Em Cerro Vanguardia, na Argentina, nosso programa de
biodiversidade teve as suas conquistas reconhecidas com o
recebimento de um prêmio ambiental.

Congo. Veja a discussão sobre ASM na página 39.
Intimamente relacionado com o uso da terra está o planejamento
do fechamento da mina, o qual, embora realizado no nível
operacional, é conduzido e supervisionado por um grupo de
trabalho da empresa responsável pelo fechamento de operações.
Veja o Relatório Anual Integrado para uma discussão detalhada
sobre fechamento de operações na página 109.
Veja o estudo de caso: Greenﬁeld exploration – Work at
exploration site yields two new myrtle species in Australia
(Exploração de áreas novas de mineração: Trabalho
no local da exploração revela duas novas espécies de
mirtácea na Austrália)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/dundas-myrtles)

Veja o estudo de caso: Americas – Promoting biodiversity
in Patagonia (Américas: Promovendo a biodiversidade
na Patagônia)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity)
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Principais indicadores de desempenho
Importantes questões de passivo na África
do Sul exigem solução colaborativa
A contaminação dos lençóis freáticos mais profundos
permanece sendo uma questão potencialmente signiﬁcativa
na África do Sul, onde a água subterrânea se inﬁltrou nas
escavações da mina em algumas regiões de mineração
mais antiga. Quando exposta a minerais sulfetados nessas
escavações, essa água subterrânea pode tornar-se
ácida e, no eaterro de cavas’ abertas, apresenta um risco
potencial de contaminar as águas subterrâneas rasas e,
consequentemente, os recursos hídricos de superfície.
A contaminação é prevenida com a manutenção do
bombeamento de água das operações subterrâneas cujos
trabalhos foram encerrados. No entanto, o bombeamento
apresenta custo signiﬁcativo e é realizado por um número
decrescente de operadores de minas adjacentes.
Caso o bombeamento seja interrompido e o reaterro
das minas seja permitido, o pH da água provavelmente
diminuirá, mas isso pode levar décadas.
A solução para esse problema não pode depender de uma
única empresa, devendo o problema ser tratado de modo
sistêmico e em colaboração com o governo, os órgãos
reguladores, a indústria mineradora e as comunidades.

Eficiência da água
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Veja o estudo de caso: Continental Africa – Micro dams
in Mali bring new possibilities for market gardeners
(África Continental: Microrrepresas no Mali trazem novas
possibilidades para os pequenos agricultores)
OS
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* Os detalhes desses incidentes estão disponíveis
www.aga-reports.com/12/environmental-incidents.

12
on-line

em

(disponível em www.aga-reports.com/12/mali-micro-dams)

O objetivo de evitar ou mitigar os nossos impactos no meio ambiente aquático permanece sendo uma prioridade signiﬁcativa,
como em Lago Carey, Sunrise Dam, Austrália.
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GERENCIAMENTO DO CIANETO E DE REJEITOS

O gerenciamento do cianeto e de rejeitos gerados durante
o processo de produção de ouro permanece sendo uma
questão importante para a AngloGold Ashanti. Também é uma
questão crítica para ONGs e outros stakeholders.
O cianeto é usado para extrair o ouro da jazida de forma eﬁciente
e com relação custo-benefício adequada. Estima-se que, de
aproximadamente 1,1 Mt do cianeto de hidrogênio produzido no
mundo anualmente, apenas 6% é usado para produzir reagentes
de cianeto para o processamento de ouro.
O uso responsável do cianeto é uma parte integrante da nossa
"licença para operar", assim como os sistemas e processos
associados com o planejamento, o gerenciamento e o
monitoramento do nosso desempenho ambiental. O cumprimento
do Código de Gerenciamento do Cianeto (Código do Cianeto),
juntamente com os relatórios rigorosos, é primordial para esse ﬁm.
Nossas normas de gerenciamento de produtos químicos e de
rejeitos tratam o gerenciamento dos riscos que advêm do uso
de materiais perigosos, incluindo a hierarquia para mitigação de
rejeitos: evitar, reduzir, reusar, reciclar, tratar e descartar.
Assim como outras mineradoras, geramos estéril e rejeitos*
como resultado das nossas operações de mineração e de
processamento. Durante a lavra a céu aberto, são removidos
grandes volumes de solo e/ou rochas (camada estéril) para expor a

jazida. Esse material estéril também é gerado durante a perfuração
e o desenvolvimento do acesso às jazidas subterrâneas. A camada
de rocha estéril normalmente contém níveis subeconômicos de
ouro e o material é depositado em grandes depósitos de estéril.
O impacto da falha de uma barragem de rejeitos pode ser signiﬁcativo.
É por isso que monitoramos essas instalações de perto e garantimos
o seu gerenciamento de acordo com as nossas licenças, os requisitos
dos regulamentos nacionais, a nossa estrutura de gerenciamento dos
resíduos internos e os pactos ﬁrmados com as comunidades.
* Os rejeitos são eﬂuentes ﬁnos do processo que são depositados
na forma de lama nas barragens de rejeitos que foram concebidas
especiﬁcamente para esta ﬁnalidade.

Veja o estudo de caso: Australasia – Cleo and Sunrise rock –
waste management at Sunrise Dam (Australásia: Cleo e
Sunrise – gerenciamento de rejeitos em Sunrise Dam)
OS (disponível em
www.aga-reports.com/12/sunrise-waste-rock)

Amostra de água na planta de tratamento de água em Obuasi, em Gana. A água é primeiramente tratada para remover o arsênio antes de ser
reciclada na planta ou liberada para o meio ambiente.

NOSSO DESEMPENHO
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O QUE PROMETEMOS FAZER
Em 2011, assumimos o compromisso de:

• manutenção da nossa certiﬁcação de aderência ao Código do
Cianeto em 16 operações que estavam certiﬁcadas no ﬁnal de
2011; e

• registro de quatro unidades adicionais (Iduapriem e Obuasi, em
Gana; Planta de Minério Sulfetado de Córrego do Sítio, no Brasil;
e Geita, na Tanzânia) no Instituto Internacional de Gerenciamento
do Cianeto (ICMI), conﬁrmando a intenção de obter uma
certiﬁcação dentro de três anos.

NOSSO DESEMPENHO EM 2012
No ﬁnal de 2012, 16 das nossas instalações conseguiram
e/ou mantiveram o certiﬁcado do Código do Cianeto. Está em
processamento a certiﬁcação de mais três instalações, e as duas
instalações restantes, adquiridas em 2012, também entrarão
no processo de certiﬁcação em 2013. As seguintes operações
foram recertiﬁcadas para um período de três anos: Serra
Grande; Planta de Ouro do Queiroz; Planta de Minério Oxidado
de Córrego do Sítio; Yatela (recertiﬁcação anunciada no início de
2013) e Sadiola (anúncio da recertiﬁcação pendente no momento
da impressão).

Foram feitos avanços signiﬁcativos em todas as quatro operações
ainda não auditadas quanto à implementação do Código, apesar
de que infelizmente não estavam registradas no ICMI em 2012.
No entanto, elas e a recém-adquirida Mine Waste Solutions
foram registradas no início de 2013 e espera-se que essas cinco
operações alcancem a aderência e a certiﬁcação em 2016.
No total, o grupo usou 26.324 t de cianeto em 2012 (2011: 23.918 t).
Não houve incidentes de notiﬁcação obrigatória relacionados com o
cianeto durante o ano.
A tecnologia de destruição do cianeto está sendo instalada na
mina de Iduapriem, em Gana, para reduzir o cianeto dissociável por
ácidos fracos (WAD) nas barragens de rejeitos, e será comissionada
em 2013. A construção de novas instalações de tratamento de
cianeto na mina de Obuasi, em Gana, foi concluída no ﬁnal de
2012, estando o comissionamento planejado para o início de 2013.
Ambas as instalações facilitarão o processo de aderência dessas
operações ao Código do Cianeto.

Sobre o Código do Cianeto
O Código do Cianeto é uma iniciativa voluntária para a
indústria de mineração do ouro e para os produtores e
transportadores de cianeto usado na mineração de ouro.
O Código foi desenvolvido para as operações de mineração
do ouro e trata da produção, transporte, armazenamento e
uso do cianeto e do descomissionamento das instalações
de cianeto. Ele inclui requisitos relacionados com a
asseguração ﬁnanceira, prevenção de acidentes, resposta
de emergência, treinamento, divulgação de relatórios
públicos, envolvimento dos stakeholders e procedimentos de
veriﬁcação. Veja www.cyanidecode.org.

Principais indicadores de desempenho
Minério processado(1)
(quilotones)
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Nossa mais recente aquisição, a Mine Waste Solutions, na área de
mineração do Vaal River, na África do Sul, foi registrada junto ao Instituto
Internacional de Gerenciamento do Cianeto.
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GERENCIAMENTO DE NOSSA CADEIA
DE SUPRIMENTOS

O gerenciamento da cadeia de suprimentos foi sempre um
direcionador operacional crítico e, mais recentemente, tornou-se
uma importante questão de ética e de direitos humanos.
O gerenciamento da cadeia de suprimentos é foco cada vez maior
das agências de classiﬁcação e dos órgãos reguladores.

O QUE PROMETEMOS FAZER
Embora a questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos não

Veja o estudo de caso: South Africa – The future of mining:
technology and innovation in the 21st century (África do
Sul: O futuro da mineração – tecnologia e inovação no
século XXI)
OS

(disponível em www.aga-reports.com/12/tic-future-mining)

tenha sido especiﬁcamente identiﬁcada como uma questão material
no Relatório de Sustentabilidade de 2011, comprometemo-nos
a ampliar nosso entendimento do comportamento ético dos
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fornecedores em 2012 e apresentar, em 2016, um relatório completo
dos fornecedores analisados pela empresa no que diz respeito aos
direitos humanos.
Um aspecto distinto, mas importante, do gerenciamento da cadeia
de suprimentos é a concretização de objetivos especíﬁcos no
que diz respeito às compras locais e no âmbito nacional.
Em lugar algum isso é mais evidente do que na Região África do
Sul, onde as iniciativas de compras e as metas constituem uma

PODCAST
Parker Kapp
Vice-Presidente Sênior da
AngloGold Ashanti para
Cadeia Global de Suprimentos:
Gerenciamento da ética na cadeia de suprimentos
Podcast disponível em: WWW.aga-reports.com/12/parker-kapp

parte fundamental do programa de transformação da indústria.
Essa região continuou trabalhando para alcançar as metas
deﬁnidas nos nossos Planos Sociais e de Trabalho* (SLPs).
* As mineradoras precisam submeter-se aos SLPs e trabalhar de
acordo com os SLPs que foram desenvolvidos como parte da Lei de
Desenvolvimento dos Recursos Minerais e Petrolíferos (MPRDA) e do
Plano Socioeconômico Amplo para o setor de mineração da África do
Sul (Plano de Mineração). O Plano de Mineração foi alterado em 2010 e
a sua revisão inclui o requisito de que os fornecedores multinacionais de
bens de capital devem contribuir com um mínimo de 0,5% do seu lucro
anual gerado localmente para o "fundo do desenvolvimento social", a
ser aplicado em benefício das comunidades locais.

Os SLPs tiveram um papel importante na regulação da forma
como as mineradoras tratam o desenvolvimento econômico
local, usam e expandem a base de mão de obra qualiﬁcada já
existente nas comunidades locais (e, em particular, entre os
sul-africanos historicamente excluídos – HDSAs) e dão suporte
para as empresas emergentes de pequeno e médio porte (SMMEs).
Nossa meta no SLP de 2012 foi a de que 20% dos nossos bens
de capital, 50% dos nossos serviços e 25% dos nossos produtos
de consumo fossem adquiridos junto a empresas destinadas ao

A ética e os direitos humanos são a base do nosso Código de Ética e
Princípios de Negócios, ao qual todos os fornecedores devem aderir.
Houve avanços signiﬁcativos em 2012 no que diz respeito à
integração de considerações éticas e de direitos humanos
nos nossos sistemas de compras formais, culminando em um
workshop para lançar a nossa Ferramenta de Ética na Cadeia de
Suprimentos. A ferramenta inclui um questionário de autoavaliação
que foi concebido para que seja preenchido pelos fornecedores. No
ﬁnal de 2012, deu-se continuidade ao processo de aprimoramento
do software de triagem de fornecedores com vistas ao uso da
Ferramenta de Ética na Cadeia de Suprimentos (em conformidade
com a implementação do projeto OneERP do grupo). O treinamento
dos fornecedores terá início durante 2013.
A ferramenta faz parte de um projeto de gerenciamento que
trata dos direitos humanos na cadeia de suprimentos, incluindo
as normas de trabalho, as normas de saúde e também questões
ambientais e tem como enfoque primário os fornecedores do
"primeiro esquadrão". Os fornecedores do primeiro esquadrão são
aqueles que têm relações contratuais diretas com a AngloGold
Ashanti, enquanto os fornecedores do segundo esquadrão são os
fornecedores dos nossos fornecedores.

empoderamento econômico da população negra* (BEE).
* As empresas BEE são aquelas deﬁnidas como entidades em que pelo
menos 25% da propriedade está nas mãos da população negra.

NOSSO DESEMPENHO

A implementação dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos
Humanos (VPSHR) tem sido uma parte importante do processo da
nossa cadeia de suprimentos, sobretudo no que diz respeito ao
treinamento dos proﬁssionais de segurança. Veja a página 43.
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Os relatórios detalhados da nossa aderência aos SLPs estarão
disponíveis no nosso website (www.anglogoldashanti.com) a partir de
maio de 2013. Embora os números por si só não reﬂitam o impacto
total dos nossos esforços, eles já dão uma visão útil da situação.

Principais indicadores de desempenho

Despesa com a qualificação de entidades BEE
(%)

No ﬁnal de 2012, a Região África do Sul tinha despendido $ 359
milhões (R 3,03 bilhões) com a qualiﬁcação das entidades BEE.
Isso representa 45% dos $ 797 milhões (R6,7 bilhões) gastos
com compras de recursos e insumos. Ainda não foram relatadas
contribuições relativas à meta para as multinacionais porque
ainda não foi estabelecido o Fundo de Desenvolvimento Social
pelo Departamento de Recursos Minerais (DMR) da África do Sul.
Enviamos avisos aos nossos fornecedores para que evitassem, seja
em conta de depósito ou com acúmulo de juros, esse fundo até que
sejam ﬁnalizados os detalhes desse fundo. No geral, alcançamos
75% em termos do scorecard de aderência aos dispositivos do
DMR. A tabela abaixo traduz o valor real das despesas com BEE
por categoria e objetivos (capital, serviços e produtos de consumo)
em valores reais atingidos em relação aos valores da meta.
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Em termos de apoio às SMMEs emergentes, estamos formando
um centro de desenvolvimento dos fornecedores na área de
emigração de mão de obra de Mthatha (Eastern Cape, África
do Sul). Esse centro de desenvolvimento dos fornecedores visa
tornar-se uma porta de entrada para os fornecedores terem
acesso ao negócio da empresa e de outras entidades, bem como
treinar e desenvolver o empreendedorismo e habilidades básicas
de gerenciamento de negócios. Designamos um prestador
de serviços na Municipalidade do Distrito de O.R. Tambo, ao
leste da Cidade do Cabo, para criar os devidos programas de
desenvolvimento de empreendimentos e operacionalizar os
centros de desenvolvimento dos fornecedores. Nas comunidades
de Merafong, Gauteng, África do Sul, e de Matlosana, North West,
África do Sul, foi realizada uma pesquisa a ﬁm de estabelecer o
perﬁl de negócios das SMMEs nessas comunidades para que
possamos dar início ao desenvolvimento de uma estratégia de
SMME personalizada para cada área.
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do futuro da mineração
Podcast disponível em: www.aga-reports.com/12/nils-steward
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GUIA PARA USAR OS NOSSOS RELATÓRIOS

Nosso conjunto anual de relatórios de
2012 para os stakeholders contém:
O Relatório Anual Integrado, documento principal do conjunto
de relatórios produzidos de acordo com as recomendações
do Código King de Governança da África do Sul, de 2009
(King III), e os Requisitos de Listagem na Bolsa de Valores de
Joanesburgo (JSE), a principal bolsa onde nossas ações estão
listadas. Tomamos conhecimento das recomendações locais
e internacionais sobre a elaboração de relatórios integrados
quando do desenvolvimento dos conteúdos e também sobre o
estilo de nossos relatórios. Esse relatório apresenta uma visão
holística da nossa empresa – agora e no futuro –, contendo
informações operacionais, ﬁnanceiras e não ﬁnanceiras. Como se
trata de um relatório no nível do grupo, as metas operacionais e o
desempenho são discutidos no nível do grupo. Esse relatório está
disponível on-line e, a pedido, em versão impressa.
Os stakeholders que procuram informações mais detalhadas e
especíﬁcas devem consultar os relatórios listados abaixo.
As Demonstrações Financeiras Anuais, que foram preparadas
de acordo com: As Normas de Elaboração de Relatórios
Financeiros (IFRS); a Lei Sul-Africana de Empresas, Lei n. 71 de
2008 (conforme versão revisada); e os Requisitos de Listagem na
Bolsa de Valores JSE. Esse relatório é enviado à Bolsa de Valores
JSE da África do Sul, bem como às bolsas de Londres, Nova
York, Gana e Austrália, nas quais a AngloGold Ashanti também
está listada. Esse relatório está disponível on-line e, a pedido, em
versão impressa.
Nosso Relatório de Sustentabilidade: Síntese, que dá uma
visão geral da nossa abordagem de sustentabilidade e dos
nossos objetivos, estratégias e desempenhos. Esse relatório
global enfoca as questões de sustentabilidade que foram
identiﬁcadas como as mais importantes para nós e para os
nossos stakeholders. Esse relatório está disponível on-line e, a
pedido, em versão impressa.
Nosso Relatório de Sustentabilidade on-line, que dá uma
visão mais abrangente, foi produzido de acordo com o Guia 3.0
da Iniciativa Global de Relatórios (GRI), o Suplemento do Setor
de Mineração e Metais da GRI, a Estrutura de Desenvolvimento
Sustentável do Conselho Internacional de Mineração e Metais
(ICMM), os princípios do Pacto Global das Nações Unidas
(UNGC) e a Iniciativa de Elaboração de Relatórios das Indústrias
Extrativistas (EITI). Esse relatório está disponível on-line.
Nossa Declaração de Recursos e Reservas Minerais contém
registros de acordo com o Código Sul-Africano de Elaboração
de Relatórios dos Resultados de Explorações, Recursos Minerais
e Reservas Minerais (Código SAMREC, edição de 2007), bem
como o Código Australiano de Elaboração de Relatórios dos
Resultados das Explorações, Recursos Minerais e Reservas
Minerais (O Código JORC, edição de 2004). Esse relatório foi
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elaborado, revisado e corroborado pelas Pessoas Competentes
conforme deﬁnido nos termos desses códigos.
Nossos Perﬁs Operacionais, que dão informações ﬁnanceiras
e não ﬁnanceiras detalhadas sobre cada uma das nossas
operações e projetos. Esses relatórios serão disponibilizados
on-line em www.aga-reports.com e poderão ser baixados em
formato pdf.
Também está disponível um Edital de Convocação dos
acionistas juntamente com formulários de instruções de votação
para as bolsas de valores em que a empresa está listada. Esses
Editais apresentam detalhes da próxima reunião anual geral e das
resoluções sobre as quais os acionistas devem votar.
Material de apoio adicional, incluindo o documento intitulado
"Fatores de Risco para o conjunto de relatórios de 2012 da
AngloGold Ashanti", que antes se encontrava nas Demonstrações
Financeiras Anuais, está disponível no website de relatórios
corporativos: www.aga-reports.com.
Em conformidade com as regras que regem a sua listagem
na bolsa de valores NYSE e de acordo com os princípios
de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos, a
AngloGold Ashanti elabora o relatório anual no Formulário 20-F.
O conjunto total dos relatórios de 2012 será enviado à Comissão
de Valores Mobiliários (SEC) em um Formulário 6-K.

Nossa plataforma principal de
elaboração de relatórios é o nosso relatório
on-line, disponível em www.aga-reports.com

As páginas internas desse relatório foram impressas em papel triple green de
135 gsm. Um papel couché dupla face de alto brilho, produzido localmente
sem ﬁbra de madeira pela Sippi Stanger Mill, na África do Sul. Certiﬁcação
ISO 9001 e 14001. Aderência às normas PEFC (certiﬁcação de ﬂorestas),
Iniciativa das Florestas Sustentáveis, FSC (Conselho de Proteção Ambiental)
e CoC (Cadeia de Responsabilidades). A Sappi Stanger Mill é uma das
poucas indústrias de papel no mundo que utiliza bagaço de cana de açúcar
como fonte primária para a produção de polpa. A polpa é um subproduto
da fabricação de açúcar e corresponde ao material ﬁbroso que resta após o
açúcar mascavo ter sido extraído da cana de açúcar. Esse papel não contém
ácidos e cloro elementar, além de ser reciclável.

{ 57

RELATÓRIO
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• Revisão regional das
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INTEGRATED
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• Divulgação não baseada
nos GAAP

• Abordagem de riscos
• Cartas do Presidente
do Conselho e do
Chefe Executivo
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FINANCEIRAS ANUAIS
• Declaração de
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asseguração
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STATEMENTS

VOCÊ ESTÁ AQUI

SR
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•
•
•
•

Relatório de remuneração
Governança corporativa
Resultados ﬁnanceiros
Divulgação non-GAAP

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
• Carta do CEO
• Questões substanciais de
sustentabilidade

• Abordagem de riscos
• Desempenho em
sustentabilidade

• Comentários da comissão

OS
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ONLINE
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REPORT

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
ON-LINE
• Declaração de asseguração
• Aderência aos indicadores GRI
• Desempenho em
sustentabilidade
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AND ORE RESERVE
REPORT

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Escritório corporativo legal
Rua Jeppe, 76, Newtown
Joanesburgo, Gauteng 2001
África do Sul
Caixa Postal 62117, Marshalltown

• Aderência ao UNGC
• Aderência ao ICMM
• Estudos de caso

Gauteng 2107

Telefone:

+27 11 637 6000

RELATÓRIO SOBRE
RESERVAS DE
RECURSOS E
DE MINÉRIO
• Reserva de minério

Fax:

+27 11 637 6624

provável e comprovada

• Recurso mineral medido,
indicado e inferido

África do Sul

www.anglogoldashanti.com

Pessoa para contato sobre este relatório
Nilesh Moodley
Telefone:

+27 11 637 6788

Fax:

+27 86 686 8177

E-mail:

nmoodley@anglogoldashanti.com

Investigações de sustentabilidade
Sustainabilityreport@anglogoldashanti.com
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