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NOSSO 
COMPROMISSO 
COM A  
COMUNIDADE

Um deles é a Caixa de Ferramentas para Avaliação 

Socioeconômica, também conhecida por sua sigla em 

inglês: SEAT. Essa ferramenta nos ajuda a analisar 

dados socioeconômicos, o perfil de nossas operações 

e as opiniões e expectativas dos públicos com os quais 

nos relacionamos em cada localidade. Assim podemos 

fazer o levantamento de nossas contribuições sociais 

positivas e impactos negativos, e, a cada três anos, 

rever e traçar planos para gerenciá-los.

Em Barro Alto, o SEAT foi implantado em 2005, 

atualizado em 2008 e novamente neste ano de 2012. 

A cada atualização, feita de três em três anos, são 

feitas novas consultas às nossas partes interessadas - 

representadas por moradores, entidades, autoridades 

e empregados da empresa- com o objetivo de entender 

melhor o que a população pensa da região e o que 

espera da atuação local da Anglo American. 

O mapa das constatações de 2011 foi apresentado no 

Fórum Comunitário de dezembro passado. Com base 

nos resultados, traçamos o plano de ação para o ciclo 

2012-2014, que está sendo praticado.

Os resultados da pesquisa foram compilados em um 

relatório detalhado que nos tem permitido trabalhar em 

parceria com o poder público e com as comunidades 

para a definição de investimento e de medidas de 

gestão social. Uma síntese do que foi identificado e de 

nossa atuação pode ser lida nas próximas páginas.

Walter de Simoni
Presidente da Unidade de Negócio Níquel da Anglo American

Manter um bom relacionamento com a comunidade 
e proporcionar o desenvolvimento local é uma das 

prioridades da Anglo American. Para que a as ações 
sociais sejam assertivas e respondam às necessidades 

dos moradores de cada região, adotamos um Sistema de 
Gestão Social que conta com vários instrumentos. 
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Somos uma empresa com sede em Londres, com quase cem anos 
de experiência em mineração e operações nos cinco continentes. 
No Brasil, temos atividades desde 1973 e exploramos minério de 
níquel, ferro, fosfato e nióbio.

ANGLO AMERICAN ESTÁ 
PRESENTE NOS CINCO 
CONTINENTES

NOSSO NEGÓCIO

No Brasil a Unidade de Negócio Níquel tem sede 
administrativa em São Paulo e duas plantas no estado de 
Goiás, situadas em Barro Alto e Niquelândia. O negócio 
tem ainda uma área de Exploração que conta com uma 
sede administrativa em Goiânia (GO), e um escritório de 
projetos em Belo Horizonte (MG). Atividades de pesquisa 
mineral são conduzidas na reserva de Jacaré, no Pará, e na 
reserva de Morro Sem Boné, no estado do Mato Grosso.

As operações em Barro Alto começaram no ano de 
2004. Em um primeiro momento, o minério produzido era 
transportado para a Unidade de Niquelândia, para ser 
processado. A partir de 2011, com a inauguração da planta 
de Barro Alto, o ferro níquel passou a ser beneficiado 
também na própria Unidade, que possui uma capacidade 
de processamento quatro vezes maior. No primeiro ano 
de operação, a Unidade de Barro Alto produziu 6.208 
toneladas de níquel e abasteceu os maiores consumidores 
do Brasil e da Europa.
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O níquel é empregado principalmente na produção 
de aço inoxidável, que consome mais de 65% 
do volume disponível no mercado, além de ser 
utilizado nas indústrias aeronáutica, de produtos 

médicos e odontológicos, alimentícia, química e de 
higiene. Componentes de baterias recarregáveis, 
microcomputadores e baterias de veículos elétricos 
também utilizam níquel.

NOSSO PRODUTO  
E SUAS APLICAÇÕES

de ferroníquel em 2011

investidos em infraestrutura  
no município de Barro Alto

em investimentos sociais em 2011

6.208 TONELADAS

R$ 10 MILhÕES

R$ 4,4 MILhÕES

R$ 150 MILhÕES R$ 65 MILhÕES

R$ 57 MILhÕES

de receita em 2011 gastos com compras locais

em impostos pagos em 2011 nas 
esferas federal, estadual e municipal

ANGLO AMERICAN 
EM BARRO ALTO

US$ 1,9 BILhÃO
investidos na implantação  
da unidade de Barro Alto

diretos e indiretos
1.380 EMPREGOS
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TEMOS O COMPROMISSO  
DE OUVIR A COMUNIDADE  
E BUSCAR SOLUÇÕES 

A Anglo American tem consciência de que suas 

atividades, em virtude de sua natureza, tamanho e 

localização, geram impactos sociais, sejam eles positivos 

ou negativos. Buscamos identificar, tratar e acompanhar 

esses impactos, minimizando aqueles que são negativos e 

ampliando os efeitos positivos da nossa atuação.

Nosso sistema de gestão permite conhecer a 

percepção das comunidades sobre os impactos que 

geramos, planejar ações, monitorar a sua implantação 

e avaliar os resultados obtidos. Dessa forma, podemos 

corrigir eventuais desvios de rota e garantir que o 

trabalho siga o caminho da melhoria contínua para que 

possamos honrar o nosso compromisso de fazer uma 

contribuição positiva e duradoura para a sociedade e 

realizar nossa ambição de ser o parceiro de escolha 

para comunidades associadas às nossas atividades e 

governos anfitriões, e o melhor empregador.
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NOSSAS FERRAMENTAS PARA 
UMA GESTÃO SOCIAL EFICIENTE

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6

PASSO 7

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ANGLO AMERICAN

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE E CONSULTA àS PARTES ASSOCIADAS à OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E AvALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONôMICOS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM PARTES 
INTERESSADAS E DAS qUESTõES E IMPACTOS SOCIOECONôMICOS

INICIATIvAS DE APOIO AO DESENvOLvIMENTO COMUNITáRIO

DESENvOLvIMENTO DE PLANO DE GESTÃO E MONITORAMENTO

ELABORAÇÃO DO RELATóRIO SEAT E DE RETORNO PARA AS PARTES 
INTERESSADAS. ESTE RELATóRIO é UM ExEMPLO DESSA INICIATIvA.

Para entender as interações entre nossas 
atividades e as comunidades vizinhas, 
desenvolvemos uma metodologia própria, o SEAT, 
adotada em todas as nossas unidades ao redor 
do mundo, inclusive na Unidade Barro Alto. 

Com ele, passamos a contar com informações 
que nos possibilitam identificar as principais 
questões relacionadas às nossas operações e 
planejar a melhor forma de responder e monitorar 
cada uma delas.

O SEAT é DIVIDIDO EM SETE PASSOS, CADA UM APOIADO EM UMA SéRIE DE FERRAMENTAS: 

ESTAMOS AQUI
!
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CONSULTAMOS  
NOSSO PÚBLICO
Uma das bases do SEAT são as consultas às partes 

interessadas, que nos ajudam a entender melhor 

as preocupações, problemas e prioridades das 

comunidades, assim como as suas percepções e 

expectativas sobre a empresa, contribuindo para o 

melhor planejamento de nossas ações. 

A implantação do processo SEAT em Barro Alto 

ocorreu em 2005 e a primeira atualização foi feita 

em 2008, durante a construção da planta. Os 

levantamentos serviram de base para a revisão 

das atividades de gestão social existentes e para 

a elaboração de relatórios SEAT e dos Planos de 

Engajamento com a Comunidade (PEC) que vêm 

norteando nossas ações.

Entre agosto e setembro de 2011, começamos 

a recolher dados para a segunda atualização do 

SEAT. Fizemos outro levantamento das principais 

partes interessadas nos municípios de Barro Alto 

e Goianésia e selecionamos 87 representantes 

que participaram de entrevistas individuais e 

em grupos. As consultas foram divididas em 35 

eventos, totalizando 26 entrevistas individuais e 

nove grupos focais. A partir dessas consultas, 

atualizamos o mapeamento das principais questões 

socioeconômicas dos municípios de Barro Alto 

e Goianésia, além da percepção das lideranças 

comunitárias sobre os efeitos de nossa atuação na 

região. Essas informações deram origem ao nosso 

PEC para o atual ciclo que vai de 2012 a 2014.

Categorias entrevistadas

  Agências, órgãos e instituições públicas

  Sindicatos

  Sesi e Senai

  Organizações da sociedade civil

  Organizações religiosas

  Lideranças locais 

  Comunidades tradicionais

  Fornecedores 

  Comerciantes locais

  Instituições de ensino 

  Empregados Anglo American

  vizinhos da mina 
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EMPREGO E RENDA  
MéDIA SÃO DESTAQUES 
EM BARRO ALTO

Localizado a 220 km de Goiânia e a 170 km de 

Brasília, o município de Barro Alto possui 8.716 

habitantes, sendo 23% deles residentes da zona 

rural. A economia local gira em torno da indústria, do 

comércio, do setor de serviços e da agropecuária. 

Nos últimos anos, Barro Alto apresentou avanços 

socioeconômicos, com destaque para o crescimento 

no número de empregos formais e na renda média da 

população. No entanto, existem fatores que requerem 

atenção no município, como a taxa de alfabetização, 

de 88,59% (contra 92,68% no estado), e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que, em uma escala 

de 0 a 1, atingiu a marca de 0,708 na última década, 

mas ainda está abaixo da média do estado de Goiás 

(0,776) e do de Goiânia (0,832).

A unidade de Barro da Anglo American ocupa uma 

área de aproximadamente 5.500 hectares e está 

localizada a 18 km do centro da cidade, na zona rural 

do município. A localidade mais próxima é o distrito de 

Souzalândia, a 7 km da mina. 

9GESTÃO SOCIAL



O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE O MUNICÍPIO

As consultas realizadas pelo SEAT contemplaram a percepção das pessoas sobre o município de Barro Alto. veja 
alguns exemplos do que foi apontado:

PerCePções  desCrição 

Infraestrutura
58% mencionaram a pouca disponibilidade de habitação para compra e falta de incentivo a finan-
ciamento imobiliário. Necessidade de pavimentação de ruas, arborização, calçamento e urbani-
zação. Faltam áreas de lazer e espaços comunitários, além de um sistema de saneamento básico e 
aterro sanitário.

Saúde
58% dos consultados se preocupam com a pouca oferta de cirurgias, postos de saúde, atendi-
mento a emergências e UTI. Outras questões levantadas foram o atendimento precário ao idoso e a 
falta de profissionais e equipamentos para a realização de exames no município.

Educação 46% apontaram a ausência de curso superior e técnico, de biblioteca e de professores capacita-
dos como causas da baixa qualidade do ensino básico.

Cultura e Esporte
15% mencionaram a ausência de local para desenvolvimento de atividades culturais como au-
ditório, teatro, etc. O mesmo percentual apontou a falta de quadras poliesportivas, investimento e 
incentivo ao esporte.

Emprego 8% mencionaram que o desenvolvimento do mercado de trabalho na região é lento e, com isso, há 
pouca oferta de emprego.

Baixa umidade do ar 4% apontaram que, devido às características regionais e também ao desmatamento para mono-
cultura, a umidade do ar na região é baixa, o que pode causar problemas à população.

Integração das empresas 4% mencionaram a ausência de ações em conjunto das empresas da região.

O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE A ANGLO AMERICAN

A identificação dos impactos relacionados às atividades da Anglo American é resultado do cruzamento de dados 
entre as questões levantadas pela comunidade e a avaliação interna feita por empregados da Unidade de Barro Alto. 

PerCePções sobre questões e imPaCtos Positivos da anglo ameriCan

questões e imPaCtos Positivos detalHamento

Geração de emprego e renda
69% dos consultados apontam esta como a principal contribuição 
da empresa, referindo-se a empregos diretos e indiretos e, 
consequentemente, ao aumento de renda da comunidade.

Investimento em infraestrutura

42% aprovaram os investimentos realizados pela empresa em 
pavimentação, urbanização, ampliação do hospital, construção 
de escolas e moradias, além da implementação de saneamento 
básico. 

Desenvolvimento de Projetos e Parceria com organizações

42% dos consultados ressaltaram que estes projetos afastam 
as crianças das ruas e oferecem oportunidade para a população 
de contato com a arte, a cultura e o esporte, além de apoiarem o 
desenvolvimento de atividades na educação.

Desenvolvimento do comércio local, arrecadação de 
impostos e capacitação profissional

Cada um desses fatores foram mencionados por 27% dos 
consultados, que ressaltam a diversificação do comércio e a 
melhoria dos serviços prestados na cidade como consequências 
positivas da presença da Anglo American no município.

Maior visibilidade para Barro Alto e região e melhoria da 
qualidade de vida

23% apontaram que o aumento da visibilidade da cidade trouxe 
perspectivas positivas para os habitantes do município e da região, 
enquanto 8% percebem uma melhoria na qualidade de vida dos 
moradores de Barro Alto.
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COMO TEMOS RESPONDIDO AOS DESAFIOS

Muitas das questões e impactos apontados pela comunidade e pelos próprios empregados durante as consultas do 
SEAT já vêm sendo trabalhados pela Anglo American. A realização dessas consultas, no entanto, nos ajuda a pensar 
em novas soluções e a buscar ou propor novas formas de solucionar os aspectos levantados. 

PerCePções sobre questões e imPaCtos negativos da anglo ameriCan

questões 
e imPaCtos 
negativos

detalHamento Como estamos resPondendo aos desafios

Impactos 
ambientais

39% dos consultados 
preocupam-se com esses 
impactos e citaram:   
transformação da paisagem; 
poluição sonora, dos rios e do ar; 
desmatamento e contato do solo 
e rios com resíduos químicos.

A Unidade de Níquel da Anglo American possui um sistema 
de gestão ambiental certificado nas normas ISO 14001. Isso 
significa que a empresa identifica e adota medidas para controlar 
e minimizar os impactos que gera no meio ambiente e que se 
está comprometida em melhorar continuamente esse sistema. 
Os impactos e questões ambientais identificados já são alvo de 
medidas de gestão na Unidade Barro Alto. Entre as iniciativas 
já implantadas estão o Programa de Recuperação de áreas 
Degradadas (PRAD). Além de relatórios e outros documentos 
apresentados regularmente aos órgãos de fiscalização ambiental, 
a empresa divulga os resultados de seus trabalhos voltados ao 
meio ambiente nos fóruns de intercâmbio com a comunidade, 
palestras em escolas, programa de visitas e notícias na imprensa, 
entre outros canais.

Encerramento  
de atividades

17% mencionaram que, como 
a diversificação econômica do 
município é baixa, existe uma 
preocupação com o impacto que 
o encerramento das atividades de 
mineração pode causar na cidade.

A Anglo American elaborou, desde 2010, um Plano de 
Fechamento que aborda uma série de aspectos que buscam 
diminuir os impactos sociais e econômicos de sua saída da 
comunidade no momento em que encerrar suas operações 
em Barro Alto. Entre as ações previstas estão a recuperação 
gradativa e constante das áreas afetadas pelas atividades da 
empresa, um programa de suporte social aos empregados 
afetados pelo fechamento e que inclui requalificação profissional e 
compensação financeira, um programa de promoção de saúde e 
segurança na região e um programa de apoio ao desenvolvimento 
comunitário. Essas e outras ações pretendem garantir que o 
município de Barro Alto consiga caminhar e se desenvolver de 
forma autônoma. 

Contratação  
de mão de 
obra e de 
fornecedores 
locais

As partes interessadas reclamam 
da ausência de políticas efetivas 
para o desenvolvimento de 
fornecedores locais em Barro Alto.

Para que as vagas de emprego criadas pela Anglo American 
sejam mais bem aproveitadas pela população local, a empresa 
investiu na criação de cursos de capacitação profissional em 
parceria com o Senai, com a ONG CARE e com o Sindicato 
Rural de Barro Alto. Além disso, um Plano de Desenvolvimento 
de Fornecedores será implantado para capacitar pequenos 
e médios empresários locais para o atendimento das 
necessidades da empresa. 
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Impactos 
sociais e na 
saúde

Os dois fatores foram citados 
por 17% dos consultados, 
que se preocupam com o 
desaquecimento do comércio e 
aumento do desemprego após o 
fim das obras, além de possíveis 
doenças provocadas pela 
poluição do ar, do solo e da água.

Para evitar o surgimento de problemas à saúde da população, 
realizamos o controle de emissões atmosféricas (Programa de 
Monitoramento) e exames periódicos com todos os empregados. 
Além disso, buscamos contribuir com o desenvolvimento 
de mão de obra e do comérdio local através de cursos e 
capacitações locais via SENAI, Sindicato Rural de Barro Alto e 
empreendedorismo da CARE.

Impactos na 
segurança 
pública

35% dos consultados e referiram 
ao “inchaço populacional” e suas 
consequências, como o aumento 
da violência

Em parceria com a ONG Reprolatina e com a administração 
municipal, desenvolvemos o projeto “vivendo a Adolescência com 
mais Saúde”, que incentiva os jovens da região a adotarem um 
estilo de vida saudável, sem riscos e vícios.

Impactos na 
infraestrutura

13% mencionaram as 
consequências da migração para a 
infraestrutura do município, como 
a falta de moradias na cidade e a 
deterioriração do asfalto.

Contribuimos com a melhoria da infraestrutura local investindo 
em ações como o asfaltamento de vias, iluminação pública 
e construção de escolas e creches. Também investimos na 
construção da Unidade SESI/SENAI, do Hospital e demos apoio 
à execução do Plano Diretor Municipal.

Ressentimento 
em relação aos 
trabalhadores 
da Anglo 
American não 
residirem em 
Barro Alto

17% dos consultados 
mencionaram que os 
trabalhadores deixam de gastar 
e investir no município e, dessa 
forma, não contribuem para o 
desenvolvimento da cidade.

Buscamos contribuir com o desenvolvimento de mão de obra e do 
comérdio local através de cursos e capacitações locais via SENAI, 
Sindicato Rural de Barro Alto e empreendedorismo da CARE. 

PerCePções sobre questões e imPaCtos Positivos da anglo ameriCan

questões 
e imPaCtos 
negativos

detalHamento Como estamos resPondendo aos desafios
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E RENDA
O Manual para Apresentação de Projetos Sociais da Anglo American estabelece prioridades de investimento e parcerias entre 

a empresa e as instituições locais. Essas prioridades vão, muitas vezes, ao encontro da percepção da comunidade sobre as 

questões urgentes do município. São elas: educação formal e informal; geração de emprego e renda; saúde; esportes; cultura 

e lazer; infraestrutura urbana; meio ambiente; e qualidade de vida. Entre 2009 e 2011, a Unidade de Barro Alto destinou mais 

de R$ 8 milhões a iniciativas de Investimento Social Comunitário. veja alguns exemplos:

Projeto desCrição foCo

Projeto Casa 
da farinha

Investimento de R$ 150 mil para a construção de estrutura 
de produção de farinha de mandioca em escala industrial, 
gerando emprego e renda para a região.

Criar oportunidades sustentáveis de geração de 
renda para a população remanescente do quilombo 
do Pombal, localizado próximo a Barro Alto.

Projeto via 
láctea

Parceria da Anglo American com a ONG Care Brasil para o 
ensino das práticas de manejo e gestão da bovino cultura de 
leite através da metodologia Balde Cheio, desenvolvida pela 
Embrapa Pecuária Sudeste, garante aumento médio de 10% 
a 30% na produção de leite.

Profissionalizar os agricultores familiares da 
região, aumentando a produtividade e a qualidade 
do leite produzido, a lucratividade do negócio e 
proporcionando, consequentemente, uma maior 
qualidade de vida. 

Projeto 
apicultura

Investimento de R$ 500 mil na construção e equipagem de 
uma unidade de entreposto e beneficiamento de mel em 
Niquelândia, além de duas casas de processamento de mel 
em Barro Alto e Santo Rita do Novo Destino.

Criar oportunidades sustentáveis de emprego e 
renda na região.

Cursos Care 
e agenda 
Pública

Oferecimento de cursos sobre gerenciamento das contas 
públicas e orçamentos municipais, além da capacitação de 
conselheiros municipais. 

Proporcionar mais transparência e eficiência na 
administração pública.

Plano diretor 
municipal

A implantação do Plano Diretor Municipal, em janeiro de 2010, 
teve como objetivo a diminuição dos impactos causados por 
causa do aumento do tráfego de caminhões na região. 

Minimizar o incomodo causado pela alteração no 
fluxo de veículos de grande porte nas estradas do 
município. 

investimento 
em 
fornecedores 
locais

Foi realizado um levantamento das potencialidades locais 
para identificar possível fornecedores em Barro Alto, além da 
elaboração de um contrato de fornecimento.

Priorizar a contratação de fornecedores locais, 
investindo em sua capacitação.

adolescência 
com mais 
saúde

Realização de oficinas educativas com adolescentes 
e responsáveis sobre os temas doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez não planejada, uso de drogas e 
violência e exploração sexual. Além da capacitação de 
enfermeiros e médicos da rede pública de saúde do município 
para lidarem com aspectos da saúde sexual e reprodutiva do 
adolescente.

Construir uma cultura de saúde sexual e reprodutiva 
entre os jovens da região. 

Projeto 
biodiversidade

Distribuição de cartilhas, que tratam sobre plantas, peixes, 
insetos, répteis, anfíbios, aves e mamíferos característicos da 
região do cerrado. Além da capacitação dos professores para 
abordar o conteúdo em sala de aula.

Informar alunos das escolas da região sobre a 
biodiversidade do cerrado com o objetivo de 
conscientizar crianças e adolescentes sobre a 
importância de preservar a fauna e a flora locais.

Construção 
do Hospital 
municipal de 
barro alto

Investimento de R$ 4,6 milhões no Hospital Municipal, dos 
quais R$ 2,6 milhões foram utilizados pela Fundesba para 
a construção e o restante, R$ 2 milhões, serão utilizados na 
aquisição de equipamentos.

Proporcionar melhor atendimento médico à 
população de Barro Alto, evitando que exames e 
tratamentos tenham que ser realizados em outros 
municípios por falta de estrutura. 
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Não é apenas durante as consultas do SEAT que a 
Anglo American deseja saber o que a comunidade 
pensa sobre suas atividades. As principais formas de 
diálogo entre a empresa e a comunidade são: 

FÓRUNS DE INTERCâMBIO COMUNITÁRIO
Os Fóruns de Intercâmbio Comunitário são diálogos com 
a comunidade. Realizados uma vez por ano, têm como 
objetivo ouvir as partes interessadas e apresentar uma 
prestação de contas dos planos de ação comprometidos 
junto à comunidade, bem como das iniciativas de 
Investimento Social Comunitário realizadas e o status 
dos projetos da Anglo American na região. Durante 
os fóruns, a comunidade pode discutir e tirar dúvidas 
relacionadas às atividades da empresa, fazer críticas e 
sugerir pautas e formas de atuação.

ACONTECE BARRO ALTO
O jornal Acontece Barro Alto é distribuído com o 
objetivo de informar comunidade interna e externa das 

ABERTURA PARA O DIÁLOGO
principais notícias relacionadas à Unidade. O informativo 
apresenta os investimentos no município, além de 
informações sobre as atividades da empresa. 

RELATÓRIO à SOCIEDADE
O Relatório combina todas as operações de Níquel no 
Brasil e seus projetos, além da área de Exploração. é 
uma publicação emitida desde 2004, sendo que desde 
2006 atende os requisitos do Global Reporting Initiative 
(GRI) reconhecido mundialmente como padrão para 
relatórios de sustentabilidade e desde 2008 é padrão A 
(100% dos indicadores) e é auditado externamente (+)

FALE CONOSCO
A Unidade Barro Alto possui diversos canais de 
comunicação para receber reclamações ou queixas, 
sugestões ou comentários da comunidade. qualquer 
pessoa pode entrar em contato com a empresa através 
dos seguintes meios:

telefone: 062-3347-6900 ramal 6930

face a face: na portaria da Unidade 

e-mail: faleconosco@angloamerican.com

Websites: Divulgação de informações sobre o Grupo Anglo American e os negócios da empresa. 

www.angloamerican.com.br
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