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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 nas localidades em 

que operamos. 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 Niquelândia, 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 vimos praticando.

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 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 nos municípios de Barro Alto e 
Niquelândia. O grupo 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.

A Codemin, em Niquelândia (GO), está em atividade 
desde 1982 e tem capacidade para produzir 
anualmente cerca de 10 mil toneladas de níquel contido 

em ferroníquel. A maior parte dessa produção é 
destinada ao mercado nacional.

Em 2011, a Unidade empregou, direta e indiretamente, 669 
pessoas. Todos os empregados diretos (479) residem em 
Niquelândia, onde adquirem bens e serviços locais. Além 
disso, a maioria (77%) dos empregados diretos é oriunda 
do estado de Goiás. Também em 2011, as compras locais 
representaram 22% (R$ 26 milhões) do total de compras 
da Unidade. Os principais produtos e serviços adquiridos 
localmente foram: óleos e lubrificantes; materiais e serviços 
administrativos, de usinagem e caldeiraria; peças e 
equipamentos de montagem industrial.
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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 na forma 
de ligas especiais 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

investido em iniciativas  
sociais em 2011

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

9.455 TONELAdAS 

R$ 1 MILhÃO 

669 EMPREGOS 
R$ 35,8 MILhÕES 

R$ 335,5 MILhÕES R$ 26 MILhÕES 
de receita de 2011 gastos com fornecedores 

locais em Niquelândia

ANGLO AMERICAN 
EM NIqUELâNdIA

R$ 11,7 MILhÕES 
investidos em 2011
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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, positivos e 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, 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 esta metodologia própria, o SEAT, 
adotada em todas as nossas unidades ao redor 
do mundo, inclusive na Codemin.

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 suas percepções 

e expectativas sobre a empresa e sobre seu 

entorno, contribuindo para o melhor planejamento 

de nossas ações.

A implantação do processo SEAT na unidade de 

Niquelândia ocorreu em 2005 e a primeira atualização 

ocorreu em 2008. Os levantamentos serviram de 

base para a revisão das atividades de gestão social 

existentes, para a elaboração de relatórios SEAT e dos 

Planos de Engajamento com a Comunidade (PEC) que 

vêm norteando nossas ações junto à comunidade.

Entre agosto e setembro de 2011, começamos 

a recolher dados para a segunda atualização 

do SEAT. Em Niquelândia, selecionamos 68 

representantes que participaram de entrevistas 

individuais e grupos focais. As consultas foram 

distribuídas em 35 eventos, sendo 30 entrevistas 

e cinco grupos focais. A partir dessas consultas, 

atualizamos o mapeamento das principais 

questões socioeconômicas do município, 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 de 2012 e 2014.

Categorias entrevistadas

  Agências / órgãos e instituições públicas

  Conselhos municipais

  Empresas

  Fornecedores

  Empregados

  Grupo ou organização religiosa 

  Instituições de ensino

  Mídia 

  Organização da sociedade civil

  Sindicatos 

  Sistema S (SESI/SENAI)

  vizinhos dos hortos e jazidas 
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RENdA MédIA E TAXA 
dE ALFABETIZAÇÃO SÃO 
dESTAqUES EM NIqUELâNdIA

Localizado a 340 km de Goiânia e a 300 km de 

Brasília, o município de Niquelândia tem cerca de 42 

mil habitantes, sendo 21% deles residentes da zona 

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

setor de serviços e da agropecuária.

Na última década, Niquelândia apresentou avanços 

socioeconômicos, com destaque para o crescimento 

da taxa de alfabetização em pessoas com 10 anos 

ou mais de idade, que passou de 84,4% em 2000 

para 88,81% em 2010. O rendimento médio dos 

trabalhadores do município (R$ 1.458,25) supera o 

do estado de Goiás (R$ 1.330,82). Mas embora o 

PIB per capita (R$ 17.313,69) esteja acima da média 

do estado (R$ 14.446,68) e supere inclusive o de 

Goiânia (R$ 16.682,49), a cidade ainda apresenta 

um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor 

que o dessas duas localidades. Em uma escala de 0 

a 1, o IDH do município chegou a 0,739 no ano 2000, 

enquanto o IDH do estado de Goiás era de 0,776 e o 

de Goiânia chegava a 0,832.

Maior município do Estado de Goiás, com quase 10 

mil km², Niquelândia é também um dos mais antigos. 

O município foi fundado em meados do século 18 

por bandeirantes portugueses a procura de ouro e 

diamantes na região. A planta da Anglo American 

em Niquelândia está localizada na rodovia GO 532, 

próximo ao lago da hidrelétrica de Serra da Mesa 2. 

Situada em zona rural, encontra-se a 45 km ao norte 

do centro urbano do município e ocupa uma área de 

aproximadamente 5.500 hectares.
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O qUE A COMUNIdAdE dISSE SOBRE O MUNICÍPIO

As consultas realizadas pelo SEAT contemplaram a percepção das pessoas sobre Niquelândia. Durante os encontros, 
foram identificadas as principais percepções de problemas do município.

PerCePções  desCrição 

Infraestrutura 43% dos consultados apontaram que serviços como saneamento básico, coleta de lixo e energia 
elétrica ainda são insuficientes. Algumas vias da cidade precisam de pavimentação.

Educação

39% mencionaram que faltam transporte e escolas na área rural. Alguns professores são mal 
capacitados e recebem baixos salários. A alimentação, os materiais didáticos e o espaço físico 
oferecido aos alunos são insuficientes. Existe pouca oferta de ensino superior no município e o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é baixo. Baixa oferta de cursos profis-
sionalizantes.

Saúde
35% lembraram que devido à posição geográfica do município (afastado dos grandes centros 
urbanos), a rotatividade de profissionais é alta e o atendimento insuficiente. Faltam médicos es-
pecialistas (cardiologistas e pediatras), postos de saúde, UTIs, atendimento hospitalar adequado, 
farmácia popular e oferta de exames.

Administração Pública 30% sentem que é necessário maior comprometimento e melhoria de gestão. Pagamentos não são 
pontuais e há muitas obras inacabadas.

Segurança pública
26% mencionaram o aumento do número de crimes, do uso de drogas, da violência a prostituição 
infantil, disseram que a polícia não tem todos os recursos necessários e que o presídio “é um dos 
piores do estado”.

Capacitação Profissional 17% dos consultados afirmaram que a população necessita de melhor capacitação e de mais 
cursos profissionalizantes.

O qUE A COMUNIdAdE dISSE SOBRE A ANGLO AMERICAN

A identificação das questões e 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 Niquelândia. 

PrinCiPais QUestões e iMPaCtos Positivos desCrição

Geração de emprego e renda
70% dos entrevistados mencionaram essa como a principal 
contribuição da empresa, referindo-se a empregos diretos e 
consequente aumento de renda.

Desenvolvimento de Projetos e Parceria com organizações

57% dos consultados ressaltaram que esses projetos geram 
capacitação e melhoria do nível sociocultural, além de afastarem 
as as crianças das ruas e das drogas, focando acertadamente 
apenas nas crianças carentes.

Melhoria da Educação
27% elogiaram a oferta de cursos de capacitação de professores, a 
manutenção das crianças na escola, o desenvolvimento de programas 
como o Escola Sem Drogas, além da criação de um colégio.

Aumento da arrecadação de impostos, fortalecimento 
do comércio local, oferta de cursos de capacitação 
profissional e melhoria da infraestrutura viária

Contaram, cada um, com menção de 15 a 20% dos consultados.
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Muitas das questões e impactos negativos apontados já vêm sendo trabalhados pela Anglo American. A realização
desses eventos de consulta, no entanto, nos ajuda a pensar em novas soluções e a buscar ou propor novas formas de
solucionar questões levantadas.

PrinCiPais 
QUestões 
e iMPaCtos 
negativos 

desCrição CoMo estaMos resPondendo  
aos desafios

Impactos 
ambientais

67% dos consultados preocupam-
se com esses impactos e citaram: 
desmatamento na área da mina, 
possível poluição do ar pelos 
caminhões, das águas, alteração 
do solo e aquecimento global. 
Preocupação com as invasões de 
garimpeiros na área da Anglo American 
e, como consequência, com a 
ocorrência de incêndios no local

Para reduzir os impactos do desmatamento, temos um 
Programa de Recuperação de áreas Degradadas. Para 
prevenir a poluição do ar, fazemos o monitoramento 
e a medição de partículas, usamos filtros, lavadores 
de gases e outros instrumentos, e internamente 
implantamos medidas de engenharia que reduzem 
emissões além de realizarmos exames periódicos com 
os empregados.
Em relação à água, as análises de qualidade mostram 
que as atividades da empresa não causam impacto. 
Ao mesmo tempo, usamos técnicas de cultivo que 
visam a proteger o solo e temos uma matriz energética 
amplamente renovável, além de metas ambiciosas de 
redução da emissão de CO2

Encerramento 
de atividades

58% 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

Apoiamos programas sociais que têm como objetivo 
diminuir a dependência do município em relação à 
Anglo American. Além disso, elaboramos um plano de 
fechamento da mina que é revisado constantemente 
e que visa a diminuir os impactos socioeconômicos 
quando do o encerramento das operações acontecer.

Doenças 
ocupacionais 
e Impactos 
Sociais 

Foram, cada um destes itens, 
a preocupação de 8% dos 
consultados que se referiram 
à saúde dos empregados e ao 
“inchaço populacional” com aumento 
da violência

Somos comprometidos com a saúde e segurança 
de nossas equipes, por isso disponibilizamos 
todos os recursos necessários à implantação dos 
programas para redução dos riscos no ambiente de 
trabalho. Reduzimos exposição a agentes por meio 
de medidas de engenharia, e onde ainda necessário, 
impomos e educamos os empregados expostos ao 
uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
Realizamos todos os exames adequados para cada 
função e grupos de função

Impacto na 
infraestrutura de 
saúde municipal 

4% dos entrevistados citaram que 
o hospital privado do município não 
possui todos os recursos necessários 
para prestar atendimento aos 
empregados da Anglo American, 
com isso, muitas vezes eles precisam 
recorrer à infraestrutura de saúde 
pública do município

é papel dos governos oferecer atendimento de 
saúde a todos os habitantes dos municípios e 
estados. Buscamos apoiar onde possível a estrutura 
e reduzir impactos

PerCePções soBre QUestões e iMPaCtos negativos da angLo aMeriCan
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Impactos no 
fornecimento de 
energia elétrica

4% percebem que quando o 
transformador existente dentro das 
instalações da Anglo American falha, 
ocorre impacto no fornecimento de 
energia para a cidade

As atividades da Anglo American não impactam o 
fornecimento de energia elétrica aos habitantes de 
Niquelândia. A percepção ocorre pois a subestação 
municipal está em área de propriedade da Codemin, 
mas não a usamos e, evidentemente, não é de nossa 
responsabilidade. Mesmo assim, realizamos um Plano 
de Manutenção Preventiva, com o objetivo de garantir a 
manutenção do fornecimento

Fornecimentos 
locais

Houve menção de que quando as 
compras realizadas pela empresa 
passaram a ser centralizadas pelo 
escritório de São Paulo, diminuiu a 
quantidade de compras realizadas 
com fornecedores locais. Além disso, 
é percebido que muitos fornecedores 
não apresentam a capacidade 
técnica exigida pela Anglo American 
e faltam políticas efetivas para o 
desenvolvimento das empresas locais

Historicamente damos preferência a fornecimentos 
locais, o que se alterou com o tempo devido à 
especialização e escala das atividades de suprimento; 
Para rever essa situação, estamos dando início 
à implantação do Programa de qualificação de 
Fornecedores, que possui metas claras visando ao 
aumento do número de compras locais

Dependência 
financeira de 
organizações 
que realizam 
Investimento 
Social 
Comunitário.

Foi lembrado com preocupação que 
as organizações responsáveis por 
projetos sociais na cidade dependem 
principalmente dos recursos financeiros 
provenientes da Anglo American e não 
têm outra fonte de renda

Entre 2012 e 2014, prevemos retomar cursos 
de capacitação ou treinamento para que essas 
organizações possam melhor gerenciar e alavancar 
recursos junto a outras organizações, empresas e 
governos

Falta de 
entendimento, 
pelos próprios 
empregados, 
das diretrizes 
para o 
desenvolvimento 
sustentável

Em grupo focal, empregados 
mencionaram não ter conhecimento 
suficiente sobre as políticas, 
normas e diretrizes elaboradas 
pela empresa para a promoção do 
desenvolvimento sustentável

Entre 2012 e 2014, estão previstos novos treinamentos 
para formar multiplicadores entre os empregados 
da Anglo American em Niquelândia, aumentando a 
divulgação e o conhecimento dessas diretrizes

PrinCiPais 
QUestões 
e iMPaCtos 
negativos 

desCrição CoMo estaMos resPondendo  
aos desafios

PerCePções soBre QUestões e iMPaCtos negativos da angLo aMeriCan
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CULTURA, EdUCAÇÃO  
E GERAÇÃO dE RENdA

Identificando as principais questões e necessidades do município de Niquelândia, a Anglo American realiza parcerias que 

viabilizam sua Política de Investimento Social, dando prioridade a temas como cultura, educação e geração de renda. Nos 

últimos três anos, a Anglo American destinou mais de R$ 1 milhão a iniciativas de Investimento Social Comunitário em 

Niquelândia. veja alguns exemplos:

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 estão, muitas vezes, alinhadas à percepção da 

comunidade sobre as questões urgentes do município. São elas: 

Projeto o QUe é foCo

sinfonia do 
Cerrado

Oferece aulas gratuitas de violão e coral a mais de 250 
crianças

Incentivar a música, a arte e a cultura local entre 
crianças e adolescentes da região

artesão solidário
Promove a organização da classe de artesãos e a criação/
manutenção de um espaço voltado à produção e venda de 
artesanato

Gerar renda para artesãos locais

Biblioteca 
Cora Coralina

Por meio de parceria com o Instituto Brasil Leitor, a 
empresa investe na aquisição de livros e custeia a estrutura 
da biblioteca

Incentivar a leitura e cultura na comunidade

Biodiversidade 
vai para a escola

Capacita professores a ensinarem sobre a riqueza da fauna 
e flora do Cerrado, com distribuição gratuita de material 
didático para as escolas da região

Elaborar material didático e capacitar professores 
sobre biodiversidade

atleta do futuro - 
sesi

voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, 
incentiva e promove ações de inclusão social por meio de 
práticas esportivas

Desenvolver o esporte com crianças

Projeto Paes
Oferece atividades sócio-educacionais e culturais a 80 
crianças e jovens de Niquelândia, estimulando um estilo de 
vida saudável, sem riscos e vícios, e o respeito à natureza

Incentivar a educação e a garantia dos direitos da 
criança e do adolescente

Curso de 
Capacitação para 
elaboração de 
Projetos sociais

Capacita as associações sócias do município a 
apresentarem projetos para a Anglo American de acordo 
com o manual da empresa

Promover a capacitação e foco no 
empreendedorismo

•	 Educação formal e informal;

•	 Geração de emprego e renda; 

•	 Saúde; 

•	 Esportes; 

•	 Cultura e lazer; 

•	 Infraestrutura urbana; 

•	 Meio ambiente

•	 qualidade de vida.
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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 
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.

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

FALE CONOSCO
A Codemin 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- 3354-6319

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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