Dez princípios
orientadores para
a responsabilidade
corporativa

Na Kinross, acreditamos que temos a
necessidade moral e empresarial de boa
vizinhança e vemos a responsabilidade social
como um valor básico. Compreendemos que
manter a nossa licença social para operar
significa a manutenção de relacionamentos
fortes e mutuamente benéficos com as
comunidades e partes interessadas onde
quer que operemos.
Estes princípios definem o que “fazer a coisa
certa” significa para a Kinross e são centrais
para o modo como conduzimos a nossa
empresa. Ainda que os princípios estejam
baseados na experiência prática, eles são
também aspirações, reconhecendo que a
responsabilidade social é mais uma viagem
que um destino.
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Colocamos as pessoas em primeiro
lugar e a nossa prioridade é a
segurança de todos os empregados.

6

Conduzimos todas as nossas atividades
de acordo com os padrões aceitos
de proteção e promoção dos direitos

humanos. Respeitamos as perspectivas

Mantemos os mais altos padrões

históricas e culturais e também os direitos

de governança corporativa, ética

daqueles que se vêem afetados por nossas

e honestidade em todas as nossas

operações, em particular as populações nativas.

negociações, e em todas as operações
agimos em conformidade com as leis locais.
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Promovemos diálogo e compromisso
contínuos com as nossas partes
interessadas dentro das comunidades

em que operamos, mantendo o espírito
de transparência e boa-fé.
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Nos mantemos extremamente vigilantes
na proteção do meio-ambiente
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Proporcionamos um padrão de vida
recompensador e adequado para os
nossos empregados, e nos esforçamos

para ser o empregador de preferência.
Procuramos maximizar as oportunidades
econômicas, de emprego e de negócios
para as comunidades locais, a partir

das nossas operações existentes e também
dos novos projetos.

e buscamos formas de minimizar

os eventuais impactos causados por nossas
operações, aonde quer que elas aconteçam.
Sempre cumpriremos, e quando possível
excederemos, as exigências regulatórias
em nossas ações sobre o meio-ambiente.
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Proporcionamos benefícios duradouros
às comunidades onde operamos ao
apoiar iniciativas sustentáveis de

desenvolvimento em suas estruturas social,
econômica e institucional. Reconhecemos
que toda comunidade é única e trabalhamos
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Ao tomar as nossas decisões de

com os nossos parceiros comunitários para

investimento, consideramos todos os

assegurar que este nosso apoio corresponda

aspectos de uma operação ou de um

as suas prioridades.

novo projeto – incluindo questões sociais,
ambientais e que se seguem ao fechamento
das operações.
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Mantemos diálogo ativo
com os nossos pares na
indústria, associações, governos

e sociedades civis, para tratar das melhores
práticas de Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) e dos padrões globais
de desenvolvimento.

nossos valores
As pessoas em primeiro lugar
Cidadania corporativa exemplar
Cultura de alto desempenho
Rigorosa disciplina financeira

www.kinross.com

