
LIDERANÇA QUE
VEM DA EUROPA

Anglo American recebe a melhor avaliação no Good Company Ranking,
lista que indica os desempenhos de ponta em responsabilidade

sócio-corporativa de empresas européias líderes de mercado

ceira colocação, com uma pontuação
de 79%. Essa posição, além de colocá-
la à frente de todas as outras minera-
doras, ainda faz a empresa figurar co-
mo a primeira do Reino Unido e a

pelo Projeto Minas-Rio, conquistou
pelo terceiro ano consecutivo a ter-

única a ocupar o topo do trio em to-
das as edições do ranking.

Segundo a principal revista de negó-
cios alemã, "Manager", e a consultora
Kirchhoff, organizadoras do ranking,

a classificação geral, em um
total de 90 companhias, a
Anglo American, responsável



ela se destaca com um plano superior
de negócios referente a responsabili-
dade sócio-corporativa (CSR) e com o
perfeito alinhamento estratégico de
seu compromisso social: "A clara estra-
tégia de RH demonstra um impressio-
nante enfoque nas áreas de saúde e se-
gurança, e está associada de modo
ideal aos principais pontos de interfa-
ce crítica com a comunidade a seu re-
dor", destaca a matéria.

O bienal Good Company Ranking
oferece uma avaliação comparativa
independente da responsabilidade
das empresas referente a seus funcio-
nários, ao meio ambiente, à sociedade
e ao capital a elas confiados pelos
acionistas. A reportagem completa po-
de ser lida no endereço ht-
tp://www.kirchhoff.de/en.html.

Atuação Social - Projeto para im-
plantação de um Centro de Qualificação
Profissional em parceria com o SENAI, o
Serviço de Atenção às Comunidades
(SAC) e o Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores (PDF) são apenas algu-
mas das ações já desenvolvidas pela An-
glo Ferrous Brazil na região de Concei-
ção do Mato Dentro (MG), onde preten-
de implantar o Projeto Minas-Rio. Eles
estão de acordo com a política global
que rendeu à Anglo American a posição
no ranking europeu para responsabili-
dade social das empresas.

O PDF, por exemplo, já começa a ga-
nhar corpo. Nos dias 20 e 21 de maio
último foi apresentado o resultado do

A EMPRENSA

Anglo American é um dos maiores grupos
de mineração e recursos naturais do
mundo. Com suas subsidiárias, joint ven-
tures e associadas é líder global em platina
e diamantes, com participação significati-
va em metais básicos, minério de ferro e
carvão, em operações na África, Europa,
América do Sul e do Norte, Austrália e
Ásia. Com operações instaladas desde
1973 no país, a Anglo American Brasil
possui plantas de níquel em Niquelândia;
nióbio em Catalão; fosfatados em Catalão,
Ouvidor e Cubatão; e minério de ferro no
Amapá, empregando direta e indireta-
mente mais de cinco mil pessoas. Em
agosto de 2008, o Grupo criou a Anglo Fer-
rous Brazil, formada a partir da aquisição
dos Sistemas Minas-Rio e Amapá, da
MMX, em uma operação de US$ 5,5 bil-
hões. A partir de 2012, a nova unidade de
negócios terá capacidade de produzir 33
milhões de toneladas/ano de minério de
ferro, destinadas ao mercado externo.

Informações:
www.angloamerican.com.br.

diagnóstico socioeconômico ao em-
presariado e poder público da região,
incluindo dos municípios de Alvorada
de Minas, Serro e Dom Joaquim. Inicia-
do em abril do ano passado e desen-
volvido em parceria com a Fiemg, o

"Trata-se de um tributo
ao excelente trabalho

realizado pelos
companheiros no decor-
rer de nossas operações
globais; reflete o nosso
compromisso total com

práticas seguras de
trabalho e de fazer,
positivamente, a
diferença para as

pessoas nas comu-
nidades onde
trabalhamos"

CYNTHIA CARROL, CEO da Anglo American

diagnóstico identificou o potencial
das empresas e prestadores de servi-
ço existente na região, além dos ni-
chos de mercado que serão abertos
com a anunciada chegada da Anglo.
Com base neste levantamento será
elaborado um plano de ação, em con-
junto com os representantes das co-
munidades locais.

Todas estas iniciativas do Projeto
Minas-Rio, assim como em todas as
unidades de negócio da Anglo Ame-
rican no mundo, baseiam-se no con-
junto de ferramentas SEAT (Sócio
Economic Assessement Toolbox) ou,
traduzido, "Caixa de Ferramentas pa-
ra Avaliação Socioeconômica", usa-
das para identificar e gerenciar as-
pectos e impactos socioeconômicos
de suas atividades. •
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