
COMPROMISSO RECONHECIDO
Anglogold se toma a primeira do setornopais a recebera Certificação NBR

1600% recomendada a organizações com práticas exemplares de gestão social

Ouem anda pelos jardins verdes
da sede da Anglogold em Nova
Lima, na região metropolitana

da capital mineira, e percebe não so-
mente a preocupação da empresa com o
meio ambiente, mas também a cordiali-
dade e a satisfação de seus funcionários,
já sabe o que vai encontrar pela frente.
Não é por menos. O clima agradável da
empresa é resultado de um projeto de
gestão socioambiental que, a cada ano,
vem sendo reconhecido pela sociedade e
organizações mundo afora.

Em 2009, no entanto, esse reconheci-
mento foi endossado pela Certificação
NBR 16001, instituída pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que apresenta e reconhece as boas práti-
cas de gestão específicas de responsabi-
lidade social de empresas instaladas no
país. "A certificação é mais uma compro-
vação do caminho sustentável que esco-
lhemos. Temos uma política de respon-
sabilidade social já estruturada, que nos
permitiu chegar à norma. E ela também
é uma vitória de todos os nossos funcio-
nários, que se envolveram e deram o seu
melhor para conquistá-la", afirmou José
Margalith, gerente-geral de Sustentabi-
lidade da empresa.

Se o assunto é certificação, a Anglogold
não fica mesmo de fora. Além da mais
recente, somam-se a ISO 9001 (Gerencia-
mento de Qualidade), ISO 14001 (Gestão
Ambiental), ISO 17025 (Qualidade de En-
saios em Laboratório Próprio), OHSAS
18001 (Diretriz para Gestão de Segurança
e Saúde Ocupacionais) e NOSA 5 Estrelas
de atendimento ao Código Internacional
de Cianeto, já obtidas anteriormente.

IRANY Barbosa, José Margalith
e Liliane Lana: compromisso

da Anglogold com a ética e as
boas práticas socioambientais

Conquista diária - "Este é um pro-
cesso natural para a Anglogold, que
busca a excelência em seus processos.
O significado disso é que temos um sis-
tema de gestão em responsabilidade
social que nos coloca no caminho da
ética e da transparência, pois ser so-
cialmente responsável é uma conquis-
ta diária", completou Liliane Lana, ge-
rente de Comunicação. A mineradora
tem atividades em 21 países e emprega
63 mil pessoas, sendo 4,8 mil apenas
em nosso país.
A questão ambiental também foi con-

templada. "A Anglogold já tinha a cer-
tificação ISO 14001 e a NB 16001 trouxe
ainda mais credibilidade. É uma ativi-
dade de melhoria contínua, ancorada
no diálogo, na prática da ética, na mu-
dança de comportamento e na cultura
do trabalho que adotamos, voltada pa-
ra a sustentabilidade", pontuou Irany
Barbosa, gerente de Meio Ambiente,
relembrando a importância de o setor
investir cada vez mais na preservação
dos recursos naturais. •

A ABNT NBR 16001 estabelece re-
quisitos mínimos relativos a um sis-
tema de gestão da Responsabilidade
Social, permitindo à organização for-
mular e implementar uma política e
objetivos que levem em conta as
exigências legais, seus compromis-
sos éticos e sua preocupação com a
promoção da cidadania e do desen-
volvimento sustentável. Entre os
pontos relevantes da norma estão a
aplicabilidade a organizações de to-
dos os tipos e portes, incorporação
do conceito de Responsabilidade So-
cial e comprometimento dos funcio-
nários e dirigentes.
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