
Todas as fotos 
apresentadas no 

relatório foram feitas 
antes da pandemia de 
covid-19. Além disso, 

tomamos todos os 
cuidados na impressão 

do material.
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Ao completar 185 anos de 
operação no Brasil, temos a 
certeza de que não construímos 
nossa história sozinhos. As 
comunidades das regiões 
onde atuamos são de extrema 
importância para dar vida ao  
que fazemos.

Barão de Cocais é uma delas. 
Queremos contribuir para tornar 
essa cidade melhor em função de 
nossa presença, um dos nossos 
valores. Sempre com o cuidado de 
apoiar o desenvolvimento local, 
respeitando suas tradições. 

AngloGold Ashanti  
e Barão de Cocais

Em um ano comemorativo para nós, em 
que celebramos 185 anos de operação 
no Brasil, preparamos uma série de 
ações especiais, entre elas o plantio 
de 185 mudas de diversas espécies 
em Barão de Cocais, evidenciando, 
de forma simbólica, nosso elo com as 
pessoas e a responsabilidade com o 
meio ambiente, também um valor da 
nossa empresa. Mais uma vez nossos 
empregados nos surpreenderam com 
um número crescente de participações 
nos programas De Mãos Dadas e 
Leão Solidário. Confira, nas próximas 
páginas, as iniciativas realizadas na 
cidade ao longo de 2019.

O que nos trouxe até aqui  
ainda vai nos levar muito além.

O plantio de mudas em comemoração aos nossos 185 anos contou 
com a participação da comunidade de Barão de Cocais
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R$ 4,4 milhões 
DESTINADOS A  
COMPRAS LOCAIS 

R$ 450 mil 
EM INVESTIMENTO SOCIAL* 

790 
EMPREGOS GERADOS NA 
CIDADE, DIRETOS E INDIRETOS

Confira nossos resultados em  
Barão de Cocais em 2019:

De Mãos Dadas 
Inspiramos nossa equipe a 
conhecer e experimentar a vida 
dentro das comunidades onde 
atuamos, oferecendo a elas o 
que temos de melhor, seja com 
conhecimento ou com a pura e 
simples boa vontade de ajudar. 
Engajamos nossos empregados 
por meio de um programa de 
voluntariado que, a cada ano, 
tem envolvido mais e mais 
pessoas no convívio com as 
comunidades. Ao todo, foram 
seis instituições apoiadas,  
142 participações voluntárias, 
com 571 horas doadas, quase  
cinco vezes mais que em 2018, e 
1.050 pessoas beneficiadas em  
Barão de Cocais. 

Leão Solidário  
Prezamos ações que 
resguardem os direitos da 
criança e do adolescente.  
Por isso, incentivamos nossos 
empregados a fazer doações 
livres ou destinar parte do 
seu Imposto de Renda devido 
para esta causa. O valor 
arrecadado, recorde nesta 
edição, é usado para apoiar 
instituições das cidades onde 
atuamos por meio do Fundo da 
Infância e Adolescência (FIA) e 
da Lei de Incentivo ao Esporte.

518 participações no Leão Solidário
R$ 262 mil arrecadados pelo programa
R$ 30,8 mil destinados a Barão de Cocais

Contato AngloGold Ashanti 
 Telefone: 0800 72 71 500 

(ligação gratuita)
 E-mail: canalderelacionamento@

anglogoldashanti.com.br

*Recursos próprios e incentivados

Plataforma Boa Vizinhança
Procuramos estar próximos da comunidade e fazer com que as pessoas se sintam confortáveis para dialogar 
conosco. Assim, criamos o Boa Vizinhança, plataforma que engloba diversos canais de relacionamento com os 
moradores,  permitindo  o diálogo aberto e reforçando nossa relação de transparência.

Canal de Relacionamento 
A comunidade pode entrar em contato em caso  
de dúvidas, solicitações, sugestões, reclamações ou elogios.  
Para a tranquilidade dos moradores, nosso  
canal de relacionamento funciona 24 horas, todos os dias.



24 reuniões 
com 532 
participantes

Em 2019, foram 
investidos  
R$ 4,4 milhões 
em compras 
em Barão de 
Cocais.

Reuniões Boa 
Vizinhança
Periodicamente, convidamos 
os moradores para conversar 
sobre temas importantes para a 
empresa e a comunidade.

algumas cidades onde atuamos. 
Uma iniciativa simbólica que 
reforça nosso compromisso 
com o meio ambiente e o futuro 
do nosso planeta. O plantio foi 
promovido pelo nosso Programa 
de Educação Ambiental (PEA) 
e contou com a colaboração de 
voluntários das comunidades. Em 
Barão de Cocais, as mudas foram 
plantadas na Fazenda Soledade, 
onde, em breve, ajudarão a 
transformar o clima e a paisagem.

Programa de 
Educação 
Ambiental (PEA) 
O plantio das mudas foi 
apenas uma das ações de um 

amplo programa que, a cada 
ano, envolve empregados, 
prestadores de serviço e 
comunidades na conscientização 
sobre a sustentabilidade.  
O programa tem forte conexão 
com a área da educação, 
oferecendo capacitação para 
professores e atividades 
recreativas para alunos.
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15 ações realizadas pelo PEA, 
3 vezes mais que em 2018 

364 participantes
 
27 horas de atividades 

Com a ação de plantio de mudas, 
plantamos 1.295 árvores nas sete 
cidades onde atuamos. Confira o vídeo 
da ação. Use a câmera ou aplicativo do 
seu celular e acesse pelo QR Code. 

Compras locais
Priorizamos a contratação 
de fornecedores locais como 
forma de colaborar para o 
desenvolvimento econômico  
da região.

Desenvolvi-
mento de  
fornecedores 
Entre nossos fornecedores, 
auxiliamos as micro e pequenas 
empresas a potencializar seus 
negócios de forma sustentável. 
Além de capacitá-los para 
atender às nossas demandas, 
os preparamos, também, para 
atender todo o mercado com 
qualidade e eficiência. Essa 
iniciativa é realizada por meio do 
programa Sustentabilidade na 
Cadeia Produtiva, em parceria 
com a Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg), e 
beneficiou quatro empresas de 
Barão de Cocais em 2019. 

Contratação 
local
Contribuímos para a geração de 
renda e emprego nas cidades 
vizinhas às nossas operações, 
priorizando a contratação de mão 
de obra local. Em 2019, foram 
gerados 357 empregos diretos e 
433 empregos indiretos em  
Barão de Cocais. 

Presenteando  
a cidade
Uma das ações mais importantes 
realizadas na comemoração do 
aniversário de 185 anos da nossa 
empresa foi o plantio de 185 
mudas de diversas espécies em 
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