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A AngloGold Ashanti Brasil tem como valores organizacionais a segurança, a saúde, o meio ambiente, 
a qualidade e a responsabilidade social, baseado no compromisso com uma operação segura e 
sustentável. 

De forma a garantir a sustentabilidade de sua atividade, a AngloGold Ashanti Brasil, além de outras 
ações, adotará o Sistema de Gestão Integrada, que estabelece diretrizes, procedimentos 
e controles para o gerenciamento dos riscos associados aos seus processos e atividades.

O Sistema de Gestão Integrada será realizado mediante os seguintes princípios:

Esta política aplica-se às operações da AngloGold Ashanti no Brasil.

• Trabalhar de forma responsável, moral e
ética, sempre cumprindo os requisitos legais,
corporativos e aqueles acordados com as
partes interessadas;

• Melhorar continuamente o desempenho do
seu Sistema de Gestão Integrado por meio
de processos de gerenciamento de perigos,
riscos e controles críticos, estabelecimento
e realização de objetivos e metas técnica e
economicamente viáveis;

• Avaliar, prevenir e mitigar continuamente os
impactos ao meio ambiente, à segurança, à
saúde e socioeconômicos de suas atividades,
bem como gerenciar os riscos associados;

• Estabelecer e manter um ambiente de trabalho
seguro e produtivo, garantindo que tenha
pessoas competentes e capazes para as
funções, equipamentos e sistemas adequados,
e procedimentos de trabalho seguros;

• Fornecer locais de trabalho seguros e
saudáveis, livres de acidentes, incidentes e
doenças relacionados ao trabalho;

• Ser transparente e manter um diálogo
permanente, aplicando uma abordagem
consultiva, participativa e construtiva
nas interações com seus empregados,
contratados e outros;

• Promover os Direitos Humanos e respeitar
as normas internacionais;

• Tratar todos com dignidade e respeito;

• Promover a consciência desta Política e
de suas responsabilidades para o pleno
atendimento da mesma pelos seus líderes,
empregados, contratados e outras partes
interessadas.

Por isso, e sustentada por estes princípios, observados de maneira efetiva por sua 
liderança, a AngloGold Ashanti Brasil através de seu Presidente Brasil e apoiado pelo 
Comitê Executivo, compromete-se, na execução do Sistema de Gestão Integrada, a:

• O compromisso com a segurança e saúde de
seus empregados, contratados e outras partes
interessadas que possam ser afetadas por
suas operações;

• A adoção de ações que demonstrem o
respeito e proteção ao meio ambiente e
prevenção à poluição;

• A gestão eficaz de recursos naturais e
energéticos;

• O compromisso com a qualidade de seus
produtos e serviços;

• A contribuição para o desenvolvimento local
e melhoria das comunidades onde está
presente;

• A excelência operacional por meio da melhoria
contínua e da inovação.




