
 

 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA ANGLOGOLD ASHANTI 
 

A AngloGold Ashanti é uma empresa de destaque na indústria global da mineração. Nós somos movidos por 
valores; nossos valores e princípios de negócio orientam as ações de cada pessoa que trabalha na empresa.  

A segurança é nosso primeiro valor. Como Chefe Executivo e membro do Comitê Executivo da empresa, 
tenho a responsabilidade geral de garantir que todos os aspectos de nossos negócios refletirão esse valor. Ao 
mesmo tempo, temos a responsabilidade individual e coletiva de trabalhar com segurança e de cuidar um do 
outro. 

Os objetivos de nossa Política de Segurança são assegurar que nós: 

• Criaremos ambientes de trabalho seguros, livres de incidentes e de doenças ocupacionais. 
• Cultivaremos uma cultura de consideração e confiança, em que as questões da empresa são discutidas 

com a responsabilidade e atenção que caracterizam nossa forma de trabalhar. 
• Aperfeiçoaremos continuamente nosso desempenho em Segurança. 

Vivenciar a Segurança como nosso primeiro valor significa que a saúde e a segurança de nossos empregados e 
das comunidades em que atuamos serão nossa primeira preocupação. 

Nenhuma atividade será programada ou empreendida se não puder ser feita com Segurança. 

Na AngloGold Ashanti, nós cumprimos todas as leis, regulamentos e diretrizes de Segurança aplicáveis. 
Desenvolvemos nossos Sistemas de Gestão de Segurança com base em normas internacionalmente 
reconhecidas.  

Para garantir sua conformidade, nós avaliamos a eficácia desses sistemas por meio de auditorias periódicas, 
cujos resultados são comunicados ao Conselho de Administração da empresa. A AngloGold Ashanti gerencia 
os riscos capacitando seus empregados a trabalhar com Segurança, em um ambiente de cooperação mútua. 

Esta visão está assentada em uma cultura de diálogo, em que muitas vozes participam e contribuem para a 
estruturação de nosso modo de trabalhar, e para a nossa proteção contra os riscos conhecidos e aqueles que 
ainda não foram identificados.  

Nosso enfoque é desenvolver a organização até que alcancemos uma cultura em que todos estarão 
envolvidos em um processo de aprendizagem que estimula a conscientização da natureza dos riscos 
presentes e futuros. 

Os objetivos desta política serão alcançados se trabalharmos em conformidade com nosso valor de Segurança 
e nossos princípios de negócios: 

A Segurança é nosso primeiro valor. 

• Definimos claramente as responsabilidades de cada um pela Segurança. 
• Entendemos e gerenciamos perigos e riscos. 
• Envolvemos todos os trabalhadores nos diversos aspectos de seu trabalho. 
• Apoiamos as ações de nossos empregados, fornecendo-lhes os recursos necessários para que realizem 

suas tarefas. 
• Temos um compromisso incansável e abrangente com a Segurança – dentro e fora do ambiente de 

trabalho. 
• Desenvolvemos uma cultura de aprendizagem em que nos mantemos receptivos às novas possibilidades 

– vivenciamos nossos valores quando eles se tornam realidade. 
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Nota: O termo Segurança inclui segurança do trabalho, saúde e bem-estar. 


