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Estamos muito animados por revelar nosso relatório de sustentabilidade inaugural. Nas
páginas a seguir, você poderá explorar histórias e resultados que capturam o desempenho
da Great Panther em sustentabilidade durante 2019. Desde a geração de benefícios para as
comunidades em que atuamos até a proteção dos ecossistemas locais, estamos trabalhando
para gerar impactos sociais, ambientais e econômicos positivos.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS
Esta publicação faz parte do nosso conjunto
de geração de relatório de 2019, que inclui:
Índice da GRI
Dados de desempenho de
sustentabilidade
Análise e discussão de gestão e
declarações financeiras
Formulário de informações anuais
Circular de informações de gestão

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

2

MINING LIMITED

COMO ELABORAMOS NOSSO RELATÓRIO

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

Nosso relatório de sustentabilidade traz
uma visão geral dos compromissos de
sustentabilidade da Great Panther com as
partes interessadas e nosso progresso nessas
áreas ao longo do tempo.

Relevância e estrutura do relatório
O ano de 2019 é o primeiro em que estamos produzindo um
relatório de sustentabilidade. Preparamos o relatório usando
os padrões da Iniciativa de relatório global (GRI): opção
Central.

DESEMPENHO POR TÓPICO
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19

Nosso relatório foca em tópicos relacionados à
sustentabilidade que são considerados “relevantes”.
Orientados pela definição de GRI, vemos os tópicos
relevantes como impactos econômico, social e ambiental da
organização e os problemas que influenciam a avaliação e as
decisões das partes interessadas. Para acessar uma lista dos
nossos tópicos relevantes e como eles foram determinados,
consulte a seção Avaliação de materialidade 2019.

Saúde e segurança
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Veja nosso índice da GRI de 2019.
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Escopo do relatório

Controle de qualidade

Este relatório abrange as atividades e os resultados das
seguintes operações:

Dedicamos tempo e esforços consideráveis para gerenciar
os processos de coleta de dados e controle de qualidade
para referenciar e relatar com precisão nosso desempenho
em sustentabilidade. Para garantir informações precisas e
abrangentes, este relatório foi produzido pela gerência da
Great Panther com o apoio de consultores externos.

• Nossa sede em Vancouver, Canadá
• Nossas duas minas no México: o Complexo Mineiro de
Guanajuato, no estado de Guanajuato, e a mina Topia, no
estado de Durango
• Nossa mina Tucano, no Brasil, e
• Nossa mina Coricancha, no Peru, que está sob cuidados e
manutenção
Este relatório não inclui informações sobre:

Para ter uma visão completa do nosso desempenho e de
nossas atividades comerciais, leia este relatório em conjunto
com nosso Formulário de informações anuais de 2019,
nossas declarações financeiras e nosso MD&A, disponíveis
em nosso site na www.greatpanther.com.

• Propriedades em diversos estágios de exploração,
incluindo El Horcón, Santa Rosa, Plomo e Argosy.
Os dados reportados refletem o desempenho durante
nosso ano fiscal, de janeiro a dezembro de 2019. Todos
os indicadores-chave de desempenho reportados para a
operação de Tucano em 2018 até 5 de março de 2019 se
referem ao período antes da aquisição e são fornecidos
apenas para fins de referência.
Ao longo deste relatório, “Great Panther”, “nós” e “nosso”
referem-se à Great Panther Mining Limited e suas
subsidiárias. Todos os valores monetários são reportados em
dólares americanos, a menos que indicado de outro modo.
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Jornada do nosso relatório de sustentabilidade

O impacto da COVID-19

O relatório de sustentabilidade de 2019 da Great Panther
se baseia em nosso compromisso duradouro de ser uma
empresa responsável. Temos um histórico de adotar práticas
sustentáveis em áreas importantes das nossas operações e
da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo que causamos
um impacto positivo nas comunidades em que atuamos.
Nos últimos anos, estivemos preparando nossa organização
para medir e reportar publicamente nosso desempenho em
sustentabilidade, preparando nossa “casa” com a criação de
sistemas de coleta de dados, definindo indicadores-chave
de desempenho e nos alinhando à estrutura de geração de
relatórios da GRI.

Durante os estágios finais de preparo deste
relatório, nossa empresa sofreu um impacto
significativo da pandemia da COVID-19. Tivemos
que nos adaptar rapidamente às condições
variáveis, mantendo como prioridade máxima
a saúde e a segurança dos nossos funcionários
e das nossas comunidades locais. Todas as
operações implementaram planos de pandemia
que estavam alinhados às autoridades de saúde
locais e às diretrizes da Organização Mundial da
Saúde.

• Em 2017, preparamos um roteiro para gerar relatórios
e concluir nossa primeira avaliação de relevância
envolvendo nossas equipes de gestão e 11 grupos de
partes interessadas no México e no Canadá.
• Em 2018, guiados pela estrutura da GRI, produzimos
um relatório de sustentabilidade interno para nossas
equipes, que proporcionou uma base excelente para o
aprendizado. Esse processo nos permitiu identificar outras
áreas que exigem sistemas de rastreamento novos ou
melhores para garantir que possamos reunir dados de
maneira consistente em locais no México, no Canadá e no
Peru.

• Em março de 2019, concluímos a aquisição de Tucano.
Considerando o impacto transformador dessa grande
aquisição, decidimos adiar o lançamento do nosso
relatório de sustentabilidade inaugural até 2020 e
focamos nossos esforços na revisão dos sistemas e no
alinhamento interno das prioridades de sustentabilidade
em nossas operações novas e existentes. Como resultado,
conseguimos incluir os dados de Tucano de 2018 neste
relatório para fins de comparação. Em alguns casos, não
conseguimos incluir todos os dados de desempenho
principais de Tucano, mas eles serão incluídos em
relatórios futuros à medida que os sistemas forem
desenvolvidos.
Ao embarcarmos nessa jornada dos relatórios de
sustentabilidade, teremos muito mais para compartilhar
nos próximos anos. Estamos comprometidos em melhorar
e aumentar nossa transparência e práticas de divulgação,
assim poderemos comunicar informações úteis e valiosas
para as partes interessadas da Great Panther.
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Como este relatório está associado ao ano
fiscal de 2019, ele não detalha todas as nossas
ações específicas para colaborar com as partes
interessadas ao longo de toda essa crise global.
Acesse nosso site para saber mais sobre esses
esforços. Gostaríamos de observar que nossas
metas e nossos planos de sustentabilidade para
2020, que foram estabelecidos no início do ano,
podem ser afetados porque reconhecemos que o
progresso em alguns deles provavelmente sofrerá
atrasos por conta da pandemia.
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NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

26

33%

por funcionário e contratado em
média, com mais de um terço do
tempo dedicado à segurança

na taxa de acidente global
(total de 24 acidentes que
ocasionaram perda de tempo)

HORAS DE TREINAMENTO

228M

94,2%

em valor econômico

o que representa US$182 milhões
gastos no Brasil, no México
e no Peru

$

DE AQUISIÇÕES LOCAIS

DISTRIBUÍDOS

4,8M

$

EM PROTEÇÃO
AMBIENTAL

incluindo auditorias, treinamento
e monitoramento ambiental

84%
DA ÁGUA

reciclada e reutilizada
em nossas operações
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REDUÇÃO DE

372.000+

$

EM INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE
incluindo projetos socioeconômicos,
de segurança pública e de herança

QUASE

9.500
ÁRVORES

plantadas como
parte dos esforços de
reflorestamento
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É um verdadeiro privilégio, em minha nova função como Presidente e CEO da Great Panther,
convidar vocês a revisar nosso relatório de sustentabilidade de 2019. A ideia da “mineração
para o bem” está enraizada em minha formação e complementa bem o compromisso da Great
Panther de ser uma organização sustentável.
Por ter crescido em uma fazenda no Zimbábue, na África,
onde minas e fazendas operavam lado a lado, vi em primeira
mão o modelo da boa vizinhança. Os recursos naturais
estavam sendo desenvolvidos de maneira responsável
por ambas as partes, oferecendo benefícios econômicos
e emprego para a comunidade. Os fazendeiros criaram
infraestruturas como represas e estradas e as mineradoras
criaram instalações para a comunidade, como centros
esportivos e clínicas, que os fazendeiros eram incentivados
a usar. Ainda que ambas as partes competissem pela terra
e pela água, elas se envolviam em atividades coletivas e
ajudavam uma a outra.
Essa experiência de coexistência entre fazendeiros e
mineradoras me deixou com uma impressão duradoura que
acredito que simboliza o conceito de sustentabilidade, tão
discutido hoje em dia. Pensando no fato de que devemos ser
guardiões responsáveis da Terra para as gerações futuras, no
fim das contas, trata-se de sermos bons vizinhos, respeitando
uns aos outros e colaborando com metas em comum para
alcançar o bem-estar mútuo.
Essa imagem da cidadania corporativa se traduz diretamente
para a mineração. Nesse contexto, somos convidados
em locais onde as pessoas já viviam muito antes de as
mineradoras começarem a extrair os recursos. E, como bons
vizinhos, devemos respeitar que recursos locais, como água,
árvores e biodiversidade, são bens preciosos que devem ser
priorizados em equilíbrio com outros benefícios locais, como
emprego e impacto econômico.
Com essa mentalidade, estou muito orgulhoso por fazer
parte da Great Panther, uma organização que há muitos anos
vem honrando os princípios da sustentabilidade de maneira
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constante e discreta. Nossos colaboradores entendem que
esse setor tem relação com muitas partes interessadas,
e devemos nos unir para resolver problemas, chegar a
resultados positivos em conjunto e olhar para a importância
futura de nossas ações. Esse foco nos impactos locais e no
respeito pelos costumes e pelas culturas é possibilitado por
nossa ênfase na gestão diária das minas pelas equipes locais
que trabalham em estreita colaboração com o restante da
família Great Panther e as partes interessadas locais.
Levamos muito a sério os grandes desafios que enfrentamos.
Na área da saúde e segurança, por exemplo, é importante
reconhecer que precisamos melhorar. Há mudanças que
precisamos fazer e que faremos para fortalecer nossas
práticas e nossa cultura de segurança. É crucial mantermos
a saúde das nossas comunidades, dos nossos funcionários e
dos nossos contratados. A ameaça da COVID-19 exige esforço
e vigilância constante para reduzirmos os riscos enfrentados
pelas partes interessadas.
Embora haja determinadas áreas em que podemos melhorar,
tenho confiança de que estamos bem posicionados para
fazê-lo, graças à contribuição impressionante de nosso
cofundador, Bob Archer, que recentemente deixou seu
cargo de liderança. Com o exemplo de Bob e a dedicação
de toda a nossa equipe, a Great Panther pode continuar a
ganhar espaço como uma boa vizinha, que tem a confiança
das comunidades e é conhecida como líder empresarial em
nosso pequeno planeta compartilhado.

Rob Henderson
Presidente, CEO e diretor
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SOBRE A GREAT PANTHER
A Great Panther é uma empresa de mineração de ouro e prata. Nossos
negócios principais envolvem avaliação, aquisição, desenvolvimento
e produção de metais preciosos a partir de nossas propriedades de
mineração nas Américas.
Atualmente, operamos três minas de produção: Tucano, no norte do Brasil, e duas minas de prata
primárias no México, o Complexo Mineiro de Guanajuato e Topia. Os principais mercados para
nossos concentrados metálicos e barras de ouro doré são comerciantes de metal, fundições e
refinarias na Europa, no México e na Ásia.
Great Panther tem sede em Vancouver, no Canadá, e está listada na Bolsa de Valores de Toronto
sob o símbolo GPR e na Bolsa de Valores Americana de Nova York sob o símbolo GPL.
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Transformação recente
O ano de 2019 foi um período de grande transformação para a Great Panther por
conta da aquisição de Tucano. Essa importante transação transformou a Great
Panther em uma produtora de ouro e prata em expansão nas Américas, com um
portfólio sólido e diversificado de minas, um projeto de crescimento em estágio
avançado e ativos de exploração. Como resultado, quase triplicamos a produção
anual, alcançando cerca de 147.000 onças de ouro equivalente em 2019; um
aumento de 182% em comparação com 2018. As receitas também aumentaram
em 234%. Como o ouro se tornou nosso metal principal, o nome da empresa
mudou de Great Panther Silver Limited para Great Panther Mining Limited.

Missão
Nossa missão é produzir ouro e prata com segurança, sustentabilidade
e lucratividade para o benefício dos nossos investidores, funcionários e
comunidades.

Visão
Nossa visão é crescer para nos tornarmos o maior produtor de ouro e
prata intermediário, com uma base de reserva substancial ao adicionar
e atualizar nosso portfólio de ativos nas Américas. Buscamos alcançar
excelência em todos os aspectos dos nossos negócios, incluindo
segurança, eficiência, valor para as partes interessadas, desempenho
social e ambiental, e sermos respeitados por nossos investidores,
funcionários e comunidades.

SEGURANÇA

A segurança é nossa prioridade
antes de agir, em todos os
trabalhos, todos os dias. Evitamos
danos ao cuidarmos uns dos
outros, de nossas comunidades e
do ambiente porque a vida é o que
mais importa.

EXCELÊNCIA

Temos orgulho do nosso
trabalho, oferecemos nosso
melhor e nos esforçamos
para proporcionar melhorias
contínuas e ideias
inovadoras. Buscamos
exceder com consistência
nossas metas e as
expectativas das partes
interessadas e uns dos
outros.

VALORES

Nossos valores são
a espinha dorsal das
nossas atividades e
irão guiar nossos
comportamentos e
ações, todos os
dias, em todo lugar.

Temos consideração pelos
outros, por suas ideias e
crenças, ao ouvirmos e nos
comunicarmos de maneira
direta e aberta. Valorizamos a
diversidade e respeitamos a
dignidade das nossas partes
interessadas porque o que
fazemos afeta a vida de muitas
pessoas.

RESPONSABILIDADE
INTEGRIDADE

Conduzimos nossos negócios
com honestidade em tudo o
que fazemos para criar e
manter a conﬁança e bons
relacionamentos com todas as
nossas partes interessadas.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

RESPEITO

Assumimos nossas
responsabilidades e cumprimos
nossos compromissos. Também
assumimos nossos erros, corrigimos
o caminho e aprendemos a fazer
melhor. Insistimos que nossos
funcionários, fornecedores e
parceiros assumam a
responsabilidade e deem
o exemplo.
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compromissos de
sustentabilidade
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Gestão de sustentabilidade
e governança

• 1,3 milhões de onças de ouro produzidas desde 2005; a mina produziu
123.867 onças de ouro em 20191
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• Força de trabalho de 473 funcionários mais 1.062 contratados;
100% brasileiros

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

COMPLEXO MINEIRO DE GUANAJUATO (GMC) – MÉXICO

Nossa contribuição para
as SDGs
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• Uma série de minas de prata subterrâneas com plantas convencionais de
britagem, trituração, moagem e flotação que produzem concentrados de
prata-ouro
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• Produziu 1.517.853 onças equivalentes de prata em 2019
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• Força de trabalho de 118 funcionários mais 488 contratados;
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34
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37

Aquisição e contratação local

40

• Uma série de minas de prata subterrâneas com plantas convencionais de
britagem, trituração, moagem e flotação que produzem concentrados de
prata-ouro-chumbo-zinco

Envolvimento da comunidade
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MÉXICO

TOPIA
PRINCIPAL

EL HORCÓN

PRODUTOR DE

SANTA ROSA

PRATA

• Produziu 1.548.336 onças equivalentes de prata em 2019

Treinamento e
desenvolvimento
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• Força de trabalho de 152 funcionários mais 386 contratados;
100% mexicanos

Diversidade e
oportunidades iguais

52

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E EXPLORAÇÃO

Ética e transparência
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• Coricancha, um projeto em estágio avançado no Peru
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• Projeto El Horcón e projeto Santa Rosa, nos arredores de Guanajuato, México
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• Projeto Plomo, no estado de Sonora, México
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TUCANO
PRODUTOR DE OURO

GMC
PRODUTOR DE PRATA-OURO

CORICANCHA
PRINCIPAL PROJETO DE PRATA-OURO

BRASIL
Lima

PERU

Rio de Janeiro

• Projeto Argosy, distrito de Red Lake, noroeste de Ontário, Canadá

1. Consulte a página 64 para o resultado operacional completo de 2019.
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projeto de
desenvolvimento

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

em dinheiro e
equivalentes em
dinheiro1

1. Adicionar nota de rodapé em 31 de dezembro
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NOSSA ABORDAGEM PARA A SUSTENTABILIDADE
MINERAÇÃO PARA O BEM
A “mineração para o bem” descreve o compromisso duradouro da Great Panther de ser
uma empresa de mineração responsável, que cria valor para todas as partes interessadas e
comunidades em que atuamos. Temos uma forte crença de que a mineração pode ser uma
força positiva para o desenvolvimento econômico e social, de maneira a beneficiar os locais
onde atuamos. Ao transformarmos nossa organização para o futuro, continuamos focados em
sermos bons cidadãos corporativos que respeitam, ouvem e atuam de modo a alcançar o bem
comum e o sucesso sustentável.
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A sustentabilidade é um imperativo
estratégico para a Great Panther. Nossas
partes interessadas também levam isso
muito a sério. Além disso, nesse mundo em
rápidas mudanças, a sustentabilidade nunca
foi tão importante.
Operar de maneira sustentável é algo que está incorporado
em nossa missão: produzir ouro e prata com segurança,
sustentabilidade e lucratividade para o benefício dos nossos
investidores, funcionários e comunidades. Nossa Política de
sustentabilidade articula nossos compromissos específicos
em três áreas principais, que acreditamos que oferecem
a base para uma empresa de mineração sustentável:
saúde e segurança, responsabilidade ambiental e
desenvolvimento e envolvimento da comunidade.
Trabalhamos arduamente para desenvolver e implementar
programas, iniciativas e resultados em cada uma dessas
áreas.

Cumprir esses compromissos nos ajuda a conquistar e
manter a aceitação social (também conhecida como licença
social para operar), o que, por sua vez, colabora com a
criação de um valor sustentado para todas as nossas partes
interessadas. Todos que trabalham ou representam a Great
Panther são responsáveis por colaborar e contribuir com
nossa pauta de sustentabilidade. Isso inclui cada diretor e
funcionário independente da Great Panther e todas as suas
subsidiárias, bem como contratados e terceiros que realizam
atividades para a empresa ou em nome dela.
Este ano tem um marco significativo com o lançamento do
nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Com o respaldo
do nosso histórico de ações em torno da sustentabilidade,
esse relatório representa uma etapa crucial na busca de
uma maior transparência em nossos esforços e impactos, ao
mesmo tempo que permite que nós mesmos e nossas partes
interessadas avaliem nosso desempenho e onde precisamos
melhorar.

RECONHECIMENTO EM 2019
Ambas as operações mexicanas receberam a
distinção “Empresa socialmente responsável”
da CEMEFI e da AliaRSE (o Centro mexicano de
filantropia e a Aliança para responsabilidade
social no México). Nosso Complexo Mineiro
de Guanajuato recebeu sua 10ª distinção
consecutiva, enquanto Topia recebeu sua 3ª.

Principais áreas de foco de sustentabilidade

SAÚDE E SEGURANÇA

MEIO AMBIENTE

A saúde e a segurança dos nossos
funcionários, contratados e visitantes terá
prioridade sobre qualquer outra coisa. Se
uma tarefa não puder ser realizada com
segurança, ela não deve ser realizada.

Temos o compromisso de operar
nossas minas e projetos de maneira
ambientalmente responsável para as
gerações atuais e futuras.
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DESENVOLVIMENTO E
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
Acreditamos que a mineração pode ser
uma força positiva para o desenvolvimento
econômico e social, além de beneficiar as
comunidades e os países onde atuamos.
Nossa meta principal é conduzir nossas
atividades corporativas de maneira
responsável e sermos bem recebidos e
respeitados nas comunidades em que
atuamos.
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Nossa governança e gestão de sustentabilidade refletem a
prioridade que a Great Panther dá a essa questão. Nosso
Conselho de Diretores e equipe de gestão trabalham em
conjunto para promover valor para as partes interessadas e
resultados positivos em sustentabilidade.

CONSELHO DE
DIRETORES

Esse conselho também é responsável por supervisionar
a gestão dos assuntos da empresa e por tomar decisões
estratégicas sobre assuntos que nos são relevantes, incluindo
questões sociais, ambientais e econômicas que importam
para nossas diversas partes interessadas. Guiado pelo
Mandato da Diretoria, nosso comitê tem o compromisso de
tomar decisões baseadas nos princípios de responsabilidade,
ética e transparência.
A maioria dos nossos membros do conselho é independente
da gestão, conforme exigido pela Canadian Securities
Administrators. Cada diretor é eleito para ocupar o cargo
até a próxima reunião geral anual ou até que um sucessor
seja eleito ou nomeado. O conselho cumpre seu mandato
diretamente e por meio de seus comitês em reuniões
regularmente programadas ou conforme necessário. Os
comitês do conselho atualmente consistem em: Comitê de
auditoria; Comitê de pessoas e cultura; Comitê de nomeação
e governança corporativa; e Comitê de segurança, saúde,
ambiental, social, técnico e operacional (SHESTOC). Todos
os comitês são independentes da gestão e se reportam
diretamente ao conselho.
O SHESTOC, em particular, tem a maior parte das
responsabilidades de supervisão relacionadas aos nossos
esforços de sustentabilidade de linha de frente, e seu
estatuto de comitê foi atualizado em 2019 para incluir
questões de desempenho social. O SHESTOC analisa e
monitora os aspectos de segurança, saúde, ambientais,
sociais, técnicos e operacionais dos programas de mineração
e exploração da Great Panther, incluindo a garantia de que as
políticas, práticas e pessoal adequados estejam em vigor.

Comitê de SHESTOC
Comitê de Auditoria

PRESIDENTE E
CEO

Comitê de Nomeação e
Governança Corporativa
Comitê de Pessoas e Cultura

CFO E SECRETÁRIO
CORPORATIVO

COO

VP DE OPERAÇÕES
REGIONAIS

VP DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL

VP DE PESSOAS E
CULTURA

VP DE FINANÇAS

Supervisão dos sistemas
de SHE para garantir as
operações responsáveis

Supervisão dos sistemas
de desempenho social
para conquistar e manter
a aceitação social

Supervisão do
desenvolvimento
organizacional e do
envolvimento e da
cultura no local de
trabalho

Controle interno e
de sistemas para
conformidade regulatória
financeira

GERENTES GERAIS
DOS LOCAIS

Além disso, em 2019, fortalecemos nossa equipe de gestão
sênior, adicionando importantes cargos de liderança em uma
série de áreas operacionais, financeiras e outras.
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PRINCIPAIS PADRÕES E
POLÍTICAS
Valores corporativos
Código de ética e conduta
empresarial
Política de sustentabilidade
Política de investimento social
Política de local de trabalho
respeitoso
Política de divulgação
Política de denúncias

COMPROMISSOS E ASSOCIAÇÕES
Câmara de mineração mexicana (Cámara Minera
de Mexico, CAMIMEX)
Câmara de comércio canadense no México
(Cámara de Comercio del Canadá en Mexico,
CANCHAM) e sua força de trabalho de mineração
Centro mexicano de filantropia (Centro Mexicano
Para la Filantropía, CEMEFI)
Aliança para responsabilidade social corporativa
no México (Alianza para la Responsabilidad Social
en México, AliaRSE)
Câmara de comércio Canadá-Peru (Cámara de
Comercio Canadá-Perú)
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)

GOVERNANÇA

DIVULGAÇÕES

Conselho de Diretores

Relatório de sustentabilidade

Comitê de segurança, saúde,
ambiental, social, técnico e
operacional

Dados de desempenho de
sustentabilidade

Comitê de auditoria
Comitê de pessoas e cultura
Comitê de nomeação e
governança corporativa
Equipe de gestão corporativa
Equipes de gestão locais

Índice da GRI
Site da Great Panther
Formulário de informações
anuais
Circular de informações de
gestão
Declarações financeiras e
MD&A
Tabela de divulgação de
rejeitos de mineração

Associação Brasileira das empresas de Pesquisa
Mineral (ABPM)

Para obter mais detalhes sobre o mandato, membros,
comitês e processos do nosso Conselho, bem como nossas
políticas corporativas, consulte nossa Circular de informações
de gestão ou a seção de governança corporativa em nosso
site.
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Envolver-se com nossas partes interessadas
é fundamental para garantir que a Great
Panther continue relevante e responsiva.
Este relatório, bem como nossa empresa de forma mais
ampla, não seria possível sem um diálogo ativo e saudável
com nossas partes interessadas. Elas incluem aqueles que
são direta e indiretamente afetados por nossos negócios,
desde nossos funcionários, contratados, fornecedores e
acionistas até comunidades locais, governos e associações do
setor.
Só podemos ser cidadãos corporativos confiáveis e
respeitados se continuarmos a ouvir ativamente e responder
às nossas partes interessadas. A comunicação bidirecional é
crucial para identificar suas prioridades e preocupações. Por
sua vez, esse processo influencia a forma como tomamos
decisões, concentramos nossas energias e alocamos
recursos.
Consultar uma grande variedade de partes interessadas
que podem ser afetadas de diferentes formas ou que têm
visões diferentes sobre nossas atividades pode garantir
que os problemas identificados e as medidas de mitigação
propostas sejam genuinamente representativos das
necessidades, prioridades e preocupações de nossas partes
interessadas. Identificar, categorizar e mapear as relações
entre as partes interessadas nos ajuda a abordar as questões
que importam com as pessoas que mais se preocupam
com elas. Nossas equipes de relações com a comunidade
local identificam as partes interessadas da comunidade.
Por meio da nossa equipe de relações com investidores,
departamentos funcionais e contatos em nossas associações
do setor, identificamos outras partes interessadas,
incluindo acionistas, agências governamentais, acadêmicos,
associações não governamentais, investidores e analistas.

MÉTODOS DE ENVOLVIMENTO
Usamos diversos métodos para nos conectar com as partes
interessadas, incluindo:
• Consultas na comunidade
• Pesquisas e grupos de foco
• Mecanismos de comunicação de reclamações
• Processos de gestão de fornecedores
• Linha direta de denúncias
• Pesquisas e reuniões entre a gerência e os funcionários
• Reuniões entre a gerência e o sindicato
• Diálogo constante com governos e órgãos reguladores
locais
• Reuniões e chamadas com partes interessadas,
investidores e credores
• Conferências e fóruns
• Associações externas
• Avaliação de relevância
• Redes sociais
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Desde 2017, realizamos avaliações de
relevância para avaliar as questões sociais,
ambientais e econômicas prioritárias para
nossas partes interessadas, assim podemos
saber o que é importante para eles e onde
devemos concentrar nossos esforços. Essa
é uma das principais maneiras de consultar,
ouvir e responder.
Neste ano, atualizamos nossa avaliação de relevância, que
nos ajudou a identificar 11 temas relevantes prioritários.
Um consultor externo facilitou um processo abrangente e
inclusivo para garantir que coletássemos informações de
nossas diversas partes interessadas com base nos Padrões
de relatórios de sustentabilidade da GRI. Pesquisamos mais
de 520 pessoas de quase uma dezena de grupos de partes
interessadas dentro e fora de nossa empresa, abrangendo
quatro países. Realizamos entrevistas pessoais e por telefone
em cada local onde temos minas e na sede da empresa, bem
como um questionário on-line. Além disso, pesquisamos
tendências do setor, iniciativas de mercado e aspirações
nacionais e globais para avaliar questões relevantes.
Para garantir uma apresentação equilibrada e razoável
de nosso desempenho, usamos os princípios da GRI para
definir o conteúdo: relevância, completude (cobertura
suficiente), inclusão de partes interessadas e contexto de
sustentabilidade. O gráfico a seguir mapeia a lista completa
dos tópicos identificados na nossa última avaliação,
mostrando a importância relativa conforme pontuado por
partes interessadas internas e externas. Nem todos os
tópicos relevantes são de igual importância, e a ênfase neste
relatório, bem como em nosso trabalho de sustentabilidade,
está nos 11 tópicos considerados de maior prioridade.

RESULTADOS DE RELEVÂNCIA DE 2019: PRIORIDADE RELATIVA DE TÓPICOS DE SUSTENTABILIDADE
5

IMPORTÂNCIA PARA AS PARTES INTERESSADAS

INTRODUÇÃO

4

1

Saúde e segurança de nosso funcionários
e contratados

2

Criação de empregos

3

Relacionamento com nossas
comunidades

4

Gestão ambiental

5

Gestão de rejeitos ou rejeitos e
instalações de armazenamento

6

Gestão de resíduos perigosos e não
perigosos

7

Ética nos negócios

8

Treinamento e educação de empregados

9

Transparência

1

2

3
4 3

10 Práticas de contratação para
trabalhadores e fornecedores locais
11 Não discriminação
12 Gestão de água

2

13 Preparação para emergências para
nossas operações

5

12

8
10 9

16

1
20

18

14
15

11

17

14 Salários iguais para trabalho igual
6

15 Diversidade e igualdade de
oportunidades
16 Recursos dedicados a cuidar do meio
ambiente

7
13

17 Desempenho econômico do companhia
18 Práticas de direitos humanos

19

0

0

1

19 Remuneração competitiva e condições
trabalhistas

2

3

4

5

20 Medidas para prevenir o trabalho

IMPACTOS NOS ASPECTOS AMBIENTAL, ECONÔMICO E SOCIAL

Além disso, embora não seja classificado como altamente significativo pelas partes
interessadas externas e, portanto, não seja capturado na matriz, discutimos os seguintes
tópicos no relatório devido à sua importância para o nosso negócio e para a indústria de
mineração em geral:
•

Trabalho infantil

•

•

Tratamento de reclamações recebidas nas
operações

Treinamento em direitos humanos para o
pessoal de segurança física

•

Uso de energia em nossas operações

•

Potenciais impactos na biodiversidade

•

Das alterações climáticas

•

Liberdade de associação e acordos coletivos
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GRUPO DE PARTES
INTERESSADAS

REPRESENTAÇÃO DAS PARTES
INTERESSDAS NA AVALIAÇÃO DE
MATERIALIDADE 2019

Funcionários e contratados

Saúde e segurança de nossos funcionários e contratados
Gestão de rejeitos e instalações de armazenamento de
rejeitos
Gestão ambiental
Criação de empregos
Relacionamento com nossas comunidades

Comunidades locais

Relacionamento com nossas comunidades
Criação de empregos
Saúde e segurança de nossos funcionários e contratados
Gestão ambiental
Ética empresarial

Governos

Saúde e segurança de nossos funcionários e contratados
Gestão de rejeitos e instalações de armazenamento de
rejeitos
Ética empresarial
Criação de empregos
Relacionamento com nossas comunidades

521
respostas

318
80
71
26
16
10
9
3
2
1

Funcionário de GMP
Membro da comunidade
Organização não governamental (ONG)
Cliente
Instituição educacional
Serviços contratados de GPM
Partes interessadas
Governo
Fornecedor

ONGs

Analista

11

grupos
de partes
interessadas

3

TÓPICOS PRIORITÁRIOS EM 2019

idiomas

52

horas de
envolvimento
on-line

Partes interessadas e
investidores

Saúde e segurança de nossos funcionários e contratados
Gestão de rejeitos e instalações de armazenamento de
rejeitos
Ética empresarial
Gestão da água
Mudanças climáticas

Sindicato

Saúde e segurança de nossos funcionários e contratados
Criação de empregos
Aquisição e contratação locais
Direitos humanos
Diversidade e oportunidades iguais

4

países
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A Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) são um apelo à ação global para países, organizações e
todas as partes interessadas para trabalhar em colaboração
para a inclusão social, sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento econômico. São 17 objetivos no total.

A indústria de mineração tem uma oportunidade notável de mobilizar consideráveis recursos humanos, físicos, tecnológicos e
financeiros para o avanço dos ODS, especialmente em áreas remotas. A Great Panther apoia essa agenda ambiciosa e priorizou
os oito ODS a seguir, onde acreditamos que nossa empresa possa ter o maior impacto por meio do nosso trabalho contínuo de
sustentabilidade. Existem objetivos adicionais nos quais sentimos que nossa empresa pode progredir trabalhando ao lado do
governo, da sociedade civil e de outras organizações.

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

LINK PARA
A SEÇÃO DO
RELATÓRIO
Performance econômica
Compra e contratação local
Relações comunitáriast

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

LINK PARA
A SEÇÃO DO
RELATÓRIO

Performance econômica
Compra e contratação local

Treinamento e
desenvolvimento
Biodiversidade
Saúde e segurança

Rejeitos ou gestão de rejeitos e
instalações de armazenamento

Relações comunitárias
Treinamento e desenvolvimento

Ouvindo as partes
interessadast

Relações comunitárias
Performance econômica
Diversidade e igualdade de
oportunidades

Ética e transparência

Água
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DESEMPENHO POR TÓPICO MATERIAL
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SAÚDE E SEGURANÇA
Como o sucesso de nossa empresa depende
do bem-estar de nossos funcionários e
contratados em todos os momentos, a
segurança é o centro dos nossos valores
essenciais.

33%

1.647

de redução nos
acidentes em geral

consultas médicas na
comunidade de Topia
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

TREINAMENTO E GESTÃO EM SEGURANÇA

Saúde e segurança são questões que afetam trabalhadores
em todo o mundo. Os riscos de saúde e segurança são
inerentes a todas as operações de mineração, e a indústria
de mineração desenvolveu melhores práticas em níveis
internacional e nacional. Acreditamos que todas as lesões e
doenças ocupacionais podem ser evitadas e reconhecemos
que todos têm o direito de trabalhar em um ambiente de
trabalho seguro e saudável. Os possíveis riscos de segurança
em minas incluem trabalhar perto de equipamentos
pesados e trabalhar perto de faces de rochas na superfície
ou no subsolo. A saúde e a segurança também incluem a
prevenção de doenças ocupacionais ou lesões resultantes da
exposição a elementos nocivos, como ruído e poeira. É por
isso que a segurança é nossa prioridade, antes de agirmos,
em todos os trabalhos, todos os dias. Conseguimos evitar
danos ao cuidar uns dos outros, de nossas comunidades e
do meio ambiente, porque a vida é o que mais importa. Com
nosso compromisso de garantir que nossos funcionários e
contratados possam realizar seu trabalho com segurança,
nossa visão é que cada pessoa volte para casa em
segurança todos os dias. Esse tópico é considerado um
dos mais relevantes por nossos funcionários, contratados
e reguladores no contexto de todas as instalações da Great
Panther.

Todos os sites são responsáveis por produzir um
Plano de gestão de segurança. Esse plano estabelece a
responsabilidade clara pelo desempenho de segurança
e saúde, detalha os controles e práticas para minimizar
os riscos e garante auditorias eficazes dos sistemas de
segurança. Também existe a exigência de revisões e
atualizações regulares desses planos, com base no feedback
dos funcionários.
Por acreditarmos que a responsabilidade de trabalhar com
segurança é de cada um de nós, nos concentramos em
fornecer as habilidades, os equipamentos e os incentivos
necessários para que nosso pessoal trabalhe sempre de
forma segura e responsável. Investimos significativamente
em treinamento no local em nossas minas para cumprir as
regulamentações nacionais de segurança e em resposta às
consultas dos funcionários, que nos ajudam a identificar
questões específicas que requerem mais atenção. O
treinamento se concentra na criação de uma “cultura
de segurança” abrangente, inclusive por meio do nosso
programa SafeStart no México e do sistema Abordagems
(abordagem de segurança) no Brasil, que visa os valores,
as atitudes e o comportamento dos funcionários, de
contratados e de seus familiares.
Em alinhamento com a Declaração de saúde e segurança
que desenvolvemos para cada uma de nossas minas,
monitoramos os tipos e índices de lesões para entender se
nossos esforços aumentam efetivamente a segurança da
força de trabalho. Esses indicadores são:
• Taxa de incidentes – número de acidentes/horas-pessoa
trabalhadas x 200.000 horas trabalhadas
• Taxa de gravidade – número de dias perdidos/horaspessoa trabalhadas x 200.000 horas trabalhadas
• Doença ocupacional – número de pessoas que foram
oficialmente reconhecidas pelas autoridades sanitárias
locais com uma doença ocupacional
• Fatalidades
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MONITORAMENTO E ABORDAGEM AOS RISCOS
DE SEGURANÇA
Uma boa cultura de segurança inclui um processo
de melhoria constante por meio do qual os riscos
são continuamente identificados e gerenciados com
responsabilidade. Cumprir e ir além dos regulamentos de
segurança é essencial para nossos negócios. Trabalhamos
em estreita colaboração com o Ministério do Trabalho em
todos os países onde atuamos e realizamos auditorias para
identificar riscos e prevenir acidentes. Em todos os locais
de minas da Great Panther, conduzimos análises de risco
detalhadas para identificar os riscos e perigos associados
a todas as tarefas de rotina e especializadas. Durante esse
processo, avaliamos a probabilidade e a gravidade de uma
lesão. Esse processo resulta na recomendação do tipo de
equipamento a ser usado por funcionários do sexo feminino
e masculino e outras medidas de mitigação de riscos.
Atualizamos nossas análises de risco a cada um a dois anos
ou sempre que uma nova tarefa ou mudança no ambiente
justifique tal atualização.
Em alguns locais de nossas minas, contratamos terceiros
para realizar estudos específicos do ambiente de trabalho
(ruído, poeira, vibração, temperatura e iluminação). Os
resultados desses estudos determinam se a exposição atual
está ou não dentro do limite permitido pela norma.
Na Great Panther, temos tolerância zero para o uso de
álcool e drogas que podem prejudicar o julgamento de
um trabalhador e arriscar sua própria segurança ou a
segurança de outros. De acordo com a legislação local de
cada mina, realizamos testes de controle de álcool e drogas
periodicamente, de forma aleatória e após todos os acidentes
ou incidentes, para todos os funcionários e contratados. Os
testes podem ser feitos antes de iniciar um turno ou durante
o horário de trabalho. Qualquer pessoa com teste positivo
para drogas ou álcool antes de entrar nas instalações terá
o acesso às instalações negado. O resultado positivo em
um exame aleatório antes do início do turno ou durante o
horário de trabalho é motivo para demissão imediata.

21

MINING LIMITED

SAÚDE E SEGURANÇA

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

PREPARO PARA EMERGÊNCIAS

DESEMPENHO EM 2019

Temos um plano corporativo de crise e planos de resposta a
emergências para diferentes situações ou contingências em
cada operação. Esses planos são revisados e atualizados ao
longo do ano. Os planos de resposta a emergências têm o
foco de proteger nossos funcionários, o ambiente e nossos
ativos. Durante o ano, conduzimos atividades de preparo
para emergências para testar e refinar nossos procedimentos
para diversos incidentes, de deslizamentos de terra a
derramamentos de produtos químicos. Essas atividades
incluem exercícios de evacuação, simulações de emergência,
primeiros socorros e treinamento de busca e resgate por
nossas brigadas de emergência.

• Tivemos 24 acidentes com afastamento em nossas
instalações de mineração no México, no Peru e no Brasil.
Em conjunto, esses incidentes representam uma redução de
33% no índice de acidentes ano a ano. No entanto, o índice
de gravidade aumentou de 26,62 para 443,30 devido às
duas fatalidades descritas abaixo.
• Em Topia, foram realizados exames médicos anuais em
100% dos funcionários e concluímos a reabilitação do
campo de mineração para melhorar as condições de vida. O
ambulatório médico local para funcionários e membros da
comunidade realizou 1.647 consultas de saúde para nossos
vizinhos de Topia em 2019, sendo 60% delas para meninas e
mulheres, e 37% para crianças e adolescentes.
• Em nosso Complexo Mineiro de Guanajuato, criamos
um programa de reinserção de empregos para o pessoal
removido das operações por realizar ações de risco ou violar
procedimentos de segurança. Esse programa envolve os
familiares no processo de treinamento de conscientização.
• Em Coricancha, implementamos o Sistema de gestão
de segurança que a Great Panther usa em outros locais
operacionais, que inclui mapeamento de processos e
procedimentos, instalação de uma brigada de resgate
para a planta e a mina, implementação de ferramentas
como o programa de treinamento “PARE” e melhorias na
comunicação de incidentes e acidentes.
• Em Tucano, revisamos e atualizamos o Sistema de gestão
de segurança para garantir a consistência com outras
instalações da Great Panther. Também realizamos um
evento de treinamento de liderança, no qual 35 líderes se
reuniram para discutir melhorias na segurança do trabalho
e definir objetivos.
• O número de funcionários e contratados com doenças
relacionadas ao trabalho permaneceu em zero em toda a
empresa. Realizamos campanhas de vacinação para nosso
pessoal. Por exemplo, no Peru, realizamos 367 vacinações
para hepatite B e influenza e 67 testes de tuberculose.
• Continuamos a incentivar o envolvimento dos funcionários
na gestão da segurança. Os comitês de segurança em todos
os locais se reúnem regularmente uma vez por mês, após
incidentes de alto potencial ou quando qualquer um de seus
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membros solicita uma reunião extraordinária. No México e
no Peru, 100% dos nossos funcionários têm representação
nesses comitês formais de segurança e saúde conjuntos
entre gestores e funcionários. No Brasil, o comitê de saúde
e segurança representa 98,5% do nosso pessoal, já que
os funcionários do escritório do Rio de Janeiro não estão
incluídos porque o tamanho do escritório não exige isso.
• Como parte de nossas atividades de preparo para
emergências, realizamos oito exercícios em Coricancha,
quatro em Guanajuato, três em Topia e um em Tucano.
Entre eles, nossas duas minas mexicanas participaram
de um exercício de evacuação em todo o país em 19 de
setembro de 2019, para marcar os principais terremotos
que atingiram a Cidade do México naquela data em 2017 e
1985.
• Em Tucano, em parceria com o governo local e a Defesa
Civil, concluímos um treinamento abrangente de
simulação de emergência no caso de rompimento de uma
barragem de rejeitos. Para se preparar para esse exercício,
realizamos várias rodadas de diálogo com as comunidades
para fornecer a oportunidade de participar no preparo
e na revisão do plano de emergência externo. Veja o
estudo de caso na seção Envolvimento da Comunidade.
Como resultado, os membros da comunidade agora
têm um entendimento completo dos procedimentos de
emergência relacionados às instalações de rejeitos de
Tucano e como se preparar no caso improvável de uma
falha.

ACIDENTES COM AFASTAMENTO
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REAGINDO AOS ACIDENTES DE SEGURANÇA
Apesar de nosso foco constante e de nossas inúmeras
iniciativas em torno da segurança do trabalhador, durante o
ano ficamos tristes por duas fatalidades, ambas ocorridas em
novembro de 2019. No México, um desmoronamento isolado
na mina subterrânea de San Ignacio custou a vida de um
contratado. No Peru, um funcionário perdeu a vida na planta
de processamento de Coricancha.

México, 20 em nossa operação no Peru). Imediatamente,
começamos a agir para implementar essas melhorias, com o
trabalho continuando em 2020.

Melhorias de segurança no Peru

Melhorias de segurança no México

• Atualizar o plano de gestão de segurança

• Retreinar funcionários em procedimentos, sistemas e
protocolos operacionais seguros

• Implementar novas proteções e medidas de
segurança

Após os dois acidentes, realizamos investigações abrangentes
para avaliar como evitar que tais tragédias ocorram
novamente.

• Melhorar as ferramentas de comunicação de segurança

• Comissionar e preparar uma auditoria de segurança
de terceiros

Em 2019, concluímos uma revisão profunda de nossas
políticas, programas e treinamento de segurança
abrangentes em todas as operações e identificamos várias
áreas para aprimoramento (30 em nossa operação no

• Comissionar e preparar uma auditoria de segurança de
terceiros

• Criar um plano de gestão de controle do solo

• Retreinar funcionários em procedimentos, sistemas
e protocolos operacionais seguros

• Formalizar o plano de gestão de segurança

ESTUDO DE CASO

Testando procedimentos de preparo de emergência no Peru
Um recente exercício de resposta a emergências em
Coricancha destaca nossos esforços para garantir que
estejamos prontos para proteger nossas pessoas a
qualquer momento. Como parte do Plano anual de
segurança da operação, pelo menos oito exercícios são
concluídos a cada ano para evitar ou minimizar lesões,
danos e perdas.
Por exemplo, em julho de 2019, testamos as ações
de nossa equipe de resposta a emergências em
conformidade com as regulamentações peruanas.
Depois que nosso Departamento de assuntos
ambientais e da planta planejou um evento para
simular um deslizamento de terra na área das
barragens de rejeitos, a perfuração foi ativada e

os funcionários receberam a orientação de seguir os
procedimentos de resposta para identificar os pontos fortes
e fracos do plano de emergência existente.
Durante esse exercício, descobrimos que a reação da equipe
de supervisão e da mina foi muito boa e bem coordenada;
no entanto, identificamos a necessidade de melhorar a
comunicação durante uma crise e aprimorar o treinamento
da equipe nas rotas de evacuação designadas. Como
resultado, foram feitas recomendações para fortalecer
nossos preparativos de segurança, incluindo o fornecimento
de rádios para comunicação entre as equipes, maior
treinamento da equipe de supervisão e da linha de frente dos
processos de relatório de emergência e sinalização adicional
para indicar rotas de evacuação.
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BIODIVERSIDADE
Nosso impacto nos ambientes naturais
afeta as áreas nos arredores de nossas
minas. Levamos muito a sério nossa
responsabilidade de evitar, minimizar e
monitorar esses impactos com abrangência.

9.399

3x

árvores plantadas
como parte do
reflorestamento em
2019

de aumento
no número de
árvores plantadas
ao longo de 2018
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO

A biodiversidade (isto é, a variedade de flora e fauna que
sustenta um ecossistema) é a chave para a resiliência e
a saúde dos ambientes locais a longo prazo. A adoção
de práticas responsáveis com respeito à gestão da
biodiversidade é cada vez mais importante para nossas
partes interessadas e desempenha um fator crucial em
nosso relacionamento com as comunidades locais, agências
regulatórias e acesso à terra. Esse tópico é considerado
extremamente relevante pelos reguladores governamentais
e comunidades locais no contexto de todas as instalações da
Great Panther.

Prevenir impactos nos ecossistemas e no habitat é uma
medida mais responsável e econômica do que remediá-los.
Para isso, com base em nossos estudos ambientais de base,
criamos planos específicos para cada local de conservação
da biodiversidade para manter ou melhorar as condições
específicas e prevenir danos. Isso inclui diretrizes para evitar
a poluição da água, protocolos de controle de emissão
(ar, solo e água) e minimizar a perda de habitat. Nossos
programas de conservação da biodiversidade também
incluem tecnologia de prevenção de derramamentos e de
prevenção da erosão do solo.

ESTUDOS AMBIENTAIS DE BASE

RESGATE E TREINAMENTO EM BIODIVERSIDADE

Cada uma de nossas minas é única, então começamos com
um estudo ambiental de base detalhado para adquirir os
dados necessários para reconhecer e gerenciar as mudanças.
Isso inclui identificar os tipos de ecossistemas presentes e as
espécies de flora e fauna, bem como os processos ecológicos
que eles suportam. O estudo nos permite conhecer o
entorno de cada mina por meio do expertise de uma equipe
multidisciplinar de especialistas.

Quando identificamos uma nova área de atuação,
priorizamos a conservação da flora e da fauna. Nossos
programas de biodiversidade são orientados pela legislação
ambiental local e podem incluir planos de mitigação
de impacto, estudos de mudanças no uso da terra e
seus relatórios associados. Conforme os funcionários e
contratados começam a trabalhar em um novo local, eles
recebem treinamento em biodiversidade. Esse treinamento
é realizado anualmente e enfatiza o cuidado, o respeito e a
importância de seguir as diretrizes de conservação da Great
Panther no local e nos arredores dele.

Depois de avaliar as necessidades específicas da área,
elaboramos um plano para evitar, minimizar e gerenciar
os impactos na flora, fauna e em seu habitat de acordo
com a legislação ambiental local. Os resultados do estudo
também trazem informações oportunas sobre os planos do
local para reduzir os impactos ambientais potencialmente
adversos durante as fases de desenvolvimento, operação e
fechamento de nossas minas.

EXPLORANDO A TECNOLOGIA EM
BIODIVERSIDADE
Estamos explorando o potencial de novas tecnologias para
revolucionar a biodiversidade na mineração. Isso inclui o
uso de câmeras de visão noturna para identificar animais
na floresta ao redor de Tucano, bem como a implantação
de drones no México e no Brasil para monitorar a
recuperação da vegetação. Também utilizamos um Sistema
de Posicionamento Global (GPS) para localizar e proteger
plantas com sementes e espécies ameaçadas de extinção,
além de um software de inventário florestal.
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DESEMPENHO EM 2019
• Nossas operações de mineração perturbaram 106,2
hectares do habitat natural em 2019. Para compensar
isso, restauramos 15,38 hectares de terreno com o
plantio de árvores e outras atividades, como técnicas de
hidrossemeadura.
• Em nossas unidades, plantamos 9.399 árvores como parte
de projetos de reflorestamento. Isso é mais de três vezes
o número plantado em 2018 (3.053). A sobrevida global
permanece em 82%, semelhante ao ano anterior.
• No viveiro de Tucano, produzimos 3.205 mudas com 1.692
delas plantadas como parte do Plano de recuperação de
áreas degradadas da mina.
• Embora Topia não esteja dentro de áreas naturais
protegidas, estamos trabalhando em conjunto com uma
comunidade local de ejido para conduzir programas
de reflorestamento aprovados em suas terras. Em
2019, reflorestamos dois hectares com 3.600 pinheiros
característicos da região e, ao mesmo tempo, realizamos
obras de conservação do solo. Planejamos fazer um
reflorestamento anual nos locais cedidos pelo ejido para
esse fim.

• Em Guanajuato, plantamos 3.957 árvores dentro e fora
de nossas instalações e colaboramos no reflorestamento
de áreas naturais protegidas com diferentes níveis do
governo:
– Com o Ministério do Meio Ambiente e o Planejamento
territorial do Estado de Guanajuato, reflorestamos
a área denominada “Los Mexicanos - Cuenca de la
Esperanza”. Foram 2.200 valas contínuas e paredes
filtrantes, com reflorestamento de 2.800 árvores. A taxa
de sobrevivência é de 80%.
– Com a direção geral dos serviços públicos municipais,
reflorestamos a área natural protegida, “El Orito”. Nesse
parque, com o apoio de nossas quatro contratadas,
plantamos 600 árvores, com uma taxa de sobrevivência
de 95%.
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Trabalhando com uma equipe multidisciplinar, junto
com nossos especialistas ambientais no Brasil, estamos
explorando técnicas de bioengenharia para induzir o
crescimento de espécies pioneiras. Em suas pesquisas
até o momento, as descobertas mostram que pode ser
possível encurtar o tempo da técnica de produção de

15,38 ha
hectares de terreno
restaurado através de
plantio de árvores e
outras atividade

– Também trabalhamos com a direção geral de serviços
públicos municipais e sua divisão de parques e jardins
em toda a cidade. Esse projeto incluiu o saneamento de
80 árvores infestadas com organismos parasitas como
visco e custuta, que com o tempo podem matar seu
hospedeiro.

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

Quando se trata de habitats perturbados, quanto
mais rápida for a recuperação, melhor, tanto do ponto
de vista ambiental quanto econômico. Portanto,
estamos investindo em um estudo que revolucionará a
recuperação ambiental.

17

espécies em listas
nacionais de
conservação

mudas em sete anos completos e, ao mesmo tempo, reduzir
os custos de recuperação ambiental de longo prazo em cerca
de US$ 1,8 milhão. Em 2020, aplicaremos e verificaremos os
resultados do estudo.
Nossas operações no Brasil afetam 49,1 hectares. O impacto
da redução do tempo de recuperação pode ser imenso para
essa área. Mas isso é apenas o começo. Em escala mundial,
com base em experimentos realizados até o momento, esse
estudo pode ser nada menos do que uma revolução no
reflorestamento e na recuperação de habitats.
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GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS
Uma parte crucial do compromisso
da Great Panther com a mineração
sustentável é o gerenciamento de rejeitos
e outros resíduos de maneira segura e
ambientalmente responsável, de acordo
com os regulamentos locais e os padrões
do setor que estão em evolução.

23%

1.130 kg

redução de
desperdício
perigoso em
Tucano

de resíduos plásticos
reciclado por comunidades
em Guanajuato
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
As atividades de mineração geram grandes quantidades de
resíduos durante a extração e o processamento do minério.
É essencial que todos esses produtos sejam manuseados ou
armazenados com segurança, tanto para proteger a saúde
imediata e a longo prazo do meio ambiente e da comunidade
ao redor, quanto para garantir um local de trabalho saudável
para nossos funcionários. Esse tópico é considerado um dos
mais relevantes por nossos funcionários, comunidades locais,
órgãos reguladores do governo e sociedade no contexto de
todas as instalações da Great Panther.
A questão da eliminação segura de resíduos ganhou ênfase
especial nos últimos anos, após várias falhas trágicas em
barragens de rejeitos no Brasil e em outros países. Esses
desastres lembraram os reguladores e operadores de
minas da importância de fortalecer as práticas de gestão de
resíduos no setor.

COMO GERENCIAMOS OS DIFERENTES TIPOS DE
RESÍDUOS
A Great Panther tem vários programas e iniciativas para
gerenciar, monitorar e descartar diferentes tipos de resíduos
gerados em nossas minas.
• Resíduo urbano sólido: isso inclui resíduos gerais
produzidos no local de cada mina. Em todos os locais,
esses resíduos são coletados por uma equipe local
autorizada para descarte em aterros do governo ou
programas de reciclagem, quando disponíveis.
• Rochas residuais da mineração: a rocha residual é
o material não econômico que deve ser extraído de
uma mina para acessar o minério valioso. Sempre que
possível, muitas das rochas residuais que produzimos em
nossas minas subterrâneas são usadas para reabastecer
as barragens depois que o minério é extraído. A rocha
residual pode ser classificada como resíduo de drenagem
ácida de rocha (DAR) ou inerte. Os resíduos de DAR
geralmente se devem a sulfuretos na rocha, que geram
um ácido que não é neutralizado devido ao carbonato ou

outros materiais. A rocha residual no Brasil e no México
é classificada como inerte, mas no Peru ela causa DAR e
precisa de tratamento especial.
• Rejeitos: rejeitos são os materiais restantes após o
processamento do minério extraído que separa os
minerais valiosos da rocha hospedeira. Os rejeitos
não são o mesmo que rocha residual, pois a última é
deslocada durante a mineração, mas não é processada.
Com o manuseio desses materiais sendo fortemente
regulamentado por autoridades nacionais e estaduais,
nos concentramos na gestão responsável de rejeitos para
mitigar quaisquer riscos e limitar o impacto sobre os
ecossistemas e comunidades locais.
• Resíduo não perigoso: isso inclui pneus, equipamentos
de proteção individual usados, peças de veículos usadas,
componentes eletrônicos, papelão, papel, plástico e sucata
de metal. Esses resíduos são tratados de várias maneiras
diferentes, dependendo da localização. Por exemplo,
sucata de metal, papelão, plástico e papel podem ser
vendidos para reutilização ou reciclagem. Onde não
houver fornecedores locais de reciclagem, os resíduos
restantes devem ser descartados no aterro local de acordo
com as regulamentações governamentais.
• Resíduo perigoso: isso inclui óleos, ácidos (nítrico e
clorídrico), resíduos químicos, produtos químicos vencidos
e qualquer material contaminado com essas substâncias.
Para gerenciar esses materiais, a Great Panther atende
aos requisitos regulamentares e de autorização para
tratamento e reciclagem de resíduos em todas as nossas
operações. Nossos métodos de eliminação de resíduos
são estabelecidos com base nas informações coletadas
de nossos gerenciadores de resíduos específicos para as
condições de cada local.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

Por exemplo, no México, uma empresa terceirizada,
aprovada pelo Ministério de Recursos Naturais e Meio
Ambiente do México (SEMARNAT), remove os resíduos
perigosos do local. A Great Panther recebe uma
confirmação oficial por escrito quando o resíduo perigoso
chega ao seu local final para descarte seguro. Essa
documentação é mantida com segurança no local de cada
mina e está disponível para verificações pontuais que são
conduzidas pela SEMARNAT para verificar o manuseio
adequado de resíduos.

UM OLHAR MAIS PRÓXIMO PARA A GESTÃO DAS
INSTALAÇÕES DE REJEITOS
No caso de rejeitos, construímos instalações de
armazenamento de rejeitos (TSF), que são estruturas
altamente projetadas e que consistem em uma ou mais
barragens de rejeitos, com aterros projetados para
armazenar os rejeitos permanentemente de forma segura,
sustentável e ambientalmente responsável. Atualmente,
temos oito TSFs em nossos locais, três deles inativos.
Cada barragem é projetada, construída e operada de acordo
com especificações personalizadas segundo a natureza
física do material de rejeito, as condições específicas do
local, as leis e os regulamentos aplicáveis. Nossos locais
operacionais e fechados atendem ou excedem os requisitos
regulatórios, e estamos continuamente melhorando a
gestão de nossas instalações ao desenvolver e incorporar
as melhores práticas (consulte o estudo de caso abaixo).
Uma série de medidas de segurança proativas estão em
vigor, incluindo inspeções regulares por funcionários locais e
autoridades governamentais, bem como por nossa equipe.
Também organizamos revisões operacionais e de projeto
independentes e regulares por especialistas devidamente
qualificados que não estão envolvidos no projeto ou na
construção da instalação
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DESEMPENHO EM 2019
• No ano passado, geramos 3,3 milhões de toneladas
de rejeitos. Refletindo nosso compromisso com a
transparência e os relatórios de melhores práticas,
apoiamos as Iniciativas de segurança de mineração
e rejeitos do investidor e seu apelo por melhores
divulgações sobre a gestão de rejeitos na indústria de
extração. Para detalhes adicionais, visite a seção Gestão
de Barragem de nosso site.
• Nenhum local de mineração apresentou incidentes ou
acidentes ambientais significativos, e não recebemos
multas por questões ambientais em 2019. Em Coricancha,
ainda existem algumas questões pendentes de anos
anteriores à aquisição da Great Panther que ainda estão
sob análise do governo e podem resultar em uma multa.
• Tucano atingiu uma redução de 23% em resíduos
perigosos devido ao treinamento significativo para
garantir que a equipe não misture incorretamente os tipos
de resíduos. Cuidar dessa separação ajudou a reduzir os
resíduos perigosos. Eles também obtiveram uma redução
de 14% nos resíduos sólidos urbanos, graças ao maior
conhecimento por parte dos colaboradores quanto à
reciclagem adequada e ao reaproveitamento de materiais.
• Houve um aumento ano a ano nas rochas residuais em
Tucano, visto que o plano de mina de 2019 exigia taxas de
retirada mais altas para acessar o minério mais profundo.
Isso acarretou em uma maior movimentação das rochas
residuais dos poços.
• Nossa operação em Guanajuato registrou uma redução
de 27% nos resíduos perigosos e mais de 50% nos
resíduos não perigosos, devido à suspensão temporária
das operações na mina de Guanajuato. Apesar dessas
melhorias, a mina experimentou um aumento de 19%
nos resíduos sólidos urbanos e um aumento de 79% nas
rochas residuais.

DESPESAS AMBIENTAIS
• Graças aos esforços de reciclagem liderados por nossa
equipe de Guanajuato por meio de campanhas de
treinamento nas comunidades próximas da mina de San
Ignacio, mais de 5.023 kg de recipientes plásticos foram
reciclados por nossos vizinhos desde 2015, incluindo 1.130
kg apenas em 2019.
• Em nossa operação de Topia, os resíduos perigosos
aumentaram 35% e os resíduos não perigosos quase
dobraram (96%). Isso foi resultado de uma atualização do
cadastro do site e da comunicação de novos resíduos que
não foram considerados anteriormente, além do aumento
na produção da planta e na geração de resíduos. Durante
o ano, o plano de gestão de resíduos perigosos de Topia
foi autorizado pela SEMARNAT.
• Nossa mina Topia realizou campanhas mensais de
reciclagem, coordenadas pela equipe da Great Panther e
executadas pelas escolas locais, resultando no desvio de
352 kgs de embalagens plásticas e papelão para unidades
regionais de reciclagem, antes descartadas no aterro
local. Eles também iniciaram um novo projeto que testa
o uso do vidro triturado de garrafas como material para
reparos de estradas. Até o momento, 11.350 garrafas
foram recicladas, sendo que 4.000 foram convertidas em
materiais de reparo.
• Coricancha sofreu um pequeno derramamento de
rejeitos neutralizados que acabou afetando uma área
de aproximadamente 50 m². Um funcionário relatou
durante uma inspeção o descarte em um campo próximo
à planta de processamento. Após uma investigação mais
aprofundada, a equipe identificou uma válvula automática
de um tanque de retenção que estava aberta, e a fechou
manualmente durante a inspeção. Todos os protocolos
de resposta a emergências foram ativados imediatamente
com as atividades de limpeza concluídas em 12 horas.
Posteriormente, o incidente foi comunicado à autoridade
ambiental competente no Peru, a Organização de
Avaliação e Fiscalização Ambiental (OEFA).

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

52%

Estudos ambientais e de
monitoramento

30%

Gestão de resíduos

12%

Equipamentos e
materiais

5%

Licenças e autorizações

1%

Auditoria ambiental

RESÍDUOS (toneladas)
1.000

800

Toneladas

Como elaboramos nosso
relatório

600

400

200

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Resíduo perigoso
Resíduo não perigoso
Resíduo urbano sólido

29

MINING LIMITED

GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS
ESTUDO DE CASO

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

Aplicando tecnologia para proteger barragens
de rejeitos
Na mina Tucano, no Amapá, recém-adquirida pela Great Panther, instalamos tecnologia
para monitorar e proteger com segurança nossa única barragem de rejeitos em
operação. Entre as funcionalidades, a tecnologia mede a umidade da própria estrutura
da barragem, enviando alertas quando há necessidade de manutenção preventiva.
Também temos sismógrafos a postos em torno de certas áreas da instalação para
rastrear movimentos no terreno e para que possamos inspecionar imediatamente a
estrutura em busca de danos que exijam reparos ou protocolos de emergência.
Para proteger os funcionários e as comunidades de possíveis derramamentos, nossos
protocolos de emergência incluem sistemas de endereços públicos e alarmes de
evacuação. Realizamos simulações de emergência regulares e comunicação com as
comunidades vizinhas, para que sejam informadas e preparadas se determinados
eventos ocorrerem em nossas instalações de armazenamento de rejeitos. Saiba mais:
Envolvendo os jovens do Brasil na segurança da comunidade.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

30

MINING LIMITED

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

ÁGUA
Como a escassez de água é uma questão
global urgente, desenvolvemos práticas de
gestão da água para manter o uso adequado
para operações e comunidades vizinhas
sustentáveis agora e no futuro.

84%
da água em nossos
locais é reciclada
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8M m3
nosso consumo total de água em 2019
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
A água é um recurso compartilhado com alto valor social,
ambiental e econômico. A água não apenas é o que
sustenta toda forma de vida, mas também um recurso
finito que desempenha um papel crucial nos processos
de mineração. A água é um insumo da produção e pode
ser bombeada para fora das minas (desaguamento) para
que o minério seja extraído. Consumir e extrair água é
particularmente significativo nas regiões semiáridas do
México, que enfrentam o risco de escassez de água. Esse
tópico é considerado um dos mais relevantes por nossos
funcionários, comunidades locais, partes interessadas e
reguladores no contexto das operações da Great Panther.

GESTÃO E PLANEJAMENTO RELACIONADOS
À ÁGUA
Temos o compromisso de administrar os recursos hídricos
de forma responsável e transparente em cada um de
nossos locais para o benefício das comunidades em que
operamos, hoje e no futuro. Agências governamentais locais
administram todo o uso da água, e cabe a nós respeitar
cuidadosamente todos os regulamentos nesse âmbito em
nossos locais de mineração.
Nosso Sistema de gestão de água inclui o monitoramento
do fluxo de água que entra e sai do local da mina com
medidores de fluxo, implementando técnicas de conservação

DESEMPENHO EM 2019
de água e equipamentos eficientes e aplicando medidas de
recuperação da água para minimizar o desperdício. Também
definimos metas para o uso da água levando em conta as
melhores práticas e os padrões do setor.
Os sistemas de pilha seca ou de rejeitos filtrados são
particularmente adequados para minas que operam em
áreas onde a conservação da água é crucial. Eles também
fornecem segurança significativa e outros benefícios
ambientais. Esse é o sistema construído em Topia, onde 85%
da água utilizada na planta de processamento é recuperada
e reaproveitada. Os rejeitos filtrados e os concentrados
metálicos resultantes do processo contêm em média 5% e
10% de umidade, respectivamente.
No Complexo Mineiro de Guanajuato, reciclamos
aproximadamente 75% da água usada nas minas. A água
descartada é servida por estações de microtratamento em
San Ignacio e Rayas, parte da mina de Guanajuato.
No Brasil, como Tucano é uma mina a céu aberto, usamos
água da superfície para abastecer processos industriais e
administrativos. Aproximadamente 85% da água retirada é
recirculada em circuito fechado. Ao mesmo tempo, as águas
residuais restantes, não incluídas no processo metalúrgico,
são descartadas no ambiente natural e passam por filtração
natural por meio da vegetação pantanosa.
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• No ano passado, em média 84% da água em nossos locais
de mineração foi reciclada.
• Nosso consumo total de água em 2019 foi de 8 milhões de
m³. O consumo está estreitamente ligado com a produção.
Por esse motivo, Tucano representa 93% do nosso uso da
água.
• O consumo da água subiu em nossas operações
brasileiras em 23% em relação ao ano anterior, já que
instalamos uma nova fresa de esfera que usa água para
resfriar seu sistema hidráulico.
• O consumo total de água da nossa operação de
Guanajuato diminuiu 10%. No entanto, 38% a menos de
tonelagem foi processada devido à suspensão temporária
das operações nas minas de Guanajuato. O consumo
de água por tonelada processada cresceu 44%, de 0,9
para 1,3 metros cúbicos. Isso se deve a vários fatores,
incluindo uma redução significativa na precipitação média
em comparação com o ano anterior (a água da chuva é
recirculada para uso em nossa planta de processamento).
• O consumo de água em Topia aumentou 6% devido ao
aumento da produção.
• Em Coricancha, mantemos medidores de vazão que nos
permitem medir o consumo de água para o processo
de mineração. Nosso consumo de água em 2019 foi
de 59.109 m³. Embora a mina esteja sob cuidados e
manutenção, pudemos monitorar nosso uso de água
durante o Programa de amostragem em massa. Também
colocamos em operação uma estação de tratamento de
água potável e efluentes. Veja o estudo de caso para saber
mais detalhes.
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ESTUDO DE CASO

Projeto de saneamento rural beneficia comunidade mexicana
Água limpa e confiável e saneamento estão no centro
do desenvolvimento sustentável. Como parte de nossos
esforços de desenvolvimento comunitário para ajudar
a fortalecer a gestão local de água e saneamento,
continuamos avançando em nosso projeto de
“banheiros de fossa” em Mexiamora, uma pequena
comunidade vizinha à mina de San Ignacio.
Desde 2016, temos parceria com famílias desta
comunidade que não é atendida por infraestrutura
de abastecimento de água e esgoto para construir

latrinas de fossa, uma tecnologia de saneamento usada
para gestão de resíduos no local. Trata-se de um sistema
simples e acessível, adequado para o meio rural que, aliado
a novos comportamentos, traz benefícios essenciais para a
comunidade. Esses benefícios incluem melhoria da saúde ao
diminuir a propagação de doenças, redução dos impactos
ambientais e melhoria da privacidade, dignidade e qualidade
de vida. Até o momento, treinamos 23 famílias e ajudamos a
construir 21 desses banheiros.

ESTUDO DE CASO

Água mais limpa em Coricancha e além
Desde 1996, antes que a Great Panther assumisse a mina,
a água do campo, escritório e refeitórios em Coricancha ia
para fossas sépticas. Quando o Great Panther chegou ao
local, encontramos tanques que não eram bem mantidos.
Queríamos uma solução mais nova e melhor.
A equipe ambiental analisou as opções e escolheu um
sistema que grandes estações de tratamento de águas
residuais usam em todo o mundo. Em janeiro de 2019,
a Estação de tratamento de águas residuais domésticas
(PTARD) de Coricancha começou a tratar 25 m³ de águas
residuais todos os dias.
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A PTARD cria água limpa o suficiente para irrigar um jardim
ou os campos de um fazendeiro. Estamos descarregando a
água tratada no Rio Rímac (um corpo d’água local) de acordo
com nossos requisitos de licenciamento. Dessa forma, a água
retorna ao ciclo da água, beneficiando a área local e fora
dela.
Em 2019 também instalamos equipamentos para fornecer
água potável mais segura em Coricancha, com duas estações
de purificação de água entrando em operação.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ENERGIA
À luz das evidências alarmantes dos riscos
que as pessoas e as organizações enfrentam
devido às mudanças climáticas, todos nós
precisamos tomar medidas imediatas e
significativas para enfrentar essa crise.

9%

4,6M GJ

de redução no
consumo de diesel
em 2019

em consumo de energia total
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
As mudanças climáticas e as questões de energia estão
atraindo mais atenção do que nunca. Eventos climáticos mais
extremos e o impacto da mudança climática na saúde pública
estão gerando um interesse e uma ação cada vez maiores.
À medida que as ameaças ao meio ambiente aumentam,
nossa responsabilidade de reduzir o consumo de energia,
as emissões e o impacto no clima se torna ainda maior. Esse
tópico é considerado extremamente relevante por agências
governamentais, comunidades locais pela sociedade no
contexto de todas as instalações da Great Panther.
As mudanças climáticas também representam um grande
risco para a sustentabilidade dos negócios. No caso do
Great Panther, existem ameaças da mudança climática
para nossas operações e nossas rotas de transporte. O
aumento da precipitação pode resultar em inundações
que podem afetar negativamente as operações de
mineração e danificar instalações, plantas e equipamentos
operacionais. Consequentemente, eventos climáticos
extremos e mudanças climáticas podem aumentar os custos
das operações e interromper as atividades operacionais,
sendo que qualquer um desses desfechos pode afetar
negativamente a lucratividade.

RASTREANDO NOSSO USO DE ENERGIA
Nas minas, usamos eletricidade para operar bombas,
compressores, guinchos e ventiladores. Nas plantas,
a energia é necessária para a britagem, moagem e
bombeamento de resíduos para a barragem de rejeitos.
Também consumimos combustíveis fósseis como diesel
em equipamentos e geradores, e gasolina em veículos
de transporte. Portanto, gerenciar o equipamento é
fundamental para reduzir o consumo e, em última instância,
as emissões.

GERENCIANDO O CONSUMO PARA REDUZIR AS
EMISSÕES
Nossa equipe de operação gasta um tempo considerável
identificando eficiências de produção para reduzir o consumo
geral e as intensidades energéticas. Graças ao nosso foco
na melhoria contínua em nosso consumo de combustível e
emissões, mostramos uma queda significativa no consumo
em 2019 e esperamos novas quedas significativas em 2020.
O Great Panther usa um fator de potência para analisar o
uso ideal do equipamento com base na capacidade. Usar os
equipamentos existentes com mais eficiência, concentrar as
operações para exigir menos energia, adaptar e substituir
equipamentos e veículos fazem parte de nosso programa
para exigir menos energia e emitir menos gases de efeito
estufa.

REDUZINDO AS EMISSÕES E O CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL DIESEL

EMISSÕES E CONSUMO DA REDE ELÉTRICA
Nossa energia da rede local nas minas de Topia e Guanajuato
é composta pela diversificação das fontes de geração,
principalmente derivadas de centrais termelétricas. Porém,
em Tucano, a energia vem de uma mistura de fontes
térmicas e hidroelétricas, reduzindo os combustíveis fósseis
necessários para gerar eletricidade para as operações.
Em Tucano, trabalhamos de perto nos últimos dois anos
com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) para
aumentar e melhorar o fornecimento de energia para a mina.
Investimos mais de US$ 2 milhões nessa colaboração, que
ajudou a reduzir nosso uso de geradores reserva (movidos
a diesel). Ao mesmo tempo, isso nos permitiu aprimorar os
relacionamentos com nossas comunidades locais, onde há
menos apagões e quedas de energia devido a problemas
de fornecimento de energia, graças à melhoria na entrega e
infraestrutura.

Nossas maiores fontes de energia são eletricidade e diesel
comprados para equipamentos móveis e geradores, o
que representa 96% do nosso consumo total de energia.
Aproximadamente 80-90% do uso de combustível é para óleo
diesel em veículos de transporte nas minas. Os geradores
a diesel funcionam como um sistema reserva para a rede
elétrica local, minimizando nosso uso de diesel para essa
finalidade.

Cada passo que damos para reduzir o consumo e as
emissões também afeta os custos operacionais. Isso resulta
em ganho mútuo para o meio ambiente, para nossas
comunidades e para nossos acionistas.
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DESEMPENHO EM 2019
• As emissões diretas totais de GEE das operações da Great
Panther foram equivalentes a 158.490 toneladas de CO2e.
As emissões diretas totais de GEE foram 82.574 916
toneladas de CO2e e as emissões indiretas totais de GEE de
nossa compra de energia foram 75.916 toneladas de CO2e.

CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE (GJ)

• O consumo total de energia em nossas operações foi de
quase 1,6 milhão de GJ, o que representa uma intensidade
energética de 0,57 GJ por tonelada de material processado.
O diesel para equipamentos móveis representou a maior
parte desse consumo.

40%

Diesel
(equipamento móvel)

36%

Diesel (geradores)

24%

Eletricidade comprada

• Aumentamos a capacidade de entrega da empresa
de energia local de Tucano de 1,8 MW para 9 MW em
18 meses. Como parte desse projeto, aumentamos a
estabilidade do sistema de entrega, reduzindo o uso de
geradores reserva movidos a diesel e diminuindo apagões
e quedas de energia. O uso do combustível diminuiu 9%,
de 126,44 litros de diesel por MWh em 2018 para 114,86
litros por MWh em 2019.
• Em Guanajuato, diminuímos a intensidade energética
em 7%, enquanto em Topia esse índice dobrou devido ao
aumento da produção e porque a planta ficou parada por
alguns meses em 2018.

158.490

75.916

TONELADAS DE CO2e

TONELADAS DE CO2e

emissões diretas totais de
GEE das operações da Great
Panther

emissões indiretas totais
de GEE
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DESEMPENHO ECONÔMICO
Por meio de nossas atividades comerciais
diárias, combinadas com nosso
compromisso de gerar impactos positivos
para as pessoas e comunidades, atuamos
como um catalisador para o progresso
econômico local.

234%
de aumento de
receita

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

228M

$

valor econômico distribuído

37

MINING LIMITED

DESEMPENHO ECONÔMICO

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

IMPACTOS ECONÔMICOS MAIS AMPLOS

A saúde financeira da nossa empresa cria valor para os
acionistas e aumenta a confiança. Ela também apoia
nossas atividades de exploração e desenvolvimento. Tão
importante quanto isso, quando nossa empresa tem um
bom desempenho financeiro, somos capazes de aumentar
o investimento no futuro de nossos funcionários e das
comunidades em que atuamos. Esse tópico é considerado
extremamente relevante por nossa força de trabalho,
acionistas, comunidades locais, governos dos locais onde
atuamos e cadeia de suprimentos.

Nossas instalações nas Américas criam empregos valiosos.
Elas são particularmente importantes em áreas remotas,
como a região amazônica onde está localizada a mina Tucano
ou no centro das montanhas de Sierra Madre, no México,
onde opera Topia. Nossas práticas de contratação garantem
que os membros da comunidade local ocupem a grande
maioria dos cargos. Os salários e benefícios associados têm
um impacto imediato nas comunidades, uma vez que a renda
estável sustenta indivíduos, famílias e negócios locais.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Nossa sustentabilidade de longo prazo como empresa
depende de nossa capacidade de entregar resultados
operacionais e financeiros sólidos e, por meio de nossa
estratégia de negócios, nos posicionamos para isso. Ao
mesmo tempo, para nos prepararmos para o futuro,
avaliamos continuamente novas oportunidades de
exploração e aquisição nas Américas, práticas de mineração
em evolução e avanços tecnológicos que podem levar nosso
desempenho ao próximo nível.

Estamos comprometidos com a aquisição local e
investimento na comunidade que ajudam a apoiar o
desenvolvimento social e econômico. Embora isso beneficie
nossas comunidades, nossos pagamentos pelo uso da terra
e impostos podem ter impactos de maior alcance para os
países em que operamos.

O ANO DE 2019 FOI UM PERÍODO DE
TRANSFORMAÇÃO PARA A GREAT PANTHER
Isso se deve principalmente à aquisição da Tucano no norte do Brasil. Nós nos tornamos
a Great Panther Mining Limited, pois a aquisição do Tucano significa que o ouro é agora
nossa principal produção de metal. Sobretudo, aceleramos o crescimento do Great
Panther no ranking de produtores de metais preciosos intermediários.
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DESEMPENHO EM 2019
Esta seção fornece alguns destaques de 2019. Para obter os
resultados financeiros e operacionais completos, consulte
nosso Formulário de informações anuais, Declarações
financeiras de 2019 e MD&A.

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO

• Quase triplicamos a produção anual em 2019, produzindo
aproximadamente 147.000 onças de ouro equivalente.
Impulsionada principalmente pela aquisição da Tucano, a
produção aumentou 182% em 2019, em comparação com
2018, enquanto alcançamos a produção anual recorde
em Topia. A produtividade da mina aumentou em parte
devido a melhorias operacionais, incluindo melhoras nas
recuperações metalúrgicas em Tucano e uma expansão da
capacidade da fábrica em Topia.
• A receita aumentou 234% em relação a 2018. A receita
aumentou de US$ 59,4 milhões em 2018 para US$
198,7 milhões em 2019. Tucano foi responsável por US$
153,4 milhões de receita em 2019. A receita também se
beneficiou dos preços mais elevados do ouro e da prata.
• Adquirimos a mina principal de Tucano em março de
2019. Isso transformou a Great Panther e foi a principal
responsável por triplicar nossa produção de ouro
equivalente. No entanto, a aquisição também reduziu os
lucros operacionais da mina por conta da amortização
e da exaustão. O lucro operacional da mina (incluindo
amortização e outros encargos não monetários) diminuiu
para US$ 6,8 milhões em comparação com US$ 8,2
milhões em 2018.

198M

$

Receita

163M

$

Despesas
operacionais

33M

$

Salários e
benefícios

228M

$

-

Valor econômico
distribuído pela
Great Panther

2,5M

$

Pagamentos
para
provedores
de capital

($30)M

=

28,5M

$

Impostos pagos
a governos

Valor econômico
retido

0,7M

$

Pagamentos
pelo uso da
terra

0,4M

$

Investimento
na comunidade

• Em 2019, distribuímos US$ 228 milhões em valor
econômico. Isso incluiu US$ 33 milhões em salários
e benefícios, US$ 28,5 milhões em impostos e
aproximadamente US$ 0,7 milhão em pagamentos
pelo uso da terra. Vale observar que o aumento mais
substancial nos pagamentos de terras, de US$ 15.971 em
2018 para US$ 332.300 em 2019, foi devido à conclusão
bem-sucedida das negociações com a comunidade de
San Mateo no Peru para renovar um acordo de direitos
de superfície para nossa área de barragem de rejeitos até
2028.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

39

MINING LIMITED

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO LOCAL
Aplicamos práticas locais de contratação e
aquisição em todas as nossas operações,
o que proporciona benefícios econômicos
e sociais consideráveis às nossas
comunidades.

99,8%

869

2.059

dos funcionários
contratados
localmente

funcionários

contratados
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

AQUISIÇÃO LOCAL E CADEIA DE SUPRIMENTOS

O sucesso da Great Panther depende dos esforços dos
nossos funcionários e contratados que trabalham na linha
de frente de nossas operações nas Américas. Devemos,
portanto, garantir que estamos atraindo os melhores talentos
locais, retê-los com uma remuneração justa e motivá-los a
dar o seu melhor todos os dias. Ao contratar trabalhadores
nas comunidades em que atuamos, podemos maximizar
os benefícios que fluem e permanecem dentro dessas
comunidades. Esse tópico é considerado extremamente
relevante por nossos funcionários, contratados, cadeia de
suprimentos e pelas comunidades em que operamos.

A função da cadeia de suprimentos da Great Panther compra,
armazena e entrega mais de US$ 182 milhões anualmente
em suprimentos, equipamentos e serviços para nossas minas
e escritórios. Nossa equipe obtém produtos que variam de
óleo diesel e reagentes químicos a equipamentos de TI e
prestadores de serviços de mais de 1.430 fornecedores.

EMPREGO LOCAL
Priorizamos a contratação local em nossas operações de
mineração. Isso inclui cargos de funcionários permanentes
em tempo integral que cumprem funções essenciais
de gerenciamento, profissionais e técnicas, incluindo
contratados. Geralmente, eles atuam nas áreas técnicas
de mineração, exploração, manutenção de equipamentos,
laboratório e análise, alvenaria, soldagem, segurança privada,
transporte. Às vezes, podemos precisar recrutar funcionários
ou contratados de fora da comunidade, quando não for
possível encontrar as qualificações necessárias dentro da
força de trabalho local.

Uma vez que investimos no sucesso econômico das
comunidades em que atuamos, também damos preferência
a fornecedores locais como parte de nossa estratégia de
compras. Ao “comprar produtos locais”, fortalecemos o
relacionamento entre a Great Panther e as empresas locais,
ao mesmo tempo que reduzimos nossos custos de envio e
despesas operacionais. Sobretudo, isso promove um espírito
empreendedor nas comunidades que nos acolhem, o que
tem um forte efeito multiplicador de empregos e negócios
locais.

Para garantir que nossa força de trabalho local seja
recompensada de forma justa por seu trabalho, produzindo
um impacto econômico positivo na comunidade em que
operamos, oferecemos salários e benefícios competitivos
que atendem ou excedem as leis trabalhistas nacionais ou
estaduais relevantes.
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DESEMPENHO EM 2019
• A Great Panther empregou um total de 869 funcionários e
2.059 contratados em nossa rede no ano passado. Ambos
os números aumentaram significativamente em relação
a 2018 devido à aquisição da mina Tucano em março de
2019.

• Tivemos uma taxa de rotatividade total de funcionários
de 28% (apenas operações no México e Brasil; Peru
não foi rastreado). Nossas taxas de absenteísmo entre
empregados e terceiros foram de 2,28% e 5,40%,
respectivamente.

• Por meio do nosso foco no recrutamento local de pessoas,
estamos satisfeitos em anunciar que 99,8% de todos os
funcionários foram contratados no município, estado ou
país que hospeda nossas operações. Além disso, 96%
dos cargos de liderança foram contratados localmente
para ajudar a garantir que a alta administração seja
representativa do país em que atuamos.

• Em Guanajuato, implementamos um manual de
funcionários, padronizamos as posições das unidades de
negócios e implementamos um programa de avaliação de
novos funcionários para estabelecer objetivos e monitorar
seu desempenho durante o período probatório.

• Fornecemos remuneração e benefícios competitivos para
o setor em todos os países em que operamos, totalizando
US$ 30,7 milhões em 2019. O setor de mineração
continua entre os que pagam mais em todos os países
onde operamos. Como fazemos todos os anos, em 2019,
comparamos a remuneração em cada região para garantir
que estamos pagando de acordo com as tendências de
mercado e em conformidade com a legislação local.

CONTRATAÇÃO

dos cargos de
liderança foram
contratados
localmente

• Ressaltando nosso compromisso de apoiar empresas
locais, alcançamos uma taxa média de 94,2% de compras
locais em nossas operações, representando mais de US$
182 milhões gastos no Brasil, México e Peru em 2019.
Isso representa um aumento de 4,6% nas compras locais
em relação a 2018, principalmente devido à inclusão de
Tucano, onde o maior consumo de diesel e combustível
variável e os custos de despesas ocorreram à medida que
expandimos uma barragem de rejeitos na mina.

AQUISIÇÃO

94,2%

29%

Funcionários do
município onde a
mina opera

dos nossos gastos totais em
aquisições foram gastos em
comunidades locais

31%

Funcionários do
estado onde a mina
opera

65%

Funcionários do país
onde a mina opera

Aquisições do estado
onde a mina opera

29%

Aquisições do país
onde a mina opera

40%

96%

6%
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
Para nós, envolvimento significativo da
comunidade é um processo contínuo
de abordagem, diálogo e interação com
as partes interessadas para garantir que
estão devidamente informados e têm a
oportunidade de participar das decisões que
afetam seu futuro.

372.000+

1.100

investidos para
enriquecer nossas
comunidades locais

horas de programação organizado
para o desenvolvimento de
habilidades para membros do
comunidade em guanajuato

$
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
A aceitação social, isto é, a disposição das partes interessadas
em aceitar nossas atividades comerciais, nunca é garantida e
evolui com o tempo. É também um componente essencial do
desenvolvimento sustentável. Estamos comprometidos em
capacitar o desenvolvimento sustentável e acreditamos que
compartilhar o valor criado pelas atividades da Great Panther
contribui para o desenvolvimento social e econômico das
comunidades em que atuamos. Esse tópico é considerado
um dos mais relevantes pelas comunidades e governos onde
atuamos.

INVESTIMENTO SOCIAL
Investimos no desenvolvimento e apoio às nossas
comunidades para que sejam os melhores lugares para viver
e trabalhar para nossos funcionários, suas famílias e seus
amigos, bem como para nossos fornecedores e cidadãos
locais. Conforme definido em nossa Política de investimento
social, priorizamos projetos que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida das comunidades vizinhas. Essas
iniciativas são determinadas por meio do engajamento
ativo e frequente das partes interessadas para identificar
as prioridades locais, incluindo reuniões com membros da
comunidade e pesquisas.
Com base nas contribuições da comunidade, nossos
investimentos geralmente se concentram em três áreas
principais:
• Desenvolvimento socioeconômico
• Segurança e saúde pública
• Herança natural e cultural
Em algumas das nossas comunidades, nossas contribuições
são formalizadas como parte de nossa licença operacional.
Por exemplo, na Tucano, no Brasil, contribuímos com
capital anualmente para um fundo de compensação social

e ambiental dos municípios locais de Pedra Branca e
Serra do Navio, no estado do Amapá. Um conselho eleito,
com representantes das comunidades, da prefeitura e da
empresa, revisa e analisa os programas de desenvolvimento
comunitário que serão executados no âmbito deste acordo em
seus respectivos municípios a cada ano.

Objetivos da nossa política de investimento social
• Construir e melhorar os relacionamentos com as
partes interessadas existentes e potenciais, gerando
relações para colaboração e benefício mútuo.
• Garantir que as comunidades e os beneficiários
sejam ativamente consultados no processo de
seleção e avaliação do programa.
• Estabelecer processos e procedimentos através dos
quais a Great Panther irá identificar, gerenciar e
apoiar suas atividades de investimento social.
• Definir as funções e responsabilidades das partes
interessadas, programas e seus beneficiários, com
ênfase particular nos controles de governança
corporativa e conformidade.

COLABORAÇÃO E CONSULTA
Uma prioridade de nossa abordagem de envolvimento
da comunidade é construir relações sólidas com as
comunidades locais e abordar conflitos existentes e em
potencial de maneira oportuna e eficaz. Trabalhamos em
estreita colaboração com as comunidades que nos recebem,
incluindo vários níveis de governo, sociedade civil e empresas
locais, para planejar nossas atividades, chegar a acordos de

uso da terra, resolver quaisquer preocupações e, por fim,
criar valor compartilhado nas comunidades em que atuamos.
Não há comunidades indígenas na área de influência
imediata dos locais da Great Panther (autodeterminada e/ou
conforme identificado por grupos nacionais ou legislação e
normas internacionais).
Uma vez que nossos negócios dependem do acesso
previsível à terra e aos recursos naturais e, em muitas
situações, não somos os donos da terra propriamente ditos,
as negociações positivas com os proprietários acabam por
ser cruciais. Os acordos são firmados por meio de processos
de negociação, que podem variar de alguns dias a mais
de um ano, nos quais ambas as partes podem expressar
seus interesses e encontrar um objetivo em comum. Nosso
objetivo é compensar os proprietários de terras de forma
justa pelo uso delas e garantir que isso seja feito de forma a
respeitar suas tradições culturais e espirituais.
A Great Panther tem o compromisso de manter ou
incorporar mecanismos de reclamação em nossas
minas para gerenciar de modo formal e transparente
as preocupações da comunidade. Esse processo nos
permite abordar temas delicados que vão desde questões
trabalhistas até água, uso da terra e questões ambientais,
bem como ruído ou interrupção de nossas operações,
construção ou transporte de materiais.
Nossa abordagem proativa e colaborativa em todas as
nossas operações no Brasil, México e Peru permite que
sejamos um membro respeitado e bem-vindo em cada
comunidade, além de conquistarmos e mantermos nossa
aceitação social (também conhecida como licença social para
operar) e cumprir o objetivo de causar um impacto positivo
duradouro.

OS PROCESSOS INCLUSIVOS E TRANSPARENTES SÃO
TÃO IMPORTANTES QUANTO OS RESULTADOS.
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DESEMPENHO EM 2019
APOIANDO COMUNIDADES MAIS FORTES
• Investimos um total de US$ 372.885 em programas
comunitários nos países onde operamos. Em comparação
com o ano anterior, em nossas operações mexicanas
e peruanas, o investimento em toda a empresa em
envolvimento da comunidade e desenvolvimento social
aumentou 30%, enquanto os gastos com infraestrutura
caíram 12%. Os investimentos em infraestrutura variam a
cada ano, dependendo das necessidades locais, e alguns
projetos podem exigir mais capital inicial.
• No Brasil, investimos US$ 837.000 em atualizações para as
linhas elétricas locais e a infraestrutura de fibra óptica. A
atualização das linhas elétricas fez parte do programa de
otimização para aumentar a eficiência da planta, enquanto
a atualização da fibra ótica melhorou as comunicações
do local, o conforto no acampamento e os processos
administrativos. Esse investimento em infraestrutura local
beneficiou também as comunidades próximas a Tucano,
tornando o serviço de energia elétrica mais confiável. No
estado do Amapá, também contribuímos com mais de
US$ 1,42 milhão para o fundo de compensação social e
ambiental, parte dos requisitos da licença de operação de
Tucano.
• No Peru, nosso investimento na comunidade mais do
que dobrou (de US$ 32.000 para US$ 83.250), com o
aumento mais significativo tendo ocorrido nos gastos com

infraestrutura, em grande parte devido à construção de
um galpão de alpacas de US$ 17.200. Também estamos
direcionando o investimento de volta para a comunidade
ao apoiar um novo negócio comunitário (Empresa
Karkata, da comunidade rural de San Antonio), que agora
fornece a Coricancha o serviço de aluguel de caminhões.
A Great Panther ofereceu treinamento para estabelecer a
empresa e estimular sua participação em nosso processo
de licitação de fornecedores, resultando em 20 novos
empregos neste negócio local.
• Em nosso Complexo Mineiro de Guanajuato, o
investimento comunitário caiu 18% (de US$ 70.589 para
US$ 57.731), em grande parte devido à falta de projetos de
infraestrutura necessários na área.
• Em Topia, o investimento na comunidade caiu 26,5%
(de US$ 66.449 para US$ 48.782), também devido a uma
redução nos projetos de infraestrutura.
• Os programas de desenvolvimento de habilidades,
educação e oficinas culturais na comunidade continuaram
em Guanajuato, resultando em uma maior participação
dos membros da comunidade, especialmente
entre homens adultos e jovens, que normalmente
têm dificuldade em se envolver nessas atividades.
Organizamos mais de 600 horas de programação para 55
membros da comunidade ao longo do ano.

Também em Guanajuato, trabalhamos com alunos do ensino médio da
comunidade de Mexiamora para construir e manter um viveiro de mudas.
Realizamos workshops e atividades para gerar o interesse e o envolvimento
dos alunos no gerenciamento do viveiro e do pomar, incluindo a supervisão
de um sistema sustentável de coleta de água da chuva.
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• Realizamos vários programas de saúde e bem-estar da
comunidade em Guanajuato, incluindo uma campanha
de visão e saúde ocular coordenada com o Lions Clube
de Guanajuato para fornecer 150 exames oftalmológicos
para pessoas de 8 a 70 anos e a entrega de 110 pares de
óculos prescritos. Também organizamos 186 horas de taekwon-do e 315 horas de aulas Zumba para 35 membros da
comunidade.
• Em nossa operação em Topia, nossos investimentos
na comunidade incluíram o apoio à iniciativa “Living
Pharmacy”, ajudando a promover pequenos negócios na
produção de loções, cremes e sabonetes orgânicos. Além
disso, criamos um clube de robótica, para fornecer aos
alunos um lugar para buscar seus interesses em design
mecânico, eletrônico e de software. Colaboramos com o
município, Ejido Topia e a Comissão nacional de florestas
em um novo projeto para melhorar a gestão de resíduos
no aterro da área e promover a reciclagem de plásticos,
vidro e papelão.
• Para ajudar a melhorar a saúde da comunidade de
Durango perto da mina Topia, oferecemos consultas
médicas para membros da comunidade. Isso resultou em

1.647 consultas médicas, principalmente para mulheres
e crianças, incluindo 129 tratamentos de emergência.
Também realizamos 178 horas de aulas de Zumba para
membros da comunidade de Topia, juntamente com um
desafio de peso saudável supervisionado por um treinador
e nutricionista.
• Nossa operação brasileira está agora integrando sua
abordagem existente de envolvimento das partes
interessadas com os Sistemas de gestão de desempenho
social da Great Panther. Começamos a estabelecer
relacionamentos novos e construtivos com grupos de
partes interessadas e autoridades municipais em Pedra
Branca do Amapari e Serra do Navio, as comunidades mais
próximas de nossa mina de Tucano.
• Nossa sede canadense também está envolvida em
atividades comunitárias, como o evento Mining for
Miracles (Minerando para milagres) em apoio à British
Columbia Children’s Hospital Foundation. A equipe da
Great Panther em Vancouver se juntou à 17ª competição
anual de arremesso de tortas na Galeria de Arte de
Vancouver, arrecadando mais de CAD$ 30.270 para a
causa.
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CRIANDO RELAÇÕES POSITIVAS
• Nossas instalações usam um processo aberto e
transparente onde as preocupações das partes
interessadas são tratadas de forma justa e rápida.
Em 2019, nossas instalações mexicanas e peruanas
receberam 22 reclamações e preocupações, sendo 50%
delas relacionadas a questões de terras e propriedades.
Do total de casos, 21 foram resolvidos diretamente entre
os vizinhos e a Great Panther. No Peru, continuamos
trabalhando na resolução de um caso junto com uma
comunidade rural local, já que as ações de remediação
devem ser concluídas durante a estação seca. Em
2020, implementaremos um mecanismo de feedback
formalizado em Tucano.
• Em nossa operação de Guanajuato, fortalecemos o
mecanismo de reclamação para obter maior envolvimento
das áreas correspondentes da operação na investigação e
resolução de reclamações. As principais reclamações na
área de San Ignacio estavam relacionadas aos impactos da
perfuração da superfície, em que os vizinhos expressaram
sua preocupação com os possíveis danos aos corpos
d’água e o uso de estradas comunais para equipamentos
de mineração. Na área da mina de Guanajuato, as
reclamações recebidas incluíram queixas associadas às
atividades de detonação da mina e aos níveis de ruído
relacionados. Reclamações de rachaduras em edifícios
atribuídas a explosões nas minas foram registradas
nas áreas de San Ignacio e Guanajuato. Concluímos
11 investigações e comunicamos os resultados a cada
indivíduo. Encerramos todas as reclamações em 30
dias, sendo que, em alguns casos, isso aconteceu após
tomarmos as medidas corretivas, exceto quando os
estudos de monitoramento para avaliar os níveis de
vibração exigiram tempo adicional para obter resultados
mais confiáveis.

• Em nossa mina Topia, recebemos sete reclamações da
comunidade relacionadas a poeira na estrada, danos
em cercas para proteger o gado, impactos gerados por
deficiências na canalização de água da chuva na área
da planta e um caso sobre posse de terra. Todos eles
foram resolvidos dentro de 30 dias após a conclusão das
investigações, com um relatório dos resultados e a tomada
de medidas corretivas.
• No Peru, nosso mecanismo de reclamações atendeu
a quatro queixas. Eles incluíram preocupações sobre
poeira devido ao tráfego de veículos em alta velocidade
e danos a um sistema de irrigação em uma comunidade
local. Essas reclamações foram registradas durante o
transporte de minério através das comunidades locais
realizado para o programa de amostragem em massa. Em
resposta, reforçamos os regulamentos de trânsito com
nossos motoristas para respeitar os limites de velocidade
e reparamos os danos ao sistema de irrigação em 24
horas. Além disso, um membro da comunidade solicitou
compensação por danos causados ao gado, à água e à
terra nos últimos quatro anos. No entanto, a questão
foi apresentada na assembleia da comunidade, e seu
conselho determinou que não havia fundamento para
essa reivindicação.
Além disso, ao coordenar o transporte de minério através
das comunidades locais, surgiram algumas reclamações
com pedidos de compensação pelos impactos em 2016,
que são anteriores à nossa aquisição de Coricancha.
Essas preocupações serão tratadas individualmente e em
coordenação com os conselhos comunitários, uma vez que
esses incidentes ocorreram em terras comunais.
• Extensas negociações também ocorreram no Peru com
a comunidade de San Mateo de Huanchor para adquirir
direitos de superfície. Conseguimos renovar o contrato de
10 anos para o uso da superfície onde está localizada a
instalação de armazenamento de rejeitos de Coricancha.
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PREOCUPAÇÕES E RECLAMAÇÕES EM 2019

53%

Terra e propriedade

23%

Meio ambiente

18%

Saúde e segurança

6%

Outros

Esse processo durou 18 meses e foi concluído de forma
satisfatória para ambas as partes. As negociações com
as comunidades rurais de San Antonio e Viso, perto
de Coricancha, estão em andamento também para a
renovação dos direitos de superfície.
• Em Tucano, quando assumimos a propriedade da mina
em março de 2019, não havia um mecanismo formal
de reclamação em vigor. No entanto, recebemos alguns
comentários da comunidade por meio de outros canais
de comunicação. Em geral, recebemos feedback e
reclamações relacionadas à contratação de pessoas locais
e empreiteiros, quedas de energia em comunidades
próximas, problemas com pontes e estradas locais e ruído
das atividades de detonação de minas. A equipe local
forneceu respostas a essas preocupações e reclamações
diretamente para cada parte ou indivíduo. Em 2020,
planejamos implementar um mecanismo de reclamação
formal para a instalação.

47

MINING LIMITED

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
ESTUDO DE CASO

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

Envolvendo os jovens do Brasil na segurança
da comunidade
Na mina Tucano, no Brasil, no estado do Amapá, a Great Panther está envolvendo a próxima
geração de crianças locais para disseminar informações sobre a segurança de barragens de
rejeitos e procedimentos de emergência. Em novembro, em colaboração com as autoridades
civis, realizamos nosso primeiro exercício de emergência no local para educar os residentes
sobre os procedimentos de evacuação em caso de rompimento de uma barragem de rejeitos.
Enquanto o exercício informava a população adulta sobre as várias fases de alerta, sirenes
e pontos de encontro de evacuação, a campanha de segurança envolveu também os
melhores embaixadores das comunidades, nomeadamente 700 alunos da Serra do Navio
e Pedra Branca do Amapari. Nossas equipes de Relações com a comunidade organizaram
assembleias educacionais em oito escolas públicas, nas quais membros do nosso programa
Jovens Aprendizes da mina Tucano ensinaram crianças de 7 a 15 anos sobre a operação e
segurança da mina. Os alunos também receberam uma revista em quadrinhos de 15 páginas
que detalhava os procedimentos de emergência da mina de uma forma informativa e
tranquilizadora.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Para criar e manter uma força de trabalho
qualificada, estamos desenvolvendo as
capacidades atuais e futuras de nossos
funcionários e contratados.

26
Média de horas
de treinamento
por funcionário e
contratado em 2019
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
Na indústria da mineração, o conhecimento e as habilidades
da força de trabalho são essenciais para desenvolver e
manter uma operação produtiva, segura e sustentável.
Ao investir na capacidade e na competência dos nossos
funcionários e contratados, tanto nossa empresa quanto
as comunidades locais estão bem posicionadas para o
sucesso a longo prazo. Uma força de trabalho equipada com
fortes habilidades, conhecimentos e experiência é capaz
de reforçar o potencial econômico da comunidade, acessar
novas oportunidades no fim do ciclo de vida de uma mina e
alcançar um crescimento individual satisfatório. Esse tópico é
considerado um dos mais relevantes por nossos funcionários
e contratados.

INVESTINDO EM NOSSAS EQUIPES
A Great Panther oferece treinamento e desenvolvimento
de diversas formas, personalizadas para a função do
indivíduo, que vão desde programas de gestão e liderança,
a segurança em sala de aula e atividades de equipamento,
até a construção de habilidades técnicas no trabalho. O
treinamento para funcionários e contratados se concentra
em temas principais, como segurança, meio ambiente,
brigada de resgate e desenvolvimento pessoal. Cada local de
mineração tem um plano de treinamento anual para definir
prioridades, planos e orçamentos para o ano.

Além disso, os funcionários em nossas minas recebem
uma avaliação de desempenho anual. Ela se baseia no
desempenho individual, atrelado ao departamento e aos
objetivos da empresa, além de temas como trabalho em
equipe, autoiniciativa, desenvolvimento de competências,
qualidade do trabalho e eficácia da comunicação. Os
contratados são avaliados por sua capacidade de realizar
o trabalho com eficácia, mas não realizamos nenhuma
avaliação de desempenho individual.

RELAÇÕES TRABALHISTAS
Na Great Panther, 54% dos nossos funcionários são
sindicalizados, todos no Brasil. As liberdades de associação e
negociação coletiva são direitos fundamentais que permitem
promover e realizar condições dignas de trabalho. Nosso
compromisso é defender os direitos dos nossos funcionários
e contratados de se sindicalizar. O objetivo da Great Panther
é trabalhar em colaboração com nossos sindicatos, o que
amplia a saúde e a segurança dos nossos funcionários e
apoia nossos negócios e comunidades locais. Em 2019, não
tivemos greves nem bloqueios em nenhuma das nossas
instalações.

Uma força de trabalho equipada com fortes habilidades, conhecimentos e experiência é capaz
de reforçar o potencial econômico da comunidade, acessar novas oportunidades no fim do
ciclo de vida de uma mina e alcançar um crescimento individual satisfatório.
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DESEMPENHO EM 2019
• Ao longo do ano, entregamos em média 26 horas de
treinamento por funcionário e contratado no México,
Brasil e Peru. O total de horas de treinamento ministrado
foi de 77.257 (21.145 horas para funcionários, 46.410
horas para contratados). Aproximadamente 37% do
treinamento estava relacionado à segurança (construção
de habilidades e conscientização) e outros 14%
direcionados a esforços de resgate de aprendizagem.

ESTUDO DE CASO

(sem incluir o Brasil)

• No México, nossa operação de Guanajuato registrou uma
redução de 9% no total de horas de treinamento. Isso foi
parcialmente o resultado de uma redução no tamanho
total da força de trabalho na mina, caindo de 887 em 2018
para 606 em 2019, afetando a proporção. A operação em
Topia aumentou as horas totais de treinamento em 69%,
de 2018 a 2019.
• No Peru, aumentamos as horas totais de treinamento em
60%, principalmente devido ao aumento na formação de
contratados.
• No Brasil, o total de horas de treinamento diminuiu 29%
em relação a 2018. Isso foi resultado de uma iniciativa
de reestruturação que afetou duas áreas principais
(“Segurança, saúde e meio ambiente” e “Treinamento
e desenvolvimento”) que costumam receber mais
treinamento. A operação em Tucano não classificava os
treinamentos por categoria de trabalhador ou tema de
treinamento, mas o fará em 2020.
• Não houve casos de trabalho infantil relatados em
nenhuma de nossas operações em 2019.

Levando a luz do conhecimento
para a mina Tucano

HORAS DE TREINAMENTO POR TEMA

37%

Segurança

26%

Desenvolvimento
pessoal

14%

Brigada de resgate

11%

Técnico

7%

Outros

5%

Meio ambiente

Aproximadamente 125 funcionários e contratados,
da gerência aos mineradores, fizeram cursos em
negócios relevantes e assuntos operacionais,
incluindo AutoCAD, Corel Draw, Excel, PowerPoint
e Word.

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO
100.000

77.257
75.000
50.000 40.697

15.324

25.000

Guanajuato

• Continuamos a explorar novas maneiras de alcançar
e envolver nossas equipes em oportunidades de
aprendizagem. Isso incluiu o lançamento de uma incrível
sala de aula móvel. Veja o estudo de caso.

Topia

Para apoiar a aprendizagem e o desenvolvimento
de nossos funcionários na mina Tucano, no Brasil,
a Great Panther coordenou a instalação local de
um centro de treinamento móvel do governo em
2019. A bordo dessa sala de aula móvel exclusiva,
grupos de até 25 funcionários participaram de
aulas personalizadas conforme os requisitos da
equipe local.

11.534

9.702

Peru

Brasil

O assistente de recursos humanos, Hugo Santos,
destacou que esse programa de treinamento móvel
está entre as maneiras pelas quais a Great Panther
está ajudando os funcionários a alcançarem
seus objetivos de desenvolvimento: “Oferecemos
oportunidades de treinamento para todos, dentro
ou fora da mina, com base em suas necessidades,
incluindo vários funcionários que enviamos para
outros estados para fazer estudos especializados.”

Total

Esses cursos são uma ótima
maneira para que nós, que
trabalhamos com mineração,
possamos aprender e colocar
novas habilidades em prática.”
Participante do treinamento, Patrícia Cantão,
assistente administrativa da planta
de processo de Tucano
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DIVERSIDADE E OPORTUNIDADES IGUAIS
Nossa ambição de ser uma empresa de
mineração líder nas Américas depende da
nossa capacidade de compreender, abraçar e
refletir diversas pessoas e culturas.

15%

9

de mulheres em nossa
força de trabalho em
2019, até 3% a mais do
que em 2018.

mulheres em
posições de
liderança
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
À distância, uma equipe de mineração pode parecer
homogênea, vestida com uniformes e equipamentos de
segurança idênticos. No entanto, capacetes, máscaras
e botas ocultam a verdadeira diversidade dos mineiros,
incluindo o gênero, a idade, a raça, a fé ou outras
características individuais. Essa diversidade de experiências,
pontos fortes e habilidades é o que torna uma equipe eficaz.
E isso fará com que a Great Panther seja extremamente
bem-sucedida, especialmente porque compartilhamos
conhecimentos, perspectivas e abordagens únicas para
transformar nossa organização para o futuro.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Como nossa força vem da nossa diversidade, a Great Panther
acredita em oferecer oportunidades iguais para todos
aqueles que trabalham na empresa:
• Mantemos e reforçamos os programas de Recursos
Humanos em toda a empresa para incentivar a
diversidade em nossas práticas de contratação e garantir
que todos os funcionários e contratados tenham acesso
igual a novas oportunidades.
• Alcançar a igualdade de gênero é importante para que a
Great Panther se torne uma organização genuinamente
inclusiva e justa. A remuneração salarial é avaliada por
cargo, sem diferença entre os gêneros. Pode haver, no
entanto, algumas diferenças entre os salários de homens
e mulheres nas mesmas funções devido à senioridade do
funcionário.
• Temos mecanismos para que funcionários e contratados
denunciem a discriminação ou o tratamento desigual.
Essas denúncias podem ser feitas de maneira anônima se
as pessoas se sentirem desconfortáveis para relatá-las à
gerência local ou corporativa.
Defender a diversidade e a igualdade de oportunidades,
tanto dentro como fora das nossas operações, não é apenas
um negócio inteligente. Isso também faz parte do nosso
compromisso com a mineração responsável e com o apoio a

campanhas globais, como os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Questões como racismo e desigualdade de
gênero persistem na sociedade, e a Great Panther quer fazer
parte da solução para alcançar a verdadeira igualdade. Esse
tópico é considerado um dos mais relevantes por nossos
funcionários e comunidades locais no contexto de todas as
instalações da Great Panther.

DESEMPENHO EM 2019
• Em 2019, nosso Conselho de Diretores contava com sete
membros: uma mulher e seis homens. Em nossas posições
de liderança (executivos e cargos de diretoria em nossas
instalações corporativas e de mineração), 6%, ou 9 em
cada 72 líderes, eram mulheres.

FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS POR GÊNERO

736

133

1.917

142

funcionários

contratados

funcionárias

contratadas

• Em toda a organização, alcançamos 15% de representação
feminina entre os funcionários, com uma alta de 38% em
nosso escritório de Vancouver e uma baixa de 6% no Peru.
Isso representou uma melhoria de 3% na representação
feminina, de 12% em 2018 para 15% em 2019, e uma
melhoria de 1% ao ano entre os contratados.
• Entre os locais de mineração, nossa operação em
Guanajuato alcançou a maior representação de
funcionárias do sexo feminino, com 22% e 10% dos
contratados.
• Em 2019, não houve registro de casos de discriminação
em nenhuma das instalações.

Desafios
Existem desafios constantes para alcançar nossas metas de diversidade, como demonstram
nossas tabelas de desempenho. Em particular, a mineração é tradicionalmente vista como
uma profissão com a maioria dos homens, o que pode limitar nossa capacidade de atrair
funcionárias do sexo feminino. Além disso, como nossa força de trabalho vem principalmente
da população local, pode haver uma diversidade limitada entre os candidatos. Dito isso,
temos o compromisso de quebrar estereótipos e superar obstáculos sempre que possível e
monitorar nosso progresso para criar uma organização mais diversa e inclusiva.
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Insistimos em uma conduta honesta e ética
para todos na Great Panther e exigimos um
alto nível de integridade em todas as nossas
negociações uns com os outros e com nossas
partes interessadas.

697

119

horas de treinamento
sobre o Código de
Conduta e Ética empresa
e a Política de Denúncias

número de contratados de
segurança quem recebeu
treinamento em direitos
humanos
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NOSSA ABORDAGEM
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
Cumprir nossos compromissos com a ética e a transparência
nos ajuda a conquistar e a manter a aceitação social das
comunidades em que atuamos. Esse também é o caminho a
seguir do ponto de vista da estratégia de negócios. Parcerias
bem-sucedidas com outras pessoas e uma operação sensível
aumentam nossa sustentabilidade a longo prazo. Esse tópico
é considerado extremamente relevante por nossas partes
interessadas, funcionários, contratados, comunidades locais
e reguladores no contexto de todas as operações da Great
Panther.

Código. O presidente do Comitê de auditoria, um diretor
independente, atua como Diretor de ética empresarial
para garantir que haja uma supervisão direta dos diretores
independentes para a conformidade com o Código. As
reclamações pelo processo de denúncia podem ser feitas de
maneira direta e anônima ao Diretor de ética empresarial,
que pode consultar diretamente o Conselho de Diretores
sobre tais assuntos ou, se necessário, apenas os diretores
independentes. Para saber mais sobre o Comitê de auditoria
e sua função, consulte a seção Governança deste relatório.

DIVULGAÇÃO E GOVERNANÇA SÓLIDAS

DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES E POLÍTICA DE
DENÚNCIA

Acreditamos que a boa governança não gera apenas a
confiança das partes interessadas; também inspira os tipos
certos de comportamento em nossa organização. O Conselho
de Diretores e a gerência da Great Panther se dedicam a uma
sólida governança corporativa e implementaram uma série
de políticas e práticas para atingir esse objetivo.
As mudanças regulatórias e as expectativas da sociedade
nos últimos anos resultaram em um maior escrutínio das
práticas de governança corporativa de todas as entidades
privadas de capital aberto e de ampla propriedade. Esse foco
reforça a importância de adotar e aderir a práticas sólidas
de governança corporativa, incluindo aquelas relacionadas
à comunicação de forma transparente. Nossa Política de
Divulgação descreve nosso compromisso em fornecer
divulgação total, oportuna e precisa para que os acionistas
da Great Panther e o público recebam todas as informações
relevantes.
Consulte a seção Gestão de sustentabilidade e governança
deste relatório para obter mais detalhes.

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL
A conduta legal e ética é a base dos valores da Great
Panther. O Código de ética e conduta empresarial (Código)
é fundamental para nossa cultura de desempenho com
integridade. Esse Código aborda nossa posição em diversas
questões, inclusive em aspectos como respeitar os direitos
humanos, proteger os ativos da empresa e evitar conflitos de
interesse.
Sobretudo, o Código estabelece expectativas e
responsabilidades claras. Diretores, executivos e funcionários
revisam o Código anualmente e assinam um certificado de
conformidade. Contratados, consultores, fornecedores e
terceiros que trabalham ou atuam em nosso nome devem se
comportar de acordo com esse Código.
Os diretores, executivos e a gerência da Great Panther
supervisionam a conformidade com o Código. O Comitê de
auditoria revisa anualmente o Código, o monitoramento da
gerência quanto a conformidade e os procedimentos para o
recebimento, a retenção e o processamento de reclamações
relacionadas a questões relativas a conformidade com nosso
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O Código é claro: cada um de nós é responsável por relatar
qualquer suspeita de violação. Devemos denunciar uma
violação percebida. Tentamos promover um ambiente
de trabalho onde as pessoas possam levantar questões e
preocupações éticas sem medo de retaliação. Os funcionários
podem apresentar preocupações ou fazer denúncias a um
supervisor, a um representante de Recursos Humanos, ao
Diretor financeiro ou ao Diretor de ética empresarial.
Também oferecemos um sistema alternativo para denunciar
uma suspeita de violação: a Linha de integridade do
denunciante, administrada por um fornecedor terceirizado
independente. Trata-se de um canal de comunicação
confidencial e anônimo para denúncias em inglês, espanhol
ou português. Não permitiremos nenhum tipo de retaliação
contra um diretor, executivo ou funcionário que relatar uma
violação de boa-fé.
Resolvemos todas as dúvidas ou denúncias de violação
com seriedade e o quanto antes. Nosso Diretor de ética
empresarial garante a investigação adequada de qualquer
violação relatada e ajuda a determinar uma resposta
apropriada, que pode incluir ações corretivas e medidas
preventivas.
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ANTICORRUPÇÃO
Do nosso local de trabalho ao relacionamento com
autoridades, fornecedores e parceiros de negócios, adotamos
uma abordagem de tolerância zero em relação à corrupção,
ao suborno e à fraude de qualquer tipo, onde quer que
ocorram nossas operações. De acordo com a Transparency
International, o Brasil, o México e o Peru são considerados
países com altos níveis de corrupção em comparação com
o Canadá. Nossos elevados padrões de conduta ética se
aplicam a toda a nossa empresa e cumprimos várias leis e
regulamentos anticorrupção, inclusive a Lei de medidas de
transparência do setor extrativo do Canadá (ESTMA), a Lei de
corrupção de funcionários públicos estrangeiros e a Lei de
práticas de corrupção no exterior dos Estados Unidos.
Essa legislação contribui para os esforços globais para
aumentar a transparência e deter a corrupção no setor
extrativo. A Lei de medidas de transparência do setor
extrativo exige que as empresas extrativas ativas no Canadá
divulguem publicamente pagamentos específicos feitos a
todos os governos no Canadá e no exterior a cada ano. Os
relatórios da ESTMA da Great Panther estão disponíveis em
nosso site.

DIREITOS HUMANOS
Incorporamos o respeito aos direitos humanos em nossas
práticas e programas de gestão e governança. Nossa
Política de sustentabilidade destaca nosso compromisso
com a segurança e a saúde, para operar de maneira
ambientalmente responsável e para apoiar e respeitar os
direitos humanos em todos os lugares onde trabalhamos.
O Código de ética e conduta empresarial da Great Panther
destaca nosso compromisso em manter um ambiente de
trabalho positivo, onde todos os funcionários, executivos e
diretores cumpram a legislação de direitos humanos. Além
disso, todos aqueles que trabalham, realizam trabalhos
ou atuam em nome da Great Panther agem com ética,
honestidade e tratam todos os outros com quem entramos
em contato durante nosso trabalho com dignidade, justiça
e respeito. Os Princípios orientadores sobre empresas

e direitos humanos das Nações Unidas e os Princípios
voluntários sobre segurança e direitos humanos também
orientam nossas atividades comerciais.

TRABALHO INFANTIL E FORÇADO
Não apoiamos nem facilitamos, de forma alguma, práticas
de trabalho infantil ou trabalho forçado. Isso se aplica às
nossas operações de mineração, projetos de exploração
e desenvolvimento e todas as atividades terceirizadas.
Fazemos o possível para garantir que nenhuma de nossas
atividades resulte em apoio direto ou indireto a tais práticas.
Tomaremos medidas imediatas para encerrar qualquer
prática se identificarmos que os métodos estão sendo
promovidos ou facilitados por um de nossos fornecedores
terceirizados.

• Atualizamos nosso Código de ética e conduta empresarial
em 2019. Entre as mudanças significativas estavam a
atualização do conteúdo e um formato aprimorado
para melhorar a legibilidade e o entendimento entre
funcionários e contratados.
• Todos os estatutos do Conselho foram atualizados em
2019. Adicionamos um componente de desempenho social
ao Estatuto do Comitê de segurança, saúde, ambiental,
social, técnico e operacional (SHESTOC). Isso inclui análises
e recomendações para programas de desempenho social,
como envolvimento da comunidade e conformidade
com o desempenho social. Também inclui supervisão
para garantir que a Great Panther monitore questões
emergentes e considere o efeito de grandes explorações,
desenvolvimento, operações ou novas atividades de
negócios no desempenho social.

DESEMPENHO EM 2019
• Em nosso local de trabalho, houve quatro relatos de
violações do Código de ética e conduta empresarial da
Great Panther: duas no Brasil, uma no México e uma no
Canadá. Cada caso foi investigado imediatamente e com
abrangência pelo Diretor de ética empresarial, e tomamos
as medidas corretivas quando necessário.
• Conduzimos várias campanhas de conscientização
em nossas unidades no Brasil e no México sobre a
missão, a visão e os valores da Great Panther. Durante
essas sessões, funcionários e contratados tiveram a
oportunidade de refletir junto com seus supervisores
sobre nossos valores essenciais (segurança, respeito,
responsabilidade, excelência e integridade) e como eles
repercutiram e afetaram suas vidas profissionais na Great
Panther.

Funcionários
que receberam
treinamento no
Código de ética
e conduta
e na Política de
denúncias

% dos
funcionários
treinados

Horas de
treinamento
no Código de
ética e conduta
e na Política de
denúncias

Tucano

400

80%

320

Guanajuato

116

100%

116

Topia

147

100%

147

Coricancha

76

74%

114

• Os funcionários participaram do treinamento anual sobre
o Código de conduta empresarial e a Política de denúncias
(como parte do programa de treinamento de governança).
No fim da sessão de treinamento, eles responderam a
um questionário para garantir que compreenderam as
informações.
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Entre em contato
Agradecemos seus comentários sobre nosso relatório e nosso trabalho de sustentabilidade. Envie seus comentários ou
suas dúvidas para Mariana Fregonese, Vice-presidente de responsabilidade social em mfregonese@greatpanther.com.
Agradecemos seu feedback!
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VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO (US$)
GRI 201-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Vancouver

Total

Valor econômico direto gerado

23,542,732

21,713,314

153,396,750

198,652,797

Receita

23,542,732

21,713,314

153,396,750

198,652,797

Valor econômico distribuído

24,879,598

21,468,810

Despesas operacionais

18,131,591

17,986,452

3,366,823

1,296,977

Salários e benefícios

2,825,390
2,182,721

Pagamentos a investiodores

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

Pagamentos ao governo como parte de impostos sobre
salários (no Peru)

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

Pagamentos ao governo como parte de impostos sobre
salários (no Brasil)

19

Saúde e segurança

20

Pagamentos ao governo como parte de impostos sobre
salários (no Canadá)

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

GRI 413-1

Envolvimento da comunidade

43

Total de investimentos na comunidade

57,731

Treinamento e
desenvolvimento

49

Patrimônio Natural e Cultural

Diversidade e
oportunidades iguais

Desenvolvimento socioeconômico

52

Ética e transparência

54
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2,647,639

Investimentos na comunidade
Valor econômico retido

163,006,945

23,897,923

2,285,886

33,030,329
2,517,000
4,070,947

119,326

Pagamentos a governos (impostos no Brasil)

Pagamentos de uso do solo

228,056,735

6,226,902

1,423,308

Pagamentos a governos (impostos no Peru)
Pagamentos ao governo como parte de impostos sobre
salários (no México)

8,554,752

120,662,000
2,517,000

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

Pagamentos a governos (impostos no México)

170,328,186

119,326
16,272,727

514,833

16,272,727

549,919

1,064,752
133,842

133,842
6,796,180

6,796,180
41,200

160,981

163,372

332,300

41,200
656,653

57,731

48,782

57,200

182,355

764

346,833

(1,336,866)

244,504

(2,825,390)

(16,931,436)

(8,554,752)

(29,403,939)

INVESTIMENTO NA COMUNIDAD (US$)

Infraestrutura

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Vancouver

Total

182,355

764

372,886

48,782

83,253

12,130

5,853

27,000

–

–

44,983

36,774

32,274

6,000

182,355

764

258,166

8,828

10,655

50,253

–

–

69,736

Topia

Peru

Brasil

Vancouver

IMPACTO ECONÔMICO INDIRETO (US$)
GRI 203-1

Guanajuato

Investimento em infraestrutura e serviços de suporte
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PRÁTICAS DE COMPRAS (US$)
GRI 202-1

Brasil

Total

Total de compras

Guanajuato

4,379,896

3,109,310

Topia

5,340,879

Peru

169,935,197

182,765,281

Compras no Estado onde a mina opera

1,719,774

2,405,903

137,205

115,556,151

119,819,033

Compras no país onde a mina opera

2,657,186

634,586

5,200,472

43,872,256

52,364,500

Compras internacionais

2,936

68,821

3,202

10,506,790

10,581,749

Porcentagem de compras locais (estado ou país)

99.9%

97.8%

99.94%

93.8%

94.2%

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Empregado* por gênero

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

PESSOAS
GRI 102-8

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

118

152

105

473

21

869

Número total de empregados do sexo masculino

92

126

99

406

13

736

Número total de empregadas do sexo feminino

26

26

6

67

8

133

Porcentagem de empregadas do sexo feminino

22%

17%

6%

14%

38%

15%

Número total de empregados

Vancouver

Total

Empregados por região

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

Empregados de comunidades vizinhas

11

2

16

289

Não se aplica

318

20

Empregados do município onde a mina opera

66

86

9

0

Não se aplica

161

Biodiversidade

24

Empregados no Estado onde a mina opera

18

29

0

103

Não se aplica

150

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Empregados no País onde a mina opera

22

35

80

81

Não se aplica

218

Água

31

Empregados internacionais

1

0

0

0

1

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Porcentagem de contratações locais (do país, Estado,
município ou comunicades vizinhas onde mina opera)

99.2%

100%

100%

100%

Não se aplica

97.5%

Aquisição e contratação local

40

Contratados por gênero

Envolvimento da comunidade

43

Número de contratados

488

386

123

1,062

0

2,059

Treinamento e
desenvolvimento

49

Número de contratados homens

441

354

113

1,009

0

1,917

Diversidade e
oportunidades iguais

Número de contratadas mulheres

47

32

10

53

0

142

52

Porcentagem de representação de mulheres

10%

8%

8%

5%

Não se aplica

Ética e transparência

54

Número total de empregados e contratados

606

538

228

1,535
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*

21

2

7%
2,928

Todos os empregados que trabalham em tempo integral com contrato permanente
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5

Empregados sindicalizados

0

0

0

473

473

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Porcentagem de empregados sindicalizados

0

0

0

100

54%

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

0

0

0

0

EMPREGADOS PROTEGIDOS POR ACORDOS COLETIVOS
GRI 102-41
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12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais
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19
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20
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24
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27
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31
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34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40
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43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

MUDANÇAS OPERACIONAIS
GRI MM4

Número de greves e bloqueios maiores a uma semana de
duração
ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE
GRI 401-1

Rotatividade de empregados

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

17.89%

27.61%

45.30%

38.06%

Não disponível

Rescisões voluntárias

20.51%

10.32%

Não disponível

4.74%

8.90%

Rescisões involuntárias

24.79%

27.74%

Não disponível

13.16%

18.71%

Rotatividade de contratados

Não disponível

Não se aplica

Absenteísmo dos empregados

Não disponível
1.52%

Não disponível
4.63%

Não disponível

Não se aplica

Not available
3.29%

Absenteísmo dos contratados

5.55%

5.19%

Não disponível

Não se aplica

5.40%

LICENÇA PARENTAL
GRI 401-3

*

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

Número de empregados que tiraram a licença parental e
retornaram ao trabalho após a licença parental

7

11

2

21

41

Mulheres

5

3

0

0

8

Homens

2

8

2

21

33

As rescisões involuntárias no México estão relacionadas a um processo de reestruturação no início do ano, enquanto em
Tucano se referem a funcionários de chão de fábrica que foram demitidos por questões de desempenho.
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MINING LIMITED

TABELAS DE DADOS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2019

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Horas de treinamento por empregados e contratados

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Empregados

13,570

Visão geral dos ativos

9

Contratados

27,127

Total de horas de treinamento

40,697

15,324

11,534

67

28

51

18,996

2,348

3,950

Não disponível

25,293

453

788

1,960

Não disponível

3,201

5,188

1,577

775

Não disponívele

7,540

788

7,930

932

Não disponível

9,650

14,466

2,681

179

Não disponível

17,326

807

–

3,738

Não disponível

4,545

100%

34%

Não disponível

5%

100%

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GRI 404-1, 403-4

11

Média de horas por empregados e contratados

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

2,961

4,614

Não disponível

21,145

12,363

6,920

Não disponível

46,410

9,702

77,257

6

26

Horas de treinamento por temas

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Desenvolvimento de pessoas

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

Outros

18

GRI 404-3

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Feminino

14%

Desempenho econômico

37

Masculino

86%

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

Segurança
Meio ambiente
Técnico
Brigada de resgate

Porcentagem de funcionários que recebem uma avaliação
de desempenho anual
DIVERSIDADE E EQUIDADE DE OPORTUNIDADES
GRI 405-1

Total

Diversidade de gênero entre os membros da diretoria
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TABELAS DE DADOS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2019

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

DIVERSIDADE E EQUIDADE DE OPORTUNIDADES (CONT’D)
GRI 405-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Vancouver

7

7

25

10

Total

Liderança por gênero

Número total de pessoas em cargos de liderança
Número total de mulheres em cargos de liderança
Número total de homens em cargos de liderança

23

72

3

–

–

3

3

9

20

7

7

22

7

63

Liderança por região

Empregados de comunidades vizinhas

2

–

0

0

0

2

Empregados do município onde a mina opera

7

0

0

0

0

7

12

Empregados do estado onde a mina opera

1

1

3

2

9

16

12

6

4

23

0

45

1

0

0

0

1

2

96%

100%

100%

100%

90%

97%

Topia

Peru

Brasil

Total

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Acidentes com vítimas fatais

Mudanças climáticas e energia

34

Doenças ocupacionais

0

0

0

Desempenho econômico

37

Taxa de sinistralidade

1,884.03

39.57

2,129.82

0.31

345.09

Aquisição e contratação local

40

Participação em comitês de segurança

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

100.00%

100.00%

100.00%

98.50%¹

99.63%

49

Participação, consulta e comunicação dos empregados
sobre segurança e saúde ocupacional através dos comitês

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

Empregados do país onde a mina opera
Empregados internacionais
Porcentagem de contratação local (do país, estado,
município ou comunidades vizinhas onde a mina opera)
SAÚDE E SEGURANÇA
GRI 403-4, 403-9, 403-10

Guanajuato

Indicadores de segurança*

Taxa de incidentes

1.93

0.79

0.83

0.20

0.78

Taxa de gravidade

976.18

50.09

2,575.73

1.55

443.30

1

0

1

*
1

0
0

2
0

Inclui empregados e contratados
Empregados da Great Panther em nosso escritório no Rio de Janeiro não estão cobertos porque o tamanho do escritório não exige isso.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

62

MINING LIMITED

TABELAS DE DADOS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2019

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos
NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

PRÁTICAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
GRI 410-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

Número de empregados e/ou contratados de segurança
patrimonial que receberam treinamento em Direitos
Humanos

42

Não se aplica

24

0

66

9

Número total de empregados do departamento de
segurança patrimonial

42

Não se aplica

24

53

119

11

Porcentagem de empregados e/ou contratados de
segurança patrimonial que receberam treinamento em
Direitos Humanos

100.0%

Não se aplica

100%

0%

55.5%

Guanajuato

Topia

Brasil

Total

67,900

262,868

374,886

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Diesel (geradores)

Saúde e segurança

20

Explosivos

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Consumo total de energia (GJ)

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Propano

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

Diesel (equipamento móvel)

52

Ética e transparência

54

ENERGIA E EMISSÕES
GRI 302-1, 302-3
Energia (GJ)

Eletricidade comprada
Propano

570

–

2,063

2,633

Gasolina (equipamento móvel)

700

1,439

1,042

3,181

29,285

13,346

588,185

630,816

–

3,914

563,170

567,084

Diesel (equipamento móvel)

Intensidade energética (GJ/Ton de material processado)
GRI 305-1, 305-2

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

1,912

1,556

20

3,488

76,585

88,155

1,417,348

1,582,088

0.41

1.11

0.56

0.57

Guanajuato

Topia

Brasil

Total

Emissões

Emissões diretas de GEE (toneladas de CO2e)
Gasolina (equipamento móvel)

ENTRE EM CONTATO

44,118

Diesel (geradores)
Explosivos
Emissões indiretas de GEE (toneladas de CO2e)

2,218

1,360

78,996

82,574

37

–

133

170

48

98

71

217

2,052

935

41,219

44,206

–

261

37,573

37,834

81

66

1

148

6,458

9,940

59,518

75,916

Eletricidade comprada

6,458

9,940

59,518

75,916

Total de GEE (toneladas de CO2e)

8,676

11,300

138,514

158,490

Intensidade de GEE (toneladas de CO2e /toneladas de
material processado)

0.046

0.143

0.05

0.057
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TABELAS DE DADOS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2019

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

5

Uso total de água (m³)

239,012

289,146

59,109

7,414,464

8,001,731

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Total de água reciclada (m³)

185,473

250,000

–

6,305,075

6,740,548

Visão geral dos ativos

9

–

–

533,103

1,109,389

1,642,492

Taxa de água reciclada

78%

86%

Não se aplica

85%

84%

Intensidade de água (m³ / toneladas de material
processado)

1.274

3.648

Não disponível

2.941

2.870

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

Total de hábitats alterados (ha)

54.22

2.80

–

49.10

106.02

Total de hábitats protegidos ou restaurados (ha)

11.95

0.25

0.11

3.07

15.38

Número de árvores plantadas

3,957

3,600

150

1,692

9,399

Taxa de sobrevivência

98%

87%

60%

84%

82%

2

9

–

6

17

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total1

Não se aplica

2,520,981

2,787,848

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

GRI 303-3, 303-4, 303-5, 306-1

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Total de água de descarga (m³)

BIODIVERSIDADE
GRI 304-2, 304-3, 304-4, MM1

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

MANEJO DE ÁGUA

18

Número de espécies em estado de proteção (por UICN ou
outros)

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

GRI 301-1

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Minério processado (toneladas)

Água

31

Onças equivalentes de prata

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Produção de prata (oz)

Aquisição e contratação local

40

Produção de ouro (oz)3

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

1
2

52

3

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

MATERIAIS, REJEITOS E PERDAS PRODUÇÃO

2

187,610

79,257

1,517,853

1,785,483

Não se aplica

–

3,303,336

590,781

938,581

Não se aplica

–

1,529,362

11,588

1,344

Não se aplica

105,561

Produção equivalente de ouro (oz)

118,493
146,853

Os resultados operacionais consolidados refletem a produção da Tucano no período seguinte à data de aquisição de 5 de março de 2019..
Onças equivalentes de prata foram calculadas usando uma proporção Ag: Au de 80: 1 e proporções de 1: 0,0636 e 1: 0,0818 para o preço por
onça de prata ao preço por libra de chumbo e zinco, respectivamente.
Onças equivalentes de ouro foram calculadas usando uma proporção de 1:80 Au: Ag e proporções de 1: 0,0007950 e 1: 0,0010225 para o preço
por onça de ouro ao preço por libra de chumbo e zinco, respectivamente
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TABELAS DE DADOS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE 2019

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

RESÍDUOS E EFLUENTES
GRI 306-2

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

Topia

Peru

Resíduos perigosos

65.45

22.86

45.20

394.85

528.36

Resíduos não perigosos

69.55

44.44

154.98

370.23

639.20

Resíduos sólidos urbanos
Toneladas de resíduos

Guanajuato

26.43

Not available

115.99

142.42

200.18

881.07

1,309.98

0.00029

Not applicable

0.00016

0.00019

0.00056

Not applicable

0.00015

0.00023

483.80

22,624,748.00

22,958,438.80

–

0.00

51,939.00

63,688.00

483.80

22,624,748.00

23,010,377.80

71,124.00

9.34

3,074,014.00

3,328,953.34

–

1

–

1

67.30

Intensidade de resíduos perigosos

0.00035

Intensidade de resíduos não perigosos

0.00037
285,213.00

47,994.00

36,245.00

15,694.00

Total de estério gerado (toneladas)

321,458.00

Rejeitos (toneladas)

183,806.00
–

Estério estocado fora da mina

Total

Not available

161.43

Estério utilizado na mina

Brasil

GRI 306-3

Número de derramamentos
CONFORMIDADE AMBIENTAL

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total

Multas ambientais

–

–

–

–

–

24

Outras multas

–

–

–

–

–

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Gestão ambiental

Água

31

Gestão de resíduos

791,566

23,342

–

641,966

1,456,875

Mudanças climáticas e energia

34

Licenças e permissões

–

25,995

209,357

1,616

236,968

Desempenho econômico

37

Auditoria ambiental

15,177

38,196

–

–

53,373

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamentos e seminários

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

GRI MM10

TABELAS DE DESEMPENHO

58

Custos associados1

ÍNDICE DA GRI

66

Número de sites que tem plano de fechamento

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

GRI 307-1

Monitoramento e estudos ambientais
Equipes e materiais
TOTAL

9,549

–

–

9,549

61,804

1,113,321

16,792

2,517,723

489,428

-

57,505

17,193

564,126

2,621,977

158,886

1,380,183

677,568

4,838,614

PLANO DE FECHAMENTO (US$)

1

74

–
1,325,806

Consolidado

50,600,000
4

No dia 31 de dezembro de 2019, a Empresa tinha uma provisão de $ 50,6 milhões em sua Demonstração da Posição Financeira para o custo estimado em recuperação e despesas de remediação
associadas ao futuro fechamento de suas propriedades minerais, e instalações e equipamentos, no GMC, Topia, Tucano e Coricancha.
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ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
SOBRE DECLARAÇÕES
PROSPECTIVAS

74

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

Nome da organização

Sobre a Great Panther

Great Panther Mining Limited

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Sobre a Great Panther
Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - página 16)

102-3

Localização da sede da organização

Sobre a Great Panther

PERFIL ORGANIZACIONAL
102-1

102-4

Localização das operações

Visão geral dos ativos

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica

Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - página 15)

102-6

Mercados atendidos

Sobre a Great Panther
Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - páginas 22, 23)

102-7

Porte da organização

Sobre a Great Panther - Visão geral dos ativos
Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - páginas 23, 24)

102-8

Informações sobre funcionários e outros
trabalhadores

Aquisição e contratação local
Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - página 28)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

102-9

Cadeia de fornecedores

Aquisição e contratação local
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

102-10

Mudanças significativas na organização e na
sua cadeia de fornecedores

Sobre a Great Panther

102-11

Abordagem do princípio da precaução

Nossa pauta e nossos compromissos de sustentabilidade
Biodiversidade: nossa abordagem

102-12

Iniciativas externas

Nossa contribuição para as ODS
Gestão de sustentabilidade e governança

102-13

Participação em associações

Gestão de sustentabilidade e governança

102-14

Declaração do executivo responsável pela
tomada de decisão

Mensagem do nosso CEO

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Relatório de informações anuais de 2019 (somente em inglês - páginas 84 a 106)

Vancouver, British Columbia, Canadá

ESTRATÉGIA

ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento

Sobre a Great Panther
Código de Conduta e Ética nos Negócios (páginas 4, 5)

102-17

Mecanismos para aconselhamento e
preocupações sobre ética

Ética e transparência: Denúncia de violações

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2019 | MINERAÇÃO PARA O BEM

66

MINING LIMITED

ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

102-18

Estrutura de governança

Gestão de sustentabilidade e governança
Circular informativa 2020 (somente em inglês - páginas 29-31)

102-19

Delegação de autoridade

Gestão de sustentabilidade e governança

102-20

Funções de nível executivo como
responsáveis pelos tópicos econômicos,
ambientais e sociais

Gestão de sustentabilidade e governança

102-21

Consulta aos partes interessadas sobre
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Ouvindo as partes interessadas

102-22

Composição do mais alto órgão de
governança e seus comitês

Gestão de sustentabilidade e governança
Circular de informações 2020 (somente em inglês - páginas 29, 31)

102-23

Presidente do mais alto órgão de
governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 29)

102-24

Nomeação e seleção do mais alto órgão de
governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - páginas 28-34)

102-25

Conflitos de interesse

Ética e Transparência: Código de Conduta Empresarial
Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 34)

102-26

Papel do mais alto órgão de governança no
estabelecimento do propósito, valores e
estratégias

Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 30)

102-27

Conhecimento coletivo do mais alto órgão
de governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 32)

102-28

Avaliação do desempenho do mais alto
órgão de governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 35)

102-29

Identificação e gestão de impactos
econômicos, ambientais e sociais

Nossos tópicos materiais
Ouvindo as partes interessadas

GOVERNANÇA

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

102-30

Eficácia dos processos de gestão de risco

Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 31)

Treinamento e
desenvolvimento

49

102-31

Diversidade e
oportunidades iguais

Revisão dos tópicos econômicos, ambientais
e sociais

Gestão de sustentabilidade e governança
Nossos tópicos materiais
Circular de informações 2020 (somente em inglês - página 31)

52

Ética e transparência

54

102-32

Gestão de sustentabilidade e governança

ENTRE EM CONTATO

57

Papel do mais alto órgão de governança em
relatórios de sustentabilidade

TABELAS DE DESEMPENHO

58

102-35

Políticas de Remuneração

Circular de informações 2020 (somente em inglês - páginas 37-47)

102-36

Processo para a determinação da
remuneração

Circular de informações 2020 (somente em inglês - páginas 37-42)

ÍNDICE DA GRI

66

NOTA DE ADVERTÊNCIA
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PROSPECTIVAS
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COMENTÁRIOS
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MINING LIMITED

ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
102-40

Lista de grupos de partes interessadas

Nossos tópicos materiais

102-41

Acordos de negociação coletiva

Treinamento e desenvolvimento - Relações trabalhistas
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

102-42

Identificação e seleção de partes interessadas
(stakeholders)

Ouvindo as partes interessadas

102-43

Abordagem para o engajamento das partes
interessadas

Nossos tópicos materiais
Ouvindo às partes interessadas

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

Nossos temas materiais

PRÁTICA DE RELATO
102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

Declarações financeiras consolidadas de 2019 (somente em inglês - página 8)

16

Nossa contribuição para
as SDGs

102-46

Definição do conteúdo do relatório e seus limites

Nossos tópicos de material
Abordagem da gestão em cada tópico material

18

102-47

Lista de tópicos materiais

Nossos tópicos materiais

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

102-48

Reformulações de informações

Não se aplica

19

102-49

Alterações no relatório

Nenhum

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

102-50

Período coberto pelo relatório

Como relatamos

Gestão de resíduos e rejeitos

27

102-51

Data de relatório mais recente

Como relatamos

Água

31

102-52

Ciclo de relato

Anual

Mudanças climáticas e energia

34

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

Contato

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

102-54

Opção de acordo do Padrão GRI

Essencial

Envolvimento da comunidade

43

102-55

Sumário de conteúdo GRI

Índice GRI

Treinamento e
desenvolvimento

102-56

Asseguração externa

Nenhum

49

Diversidade e
oportunidades iguais

200 - ECONÔMICO

52

103

Explicação do tema material e seus limites

Ética e transparência

54

Desempenho econômico - Nossa abordagem
Aquisição e contratação local - Nossa abordagem

201

PERFORMANCE ECONÔMICA

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Desempenho econômico
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

ÍNDICE DA GRI

66

201-3

Circular de Informações 2020 (somente em inglês - página 58)
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MINING LIMITED

ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

201-4

Assistência financeira recebida de governos

Nenhum

Não recebemos assistência
financeira de governos, com
exceção de créditos fiscais.

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

202

PRESENÇA DE MERCADO

Visão geral dos ativos

9

202-2

Proporção de membros da alta direção contratados
na comunidade local

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

203

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

203-1

Desenvolvimento e impacto de investimentos em
infraestrutura e serviços oferecidos

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

Engajamento da comunidade - Investimento social
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

204

PRÁTICAS DE COMPRA

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

Ouvindo às partes
interessadas

15

205

ANTICORRUPÇÃO

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

205-1

Ética e transparência - Anticorrupção

18

Número total e percentual de operações submetidas
a avaliações de riscos relacionados à corrupção e os
riscos significativos identificados

205-2

Comunicação e treinamento em políticas e
procedimentos de combate à corrupção

Ética e transparência - Anticorrupção

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI
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Aquisição e contratação local
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

300 - MEIO AMBIENTE
Água - Nossa abordagem
Clima e energia - Nossa abordagem
Gestão de rejeitos e resíduos - Nossa abordagem
Biodiversidade - Nossa abordagem

103

Explicação do tema material e seus limites

302

ENERGIA

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Clima e energia
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

302-3

Intensidade energética

Mudanças climáticas e energia
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

303

ÁGUA

303-1

Interações com a água como um recurso
compartilhado

303-2

Gestão de impactos relacionados ao descarte de água Água

303-3

Extração de água

Água
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

303-4

Descarga d'água

Água
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

303-5

Consumo de água

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

Água
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ÍNDICE DA GRI
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relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI
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NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

304

BIODIVERSIDADE

304-1

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou
administradas dentro ou nas adjacências de áreas
protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade
situadas fora de áreas protegidas

Biodiversidade

304-2

Descrição de impactos significativos de atividades,
produtos e serviços sobre a biodiversidade em
áreas protegidas e áreas de alto índice de
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

Biodiversidade
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

304-3

Habitats protegidos ou restaurados

Biodiversidade
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

304-4

Número total de espécies incluídas na lista
vermelha da IUCN e em listas nacionais de
conservação com habitats situados em áreas
afetadas por operações da organização,
discriminadas por nível de risco de extinção

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

MM1

Quantidade de terras (próprias ou arrendadas,
usadas para atividades produtivas ou extrativistas)
alteradas ou reabilitadas

Biodiversidade
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

MM2

Número e percentual de unidades operacionais
que necessitam de planos de gestão da
biodiversidade de acordo com critérios
estabelecidos e número (percentual) dessas
unidades com planos em vigência

Biodiversidade

305

EMISSÕES

305-1

Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE)
(escopo 1)

Clima e energia
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

305-2

Emissões indiretas de GEE de energia (escopo 2)

Clima e energia
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

305-4

Intensidade das emissões de GEE

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

306

EFLUENTES E RESÍDUOS

306-1

Descarte de água por qualidade e destinação

Água

306-2

Resíduos por tipo e método de disposição

Gestão de resíduos e rejeitos
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

306-3

Grandes derramamentos

Gestão de resíduos e rejeitos
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

MM3

Totais de estéril, rochas, rejeitos e lamas e seus
riscos associados

Gestão de resíduos e rejeitos
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019
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MINING LIMITED

ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

307

CONFORMIDADE AMBIENTAL

307-1

Não conformidade com leis e regulamentos
ambientais

Gestão de resíduos e rejeitos
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

MM10

Fechamento de mina

Relatório de informações anuais
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

Explicação do tema material e seus limites

Saúde e Segurança - Nossa abordagem
Treinamento e desenvolvimento - Nossa abordagem
Diversidade e equidade de oportunidades - Nossa abordagem
Engajamento da comunidade - Nossa abordagem

COMENTÁRIOS

400 - SOCIAL
11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para
as SDGs

18

103

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66
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401

EMPREGO

401-1

Taxas de novas contratações e de rotatividade de
empregados

Aquisição e contratação local
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

401-3

Licença maternidade/paternidade

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

402

GESTÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO

MM04

Greves e paralisações de trabalho que excedem
uma semana de duração

Treinamento e Desenvolvimento - Relações Trabalhistas
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

403

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

403-1

Sistema de gestão de saúde e segurança
ocupacional

Saúde e segurança

403-2

Identificação de perigos, avaliação de riscos e
investigação de incidentes

Saúde e segurança

403-3

Serviços de saúde ocupacional

Saúde e segurança

403-4

Participação, consulta e comunicação com
os trabalhadores sobre saúde e segurança
ocupacional

Saúde e segurança
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

403-5

Treinamento de trabalhadores em segurança e
saúde ocupacional

Saúde e segurança
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

Saúde e segurança

403-7

Prevenção e mitigação de impactos na saúde e
segurança ocupacional diretamente ligados às
relações comerciais

Saúde e segurança

403-8

Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão
de saúde e segurança ocupacional

Saúde e segurança

403-9

Lesões de trabalho

Saúde e segurança
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019
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ÍNDICE DA GRI

INTRODUÇÃO
Como elaboramos nosso
relatório

3

Visão geral de sustentabilidade
de 2019

5

Mensagem do nosso CEO

6

Sobre a Great Panther

7

Visão geral dos ativos

9

NOSSA ABORDAGEM PARA
A SUSTENTABILIDADE

NÚMERO INDICADOR

403-10

12

Gestão de sustentabilidade
e governança

13

Ouvindo às partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais
Nossa contribuição para
as SDGs

REFERÊNCIA

Doenças relacionadas ao trabalho

Saúde e segurança
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

404

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

404-1

Número médio de horas de treinamento por ano,
por empregado

Treinamento e desenvolvimento
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

404-2

Programas para melhorar as habilidades dos
funcionários e programas de assistência à transição

Treinamento e desenvolvimento
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

404-3

Percentual de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

11

Nossa pauta e nossos
compromissos de
sustentabilidade

DESCRIÇÃO

405

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-1

Composição dos grupos responsáveis pela
governança e discriminação de empregados por
indicadores de diversidade

16

406

NÃO DISCRIMINAÇÃO

18

406-1

Número total de casos de discriminação e medidas
corretivas tomadas

DESEMPENHO POR TÓPICO
MATERIAL

19

407

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO
COLETIVA

Saúde e segurança

20

Biodiversidade

24

407-1

Gestão de resíduos e rejeitos

27

Operações e fornecedores em que o direito à
liberdade de associação e negociação coletiva pode
estar em risco

Água

31

Mudanças climáticas e energia

34

Desempenho econômico

37

Aquisição e contratação local

40

Envolvimento da comunidade

43

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e
oportunidades iguais

52

Ética e transparência

54

ENTRE EM CONTATO

57

TABELAS DE DESEMPENHO

58

ÍNDICE DA GRI

66
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PROSPECTIVAS

74

408

TRABALHO INFANTIL

408-1

Operações e fornecedores identificados como de
risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil

409

TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO

409-1

Operações e fornecedores identificados como de
risco significativo para a ocorrência de trabalho
forçado ou obrigatório

410

PRÁTICAS DE SEGURANÇA

410-1

Pessoal de segurança treinado em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

COMENTÁRIOS

Diversidade e equidade de oportunidades
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

Diversidade e equidade de oportunidades

Treinamento e desenvolvimento - Relações trabalhistas
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019

O direito à liberdade de
associação e negociação coletiva
não é considerado um risco.

Ética e transparência - Trabalho infantil e forçado

Ética e transparência - Trabalho infantil e forçado

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2019
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Água
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37
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NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

411

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

411-1

Casos de violação de direitos de povos indígenas e
tradicionais

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

Nenhum

Não há comunidades indígenas
na área de influência imediata
dos locais dos Great Panther
(autodeterminadas e / ou
identificadas por grupos
nacionais ou leis e padrões
internacionais).
Não há comunidades indígenas
na área de influência imediata
dos locais dos Great Panther
(autodeterminadas e / ou
identificadas por grupos
nacionais ou leis e padrões
internacionais).

MM5

Operações em territórios de povos indígenas ou
adjacentes a eles, e acordos formais em vigor com
povos indígenas

Nenhum

MM6

Principais disputas relacionadas ao uso da terra e
direitos consuetudinários de comunidades locais e
povos indígenas

Nenhum

413

COMUNIDADES LOCAIS

413-1

Operações com programas implementados de
engajamento da comunidade local, avaliação de
impactos e desenvolvimento local

Participação da comunidade
Biodiversidade
Ouvindo as partes interessadas

413-2

Operações com impactos negativos significativos
reais e potenciais nas comunidades locais

Engajamento da comunidade

MM7

Mecanismos de reclamação usados para resolver
disputas relacionadas ao uso da terra e os direitos
das comunidades locais e povos indígenas

Criando relações positivas

MM8

Número e porcentagem de áreas operacionais com
ocorrência de mineração artesanal e de pequena
escala, inclusive adjacências

Nenhum

MM9

Reassentamento

Nenhum

415

POLÍTICAS PÚBLICAS

415-1

Valor total de contribuições para partidos políticos
e políticos

419

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

419-1

Não-conformidade com leis e regulamentos sociais
e econômicos

Nenhum

Nenhuma contribuição política foi
feita em 2019.

Nenhum

Houve zero (0) casos de não
conformidade com leis e / ou
regulamentos nas áreas social e
econômica.
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NOTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Certas declarações neste relatório constituem declarações
prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de
Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 e
informações prospectivas dentro do significado das leis de
valores mobiliários canadenses aplicáveis (coletivamente,
as “declarações prospectivas ”). Essas declarações incluem,
sem limitação, declarações sobre os planos e metas futuras
da Empresa nas áreas de desenvolvimento sustentável,
saúde, segurança, meio ambiente e desenvolvimento
social, bem como nossa capacidade de implementar tais
planos e de gerar os resultados desejados a partir deles;
nosso potencial para adicionar ou atualizar nosso portfólio
de ativos nas Américas; e nossa capacidade de mitigar ou
prevenir incidentes de saúde, segurança e meio ambiente,
incluindo nosso gerenciamento de rejeitos ou planos de
gerenciamento de rejeitos. Essas declarações refletem a visão
da Companhia na data deste relatório e são necessariamente
baseadas em uma série de suposições que, embora
consideradas razoáveis, estão inerentemente sujeitas a
operações econômicas e regulatórias significativas, negócios,
incertezas e contingências. Essas premissas incluem: a
capacidade da empresa de cumprir as leis ambientais, de
saúde e segurança; que todas as autorizações, licenças e
aprovações regulamentares necessárias para os negócios e
operações sejam recebidas em tempo hábil; a continuidade
da disponibilidade de recursos hídricos e energéticos para
as operações; e que as condições climáticas adversas não
afetarão indevidamente a operação dos planos.
Muitos fatores, conhecidos e desconhecidos, podem fazer
com que os resultados reais sejam materialmente diferentes
daqueles expressos ou implícitos por tais declarações
prospectivas e estas estão sujeitas a certos riscos, incertezas
e suposições, e nenhuma confiança indevida deve ser
colocada em tais declarações. Tais fatores incluem, mas
não estão limitados a, riscos e incertezas relacionados
a: o impacto do COVID-19 na capacidade da Empresa

de operar conforme o previsto, incluindo o impacto de
quaisquer restrições que os governos possam impor ou a
Empresa voluntariamente imponha para resolver o surto de
covid19; os preços da prata, do ouro e dos metais básicos
podem cair ou ser menores do que o orçado; flutuações
nas taxas de câmbio (incluindo a taxa de câmbio do dólar
americano para o real brasileiro) podem aumentar os custos
operacionais; riscos operacionais e físicos inerentes às
operações de mineração (incluindo colapsos de paredes,
rejeitos ou falhas de instalação de armazenamento de
rejeitos, riscos ambientais e acidentes, acidentes industriais,
quebra de equipamentos, formações geológicas ou
estruturais incomuns ou inesperadas, deslizamentos de
terra, inundações e clima severo) pode resultar em custos
imprevistos, paralisações, atrasos na produção e exposição
à responsabilizações; potenciais riscos políticos e sociais
envolvendo as operações da Empresa em uma jurisdição
estrangeira; relações com empregados e contratados;
relações e reivindicações das comunidades locais; a
capacidade da empresa de obter todas as autorizações,
licenças e aprovações regulamentares necessárias em
tempo hábil; mudanças nas leis, regulamentos e práticas
governamentais nas jurisdições em que a Empresa
opera; restrições legais relacionadas à mineração; riscos
de litígio; capacidade de manter e renovar acordos com
as comunidades locais para apoiar as operações em
andamento; e outros riscos e incertezas, incluindo aqueles
descritos com relação à Empresa, em seu formulário de
relatório anual para o ano encerrado em 31 de dezembro
de 2019 e relatórios de mudanças materiais preenchidos
com gerentes de títulos canadenses disponíveis em www.
sedar.com e relatórios nos formulários 40-F e 6-K arquivados
na Securities and Exchange Commission e disponíveis em
www.sec.gov. Exceto conforme exigido por lei, a Empresa
não pretende, nem assume qualquer obrigação, de atualizar
essas declarações prospectivas.
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