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Sejam bem-vindos ao
Relatório de Sustentabilidade
2020.
O ano que passou desafiou
nossa empresa em várias
frentes; entretanto, graças
à nossa equipe incrível,
à estratégia de negócios
orientada ao crescimento e ao
compromisso de sermos uma
boa parceira da comunidade,
nos tornamos mais fortes
juntos e demonstramos nosso
verdadeiro valor às nossas
partes interessadas.

Mensagem do nosso CEO

Minerar para o bem
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VISÃO GERAL DE SUSTENTABILIDADE DE 2020

ZERO

99

Incidentes abientais significativos

Da força de trabalho no
paîs sede

0.34 DE LTIFR1
%

%

82%

24%

De reciclagem de água em
nossas operações

Das posições de liderança são
ocupadas por mulheres2

20
Horas de treinamento
por funcionário

90,5%
De aquisições
locais

57

De melhoria em 2019

19,3M

$

Em pagamentos para
governos

ADOÇÃO DA
POLÍTICA DE
DIVERSIDADE

1. LTIFR significa “taxa de frequência de acidentes com afastamento”, e essa taxa é calculada da seguinte forma: número de acidentes com afastamento x 200.000 horas,
dividido pelo número total de horas trabalhadas.
2. Incluindo superintendentes, gerentes, diretoria e vice-presidentes.
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MENSAGEM DO NOSSO CEO
Depois de assumir as rédeas da Great
Panther em abril de 2020, fiquei
impressionado pela resiliência que
nossa equipe demonstrou ao seu
unir para enfrentar a ameaça da
pandemia que se iniciava. Nosso
time permaneceu comprometido em
realizar seu trabalho, adaptar-se às
novas restrições operacionais e adotar
as medidas sanitárias. E por meio da
nossa campanha #JuntosSomosFortes,
promovemos a conscientização e demos
suporte ao bem-estar das comunidades
do entorno em uma época de incerteza
generalizada. O ano de 2020 reafirmou
que a união de esforços contra um
desafio inesperado ajuda a todos nós a
seguir adiante.
Embora eu tenha muito orgulho dos
esforços colaborativos de todos, que
resultaram tanto no fortalecimento da
nossa cidadania corporativa, quanto em
rendimentos operacionais positivos, é
importante enfatizar que esses esforços
condizem com nossa filosofia cotidiana de
que, de fato, somos mais fortes juntos. Ao
longo das páginas do nosso Relatório de
Sustentabilidade 2020, você verá detalhes
do nosso constante progresso na promoção
de programas de sustentabilidade,
incluindo planos de gestão efetiva da
nossa pegada ambiental, programas de
fortalecimento das nossas equipes e
esforços contínuos de governança que
visam assegurar os mais elevados padrões
operacionais.
Uso o termo “progresso” porque ainda
há muito a ser feito para que possamos
cumprir nosso dever de sustentabilidade.
Isso certamente vale para a área de
segurança do trabalhador, pois, apesar
de todos os nossos esforços, em 2020
sofremos uma fatalidade no Complexo de
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Guanajuato. Ficamos profundamente tristes
com esse trágico acidente. Expressamos
nossos sinceros sentimentos aos familiares
e amigos do nosso colega de trabalho pela
perda que sofreram. A segurança continua
sendo prioridade máxima da Great Panther
e seguimos nos empenhando ainda
mais para oferecer um local de trabalho
protegido e seguro para todos.
Por exemplo, recentemente, re-lançamos
um programa de conscientização que
reconhece as pessoas que são símbolo de
segurança em nossas unidades, pessoas
que ajudam a construir uma cultura
vigilante da segurança. No primeiro ano
de remodelagem do programa, recebemos
mais de 800 indicações e realizamos
cerimônias para celebrar os vencedores em
cada uma das nossas quatro unidades: um
nível impressionante de engajamento da
equipe no aprimoramento de medidas que
beneficiarão a todos nós.
À medida que nos aproximávamos de
um novo ano, sentimos uma mistura de
otimismo e incerteza. A valorização dos
preços do ouro e da prata ajudaram a

“

fortalecer nossos negócios, mas a pandemia
continua sendo um assunto sério em todas
as jurisdições nas quais operamos. Ao
mesmo tempo em que ampliamos nossas
atividades de exploração com o espírito
do otimismo, continuamos a enfatizar
nosso compromisso com a mineração
responsável e o desenvolvimento
sustentável. É essencial lembrar que
precisamos conquistar continuamente a
aceitação social dos nossos parceiros nas
comunidades locais e das nossas partes
interessadas.
Garantir esse crescimento responsável
não é uma equação fácil, mas o ano que
passou nos mostrou como podemos fazer
isso. Com o compromisso e a inclusão
de todos, a Great Panther continuará
trabalhando para Minerar para o bem
e conquistando espaço como uma líder
empresarial sustentável em nosso pequeno
e compartilhado planeta.

Rob Henderson
Presidente e CEO

Pensando no fato de que devemos ser guardiões responsáveis da
Terra para esta e para as gerações futuras, o conceito Minerar para o
bem fala sobre sermos bons vizinhos, respeitando uns aos outros e
colaborando com metas em comum para alcançar o bem-estar mútuo.
Como bons vizinhos, reconhecemos que as prioridades locais, como
emprego e impacto econômico, devem ser equilibradas com outros
bens preciosos, como água, florestas e biodiversidade.”
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ENTENDENDO ESTE RELATÓRIO
Este é o segundo Relatório de Sustentabilidade Anual da Great Panther. Ele destaca nossas
contribuições para a sustentabilidade, nosso desempenho e os desafios da Empresa para o
ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020. Nosso último relatório foi publicado em
setembro de 2020.

Materialidade e estrutura do
relatório
Nosso relatório está disponível em inglês,
espanhol e português, e foi preparado de
acordo com os Padrões da Global Reporting
Initiative (GRI): opção Central e GRI 4,
das Divulgações do Setor de Mineração
e Metais. Este relatório foi revisado
e aprovado pela gestão sênior e pelo
Conselho Diretor da Great Panther.
O conteúdo enfoca tópicos de
sustentabilidade consideradas “materiais”,
com base na análise da Pesquisa de
Engajamento realizada com nossas partes
interessadas. Orientados pela definição da
GRI, entendemos como tópicos materiais
da organização os impactos econômico,
social e ambiental da organização e os
problemas que influenciam a avaliação e as
decisões das nossas partes interessadas.
Para acessar uma lista dos nossos tópicos
materiais e saber como eles foram
determinados, consulte a seção Tópicos
Materiais.

Escopo do relatório

Mais informações

Este relatório reflete as atividades e os
resultados das seguintes unidades:

Este relatório foi preparado em inglês e
traduzido para português e espanhol para
alcançar um público mais amplo. Em caso
de discrepâncias, a versão em inglês do
relatório prevalecerá.

• Da sede em Vancouver, Colúmbia
Britânica, Canadá
• Da Mina Tucano, no estado do Amapá
• De duas minas no México: o Complexo
de Minas de Guanajuato, no estado de
Guanajuato, e a mina Topia, no estado de
Durango; e
• Coricancha, nosso projeto em etapa
avançada de desenvolvimento no Peru,
que está sob cuidados e manutenção
Este relatório não inclui informações de
propriedades em diversos estágios de
exploração, incluindo El Horcón, Santa Rosa,
Plomo e Argosy. Ao longo deste relatório,
os termos “Great Panther”, “a Empresa”,
“nós” e “nosso” referem-se à Great Panther
Mining Limited e às suas subsidiárias. Todos
os valores monetários são reportados em
dólares americanos, a menos que indicado
de outro modo.
Algumas informações do Relatório de
2019 foram reformuladas neste Relatório,
uma vez que, devido ao aprimoramento
dos métodos de coleta dos dados para
a geração do relatório, podem ocorrer
alterações de informações ao longo do
ano. Consulte nossas Tabelas de Dados de
Desempenho de 2020 as reapresentações e
explicações referentes ao último ano.
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VEJA NOSSO ÍNDICE DA GRI DE 2020

Para ter uma visão completa do nosso
desempenho em 2020, leia este relatório
em conjunto com o Formulário de
Informações Anuais, a Circular de
Informações de Gestão, Declarações
Financeiras e Análise e Discussão de
Gestão, referentes ao ano encerrado em
31 de dezembro de 2020 disponíveis em
nosso site www.greatpanther.com. Este
relatório, os relatórios anteriores e as
atualizações futuras estão disponíveis
em www.greatpanther.com, na seção
Sustentabilidade.
Este relatório contém informações e
declarações prospectivas. Consulte a
Nota de Advertência sobre declarações
prospectivas, localizada ao final deste
relatório.
O relatório faz referência a diversas
medidas não associadas aos Princípios
Contábeis Geralmente Aceitos (“medidas
não GAAP”).  Consulte a Nota de
Advertência sobre medidas não GAAP,
localizada ao final deste relatório.   
As fotografias apresentadas neste relatório
foram tiradas antes da pandemia de
COVID-19 ou durante a pandemia, seguindo
todos os protocolos necessários de saúde e
segurança.
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261M

$

Receita
(aumento de 31% versus AF2019)

150,051

onças de ouro equivalente
(aumento de 2% versus AF2019)1

1. Os dados comparativos apresentados para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 referem-se ao período entre 5 de março de 2019 e 31 de dezembro de 2019,
período em que a Empresa assumiu a propriedade da Mina Tucano, após a aquisição da Beadell Resources Limited
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QUEM SOMOS
Possuímos um portfólio diversificado de ativos no Brasil, México e
Peru, incluindo três minas em operação que produzem ouro e prata:
Mina Tucano, Complexo de Minas de Guanajuato (GMC) e Topia;
Coricancha, um projeto avançado em desenvolvimento; e quatro
projetos de exploração.
Os principais clientes das barras de ouro doré e dos concentrados metálicos da Great Panther
são empresas do mercado internacional de comercialização, fundição e refinamento no
México, Ásia, Canadá, Europa e Estados Unidos. Em 2020, o ouro foi responsável por 89% das
receitas da Empresa, enquanto a prata respondeu por 9%. Os 2% restantes de receita são
provenientes da produção de chumbo e zinco em Topia.
Com sede em Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá, a Great Panther negocia suas ações na
Bolsa de Valores de Toronto, sob o símbolo GPR, e na Bolsa de Valores Americana de Nova
York, sob o símbolo GPL.

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.
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EXCELÊNCIA

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 líderes na produção 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 os acionistas, desempenho social e ambiental, e sermos
respeitados por nossos investidores, funcionários e comunidades.
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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.

RESPEITO

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.

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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NOSSOS ATIVOS
Mina Tucano, Brasil
• Mina múltipla de ouro à céu aberto bem estabelecida com uma
planta de carbono em lixiviação com capacidade de processar
10.000 toneladas de ouro doré
• Produção de 125.417 onças de ouro em 20201
• Força de trabalho de 467 funcionários mais 1.005 contratados;
100% brasileiros
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Complexo Mineiro de Guanajuato, México
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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

Nossos tópicos materiais
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• Produção de 1.131.025 onças de prata equivalentes em 20202
• Força de trabalho de 124 funcionários mais 529 contratados;
100% mexicanos
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ARGOSY

Vancouver

PLOMO

MÉXICO

TOPIA

PRIORITARIAMENTE
DE PRATA

EL HORCÓN
SANTA ROSA

TUCANO

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

PRODUTOR DE OURO

GUANAJUATO

PRODUTOR DE PRATA-OURO

• Produção de 1.085.979 onças de prata equivalentes em 20202
• Força de trabalho de 154 funcionários mais 380 contratados;
100% mexicanos

Projetos de exploração
• O projeto El Horcón e o projeto Santa Rosa, nos subúrbios de
Guanajuato, no México

CORICANCHA

PROJETO PRIORITARIAMENTE DE OUROPRATA EM DESENVOLVIMENTO

BRASIL
Lima

PERU

• O projeto Plomo, no estado de Sonora, no México
• O projeto Argosy, no distrito de Red Lake, a noroeste de Ontário,
no Canadá

Rio de Janeiro

1. As onças de ouro equivalentes foram calculadas usando a proporção 1:90 Au:Ag, e proporções de 1:0,00064 e 1:0,00076 para preço/onça de ouro para preço/libra de
chumbo e zinco, respectivamente; em seguida, o resultado foi aplicado ao teor de metal relevante dos concentrados produzidos, esperados ou vendidos das operações.
2. Para 2020, as onças de prata equivalentes foram calculadas usando a proporção 90:1 Ag:Au, e proporções de 1:0,058 e 1:0,068 para preço/onça de prata para preço/
libra de chumbo e zinco, respectivamente, de acordo com a orientação da Empresa para o ano.
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NOSSA RESPOSTA À COVID-19
Suporte à nossa força de trabalho e acolhimento das
comunidades durante a pandemia de COVID-19

Suporte às nossas comunidades
• A resposta da comunidade foi planejada em torno de três pilares:
– Saúde da comunidade: doações de máscaras, gel antisséptico, sabão,
equipamentos de proteção individual e testes rápidos de COVID-19
para comunidades e unidades locais de saúde.

Desde o início de 2020, estamos administrando proativamente os desafios trazidos pela
COVID-19. Tivemos de nos adaptar para tornar nossas operações no Brasil, México e Peru mais
seguras tanto para os funcionários quanto para as comunidades, mantendo rígidos protocolos
em nossas unidades e trabalhando em conjunto com as nossas partes interessadas locais.
Seguimos com o compromisso de manter esforços para reduzir os impactos da pandemia em
nossa força de trabalho e nas comunidades locais.

– Suporte à segurança alimentar, com a entrega de cestas de
alimentos a famílias vulneráveis e em quarentena nas comunidades
próximas às nossas operações
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11
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12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Protocolos de prevenção

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

• Programas de triagem, aferições de temperatura e outros exames rápidos
da força de trabalho, além de questionários de triagem que são aplicados
antes e no momento da chegada às unidades

• Os planos de resposta da comunidade foram adaptados às
necessidades específicas e mais urgentes identificadas pelas
autoridades e pelos líderes comunitários locais

• Colaboração com prefeituras, governos e órgãos comunitários locais a fim
de ampliar os protocolos existentes para distanciamento físico e outras
medidas de segurança

Comunicação

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Proteção do nosso pessoal

Gestão da água

33

• Trabalho remoto nas situações em que for fisicamente possível

Energia e mudança climática

36

• Restrições das visitas não essenciais às unidades de operações

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

• Protocolos de quarentena para o retorno de funcionários advindos de
viagem.

45

Treinamento e
desenvolvimento

• Protocolos de distanciamento físico: em minas, áreas administrativas e
unidades de transporte

49

• Identificação e proteção de indivíduos de alto risco

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

– Fortalecimento da comunidade: campanhas educativas, criação de
comitês locais, treinamento de planos de emergência para uso de EPI
e combate à COVID-19

• Campanha global de segurança “#JuntosSomosFortes” (veja mais
detalhes na seção Saúde e Segurança)

• Rastreamento de contato com o coronavírus no intuito de identificar
qualquer membro de nossa força de trabalho que tenha sido exposto e
adotar as devidas medidas preventivas

• Implementação de canais específicos para esclarecimento de dúvidas
sobre a COVID-19 e suporte a funcionários e contratados
• Veiculação de campanhas de comunicação e conscientização em
nossas comunidades, por meio de canais on-line, canais comunitários e
folhetos informativos voltados a todas as faixas etárias

“

2020 foi um ano desafiador, uma vez que a Empresa,
nossos funcionários e nossas comunidades estávamos
atravessando a pandemia mundial de COVID-19. Tenho
orgulho da resposta da equipe Great Panther, que foi
conduzida por Robert Henderson, nosso Diretor executivo,
e reflete nosso compromisso para a saúde e a segurança
dos nossos funcionários e comunidades, que continuam
sendo nossa prioridade.”
David Garofalo
Presidente do Conselho

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 | MINERAR PARA O BEM

9

INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

MINERAR PARA O BEM

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80
GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 | MINERAR PARA O BEM

10

INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19

NOSSA AGENDA E NOSSOS COMPROMISSOS DE SUSTENTABILIDADE
Minerar para o bem descreve o compromisso duradouro da Great
Panther de ser uma empresa de mineração responsável. Acreditamos
totalmente que, se executada da maneira correta, a mineração é
capaz de criar valores sociais, ambientais e econômicos positivos
para as nossas diferentes partes interessadas. Enquanto a pandemia
mundial coloca nossas capacidades em teste, o ano de 2020 mostrou
o valor que nosso trabalho contínuo e compartilhado tem na
construção de um futuro mais sustentável e mais inclusivo.

MINERAÇÃO PARA O BEM

Nossa empresa alcança várias partes interessadas, em diversos países, e devemos nos unir
para resolver os desafios de sustentabilidade, atingir e compartilhar os resultados positivos,
e olhar para o significado de nossas ações de agora no futuro. É por isso que tornamos a
sustentabilidade uma parte essencial da missão da nossa empresa: produzir ouro e prata
com segurança, sustentabilidade e lucratividade, para o benefício de 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. 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 continuado 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 nosso Conselho de Diretores e
os funcionários da Great Panther, bem como contratados e todos os terceiros que realizam
atividades para a Empresa ou em nome dela.

Áreas de foco de sustentabilidade

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Saúde e segurança

Envolvimento da

Meio ambiente

Gestão de resíduos e rejeitos

29

comunidade da

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

A saúde e a segurança
dos nossos funcionários,
contratados e visitantes
é nossa prioridade. 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.

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59
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ÍNDICE DA GRI
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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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Reconhecimento em 2020
Ambas as operações mexicanas receberam
as distinções “Empresa socialmente
responsável” (ESR) e “Empresa socialmente
responsável – Inclusão social”, concedidas
pelo CEMEFI (Centro Mexicano de
Filantropia) e pela AliaRSE (Aliança para
Responsabilidade Social Corporativa)
México. Nosso Complexo de Guanajuato
recebeu sua 11ª distinção consecutiva como
Empresa socialmente responsável (ESR),
enquanto Topia recebeu sua 4ª.
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NOSSAS METAS DE DESEMPENHO
Estabelecemos metas anuais para promover nosso desempenho rumo aos objetivos e marcos
estratégicos, operacionais e de sustentabilidade da Empresa. Avaliamos nossas metas uma vez
ao ano à medida que avançamos, com foco estratégico na promoção do nosso desempenho
corporativo de longo prazo. A tabela a seguir descreve nossas metas para 2021. Para obter
mais informações sobre os objetivos corporativos e os resultados de desempenho da Great
Panther em 2020, consulte nossa Circular de Informações de Gestão.

METAS PARA 2021
SAÚDE E SEGURANÇA

• Brasil: máximo de 1 incidente com afastamento
por ano
• México e Peru: máximo de 7 incidentes com
afastamento por ano

Nossa contribuição para os ODS 19
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• Zero fatalidades

• Contínuo avanço na implementação do programa
SafeMap no México e Peru, com foco em
treinamento e desenvolvimento de liderança

PESSOAL

• Reduzir em 10% a taxa de rotatividade consolidada
• Aprimoramento das habilidades de liderança

GOVERNANÇA
SOCIAL E AMBIENTAL

• Zerar os incidentes ambientais significativos1
• Zerar as disputas significativas relacionadas ao
uso da terra e aos direitos consuetudinários de
comunidades locais2
• Concluir a avaliação do Sistema de Gestão Social
• Aprimorar a governança corporativa aprovando as
seguintes políticas: Diversidade, Direitos Humanos
e Anticorrupção

1. Um incidente ambiental significativo é um incidente que é relatado nas declarações financeiras da Empresa,
por exemplo, devido às responsabilizações resultantes, ou que é registrado e reportado pela Empresa às
autoridades locais, como um incidente ambiental significativo.
2. Uma disputa significativa é aquela que pode resultar em bloqueios, protestos, detenções e/ou acusações de
violação dos direitos humanos.
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GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA
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 os acionistas e resultados positivos em sustentabilidade.
Esse Conselho também é responsável por supervisionar a gestão dos assuntos da empresa
e por tomar decisões estratégicas sobre assuntos que nos são materiais, incluindo questões
sociais, ambientais e econômicas que importam para nossas diversas partes interessadas.
Guiado pelo Mandato da Diretoria, nosso Conselho tem o compromisso de tomar decisões
baseadas nos princípios de responsabilidade, ética e transparência.

É do Comitê de SHESC as principais responsabilidades de supervisão associadas aos nossos
esforços de sustentabilidade na linha de frente, incluindo a garantia de que as devidas políticas
e práticas sejam implementadas e de que as equipes necessárias estejam a postos
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A maioria dos membros do nosso Conselho de Diretores (isto é, a maioria dos diretores) é
independente da gestão, conforme exigem as autoridades regulatórias aplicáveis do Canadá
e dos Estados Unidos. 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; Comitê de
Segurança, Saúde, Ambiental e Social (SHESC); e Comitê Técnico e Operacional. Todos os
comitês são independentes da gestão e se reportam diretamente ao Conselho.

CONSELHO DE
DIRETORES
Comitê de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Social
Comitê Técnico e de Operações
Comitê de Pessoas e Cultura

PRESIDENTE
E CEO

Comitê de Nomeação e Governança Corporativa
Comitê de Auditoria

CFO

COO

VP DE OPERAÇÕES
REGIONAIS

VP DE
EXPLORAÇÃO

Supervisão dos sistemas
de SHE para garantir as
operações responsáveis

Supervisão das
operações de exploração
a fim de alcançar os
resultados e dar suporte
às metas estratégicas

VP DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Supervisão dos sistemas
de desempenho social
para conquistar e manter
a aceitação social

GERENTES GERAIS
DAS UNIDADES
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VP DO
DEPARTAMENTO
JURÍDICO E
SECRETÁRIO
CORPORATIVO
Supervisão da estrutura
de governança com a
finalidade de garantir
o cumprimento das
exigências estatutárias e
regulatórias

VP DE PESSOAS E
CULTURA
Supervisão do
desenvolvimento
organizacional e do
envolvimento e da
cultura no local de
trabalho

VP DE FINANÇAS
Controle interno e
de sistemas para
conformidade regulatória
e financeira
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Código de ética e conduta
empresarial
Política de sustentabilidade
Política de investimento social
Política de local de trabalho
respeitoso
Política de diversidade
Política de divulgação
Política de denúncias

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

Política de participação acionária

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 e social

Dados de desempenho de
sustentabilidade

Comitê técnico e operacional

Índice da GRI

Comitê de auditoria

Formulário de informações
anuais

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

Circular de informações de
gestão
Declarações financeiras e
Análise e discussão de gestão
Tabela de divulgação de
rejeitos de mineração
Site da Great Panther

Associação Brasileira das empresas de Pesquisa
Mineral (ABPM)

Para obter mais detalhes sobre o mandato, membros, comitês e
processos do nosso Conselho, bem como sobre nossas políticas
corporativas, consulte nossa Circular de Informações de Gestão
ou a seção de Governança corporativa em nosso site.
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ENVOLVIMENTO DAS PARTES
INTERESSADAS
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 e assegurar que a Great Panther permaneça
relevante e capaz de responder a este mundo dinâmico. Por sua vez, esse processo influencia
a forma como tomamos decisões, concentramos nossas energias e alocamos recursos.
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Nossas partes interessadas 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.
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Usamos diversos métodos para nos conectar com as partes interessadas, incluindo:
• Consultas na comunidade

Nossa contribuição para os ODS 19

• Pesquisas e grupos de foco
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• Processos de gestão de fornecedores

Saúde e segurança

21

• Linha direta de denúncias

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

• Pesquisas e reuniões sobre engajamento
de funcionários e comunicação contínua

Gestão da água
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• Mecanismos de comunicação de
reclamações

• Diálogo constante com governos e
órgãos reguladores locais
• Reuniões e chamadas com acionistas,
investidores e credores
• Conferências e fóruns
• Associações externas
• Avaliação de relevância
• Canais nas redes sociais

• Reuniões entre a gerência e o sindicato
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Resultados da nossa Avaliação de Materialidade de 2020

PARTICIPAÇÃO POR LOCALIDADE

Uma importante forma de consultar, ouvir e responder às partes interessadas é fazer
regularmente uma avaliação de relevância. Isso nos ajuda a mensurar as dinâmicas questões
sociais, ambientais e econômicas que são mais significativas para as partes interessadas.
Em 2020, atualizamos nossa Avaliação de Relevância, e os resultados validaram nossos
11 tópicos materiais prioritários. A matriz complementar mapeia os 15 tópicos principais
identificados na nossa última avaliação, mostrando a importância relativa conforme pontuada
por partes interessadas internas e externas.

11%

3%
36%
Topia

22%

801

respostas
recebidas

Tucano
Guanajuato
Peru
Canada

28%
Saúde e segurança
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Ética empresarial
Remuneração competitiva e
condições de trabalho
Práticas de contratação
Gestão de resíduos

Gestão da água
Biodiversidade
Mudanças climáticas

Dentre esses 15
tópicos, aqueles que
foram classificados
como prioritários
dentro do limiar
para inclusão no
relatório foram
organizados em 11
áreas temáticas,
listadas a seguir.

1.

SAÚDE E SEGURANÇA

2.

BIODIVERSIDADE

3.

GESTÃO DE RESÍDUOS E
REJEITOS

4.

GESTÃO DA ÁGUA

5.

ENERGIA E MUDANÇA
CLIMÁTICA

6. ENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS LOCAIS

Além disso, apesar não terem sido classificados como altamente
relevante pelas partes interessadas externas e, portanto, não terem
sido capturados na matriz, os temas a seguir foram tratados no
relatório, devido à importância deles para nossa empresa e para a
indústria da mineração como um todo:
• Erradicação do trabalho infantil
• Processamento de reclamações recebidas nas operações
• Liberdade de associação e acordos coletivos
• Treinamentos sobre direitos humanos para a equipe de segurança
patrimonial
No total, participaram 801 pessoas e organizações de 11 grupos de
partes interessadas dentro e fora de nossa empresa, abrangendo
quatro países. Um consultor externo facilitou esse processo abrangente
e inclusivo para garantir que coletássemos informações de nossas
diversas partes interessadas com base nos Padrões dos Relatórios de
Sustentabilidade da GRI. Realizamos entrevistas pessoais e por telefone
em cada local onde temos minas e em nossa sede, bem como um
questionário on-line. Para complementar esse processo, pesquisamos
tendências do setor, iniciativas de mercado e aspirações nacionais e
globais para avaliar mais detalhadamente as questões relevantes.

10. DESEMPENHO ECONÔMICO
11. ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
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Tópicos relevantes em 2020

Frentes (onde ocorre o impacto)

SAÚDE E SEGURANÇA

Nossos funcionários, contratados e órgãos reguladores
governamentais

BIODIVERSIDADE

Governo, órgãos reguladores, comunidades locais e a
sociedade em geral

GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS

Nossos funcionários, contratados, comunidades locais,
órgãos públicos reguladores e a sociedade em geral

GESTÃO DA ÁGUA

Nossos funcionários, comunidades locais, acionistas e
órgãos reguladores governamentais

ENERGIA E MUDANÇA CLIMÁTICA

Órgãos públicos reguladores, comunidades locais e a
sociedade em geral

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

Comunidades locais e órgãos públicos reguladores

AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAIS

Nossos funcionários, contratados, cadeia de
suprimentos das comunidades em que operamos

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Nossos funcionários e contratados

DIVERSIDADE E OPORTUNIDADES IGUAIS

Nossos funcionários, contratados e as comunidades
em que operamos

DESEMPENHO ECONÔMICO

Nossos funcionários, contratados, acionistas,
comunidades locais, órgãos públicos reguladores e a
cadeia de suprimentos

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Nossos acionistas, funcionários, contratados,
fornecedores, comunidades locais e órgãos públicos
reguladores

Mão de obra

A IMPORTÂNCIA PARA OS STAKEHOLDERS

MINERAR PARA O BEM

5

3

Geração de Emprego
Ética nos Negócios
Inclusão, Diversidade e
Equidade de Oportunidades

2

Gestão Ambiental

Práticas de contratação
(Trabalhadores & Suprimentos)
Remuneração competitiva e
condições de trabalho

1

Treinamento &
Desenvolvimento

Relacionamento com
nossas comunidades

Gestão de Barragens

Gestão de Resíduos

Gestão da água
Biodiversidade
Desempenho econômico
Mudanças Climáticas

0
0

1

2

3

4

5

IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL E SOCIAL
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Grupo de partes interessadas

Tópicos prioritários em 2020

FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS

Saúde e segurança de funcionários e contratados
Criação de empregos
Gestão ambiental
Relacionamento com as comunidades
Treinamento e educação*

COMUNIDADES LOCAIS

Criação de empregos
Saúde e segurança de funcionários e contratados
Gestão ambiental
Relacionamento com as comunidades
Contratação local*

GOVERNOS

Saúde e segurança de funcionários e contratados
Criação de empregos
Contratação local*
Gestão ambiental*
Gestão de rejeitos

ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

Relacionamento com as comunidades
Criação de empregos
Gestão ambiental
Práticas de direitos humanos
Saúde e segurança de funcionários e contratados *

ACIONISTAS E INVESTIDORES

Gestão ambiental*
Inclusão, diversidade e oportunidades iguais*
Desempenho econômico
Relacionamento com as comunidades
Gestão da água

SINDICATO

Saúde e segurança de funcionários e contratados
Ética empresarial*
Aquisição e contratação de serviços locais
Medidas para evitar o trabalho forçado*
Liberdade de associação*

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Saúde e segurança de funcionários e contratados
Criação de empregos
Relacionamento com as comunidades
Gestão ambiental
Gestão de rejeitos
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* Novo tópico prioritário na consulta de 2020
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NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ODS
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 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. A Great Panther
apoia essa pauta de objetivos. Priorizamos os nove ODS a seguir e acreditamos que nossa Empresa é capaz de colaborar para o alcance de um
impacto coletivo positivo ainda maior.

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Link para a seção do relatório

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Link para a seção do relatório

DESEMPENHO ECONÔMICO

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

GESTÃO DA ÁGUA
GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS

SAÚDE E SEGURANÇA

SAÚDE E SEGURANÇA

DESEMPENHO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS LOCAIS

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

BIODIVERSIDADE

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS

ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
DIVERSIDADE E OPORTUNIDADES IGUAIS
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SAÚDE E SEGURANÇA
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. É por isso que a segurança é nossa prioridade,
antes de agirmos, em todas as tarefas, 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.

GREAT PANTHER MINING
MINING || RELATÓRIO
RELATÓRIO DE
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SAÚDE E SEGURANÇA
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Saúde e segurança são questões que
afetam trabalhadores em todo o mundo.
Os riscos são inerentes a todas as
operações de mineração, e a indústria
de mineração desenvolveu melhores
práticas em níveis internacional e nacional.
Acreditamos que 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 tanto em minas de
superfície, como nas minas subterrâneas.
A saúde e a segurança também incluem
a prevenção de doenças ocupacionais
ou lesões resultantes da exposição a
elementos nocivos, como ruído e poeira.

Treinamento e gestão em
segurança
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 exigimos 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 desenvolver
habilidades, prover os equipamentos
adequados 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.
Esse diálogo contínuo nos ajuda a
identificar problemas específicos que
requerem mais atenção.
Implementamos treinamentos de
funcionários e programas de incentivo
para promover o relato de incidentes de
segurança e o uso efetivo de ferramentas
de segurança, como avaliações de risco no
local de trabalho e interações e palestras
sobre o tema.
O foco do nosso treinamento é a criação de
uma abrangente “cultura de segurança”. No
Brasil, o Sistema Abordagens (abordagem de
segurança) trata dos valores, das atitudes
e do comportamento dos funcionários,
de contratados e de seus familiares. No
México e no Peru, nosso sistema SafeStart
oferece treinamento de habilidades práticas
e conscientização de segurança, no intuito
de reduzir os erros que podem causar
incidentes de segurança e ferimentos tanto
no trabalho quanto em casa. Em 2020, a
SafeMap, empresa líder em soluções de
treinamento baseadas em competência e
voltadas à indústria da mineração, concluiu
em ambas as unidades mexicanas uma
nova auditoria da cultura de segurança, que
identificou as principais áreas para melhoria
em 2021.

43%

de ampliação no treinamento de
saúde e segurança em resposta à
pandemia global

57%

de redução geral na Taxa de
Frequência de Acidentes com
Afastamento (LTI)

Monitoramento e
mapeamento dos 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.
Em alinhamento com a Declaração de
Saúde e Segurança para cada uma de
nossas minas, monitoramos os tipos e
índices de acidentes para entender se
nossos esforços aumentam efetivamente
a segurança da força de trabalho. Esses
indicadores são:
• Taxa de Frequência de Acidentes com
Afastamento (LTIFR) – (Número de
acidentes com afastamento x 200.000
horas) / Horas trabalhadas
• Taxa de gravidade com afastamento –
(Número de dias perdidos x 200.000) /
Horas trabalhadas
• Acidentes com afastamento (LTI) – uma
lesão com afastamento é uma lesão
ocupacional que resulta em um ou mais
dias de afastamento do trabalhador de
suas atividades profissionais, além do dia
inicial da lesão
• Doença ocupacional – número de
pessoas que foram oficialmente
reconhecidas pelas autoridades
sanitárias locais com uma doença
ocupacional
• Fatalidades
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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 também
na recomendação do tipo de equipamento
a ser usado por funcionários e outras
medidas de mitigação de riscos.
Atualizamos nossas análises de risco de
segurança sempre que uma nova tarefa
ou mudança no ambiente justifique
tal atualização. Em todos os locais de
minas, contratamos terceiros conforme
necessário 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 e se são
necessárias ações de mitigação.

Na Great Panther, temos tolerância zero
para o uso de álcool e drogas ilícitas
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.

Preparo para emergências
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.

DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS

• Nossa unidade de Topia no México
liderou o desempenho em segurança,
com:
– uma queda de 77% na LTIFR

• Estamos felizes por perceber que
nosso foco contínuo no fortalecimento
das práticas de segurança da força
de trabalho resultou na melhoria das
estatísticas de desempenho médio
em nossas unidades. De modo geral,
alcançamos uma redução de 57% na
Taxa de Frequência de Acidentes com
Afastamento e uma redução de 50% na
Taxa de Gravidade com Afastamento.
• No Brasil, nossa Mina Tucano melhorou
seu desempenho em segurança
reduzindo os Acidentes com afastamento
em 66% em comparação a 2019 e
registrando somente uma LTI. Antes
de registrar essa LTI em dezembro de
2020, a Mina Tucano havia alcançado
um recorde de 3,1 milhões de horas
trabalhadas sem lesões ocupacionais.

– uma redução de 80% na LTI, de cinco
em 2019 para uma em 2020. Antes de
registrar a única LTI, a mina de Topia
havia atingido um recorde de 0 LTIs
após 1 milhão de horas trabalhadas
Apesar do nosso constante foco e
das diversas iniciativas relacionadas
à segurança do trabalhador, a Great
Panther teve um acidente fatal no GMC
durante o segundo trimestre de 2020, um
acidente envolvendo veículo durante as
atividades de cuidado e manutenção. A
equipe da Great Panther imediatamente
seguiu os protocolos de resgate na mina,
e as autoridades foram à mina para
examinar o local do acidente. Foi realizada
uma investigação interna completa. A
Empresa dá prioridade máxima à saúde
e à segurança de seus trabalhadores e de
outros integrantes da comunidade onde
opera, oferece treinamento de segurança,
conforme mencionado anteriormente, e
atualiza continuamente os procedimentos e
as práticas de segurança.

TAXA DE FREQUÊNCIA DE LESÕES COM AFASTAMENTO
1.93

1.15
0.83

0.79

0.78
0.20

0.18

0.34
0.06

0.00
Guanajuato

Topia

Peru
2019
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PRINCIPAIS INICIATIVAS
Em todo o grupo
• Tornamos a saúde e a segurança de
funcionários e comunidades uma
prioridade durante a pandemia. Nesse
sentido, lançamos campanhas de
conscientização para ajudar as pessoas a
permanecerem seguras, implementamos
protocolos aprimorados de limpeza
e desinfecção no local, conduzimos
rigorosos exames de saúde e recriamos
processos que garantem que, embora as
unidades estejam operando, o trabalho
continua com segurança – em alguns
casos, com menos pessoas no local. Veja
mais detalhes na barra lateral.
• Nossas equipes em cada operação
continuavam promovendo programas e
serviços de bem-estar dos funcionários,
juntamente com as campanhas
de prevenção da COVID-19. Com
os protocolos de segurança em
mente, oferecemos campanhas de
monitoramento e conscientização
de saúde sobre câncer de mama,
hipertensão, diabetes e outros temas de
saúde. Também seguimos fornecendo
exames médicos anuais para os
funcionários.

Mina Tucano

GMC e Topia

• As equipes locais da Mina Tucano
conduziram com muito sucesso a
iniciativa “Olimpíadas da Segurança”.
As Olimpíadas trouxeram diversão
para o programa de segurança, ao
mesmo tempo em que ampliaram a
conscientização dos funcionários sobre
a prevenção de acidentes e ajudaram
a reduzir a frequência e a gravidade de
acidentes. Veja o estudo de caso para
saber mais detalhes.

• Realizamos uma análise de segurança
nessas duas operações, identificando
pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e riscos em nossa cultura
de segurança. A pesquisa foi realizada
pela SafeMap, uma agência global de
consultoria em segurança, e entrevistou
mais de 600 funcionários e contratados.
O estudo realizou uma análise
comparativa entre nossas unidades
e as unidades de outras empresas e
indústrias e também destacou o foco
para melhorianas áreas:

• A Mina Tucano implementou a iniciativa
“Vida Ativa”, com o objetivo de oferecer
aos funcionários opções mais saudáveis
de atividades após o serviço, no site.
O foco dessa iniciativa era estimular a
prática de atividade física e a alimentação
saudável durante a pandemia.
• Executamos um programa de
monitoramento para avaliar os níveis
de ruído e vibração na comunidade
local, resultantes das atividades de
perfuração e explosão na mina. Embora
já tenhamos conduzido estudos de
ruído anteriormente, esta foi a primeira
vez em que monitoramos as vibrações.
Todos os resultados ficaram dentro dos
limites aceitáveis estabelecidos pelas
autoridades.

• Apesar de a pandemia ter gerado
desafios para a realização de
treinamentos, conseguimos aumentar
o índice de treinamento em saúde
e segurança em 43%. Destinamos
treinamento adicional para as brigadas
de segurança e para funcionários e
contratados a respeito dos protocolos de
combate à COVID-19. Consulte a seção  
Treinamento e Desenvolvimento para
obter mais detalhes.
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– Desenvolvimento de liderança
– Desenvolvimento de supervisores
– Relato de incidentes (especificamente
no GMC)
• Os estudos sobre o ambiente de trabalho
no GMC foram incluídos na avaliação das
nossas práticas de segurança.
• Em novembro de 2020, suspendemos
temporariamente as operações em
Topia, devido à detecção de casos de
COVID-19 em nossa força de trabalho.
Antes de retomar as operações, todos os
funcionários e contratados passaram por
um programa introdutório em segurança
que abrangia um treinamento específico
sobre os protocolos de prevenção da
COVID-19.
Coricancha
• Continuamos aprimorando o Sistema
de Gestão de Segurança (SGS) que a
Great Panther utiliza em outras unidades
operacionais. Uma das novas iniciativas
adotadas neste ano foi o mapeamento
de processos, que visa definir linhas de
referência e controles aprimorados dos
perigos e riscos presentes no local de
trabalho.

Junto com nossa ênfase já existente em
saúde e segurança, em 2020, tivemos
de reagir rapidamente para combater
a ameaça que COVID-19 representava
para trabalhadores e comunidades
locais.
Nossa campanha #JuntosSomosFortes
foi particularmente bem-sucedida em
espalhar, entre funcionários, familiares
e comunidades locais, informações
sobre as medidas de prevenção e as
práticas recomendadas de higiene para
proteger a todos.
Apesar de a saúde ser nossa maior
prioridade, esse também foi um ótimo
teste da nossa capacidade de escalonar
os planos de continuidade dos negócios
para os riscos e requisitos locais e
nacionais. Enquanto cumpríamos as
regulamentações locais, fomos capazes
de continuar operando com segurança
durante a maior parte do ano em
Guanajuato e Topia, enquanto Tucano
funcionou ininterruptamente.
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ESTUDO DE CASO
MINA TUCANO REALIZA AS “OLIMPÍADAS DA
SEGURANÇA”
A competição pode trazer benefícios até mesmo para os processos de segurança,
como mostraram as Olimpíadas da Segurança da Mina Tucano em 2020. Essa iniciativa
promove a conscientização sobre segurança entre os funcionários, incentiva o relato
de todos os incidentes (incluindo quase incidentes) e visa promover a competição
saudável entre todas as áreas da mina a respeito do uso das ferramentas de segurança
determinado.
As equipes locais conduziram a campanha inaugural, que começou em julho e culminou
na cerimônia de premiação em dezembro. Os eventos estimularam a rivalidade
saudável entre as áreas da Mina Tucano, pois todos – incluindo toda a equipe de gestão
– competiram para aplicar as ferramentas de prevenção que mantêm a segurança de
todos nós.
Orientado pelo slogan TODOS GANHAM COM A SEGURANÇA, o programa teve os
seguintes objetivos:
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Biodiversidade
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• Avaliação do comprometimento de funcionários e equipes locais sobre nossas metas
de segurança
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• Maior controle sobre o uso das ferramentas de segurança

As equipes locais de saúde e segurança apoiaram os eventos usando ferramentas de
comunicação e engajamento, incluindo camisetas da campanha, boletins informativos,
vídeos e prêmios, como iPads, bicicletas, mochilas e eletrodomésticos.  A cada dois
meses, cada área vencedora recebeu o troféu “CAPACETE DE OURO” mostrado na foto
acima. O troféu ficava exposto nas áreas comuns, junto com um banner que mostrava
o nome do time campeão e de seus contratados. O campeão geral no ano recebeu R$
$100.000 (US$ 17.500) em financiamento de iniciativas de segurança para a área.
Durante esses eventos, ocorreram 3.000 inspeções de manutenção preventiva e mais
de 830 sessões de treinamento. As Olimpíadas também mudaram a abordagem de
segurança no longo prazo, com a nova gestão de ferramentas de prevenção nas áreas da
mina e a renovação do reconhecimento de que todos devem assumir a responsabilidade
pela segurança na Mina Tucano.
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BIODIVERSIDADE
Acreditamos que a mineração e a preservação
ambiental podem coexistir quando controlamos
o impacto de nossas atividades. Sabemos
que, à medida que crescemos, nosso impacto
potencial aumenta. Assim como aumenta nossa
responsabilidade – e as expectativas das nossas
partes interessadas – de aplicar as melhores
práticas na gestão de biodiversidade e alcançar
um desenvolvimento sustentável.
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BIODIVERSIDADE
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Para as Nações Unidas, a biodiversidade é
um elemento essencial do desenvolvimento
sustentável1. 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. Em todo o mundo, a biodiversidade
envolve muito mais do que preservar as
diversas formas de vida na terra e na água.
Ela é importante para sistemas alimentares,
para a limpeza da água e pode nos ajudar
a alcançar nossas metas de redução dos
gases do efeito estufa.

Estudos ambientais de base
Em cada operação, começamos com um
estudo ambiental de base detalhado.
Esse estudo nos permite conhecer o
entorno de cada mina, graças ao trabalho
de uma equipe multidisciplinar de
especialistas. Adquirimos os dados base
de que precisamos para reconhecer,
evitar, minimizar e controlar impactos. O
estudo identifica os ecossistemas locais, as
espécies de flora e fauna e os processos
ecológicos que elas compõem.

Planos de preservação da
biodiversidade
Com base em nossos estudos ambientais
de base, criamos planos de preservação
da biodiversidade específicos para cada
local, que abrangem o desenvolvimento até
o encerramento. O plano de preservação
segue o conceito “hierarquia da mitigação”,
que nos ajuda a limitar, o máximo possível,
nosso impacto negativo na biodiversidade.
Há uma sequência de quatro ações-chave:
evitar, minimizar, restaurar e compensar.
Essa sequência oferece uma abordagem
recomendada para a gestão sustentável
dos recursos naturais, com um mecanismo
que equilibra necessidades de preservação
e prioridades de desenvolvimento. O plano
de preservação pode incluir diretrizes
para evitar a poluição da água, minimizar
a perda de habitat ou restaurar outros
habitats degradados a fim de compensar os
impactos, além de protocolos de controle
de emissão (ar, solo e água).  

4.9

hectares de área
restaurada

Treinamento em
biodiversidade
Todos os anos e sempre que funcionários
e contratados começam a trabalhar na
operação, eles participam de treinamento
em biodiversidade. Esse treinamento
enfatiza o cuidado, o respeito e a
importância de seguir as diretrizes de
conservação da Great Panther no local
e nos arredores dele. Esse treinamento
também garante que as responsabilidades
pela gestão da biodiversidade sejam
claramente definidas para todos.

Explorando a tecnologia em
biodiversidade

3.006

árvores plantadas como parte
do reflorestamento em 2020

Estamos explorando o potencial de
novas tecnologias para revolucionar a
biodiversidade na mineração. A tecnologia
inclui o uso de câmeras de visão noturna
para identificar animais na floresta ao redor
da Mina Tucano, bem como a implantação
de drones no México e no Brasil para
monitorar a recuperação da vegetação.
Nossos especialistas ambientais no Brasil
estão explorando técnicas de bioengenharia
para induzir o crescimento de espécies
pioneiras e encurtar o tempo da produção
de mudas. Utilizamos um software de
inventário florestal e GPS para localizar e
proteger plantas com sementes e espécies
ameaçadas de extinção.    

1. Relatório Panorama da Biodiversidade Global na ONU, disponível em https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf, páginas 4 e 9.
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DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• Nossas operações de mineração
modificaram 1,2 hectares de habitat
natural em 2020. Para compensar isso,
restauramos 4,9 hectares de terreno com
o plantio de árvores e outras atividades,
como técnicas de hidrossemeadura.
• Em nossas unidades, plantamos
3.006 árvores como parte de esforços
de reflorestamento. Esse número é
consideravelmente inferior ao de 2019
(9.399) pois, durante a pandemia, os
programas de plantio tiveram de seguir
rígidos protocolos em nossas unidades
e funcionar em parceria com as partes
interessadas locais. A taxa de sobrevida
média das árvores permanece em
80%, semelhante ao índice de 2019.
Apesar de a COVID-19 ter dificultado o
reflorestamento devido aos protocolos
de saúde, executamos diversos projetos
de reflorestamento:
– No GMC, trabalhamos em colaboração
com a direção geral dos serviços
públicos municipais e reflorestamos
a área natural protegida “El Orito”.
Esse foi o quinto projeto de
reflorestamento em El Orito.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
• Na Mina Tucano, concluímos a Fase I do
projeto Centro de Educação Ambiental.
A Fase I incluía a construção de um
viveiro para proteger as espécies
resgatadas, que serão reintroduzidas
no ambiente durante a recuperação
do local. Em 2021, construiremos
um espaço para a realização de
conferências e exposições de apoio à
educação ambiental, além de exposições
ambientais e arqueológicas.
• No GMC, nosso programa de resgate
e reintrodução recuperou 100% das
espécies da flora silvestre na área que
foi afetada pela etapa de preparação
da segunda expansão da Barragem de
rejeitos nº 9.
• Em Topia, concluímos um segundo
projeto de reflorestamento em
colaboração com um dos ejidos locais.
Juntos, plantamos 600 árvores no terreno
do ejido.
• Em 2020, atualizamos nossos projetos
de reparação e recuperação para todas
as unidades. Essa recente avaliação de
custos totaliza US$ 68 milhões. Para
obter mais detalhes, consulte nossas
Declarações Financeiras Consolidadas.

– Plantamos 2.016 árvores na
Mina Tucano, num projeto de
reflorestamento de uma área em
desuso.
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Trabalhamos continuamente para gerenciar os
resíduos e os rejeitos de nossas operações de
forma segura e sustentável. Para evoluirmos
com nossos planos e esforços nessa área, nos
comprometemos a avaliar e aplicar as melhores
práticas globais.
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GESTÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Independentemente da unidade de
operação, o modo como a Great Panther
trata os rejeitos e os resíduos gerais da
mina é considerado um dos temas mais
relevantes por nossos funcionários,
comunidades locais, órgãos reguladores
do governo e sociedade. Reconhecemos
que essas são áreas críticas para a gestão
ambiental nas mineradoras, uma vez que
as atividades de mineração geram grandes
quantidades de resíduos, especialmente
durante a extração e o processamento do
minério. A gestão responsável de nossos
rejeitos e dos resíduos da mina ajuda a
proteger funcionários, comunidades e o
meio ambiente.

ZERO

derramamentos ambientais
significativos ou incidentes1

Como gerenciamos os
diferentes tipos de resíduos
Adotamos a gestão organizacional completa
dos resíduos que geramos em nossas
operações. Nossa meta é evitar, minimizar
ou mitigar qualquer risco ambiental ou
de segurança e limitar qualquer impacto
negativo sobre as comunidades e os
ecossistemas locais.
Para conseguir isso, temos vários
programas e iniciativas para gerenciar,
monitorar e descartar diferentes tipos de
resíduos gerados em nossas operações,
conforme resume a tabela a seguir.
Também implementamos consistentes
controles de governança, supervisão e
riscos, avaliações contínuas, auditorias
de processos e procedimentos, planos de
resposta de emergência e treinamento
relevante para funcionários e contratados.
Em todas as nossas operações, temos
pessoal treinado em resposta de
emergência e capacitado para responder
rapidamente a qualquer incidente.
Em todas as unidades, adotamos um
processo de seleção no qual avaliamos
todos os fornecedores que prestam
serviços ambientais em nome da Great
Panther, incluindo descarte de resíduos.
Dentre outros critérios, os fornecedores
devem ter o devido licenciamento
concedido pelas autoridades apropriadas e
apresentar a documentação relevante.

Iniciativas da indústria
A Great Panther apoia iniciativas industriais
voltadas a superar os desafios de gestão de
resíduos. Em 2020, o Conselho Internacional
de Mineração e Metais, em conjunto com o
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e os Princípios para Investimento
Responsável, lançaram o Padrão Global da
Indústria para a Gestão de Rejeitos (GISTM).
Recebemos com satisfação esse importante
marco – para o setor da mineração e para
o futuro sucesso na gestão de resíduos
– que busca fortalecer as atuais práticas
da indústria integrando questões sociais,
ambientais e técnicas. O GISTM abrange
o ciclo de vida completo das instalações
de rejeitos: seleção, projeto e construção
do local, gestão, monitoramento,
encerramento e pós-encerramento. A meta
definitiva é causar zero acidentes e zero
danos ao meio ambiente. Em 2021, a Great
Panther conduzirá uma análise de lacunas
em suas unidades operacionais e não
operacionais com relação a esses padrões,
no intuito de determinar o alinhamento
geral e comparável nas operações e
identificar possíveis falhas.

Nossa meta é evitar, minimizar ou
mitigar qualquer risco ambiental
ou de segurança e limitar qualquer
impacto negativo sobre as
comunidades e os ecossistemas
locais.

  1. Um incidente ambiental significativo é um incidente que é registrado e reportado às autoridades locais como um incidente ambiental relevante, de acordo com a legislação local.
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GESTÃO RESPONSÁVEL DE RESÍDUOS

Resíduo perigoso
Para gerenciar materiais perigosos, como óleos, ácidos,
resíduos químicos, produtos químicos vencidos e
qualquer material contaminado com essas substâncias,
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. Por
exemplo, no México, uma empresa terceirizada, aprovada
pelo Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente
do México (SEMARNAT), remove os resíduos perigosos
de ambos os nossos locais. A Great Panther recebe uma
confirmação oficial por escrito quando o resíduo perigoso
chega ao seu local final para descarte seguro.

Rejeitos
Como parte essencial do ciclo de mineração, os rejeitos
são os materiais restantes após o processo que retira
do minério extraído os minerais valiosos da rocha.
Atualmente, temos oito Sistemas de Barragem de Rejeitos
de Minério em nossas operações, três deles inativos. As
Barragens de Rejeito de Minério são estruturas de alta
engenharia que consistem em um ou mais reservatórios
de rejeitos, projetadas para armazenar os rejeitos
permanentemente de forma segura, sustentável e
ambientalmente responsável, em cada fase do ciclo de
vida do ativo.

Resíduos sólidos não perigosos e
urbanos
Em todos os locais, os resíduos sólidos urbanos (ou
gerais) produzidos são coletados por uma equipe
local autorizada para descarte em aterros do governo
ou programas de reciclagem, quando disponíveis.
Tratamos de resíduos não perigosos – isso inclui pneus,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) usados,
peças de veículos usadas, componentes eletrônicos,
papelão, papel, plástico e sucata de metal – de diferentes
formas, dependendo do local. 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.

• 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.
• Continuamos aprimorando a gestão de nossas
instalações, desenvolvendo e incorporando melhores
práticas e tecnologias digitais. Por exemplo, estamos
adotando novas tecnologias de vigilância que auxiliam
no monitoramento e na garantia da estabilidade física
de depósitos de rejeitos.
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Resíduos de mineração
A rocha residual é o material não econômico 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 após a extração do minério. 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.

• Nossas instalações de rejeitos são regulamentadas
e inspecionadas por autoridades locais e
governamentais.
• Também organizamos auditorias independentes em
cada instalação de Barragem de Rejeito de Minério,
que são realizadas por especialistas qualificados que
não estão envolvidos no projeto ou na construção da
instalação.
Para obter mais detalhes, consulte a seção Gestão de
Barragens de Rejeitos em nosso site.
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DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• Em 2020, não ocorreram derramamentos
significativos ou incidentes com
barragens em nenhuma unidade, e
não recebemos multasambientais
em nenhuma de nossas operações.
Isso contribui para nosso consistente
histórico de gestão efetiva de rejeitos e
de água nos últimos anos.
• Produzimos 3,5 milhões de toneladas
de rejeitos em 2020, um aumento em
comparação às 3,3 milhões de toneladas
produzidas no ano anterior. Esse
crescimento se deve ao aumento das
toneladas processadas principalmente
na Mina Tucano.

• Como prova da nossa gestão diligente de
rejeitos em todos os projetos, operações
e instalações, em 2020, nenhuma
das avaliações e inspeções externas
realizadas em nossas Barragens de
Rejeitos de Minério encontrou problemas
de desempenho ou segurança, com uma
exceção:
– Em março de 2020, a Great Panther
parou de depositar rejeitos na
Barragem de Rejeito de Minério
de Fase II em Topia, seguindo a
recomendação de consultores
independentes de geotecnia e
gestão de rejeitos. Em seguida,
continuamos monitorando as
condições da Barragem de Rejeito de
Minério, instalamos instrumentação
geotécnica adicional e conduzimos um
extensivo trabalho para identificar e
reduzir o fluxo de água para a base
do reservatório. O monitoramento
subsequente indiciou que era seguro
retomar o empilhamento na Fase II,
que possui capacidade suficiente para
estocagem do rejeito até o final de
2022.

3%

de redução na intensidade de
resíduos perigosos – o que indica
que nossas equipes estão usando
matérias-primas e materiais
perigosos com mais eficiência

• Geramos 23,8 milhões de toneladas de
rocha residual em 2020, um aumento
em comparação às 23,011 milhões de
toneladas produzidas no ano anterior;
99,1% desse volume total é proveniente
da Mina Tucano, uma mina a céu aberto.
Da mesma forma como ocorreu com
os rejeitos, isso se deve ao aumento de
minério processado.
• Embora o volume de resíduos perigosos
tenha aumentado em 3%, e o volume
de minério processado tenha subido
7%, conseguimos reduzir em 3,2% a
intensidade de2 resíduos perigosos no
ano passado.
• A geração de resíduos não perigosos caiu
4% ano a ano, o que ajudou a reduzir a
intensidade de resíduos não perigosos
em 10%. As campanhas de treinamento
e reciclagem de equipes nos ajudaram a
melhorar o desempenho nessa categoria.

10%

de redução na intensidade de
resíduos não perigosos, graças
ao aumento de reciclagem e
treinamento de funcionários

PRINCIPAIS INICIATIVAS
Mina Tucano
• A Mina Tucano lançou um programa
de “logística reversa” que exige que
fornecedores recolham de volta as
embalagens usadas para entregar
produtos à Great Panther. Essa iniciativa
representa uma oportunidade de
economia financeira e melhor gestão de
materiais de embalagens.
• Concessão de licença ambiental para
iniciar as operações da Barragem de
Rejeitos de Minério Leste. Essa nova
instalação de armazenamento de
rejeitos foi construída em 2020 e iniciou
as operações em fevereiro de 2021.
Segundo as projeções, essa Barragem
de Rejeito de Minério terá capacidade
para armazenar rejeitos até janeiro de
2023. O projeto de Barragem de Rejeitos
de Minério Leste foi reavaliado, e uma
nova elevação acrescentará capacidade
de armazenamento para mais um ano,
com mínimo impacto na paisagem e
ambientes.
GMC
• Continuação dos esforços para garantir
a autorização da expansão da Barragem
de Rejeito de Minério do GMC (usando a
mesma área ocupada/permissão).
Topia
• Desenvolvimento de um plano de ação
para fortalecer a gestão de resíduos
perigosos e reduzir a geração anual.
• O SEMARNAT concedeu as permissões
ambientais para o início de vários
projetos, incluindo a operação de uma
nova barragem de rejeitos (Fase III) após
a construção de paredes de retenção e a
ativação de controles de erosão ao redor
da base das instalações.

1. No relatório do ano passado, as informações operacionais da Mina Tucano apresentaram dados de 5 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019, período em que a Empresa assumiu a propriedade da Mina Tucano,
após a aquisição da Beadell. Neste ano, para fins de comparação sobre gestão e intensidade de resíduos, ajustamos as informações operacionais da Mina Tucano e incluímos os 12 meses do ano encerrado em 31 de
dezembro de 2019, como mostra o boletim informativo de 14 de janeiro de 2021
2. Intensidade refere-se ao volume de resíduos (perigosos ou não perigosos) por tonelada de mineral processado.
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Uma vez que a escassez de água doce é um crescente problema
global, em nome das comunidades ao nosso redor, adotamos
práticas de gestão de água em nossas operações no intuito de
proteger esse recurso essencial.
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NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
A água é um recurso essencial, que é
compartilhado entre todas as formas de
vida em nosso ecossistema e tem um
considerável valor social, ambiental e
econômico. Esse recurso finito desempenha
um papel crítico nos processos de
mineração; na produção, esse insumo
é bombeado das minas para acessar o
minério. Consumir e extrair água são
particularmente significativos nas regiões
semiáridas do México, as quais enfrentam
escassez hídrica.
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Gestão e planejamento
relacionados à água
Em cada uma de nossas unidades, temos
um grande compromisso de administrar
os recursos hídricos de forma responsável
e transparente para o benefício das
comunidades em que operamos, hoje
e no futuro. Todo o consumo de água é
administrado pelos órgãos governamentais
locais, e cumprimos rigorosamente todas as
regulamentações do governo sobre o uso
de água.
Nosso Sistema de gestão de água inclui o
monitoramento de toda a água que entra
e sai do local da mina com medidores
de fluxo, implementando técnicas de
conservação 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.
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Em Topia, utilizamos um sistema de
filtragem de ciclo fechado para extração
e processamento da água da mina; como
resultado desse sistema, aproximadamente
88% da água consumida lá é reciclada. As
águas residuais restantes são ligadas ao
sistema municipal de águas pluviais. No
GMC, reciclamos aproximadamente 86% da
água usada nas minas. A água descartada
abastece estações de microtratamento em
San Ignacio e Rayas, e retornam para todas
as minas na área de Guanajuato, parte do
GMC.

82%

No Brasil, como a Mina Tucano é uma mina
a céu aberto, usamos água da superfície
para abastecer processos industriais e
administrativos. Aproximadamente 86%
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

Água reciclada em
nossas operações

8,001,731

7,648,950

3,351,090

2019
Consumo de água (m3)

3,588,424

2020
Mineral processado (tonelada)
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DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• O consumo total de água caiu 4,4% em
2020 em comparação a 2019, totalizando
um consumo de 7,65 milhões de m3. A
Mina Tucano utilizou 6,90 milhões de m3
(90% do total).
• O percentual de reciclagem de água caiu
levemente em 2%, de 84% em 2019 para
82% em 2020.
• A intensidade da água (m³/tonelada
processada) caiu em 10%, isto é, de 2,39
m3/tonelada processada em 2019 para
2,14 m3/tonelada processada em 2020.
– A principal melhoria na intensidade da
água ocorreu no Brasil: uma redução
de 15% desde que a mina passou a
processar mais minério sulfetado, o
que requer menos consumo de água
no processo de britagem.
– O GMC aumentou a intensidade da
água em 22% devido à ordem do
governo de fechar a mina por dois
meses, no período em que ocorreu
uma considerável evaporação de água
simultaneamente à queda no volume
anual de chuvas, o que exigiu mais
extração de água doce.  
– Topia, que tem uma barragem de
rejeitos secos, reduziu sua intensidade
da água em 7% devido a atividades
destinadas a promover o uso de água
de processos (por exemplo, reduzir o
consumo de água de funcionamento
devido à maior eficiência da
classificação do espessante, reduzir
a umidade nos filtros de rejeitos
para aumentar o volume de água
recuperada).  
• Coricancha, que continua sob cuidados
e manutenção, no momento não tem
um sistema de reciclagem de água
implantado para o processamento de
minério.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
Mina Tucano
• Identificação do posicionamento
ideal de medidores de água a fim de
aprimorar a gestão de água. Em 2021,
a disponibilização de dados confiáveis
adicionais nos ajudará a gerenciar o uso
de água, e esperamos que isso traga
melhorias.
Coricancha
• Implementação de um dispositivo que
analisa em tempo real o ph e o metal
na saída do tratamento de efluentes
da mineração metalúrgica, visando
melhor controle do tratamento de
água. Isso reduzirá o consumo de
reagentes, diminuirá a geração de lama
e aperfeiçoará o processo de garantia de
qualidade da descarga.
• Condução de um projeto de reuso
de água que utiliza fontes de águas
subterrâneas na mina, que geralmente
são perdidas na infiltração. Isso resultará
em menos interrupções e riscos
operacionais associados ao consumo
de água, e nos permite deixar a água
de superfície para uso da comunidade
próxima, evitando possíveis conflitos por
conta dos recursos hídricos.

ESTUDO DE CASO
COLHENDO UM RECURSO PRECIOSO:
ÁGUAS PLUVIAIS
Cada vez mais, a água é vista como um recurso precioso no México, onde um
considerável percentual do território é formado por uma área semidesértica.
Isso acontece especialmente em Guanajuato, onde está previsto um significativo
aumento populacional (aumento de pelo menos 12 milhões de pessoas até 2030).
Para enfrentar a escassez de água, a Great Panther se uniu aos membros da
comunidade em um projeto cooperativo para recaptação de águas pluviais. Em
2020 e no início de 2021, a Great Panther forneceu sistemas de captação de
água para algumas residências que têm acesso limitado à água. As residências
concordam em instalar e manter os sistemas, que têm capacidade de captação e
armazenamento de 2.500 litros de água para uso nos períodos de seca.
Na estação das chuvas, os 13 sistemas instalados até o momento têm capacidade
de captar e armazenar até 32.500 litros de água para a comunidade. Os sistemas
doados já estão beneficiando 62 moradores, e mais 11 famílias começarão a
captar águas pluviais para uso doméstico e agrícola em 2021.

10%

Diminuição da intensidade
do consumo de água1
(m3/tonelada processada

1. Intensidade refere-se ao número de metros
cúbicos de água por tonelada de mineral
processado.
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ENERGIA E
MUDANÇA
CLIMÁTICA
Na Great Panther, compreendemos a
importância de agir e nos adaptar aos
impactos da mudança climática. Estamos
comprometidos em intensificar nosso
trabalho nessa área para compreender
melhor nossas vulnerabilidades, reduzir
nossos impactos e adaptar novos negócios.
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ENERGIA E MUDANÇA CLIMÁTICA
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
As mudanças climáticas e as questões de
energia estão atraindo mais atenção do
que nunca. Ao mesmo tempo, o setor de
mineração tem uma posição única, pois
é a indústria que fornecerá os minerais e
metais necessários à transformação que o
mundo precisa para cumprir as metas do
Acordo de Paris. À medida que as ameaças
aos nossos ecossistemas aumentam, nossa
responsabilidade de reduzir o consumo de
energia e as emissões se torna ainda maior.
As mudanças climáticas também
representam um importante risco
para a sustentabilidade dos negócios.
No caso da 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
metalúrgicas e equipamentos operacionais.
Consequentemente, os futuros impactos
de 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.

Gerenciando o consumo para
reduzir as emissões
Nossa equipe de operações gasta um
tempo considerável identificando e
aprimorando eficiências de produção para
reduzir o consumo geral e as intensidades
energéticas. Cada passo que damos no
aprimoramento dessas áreas também
nos ajuda a baixar custos operacionais.
Isso resulta em ganho mútuo para o meio
ambiente, para nossas comunidades e para
nossos acionistas.
Nossas fontes de energia mais significativas
são eletricidade e diesel comprados para
equipamentos móveis e geradores, o que
representa 98% do nosso consumo total de
energia:
• Em nossos locais de mineração, usamos
eletricidade para operar bombas,
compressores, guinchos e ventiladores.
• Nas plantas, a eletricidade é
necessária para a britagem, moagem
e bombeamento de resíduos para a
barragem de rejeitos.
• Consumimos combustíveis fósseis como
diesel em equipamentos e geradores,
e gasolina em veículos de transporte.
Aproximadamente 80-90% do uso de
combustível é para óleo diesel em
veículos de transporte nas minas.
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2M

$

Investidos para melhorar e
aumentar o fornecimento de
energia para a Mina Tucano

Portanto, gerenciar o equipamento é
fundamental para reduzir o consumo de
energia e, em última instância, as emissões.
A Great Panther usa estudos de 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.

No México, nossa energia da rede
local nas minas de Topia e GMC deriva
principalmente de fontes térmicas. Porém,
na Mina Tucano no Brasil, a energia vem
de uma mistura de fontes térmicas e
hidroelétricas, reduzindo os combustíveis
fósseis necessários para gerar energia para
as operações. Embora o fornecimento de
energia aos locais do México seja confiável,
nos últimos anos, trabalhamos de perto
com a Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA) para aumentar e melhorar
o fornecimento de energia para a Mina
Tucano. Investimos mais de US$ 2 milhões
nessa colaboração, que ajudou a reduzir
nosso uso de geradores reserva (movidos a
diesel), ao mesmo tempo em que melhorou
nossa relação com as comunidades locais.
Há menos apagões e quedas de energia
devido a problemas de fornecimento
de energia, graças à melhoria no
abastecimento e na infraestrutura.

1,66M GJ

Total de energia consumida
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2020 PERFORMANCE
• As emissões diretas totais de gases do
efeito estufa (GEE) provenientes das
operações de produção da Great Panther
foram de 105.874 1,2, toneladas CO2e
(equivalente a dióxido de carbono). Isso
representa 1% a mais em comparação
às emissões de 2019 e está de acordo
com nosso aumento de 6,4% no
processamento de minério. As emissões
indiretas totais de GEE de nossa compra
de energia foram de 18.211² toneladas
CO2e.
• O consumo total de energia em nossas
operações foi de 1,66 milhão de
gigajoules (GJ), um aumento em relação
ao índice de 1,605 milhão de GJ em 2019.
Entretanto, a intensidade de energia
permaneceu num nível semelhante ao

do ano passado e teve uma leve redução
de 2%, mudando de 0,48 para 0,47 GJ por
tonelada de material processado.
• A Mina Tucano responde por cerca de
96% do nosso consumo de combustível.
A Mina Tucano é nossa maior operação,
representando 94% do total de toneladas
de mineral processado pela Great
Panther. No último ano, a Mina Tucano
elevou o consumo de propano em 17%,
pois nossa equipe ampliou o uso de
empilhadeiras
• Em Topia, instalamos LEDs com
lâmpadas de célula solar nas minas. Isso
trouxe uma economia anual aproximada
de 562,1 MWh. Também iniciamos um
novo processo de inicialização da planta
geradora, que reduzirá o consumo de
combustível a cada inicialização do
sistema.

105.874

18.211

CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE

EMISSÕES POR LOCAL DE PRODUÇÃO

de toneladas de emissões de C02e
GHG por todas as operações

toneladas de C02e GHG de
emissões indiretas de nossa
energia comprada

2%

7%

22%

9%

84%

39%
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37%

1. As emissões levam em conta somente os locais em operação (isto é, a unidade do Peru não é considerada).
2. As emissões foram reportadas no relatório do ano passado com base em um fator de emissão que é utilizado no Brasil, mas que não
é preciso para o estado do Amapá. Reapresentamos os valores no relatório deste ano para atualizar o cálculo dessas emissões.
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ENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE
Para nós, o envolvimento da comunidade é um
contínuo processo de contato, diálogo e interação
sistemática com as partes interessadas locais.
É dessa forma que garantimos que as partes
interessadas recebam informações e tenham
oportunidades de participar de decisões que afetam
o futuro delas, ao mesmo tempo em que mitigamos
os riscos sociais e otimizamos oportunidades.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 | MINERAR PARA O BEM

39

INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
A aceitação social, isto é, a disposição das
partes interessadas em aceitar nossas
atividades comerciais, nunca está garantida
e evolui com o tempo. Este é também um
componente essencial do desenvolvimento
sustentável. Estamos comprometidos em
compartilhar o valor criado pelas atividades
da Great Panther, de forma a contribuir
para o desenvolvimento social e econômico
das comunidades em que atuamos.

Investimento social

Nossa contribuição para os ODS 19
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Embora nossa abordagem de
envolvimento da comunidade tenha
sido a mesma em 2020, demos
mais ênfase no suporte à segurança
e à saúde pública, em resposta à
pandemia mundial..

740.000+

$

investidos para fortalecer nossas
comunidades locais

Investimos no desenvolvimento e apoio às
nossas comunidades para que sejam os
melhores lugares para viver e trabalhar.
Isso beneficia nossos funcionários, suas
famílias e seus amigos, bem como para
nossos fornecedores e cidadãos locais.
Conforme definido em nossa Política de
Investimento, priorizamos projetos que
contribuam para a melhoria da qualidade
de vida. Definimos essas iniciativas por
meio do engajamento ativo e frequente
das partes interessadas para identificar
as prioridades locais, incluindo reuniões,
assembleias e pesquisas com membros da
comunidade.

Em algumas das nossas comunidades,
nossas contribuições são formalizadas
como parte de nossa licença operacional.
Por exemplo, na Mina Tucano, no Brasil,
contribuímos anualmente com capital
para um fundo de compensação social
e ambiental dos municípios locais. Um
conselho eleito, com representantes
das comunidades, da prefeitura e da
Empresa, revisa e analisa os programas
de desenvolvimento comunitário em seus
respectivos municípios a cada ano.

292.000

$

investidos no combate à
COVID-19 em 2020, beneficiando
21.000 pessoas nas comunidades
do entorno no Brasil, México e
Peru

Com base nas informações cedidas
pela comunidade, nossos investimentos
geralmente se concentram em três áreas
principais:
• Desenvolvimento socioeconômico
• Herança natural e cultural
• Infraestrutura local
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Colaboração e consulta
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 a Empresa consulte
ativamente as comunidades e os
beneficiários 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.

Trabalhamos em estreita colaboração
com as comunidades que nos recebem
para planejar nossas atividades, chegar
a acordos de uso da terra, resolver
quaisquer preocupações e, por fim, criar
valor compartilhado. Participam dessa
colaboração vários níveis de governo, a
sociedade civil e as empresas locais. 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).
Nossos negócios dependem do acesso
previsível à terra e aos recursos naturais.
Em muitas situações, não temos a
propriedade da terra, portanto, a
capacidade de estabelecer negociações
positivas com os proprietários acaba sendo
crucial. Firmamos acordos 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.

as preocupações da comunidade. Isso
nos permite abordar preocupações
relacionadas às nossas operações, à
construção ou ao transporte de materiais.
Esses temas são bastante variados e
incluem questões trabalhistas, água, uso
da terra e questões ambientais, bem como
ruído ou impactos da poeira.
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. Isso significa que somos
capazes de conquistar e manter nossa
aceitação social (também conhecida como
licença social para operar) e cumprir o
objetivo de causar um impacto positivo
duradouro.

A Great Panther tem o compromisso de
manter ou incorporar mecanismos de
queixas e reclamação em nossas minas
para tratar de modo formal e transparente
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DESEMPENHO EM 2020
Ajudando comunidades a
enfrentar a pandemia
• Desde o início da pandemia, o
enfrentamento da COVID-19 tornou-se o
foco das nossas equipes de desempenho
social. Com base nas necessidades locais
e em nossos recursos, concentramos
nossos esforços em três pilares
principais: saúde da comunidade,
segurança alimentar e desenvolvimento
de capacidade. Uma vez que priorizamos
grupos especialmente vulneráveis,
incluindo idosos, mães solo, crianças
e desempregados, nosso suporte à
comunidade foi bastante variado e
abrangia treinamentos e entrega de
equipamentos e suprimentos (máscaras,
gel bactericida, sabão, kits de higiene, kits
de teste rápido e cestas básicas), além
da divulgação de informações confiáveis
de saúde, adaptadas às necessidades
de cada comunidade. No total, nossa
estratégia de resposta à COVID-19
beneficiou 21.000 pessoas no Brasil,
México e Peru.  
• Em nossa unidade no Brasil, a prefeita
de Pedra Branca do Amapari, município
onde a Mina Tucano está presente, fez
um reconhecimento do suporte prestado
pela Great Panther durante a pandemia.
Em um decreto, a prefeita declarou
que nossas doações de kits de testes,
medicamentos, máscaras e produtos
de higiene foram fatores significativos
que contribuíram com o controle
da pandemia e ajudaram o governo
municipal a cumprir os protocolos
internacionais de saúde.

“

O suporte da Great Panther às nossas comunidades durante a
pandemia, incluindo a doação de kits de testes, medicamentos e
produtos de higiene, foi fundamental. Juntos, e com o auxílio das
ações de vigilância epidemiológica adotadas pelo município, ajudamos
nossa comunidade a controlar a transmissão do vírus e cumprir as
diretrizes da Organização Mundial da Saúde.”
Elizabeth Pelaes dos Santos,
prefeita de Pedra Branca do Amapari, Brasil

• No GMC, criamos programas que
alcançaram mais de 400 famílias.
Realizamos programas educativos
com foco nos cuidados e prevenção da
COVID-19. Trabalhando em parceira
com as comunidades e os centros de
saúde locais, ajudamos a realizar um
monitoramento diário para identificar
casos e limitar a transmissão do vírus.
Por fim, trabalhando junto com os
líderes comunitários, mapeamos as
pessoas mais afetadas e ajudamos os
mais vulneráveis nessas comunidades.
Fornecemos materiais de limpeza,
equipamentos de proteção individual e
alimentos para ajudar essas pessoas a
enfrentar a pandemia.
• A partir de setembro, com o início
de um novo ano letivo, criamos um
programa de suporte para educação à
distância, voltado a crianças e jovens
das comunidades rurais vizinhas de
Guanajuato. O programa é contínuo,
oferece vouchers de acesso à internet
para os alunos e mantém professores
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e alunos conectados para ensinar
e aprender. Também ajudamos
professores a imprimir guias educativos
para os alunos.
• Em Topia, uma comunidade remota,
nossa equipe médica conduziu a criação
e o treinamento do Comitê de COVID-19
de Topia, que inclui representantes do
município, da Defesa civil, da Defesa
nacional (Exército) e da Great Panther.
O treinamento incluía exercícios e
protocolos de prevenção da COVID-19,
que ajudaram a comunidade a se
preparar para os casos positivos de
contaminação. A equipe treinada da
Great Panther também auxiliou o
município criando um posto de controle
de saúde, que faz uma avaliação médica
de todas as pessoas que entram na
área. Além disso, em fevereiro, antes do
fechamento das escolas, ensinamos 206
alunos locais a se prevenirem contra a
transmissão da COVID-19, e nossa equipe
ajudou a desinfetar as escolas.
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Promovendo o crescimento
da comunidade
• Embora a COVID-19 tenha mudado
o foco das nossas iniciativas,
seguimos com o suporte planejado às
comunidades. Nossos investimentos
em Envolvimento da comunidade quase
dobraram em comparação a 2019,
totalizando mais de US$ 740.000 em
2020 (valor investido principalmente nas
iniciativas de combate à COVID-19). Ao
mesmo tempo em que nos adaptávamos
às necessidades de distanciamento
social, conseguimos implementar estes
projetos:
– A Mina Tucano entregou
equipamentos de fisioterapia à
unidade de saúde de Pedra Branca
do Amapari e um gerador à polícia
do estado do Amapá. Na Campanha
de solidariedade no Natal deste ano,
funcionários e contratados doaram
1.117 cestas de Natal.
– Apesar da pandemia, continuamos
trabalhando no programa de
agricultura familiar. Concluímos a
construção da Casa de Farinha, parte
do acordo com o INCRA (Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária). Veja o estudo de caso para
saber mais detalhes.

– No GMC, oferecemos 493 horas de
capacitação e workshops educativos
e culturais para crianças, jovens e
adultos. Nosso programa de captação
de águas pluviais no GMC começou in
2020. Para saber mais detalhes, veja
o estudo de caso na seção Água. Num
trabalho conjunto com os habitantes
locais, também iniciamos um
programa de limpeza de manutenção
de espaços públicos nas comunidades
locais. Em apoio ao programa, a Great
Panther doou jogos, gradeamento e
outros materiais que irão melhorar os
ambientes rurais e urbanos locais.
– Em Topia, seguindo os protocolos de
prevenção da COVID-19, seguimos
com as campanhas de saúde,
incluindo o workshop de prevenção
do câncer de mama “A prevenção
salva vidas”. Também continuamos
desenvolvendo o projeto Farmácia
Verde. Veja o estudo de caso para
saber mais detalhes.

ESTUDO DE CASO
SEMEANDO AS
SEMENTES DE UMA
“FARMÁCIA VERDE”
Com a abundância de plantas
medicinais nativas nas proximidades
de Topia, estamos ajudando as
comunidades locais a preservar esse
conhecimento e se beneficiar dessa
riqueza natural. Ao longo de 2020, 15
mulheres com interesse em preparar
e distribuir produtos feitos de plantas
nativas com propriedades terapêuticas
seguiram trabalhando em conjunto e
se capacitando para o projeto Acaxees Farmácia Verde.
O grupo Acaxees está preparando
medicamentos alternativos, sabonetes
e pomadas com propriedades
terapêuticas, inicialmente para
vendas locais e regionais. Em apoio
a essa iniciativa, a Great Panther
realizou webinars e treinamentos
com distanciamento físico sobre os
aspectos essenciais desse negócio,
ensinando também como abrir e
formalizar uma empresa.
Além do impacto econômico positivo
que a Farmácia Verde traz, o projeto
também promove a conservação
e a preservação de métodos de
tratamento nativos e reforça a
identidade cultural e o conhecimento
tradicional da comunidade. Por ser
uma empresa liderada e conduzida por
mulheres, a Farmácia Verde contribui
com as perspectivas socioeconômicas
das mulheres locais, ao mesmo tempo
em que promove a saúde. A Farmácia
Verde é fruto de um trabalho conjunto
e contribui para geração de renda em
uma comunidade saudável.
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ESTUDO DE CASO
CULTIVANDO A
AGRICULTURA FAMILIAR
NA MINA TUCANO
As famílias que vivem nos arredores da
Mina Tucano dependem de uma boa
infraestrutura, incluindo estradas e
pontes, para transportar suas colheitas,
como açaí, banana e melão. Por meio do
acordo de compensação assinado com o
INCRA, a Great Panther vem trabalhando
junto com as comunidades no intuito
de melhorar a infraestrutura delas e
colaborar com os agricultores locais.
O envolvimento e o engajamento da
comunidade têm sido fundamentais
para o sucesso do projeto. Em 2020,
num trabalho com moradores e seus
familiares, a Great Panther promoveu

diálogos individuais e rodas de conversa
com a finalidade de mobilizar e engajar
as partes interessadas locais nesse
projeto.
“Para nós, o diálogo entre a Empresa e a
comunidade é fundamental. Graças ao
diálogo, conseguimos saber, escutar e
compreender quais são as necessidades
reais dos membros da comunidade.
Dessa forma, criamos soluções em
conjunto e ajudamos de acordo com
as necessidades”, afirma Otmar Mejia,
Gerente de RH e Gerente administrativo
da Mina Tucano.
Até o momento, a Great Panther
investiu US$ 272.000 nesse projeto,
que engloba a construção de um
miniparque agroindustrial com
estruturas, equipamentos e maquinário
para o aprimoramento de processos e
produção. A Empresa construiu também
a casa de arroz e a casa de farinha, que
eram pedidos da comunidade.
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• Não houve conflitos sociais em nenhuma
das nossas operações, seja por conta
de bloqueios, protestos, detenções, ou
mesmo por acusações de violação dos
direitos humanos.

PREOCUPAÇÕES E RECLAMAÇÕES
EM 2020
3
6

• A pandemia não limitou nossa atenção às
reclamações e queixas da comunidade.
Por meio do nosso mecanismo de
queixas e reclamações, recebemos 57
queixas para todos os locais e, com
exceção de três casos, que continuam
em investigação, todos foram resolvidos
em 2020. Na Mina Tucano, o lançamento
do mecanismo de queixas reclamações
estava programado para 2020, mas
foi adiado para 2021 por causa da
pandemia.

25

• No Peru, dentro dos protocolos de
prevenção da COVID-19, as negociações
para renovação do contrato de superfície
com a comunidade camponesa Viso
continuaram. A Great Panther e a
comunidade chegaram a um acordo
satisfatório para ambas as partes em
maio de 2021 e o renovaram por mais
10 anos.

12

4

7
Limites de terra
Questões de propriedade
Saúde e segurança
Contratação local
Meio ambiente
Outros

RECLAMAÇÕES EM 2020
46

3

3

Guanajuato
Total

Topia

8

Coricancha
Não resolvidas

44

INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

AQUISIÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS LOCAIS
Acreditamos na importância de contratar e comprar
produtos e serviços das comunidades locais. Isso é
bom para nossa Empresa, e para as comunidades que
nos recebem, bom para todos.
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AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Gerar bons empregos e apoiar as
empresas locais é parte fundamental do
nosso compromisso com as regiões onde
operamos. A Empresa se empenha em
oferecer remunerações justas, crescimento
profissional e boas condições de trabalho
que motivem as pessoas das comunidades
e regiões nas quais operamos e façam com
que elas queiram continuar trabalhando
conosco. Ao contratar trabalhadores nas
comunidades em que atuamos, podemos
maximizar os benefícios que fluem e
permanecem dentro dessas comunidades.
A construção de relações com fornecedores
locais é uma ferramenta de negócios
estratégica que não apenas reduz os riscos
das nossas operações como também
beneficia a comunidade local e contribui
com o desenvolvimento sustentável dela.

90,5

%

do nosso valor total de despesa
é comprado dos países onde
operamos

Contratação de
trabalhadores locais
A contratação de trabalhadores locais traz
redução de custos e ajuda no processo
contínuo de conquistar e manter a
aceitação social. Priorizamos a contratação
local em nossas operações de mineração
e buscamos criar cargos seguros. Os
trabalhadores locais ocupam cargos
permanentes de período integral e funções
terceirizadas nas posições profissionais
de liderança, técnicas ou de gestão.
Geralmente, eles atuam nas áreas técnicas
de mineração, exploração, manutenção
de equipamentos, laboratório e análise,
segurança privada, transporte.
Recrutamos funcionários ou contratados
de fora da comunidade ou do estado, nos
casos em que não é possível encontrar as
qualificações ou capacitações necessárias
dentro da força de trabalho local, na região
onde ocorrem nossas operações.

Remuneração justa
Oferecemos salários e benefícios
competitivos que atendem ou excedem as
exigências das leis trabalhistas nacionais
ou estaduais. Isso garante que nossa força
de trabalho local seja recompensada de
forma justa por seu trabalho, e também
produz um impacto econômico positivo na
comunidade em que operamos

Ao contratar trabalhadores nas
comunidades em que atuamos,
podemos maximizar os benefícios
que fluem e permanecem dentro
dessas comunidades.
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60,5%

do nosso valor total de despesa é
comprado do estado onde as minas
operam

Compra de serviços locais
Fazer negócios localmente é fundamental
para o nosso sucesso. A Great Panther
compra, armazena e entrega mais de US$
160 milhões anualmente em suprimentos,
equipamentos e serviços para nossas
minas e escritórios. Nossas equipes de
compras adquirem produtos que variam
de óleo diesel e reagentes químicos a
equipamentos de TI e prestadores de
serviços de mais de 1.200 fornecedores.
Em nosso processo de compra local, damos
preferência a fornecedores locais que,
segundo a definição adotada pela Empresa,
são fornecedores de bens ou serviços
nas comunidades em que operamos
ou nos níveis estadual e nacional. Ao
“comprar produtos locais”, continuamos
desenvolvendo o relacionamento entre
a Great Panther e as empresas locais, ao
mesmo tempo em que reduzimos nossos
custos de envio e despesas operacionais
e fortalecemos a continuidade dos nossos
negócios. Sobretudo, isso promove um
espírito empreendedor nas comunidades
que nos acolhem, o que tem um forte efeito
multiplicador de empregos e negócios
locais.
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DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• Em 2020, tínhamos uma força de
trabalho de 814 funcionários diretos,
complementada por 2.028 contratados
terceirizados. Isso representa um
leve declínio em relação a 2019, com
3% menos funcionários e 2% menos
contratados terceirizados. Havia um
equilíbrio entre as quantidades de
funcionários de nossas unidades no
México e na Mina Tucano, no Brasil.
Em Coricancha, a força de trabalho
diminuiu de 105 funcionários diretos
em 2019 para 46 em 2020. Embora o
projeto esteja em cuidado e manutenção,
o tamanho da força de trabalho varia
de acordo com as iniciativas anuais da
unidade.

814

funcionários diretos

2.028
contratados

• Refletindo nosso compromisso com a
contratação de trabalhadores locais,
99,8% dos nossos funcionários eram
de países nos quais operamos. Em
nossos locais de mineração, 78% dos
funcionários são provenientes de
comunidades vizinhas, de municípios ou
estados onde as minas estão localizadas,
enquanto os 22% restantes são de
diferentes estados do país onde as minas
operam. Dentre as 58 posições de gestão
ou liderança em nossas unidades, 30
profissionais (52%) são de comunidades
próximas no município ou no estado.  
• Em 2020, a taxa de rotatividade de
funcionários foi de 12%, uma queda em
relação ao índice de 28% registrado em
2019, incluindo rescisões voluntárias
e involuntárias. No GMC e em Topia, a
taxa de rotatividade caiu 74% e 73%,
respectivamente. O principal motivo por
trás dessa queda na taxa de rotatividade
foi que não houve reestruturação nesses
locais no ano de 2020. A pandemia
também teve um papel secundário,
pois aumentou a preocupação com
a estabilidade no emprego em um
ambiente de incerteza econômica.
• O índice de absenteísmo de funcionários
em 2020 foi de 0,82% em todos os
locais. Não é possível comparar nosso
desempenho ao desempenho de 2019,
pois apenas as unidades de Topia e GMC
monitoraram o índice de absenteísmo
em 2019.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
Em toda a empresa
• Participação em pesquisas salariais
do setor da mineração em todos os
países, no intuito de assegurar que a
Great Panther seja uma empregadora
competitiva em nossa indústria e
destacar nossas áreas que requerem
melhoria contínua.
• Identificação das formas pelas quais
a Great Panther pode oferecer
mais e melhores benefícios para os
funcionários. Esses benefícios incluem
um Programa de assistência ao
funcionário e programas de qualidade de
vida que visam prestar a funcionários e
familiares serviços financeiros, jurídicos,
médicos e outros serviços de bem-estar,
todos on-line.
• Incorporação do trabalho remoto em
2020, a fim de proteger a saúde dos
nossos funcionários durante a pandemia.
• Realização de uma campanha de
conscientização de funcionários
sobre o combate à COVID-19,
#JuntosSomosFortes. O objetivo era
evitar casos de COVID-19 e gerar um
sentimento de solidariedade entre as
pessoas durante a pandemia, tanto
no trabalho quanto dentro de nossas
comunidades.

Mina Tucano
• Confiança e colaboração definiram a
relação de trabalho com o sindicato
da Mina Tucano em 2020. Embora a
quantidade de reuniões presenciais
durante a pandemia tenha sido bastante
limitada, o sindicato e os trabalhadores
demonstraram comprometimento e
dedicação, fortalecendo a relação de
trabalho.
GMC, Topia and Coricancha
• Reestruturação do nosso Departamento
de Recursos Humanos (RH) e
aprimoramento da estratégia de RH para
nossas operações no México e no Peru.
Veja o estudo de caso para saber mais
detalhes.
• Investimento em um programa de
qualidade de vida para os trabalhadores
nas unidades do México e do Peru. O
programa visa melhorar espaços como
casas, sanitários, espaços de refeições
e escritórios, mantendo os protocolos
de prevenção da COVID-19 nas áreas
comuns.

• Durante 2020, não houve paralisações ou
greves em nenhuma operação da Great
Panther por motivos de agitação laboral,
seguindo a tendência existente em todo
o histórico da empresa. O número de
funcionários sindicalizados aumentou de
54% para 56% em 2020. A Mina Tucano
continua sendo o único local da Empresa
que tem um sindicato e um acordo
coletivo de trabalho, que é renovado
anualmente.
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ESTUDO DE CASO
MODERNIZANDO NOSSA ESTRATÉGIA DE RH PARA
APOIAR E EXPLORAR OS MELHORES TALENTOS NA
MINERAÇÃO
Assim como outras indústrias, a mineração continua atravessando uma significativa
mudança. Especificamente, o mercado de talentos em todas as áreas da mineração
tornou-se mais competitivo do que nunca. Profissionais especialistas e com expertise,
principalmente nas regiões onde operamos, estão em alta demanda e baixa oferta.
Os trabalhadores de hoje têm mais opções e oportunidades.
A Great Panther quer ser uma empregadora atrativa entre as empresas de mineração,
recrutando e motivando os melhores talentos para nossa equipe. Para conquistar
isso, em 2020, criamos uma nova Estratégia de Recursos Humanos para nossas
unidades GMC, Topia e Coricancha. A estratégia abrange três anos (2020-2023) e se
baseia em três pilares:

1
Oferecer uma cultura
de liderança e
segurança. Isso inclui
práticas éticas, de
liderança, diversidade e
inclusão.

2
Implementar um
modelo de gestão de
desempenho. Abrange
atração de talentos,
mudanças nos testes
psicométricos e no
processo de entrevista,
recrutamento de
competências, processo de
integração, treinamento,
remuneração e benefícios.

3
Criar processos e
sistemas que dão
suporte a uma
operação eficiente.
Inclui um sistema
geral de folha de
pagamento e um
portal de e-learning e
desenvolvimento de
funcionários.

Modernizando nossa estratégia de Recursos Humanos para um mundo dinâmico
e cada vez mais digital, estaremos mais aptos a apoiar e explorar nossos talentos e
promover o contínuo sucesso da Great Panther.
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TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento de habilidades e conhecimento cria
oportunidades para todos. Enquanto nossos funcionários
e contratados aprimoram suas capacidades, a Great
Panther se torna uma empresa mais forte.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Nossos funcionários e contratados
consideram este tópico um dos mais
relevantes. Por meio de treinamento e
desenvolvimento efetivos, eles adquirem
novas habilidades e podem progredir em
seus cargos. A Organização das Nações
Unidas reconhece que o treinamento e o
desenvolvimento são importantes para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODSs). A ONU chama as empresas a
priorizar a oferta de habilidades e ativos
às pessoas, para que elas possam se
beneficiar integralmente de qualquer
oportunidade de um novo emprego.1 Isso
afeta o meio de sustento imediato, mas
também as perspectivas das comunidades
no longo prazo.

Investindo em nossas
equipes
A Great Panther oferece ferramentas de
desenvolvimento e treinamentos on-line
e presenciais, adaptados de acordo com
a função do indivíduo. Nossos programas
de treinamento incluem treinamentos de
gestão e liderança, atividades relacionadas
à segurança e equipamentos em sala
de aula e capacitações técnicas no local
de trabalho. Ano após ano, adaptamos
nosso treinamento de acordo com o
indivíduo e suas prioridades; apesar disso,
nosso treinamento é fortemente focado
nas competências de segurança, para
garantir um local de trabalho seguro, e
no desenvolvimento pessoal, no intuito
de ajudar funcionários e contratados a
desenvolver o próprio potencial para si
mesmos e suas comunidades. Também
oferecemos treinamento ambiental, técnico
e para brigadas de resgate. Cada local de
mineração tem um plano de treinamento
anual para definir prioridades, metas e
orçamentos para o ano.
Um número cada vez maior de funcionários
das nossas minas recebe uma avaliação
de desempenho anual. Essa avaliação
se baseia no desempenho individual,
atrelado ao departamento e aos objetivos
da Empresa. A avaliação de desempenho
faz parte do nosso plano de incentivo de
curto prazo que é destinado à maioria
dos funcionários e mensura objetivos
pessoais, trabalho em equipe, proatividade,
desenvolvimento de habilidades, qualidade
do trabalho e eficácia da comunicação.

Os contratados são avaliados por sua
capacidade de realizar o trabalho com
eficácia e segurança, mas não realizamos
nenhuma avaliação de desempenho
individual.

Relações trabalhistas
As liberdades de associação e negociação
coletiva são direitos fundamentais, e temos
o compromisso de defender os direitos
que nossos funcionários e contratados
têm de se sindicalizar. Atualmente, 100%
dos nossos funcionários brasileiros são
sindicalizados, o que representa 56% de
todos os funcionários da Great Panther. O
objetivo da Great Panther é trabalhar em
colaboração com nossos sindicatos. Essa
abordagem cooperativa amplia a saúde e a
segurança dos nossos funcionários e apoia
nossos negócios e comunidades locais. Em
2020, não tivemos greves nem bloqueios
em nenhuma das nossas instalações.

O objetivo da Great Panther é
trabalhar em colaboração com
nossos sindicatos. Essa abordagem
cooperativa amplia a saúde e a
segurança dos nossos funcionários
e apoia nossos negócios e
comunidades locais.

1. https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/employment-and-decent-work.html
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PRINCIPAIS RESULTADOS
• Em 2020, completamos 56.200 horas
de treinamento para funcionários
e contratados em nossas unidades.
Isso representou uma média de 20
horas de treinamento por funcionário
e contratado, uma queda de 27% em
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treinamento oferecidas em 2019. Os
principais desafios do treinamento em
2020 foram os impactos da COVID-19.
As suspensões de trabalho por conta da
pandemia, o isolamento de funcionários
de alto risco e a impossibilidade de
reunir grandes grupos para treinamentos
regulares afetaram o tempo de
treinamento.
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56.200

– Na Mina Tucano, que em 2020 não
teve fechamentos devido à COVID-19,
as horas de treinamento aumentaram
20%.
– Em GMC e Topia, onde o governo
federal mexicano ordenou a
suspensão de atividades não
essenciais durante os meses de abril e
maio, as horas de treinamento caíram
54%. Além disso, no final do ano, Topia
realizou a suspensão voluntária das
operações por cinco semanas.
– Coricancha passou pela situação mais
drástica, com 70% menos horas de
treinamento; no entanto, isso se deve
a uma redução de 31% na equipe
que executava processamento de
minério em uma campanha limitada
de mineração e processamento de
aproximadamente 25.000 toneladas.
O processamento de reservas de
minério prosseguiu no segundo
trimestre de 2020, após a suspensão
do Estado nacional de emergência,
em maio de 2020. Coricancha está sob
cuidados e manutenção desde 2013.

23

%

HORAS DE TREINAMENTO POR TEMA
4%

de aumento nas avaliações de
desempenho de funcionários

3% 1%

8%
64%
20%

• As três maiores prioridades de
treinamento foram segurança,
desenvolvimento pessoal e brigadas de
resgate, assim como em 2019.
• 370 funcionários receberam uma
avaliação de desempenho, em
comparação a 194 no ano anterior. Isso
representa um aumento de 22% para
45% de funcionários, em toda a empresa.
– A melhoria mais substancial foi em
Topia, onde 100% dos funcionários
receberam avaliação, em comparação
a 34% em 2019.

Segurança
Desenvolvimento pessoal
Brigada de resgate
Outros
Meio ambiente
Técnico

– GMC, Mina Tucano e Coricancha
permaneceram com números
semelhantes.

horas de treinamento de
funcionários e contratados nas
unidades
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• Condução de avaliação 360 graus para
gerentes de posições estratégicas,
para que esses funcionários tenham
um melhor entendimento de como
contribuem com a Empresa. As
informações obtidas nas avaliações 360
graus serão usadas na elaboração dos
objetivos pessoais dos gerentes, para fins
de desenvolvimento.
• O treinamento e a conscientização sobre
COVID-19 foram realizados em tempo
recorde, usando inovadoras ferramentas
de treinamento e comunicação.

400

GMC, Topia e Coricancha
• Lançamento de uma plataforma digital
de aprendizado para as equipes no
México e no Peru. Mais de 400 cursos
on-line estão disponíveis. Esse recurso foi
muito valioso durante a pandemia, uma
vez que o treinamento presencial estava
bastante limitado.
• Lançamento do nosso primeiro
Programa de Reconhecimento de
Carreira em Mineração, que reconhece
o comprometimento de funcionários e
contratados com os valores defendidos
pela Great Panther. Os prêmios anuais
destacam funcionários e contratados
que são indicados pelos colegas como
exemplos a serem seguidos na vida
profissional. Em 2020, prestamos
reconhecimento a 25 funcionários do
México e do Peru em várias categorias
de prêmios, como: Mineração Sênior,
Jovem Talento, Carreira na Mineração
para a comunidade e Liderança contra a
COVID-19.

cursos on-line lançados para
complementar nossas opções de
treinamento em sala de aula

ESTUDO DE CASO
CONSTRUINDO CARREIRA ADOTANDO OS
VALORES DA GREAT PANTHER
Fabian Gutiérrez Juárez, Planejador sênior no
GMC da Great Panther, está entre os primeiros
premiados pelo Programa de Reconhecimento de
Carreira em Mineração, por defender os valores
da Great Panther.
Fabian trabalhou primeiramente como
contratado da Great Panther entre 2006 e
2009, em seguida, ingressou na empresa como
funcionário direto e conquistou posições de
níveis cada vez mais superiores nas áreas de
pesquisa e planejamento.
Fabian desenhou nossos valores de Segurança, Excelência e
Responsabilidade. Especialmente, os colegas destacaram que Fabian é
uma pessoa muito focada, autodidata e que continua se aprimorando no
trabalho. Fabian entrou na Great Panther com o Ensino Médio, estudou
continuamente em seu tempo livre, incluindo cursos de inglês, de liderança
e cursos profissionalizantes na área de engenharia industrial, com o objetivo
de se graduar em Administração. Fabian admite que “é difícil, pois meu
deslocamento e meu dia de trabalho ocupam meu tempo das 4h às 17h,
quando chego para jantar e me concentrar em meus estudos on-line, mas
minha esposa e meus filhos me apoiam muito”.
Os colegas de Fabian respeitam a dedicação dele aos estudos e o trabalho
que ele realiza projetando sistemas e obras em minas internas e planejando
atividades de produção e desenvolvimento. Arnold Josue Hernández
Jasso, Gerente de Planejamento, observa que “Fabian é uma pessoa muito
persistente, proativa e com grande disposição e capacidade de trabalhar em
equipe e resolver problemas”.
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DIVERSIDADE E
OPORTUNIDADES
IGUAIS
Ao adotar ações destinadas a acolher,
incluir e apoiar uma força de trabalho
diversificada, ganharemos as perspectivas,
experiências e expertise de que precisamos
para entregar os melhores resultados às
nossas partes interessadas.
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DIVERSIDADE E OPORTUNIDADES IGUAIS
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Embora uma equipe funcione em um
trabalho coordenado e unida em torno
de um desafio em comum, o sucesso dela
depende das diferentes características que
cada indivíduo tem para contribuir com
uma iniciativa. Para ativar essa combinação
de diversificadas habilidades, pontos fortes
e experiências em nossa força de trabalho,
devemos recrutar, valorizar e incluir em
nossa equipe membros de diferentes
gêneros, raças, idades, religiões, etnias,
pessoas portadoras de necessidades
especiais e outras características. Estes
traços diversos permitem que os indivíduos
tragam novas perspectivas, ideias e
conhecimentos inovadores para nosso
trabalho.

Um esforço multifacetado
A Great Panther acredita em oferecer
oportunidades iguais para todos aqueles
que trabalham na Empresa, e aplicamos
esses princípios no local de trabalho
para instigar uma cultura de tratamento
igualitário, justo e imparcial a todos os
funcionários:
• 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.
• Estamos comprometidos em alcançar
a igualdade de gêneros. A Empresa
garante a avaliação da remuneração
salarial 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,
e essas denúncias podem ser feitas
anonimamente, se o indivíduo preferir.

24%

das posições de liderança
são ocupadas por
mulheres1

16%

de mulheres em nossa força de
trabalho em 2020, um aumento em
comparação a 2019

Para ajudar a atrair e reter uma força
de trabalho qualificada e composta por
pessoas com experiências, perspectivas
e históricos diversificados, devemos
identificar e eliminar barreiras e
parcialidades, sejam reais ou aparentes, em
nossos processos de Recursos Humanos.
Também enfrentamos o desafio de recrutar
funcionários diversificados, uma vez grande
parte da nossa força de trabalho vem
principalmente das populações locais, onde
a diversidade entre os candidatos pode ser
limitada. Independentemente disso, temos
o compromisso de superar obstáculos
sempre que possível, ao mesmo tempo
em que monitoramos nosso progresso
para criar uma organização mais diversa e
inclusiva.
Apesar de defendermos a diversidade
interna e oportunidades igualitárias porque
esta é uma prática de negócios inteligente,
também nos engajamos em campanhas
globais de toda a indústria que visam
promover a mineração responsável, o que
inclui os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Uma vez que o racismo e a
desigualdade de gênero persistem em
nossa sociedade, a igualdade é considerada
um dos tópicos mais relevantes por nossos
funcionários e contratados. E a Great
Panther quer fazer parte da solução.

1. Incluindo superintendentes, gerentes,
diretores e vice-presidentes.
GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 | MINERAR PARA O BEM

54

DIVERSIDADE E OPORTUNIDADES IGUAIS
INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• Tivemos um modesto aumento na
representação feminina entre os
funcionários em toda a organização,
alcançando 16% em comparação aos
15% de 2019, e uma leve redução
na representação feminina entre os
contratados, que caiu para 6%, contra
7% do ano anterior. Embora a mineração
seja uma profissão que historicamente
atrai mais homens do que mulheres, o
que às vezes limita nossa capacidade de
atrair profissionais do sexo feminino, a
Great Panther continua trabalhando para
aumentar a contratação de mulheres em
nossas operações.
FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS POR
GÊNERO

Mulheres
Funcionárias: 129
Contratadas: 123

Homens
Funcionários: 685
Contratados: 1.905

• Em 2020, nosso Conselho de Diretores
contava com nove membros: uma
mulher e oito homens.
• Em nosso grupo de liderança formado
por 58 pessoas, que inclui executivos
e a gerência de nossas unidades
corporativas e das operações, temos
14 funcionárias mulheres (24%). Isso
representa um aumento de cinco
mulheres ocupando essas funções a
mais do que em 2019. Além disso, 97%
dos líderes da Great Panther são do país
onde a mina opera, e apenas 3% são
estrangeiros.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
• Em 2020, criamos uma Política de
Diversidade para garantir a diversidade
em nosso Conselho de Diretores e na
equipe de gestão sênior. Essa política
define a diversidade na empresa,
estabelece que as indicações devem
ser feitas com base em desempenho,
capacidade, mérito e potencial, e
incorpora um processo de avaliação
anual que, por sua vez, visa promover o
cumprimento dos objetivos da política.
• Na Mina Tucano, definimos a meta de
atingir 25% de representação feminina
na força de trabalho até o final de 2023.
Este objetivo segue o Plano de Ação
Mulheres na Mineração (WIM) – Brasil,
que foi lançado recentemente em 2021.
• Em nossas operações, adotamos
ações adaptadas aos requisitos locais.
Por exemplo, no Brasil, concluímos
a estrutura salarial de acordo com a
nova legislação, incluindo o Artigo 461
da Consolidação das Leis Trabalhistas,
que proíbe que diferenciação salarial,
exercício de funções e critérios de
admissão sejam baseados em sexo,
idade, cor ou estado civil. No México e
no Peru, criamos o cargo de Especialista
em remuneração. Esse profissional
vai realizar tarefas que incluem o
estabelecimento de políticas de
remuneração destinadas a assegurar a
equidade salarial, independentemente
do gênero. Hoje, independentemente
de gênero, os funcionários recebem um
salário justo, de acordo com a escala de
remuneração atual. Também seguimos
um procedimento de contratação de
terceirizados que incentiva a seleção
de candidatos locais das comunidades
próximas.

ESTUDO DE CASO
NA MINA TUCANO, JÚLIA ZANINI AJUDA A
ILUMINAR O CAMINHO PARA AS MULHERES
NO SETOR DA MINERAÇÃO
Júlia Zanini é geóloga na Mina Tucano e parece
ter nascido para a mineração. Ela cresceu em
uma comunidade mineradora e é a terceira
geração de sua família a entrar nesse setor.
Não surpreende que Júlia esteja seguindo
os passos de dois parentes homens: seu pai
e seu avô. A família de Júlia queria que ela
seguisse seus sonhos e tivesse acesso a todas
as oportunidades; no entanto, as mulheres são
amplamente sub-representadas no setor da
mineração. Embora Júlia represente uma minoria,
a geração dela faz parte de um movimento em
prol de mais mulheres nessa indústria, incluindo
em posições de gestão.
Além do cargo de Geóloga júnior, Júlia representa
a Mina Tucano no movimento Mulheres na
mineração (WIM) – Brasil. A Great Panther recentemente ingressou nesse
programa, que visa incentivar mulheres a ocupar todas as diversas funções na
mineração, em organizações de todos os níveis. Como parte dessa associação,
a Mina Tucano desenvolverá um plano de ação que inclui a contratação de
fornecedores e empresas liderados por mulheres e o desenvolvimento de
talentos nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). O
plano aumentará a participação de mulheres nessa indústria, para que todos
tenham oportunidades na mineração.
“O mundo está mudando. E quando uma empresa está comprometida com
a diversidade, ela permeia tudo, não apenas para mulheres, mas para toda
a Empresa”, afirma Júlia. “Se a mineração é o que faz seus olhos brilharem,
as mulheres precisam saber que podem fazer parte desse mundo. Como em
qualquer campo, não é fácil, mas é muito legal.”

• Na Mina Tucano, 3% dos funcionários
são portadores de necessidades
especiais, incluindo profissionais nas
áreas de Recursos Humanos, Geologia,
Manutenção, Segurança e Administração.
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DESEMPENHO
ECONÔMICO
Como uma produtora de ouro e prata em
crescimento com foco nas Américas, estamos
continuamente trabalhando para garantir a
sustentabilidade dos nossos negócios, tanto no
curto quanto no longo prazo.
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DESEMPENHO ECONÔMICO
NOSSA ABORDAGEM
Por que isso é importante?
Nossa sustentabilidade de longo prazo
como empresa depende de nossa
capacidade de entregar resultados
operacionais e financeiros sólidos. Ela
também apoia nossas atividades de
exploração e desenvolvimento. Ao mesmo
tempo, estamos totalmente cientes de que
o sucesso dos negócios da Great Panther
está na prosperidade das comunidades
que servimos. É por isso que, quando
nossa Empresa tem bom desempenho,
é importante continuar compartilhando
nosso êxito e investindo no futuro de
nossos funcionários e das comunidades
que nos recebem.

Sustentabilidade financeira
Nossa estratégia de negócios é alcançar
um sólido desempenho financeiro que
nos permita produzir ouro e prata com
lucratividade, para o benefício dos nossos
investidores, funcionários e comunidades.
Nosso foco é conduzir operações seguras
e eficientes e, sempre que possível,
implementar melhorias que aumentem
nosso desempenho. 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.

19,3M

$

em pagamentos para governos

Impactos econômicos mais
amplos
Por ser uma grande empregadora,
compradora e produtora de mineração,
a Great Panther gera amplos impactos
econômicos. Influenciamos de diversas
formas, diretas e indiretas, a vida das
pessoas e o crescimento econômico geral
das comunidades que servimos. Por
exemplo:
• 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.
• Estamos comprometidos com a aquisição
local e investimento na comunidade,
que ajudam a apoiar o desenvolvimento
sustentável social e econômico.
• Os impostos que pagamos combinados
aos pagamentos que fazemos às
comunidades locais pelo uso da
terratrazem para os países onde
operamos receitas que são usadas
para dar suporte à infraestrutura e ao
desenvolvimento local.

GREAT PANTHER MINING | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 | MINERAR PARA O BEM

57

DESEMPENHO ECONÔMICO
INTRODUÇÃO

2

DESEMPENHO EM 2020

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

Esta seção apresenta alguns destaques de
2020. Para obter os resultados financeiros
e operacionais completos, consulte os
documentos Formulário de Informações
anuais, Declarações Financeiras
Consolidadas e MD&A, referentes ao ano
encerrado em 31 de dezembro de 2020.

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

• A Great Panther entregou em 2020
um lucro recorde de US$ 84 milhões
(US$ 0,24 por ação) em operações de
minas, representando um aumento
de US$ 77 milhões1,2. Fortalecemos
significativamente o balanço da Empresa
e adquirimos com êxito reservas e
recursos, graças aos nossos programas
de exploração orientados a resultados.
Os lucros líquidos alcançaram um ponto
de equilíbrio após a contabilização de
juros, encargos financeiros, câmbio
externo e perdas de derivativos.
• Nossas equipes fizeram um incrível
trabalho superando os desafios da
COVID-19 e, ao mesmo tempo, reduzindo
os custos totais de produção (all-insustaining-costs, AISC) consolidados (AISC
por onça de ouro vendida2 ), cumprindo
orientações, estendendo com sucesso
a vida da mina a céu aberto na Mina
Tucano e expandindo recursos no GMC.

• Elevamos a produção de ouro
equivalente para 4,25 toneladas, um
aumento de 2% em comparação a
20191. Enquanto isso, executamos
nossos programas de exploração,
cujas atividades serão intensificadas
em 2021, com foco na identificação de
oportunidades regionais e na expansão
das minas a céu aberto existentes.
• Em 2020, geramos US$ 260,8 milhões em
valor econômico, um aumento de 31%
em relação ao ano anterior. Desse valor,
distribuímos US$ 205,6 milhões para
diversas partes interessadas. Pagamos
quase US$ 20 milhões em salários e
benefícios, mais de US$ 19,2 milhões
em impostos e aproximadamente US$
378.000 milhões pelo uso da terra.

19,6M

$

pagos em salários e benefícios

205,6M

$

distribuídos em valor econômico
para partes interessadas,
incluindo funcionários, governos e
comunidades

1. Os dados comparativos apresentados para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 referem-se
ao período entre 5 de março de 2019 e 31 de dezembro de 2019, período em que a Empresa assumiu a
propriedade da Mina Tucano, após a aquisição
2. Consulte o texto de advertência sobre Medidas de desempenho não GAAP.
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ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA
Na Great Panther, queremos ser valorizados não
apenas pelo ouro e pela prata que produzimos,
mas também pela nossa conduta, que é mais
importante do que o produto. À medida que
crescemos como produtora de mineração na
categoria intermediária, nos comprometemos
com os mais elevados padrões de práticas éticas
e transparentes nos negócios.
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“Atribuímos a mais elevada
valorização possível à integridade
dos nossos Diretores, dos
nossos executivos e dos nossos
funcionários, e exigimos um alto
nível de integridade em todas as
nossas negociações.”
Código de ética e conduta
empresarial da Great Panther

Divulgação e governança
sólidas

Código de ética e conduta
empresarial

Das formas como nos comunicamos com
as partes interessadas até o modo como
gerenciamos e supervisionamos nossa
Empresa, a Great Panther coloca uma
grande ênfase na governança efetiva
e no alinhamento com as dinâmicas
práticas recomendadas nessa área. A boa
governança não gera apenas a confiança
das partes interessadas; também inspira os
tipos certos de comportamento em nossa
organização.

A conduta legal e ética é a base dos
valores da Great Panther. Nosso 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. O Código foi editado pela última
vez em outubro de 2019.

• 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.

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. Reelaboramos o Código com um
layout aprimorado, com o objetivo de
torná-lo mais legível e familiar para os
funcionários.

• 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.
• A remuneração de executivos é vinculada
a medidas financeiras e não financeiras,
incluindo critérios de sustentabilidade.
Por exemplo, os planos de incentivo
corporativos são diretamente afetados
pelo desempenho da Empresa na área de
segurança, o que destaca a importância
de se manter uma organização que
valoriza operações seguras.
Para obter mais detalhes, consulte a seção
Gestão de Sustentabilidade e Governança
deste relatório e a mais recente Circular de
Informações de Gestão.
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Os diretores, executivos e a gerência
da Great Panther supervisionam a
conformidade do Código:
• O Comitê de auditoria revisa anualmente
o Código, o monitoramento da
gerência quanto à conformidade e os
procedimentos para o recebimento,
a retenção e o processamento de
denúncias relacionadas à conformidade
com nosso 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 perguntas ou denúncias de violação
feitas pelo canal 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.

Denúncia de violações e
política de denúncia
O Código é claro: cada um de nós é
responsável por relatar qualquer suspeita
de violação. Devemos denunciar violações
reais ou aparentes. 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, representante de Recursos
Humanos, Diretor Financeiro, VicePresidente, Secretário Jurídico e Corporativo
ou 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, funcionário
ou contratado que, de boa-fé, relatar uma
violação.
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.

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 níveis de corrupção relativamente
altos 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.
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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.

74%

da equipe que trabalha nas funções
de segurança recebeu treinamento
sobre Direitos Humanos

Direitos humanos

Trabalho infantil e forçado

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 devem agir com ética e
honestidade e tratar 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.

Não apoiamos nem facilitamos de forma
alguma o trabalho infantil ou as práticas de
trabalho forçado. Isso se aplica às nossas
operações de mineração, atividades de
exploração e desenvolvimento, e todas as
atividades subcontratadas. Fazemos nosso
melhor para garantir que nenhuma de
nossas atividades resulte em apoio direto
ou indireto a tais práticas. Tomaremos
medidas imediatas para rescindir tal
acordo, caso tomemos conhecimento de
que tais métodos estão sendo apoiados
ou promovidos por um de nossos
fornecedores subcontratados
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DESEMPENHO EM 2020
PRINCIPAIS RESULTADOS
• Em 2020, 100% dos novos funcionários
receberam treinamento sobre o Código
de Ética e Conduta Empresarial, e
100% dos funcionários assinaram as
confirmações anuais de conformidade
com o Código e com as Políticas de
Denúncias e de Divulgação.
• Em 31 de dezembro de 2020, oito
dos nove diretores do Conselho eram
independentes, incluindo o Presidente
do Conselho. Uma diretora independente
presidia o Comitê de Auditoria e
trabalhava no Comitê de Pessoas e
Cultura, além disso, tínhamos 33% de
representação feminina na equipe de
Gestão Sênior.
• Nosso Diretor de Ética Empresarial
investigou prontamente todas as
supostas violações do Código de Ética e

Conduta Empresarial da Great Panther.
Ações corretivas foram adotadas nos
casos necessários.
• Em 2020, 74% da nossa equipe de
segurança recebeu treinamento
formal sobre Direitos Humanos. Esse
treinamento foi dado na Mina Tucano
pela primeira vez; no Peru, o treinamento
foi suspenso no ano passado por conta
das restrições impostas pela COVID-19.
Oferecer treinamento sobre normas
e expectativas de Direitos Humanos
à nossa equipe de segurança ajuda
a garantir a conduta apropriada no
tratamento de situações, incluindo
quando envolvem terceiros.
• Mantemos uma sólida tradição de
conformidade jurídica. A Great Panther
não sofreu nenhuma multa ou sanção
por conta de suborno, corrupção ou
outros problemas éticos. Não houve
operações ou fornecedores que
apresentassem risco significativo de
trabalho infantil, forçado ou compulsório.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
• Em nível do Conselho, em novembro de
2020, o Comitê de Segurança, Saúde,
Ambiental, Social, Técnico e Operacional
(SHESTOC) foi dividido nos dois grupos
a seguir, com o objetivo de melhorar o
foco e designar mais tempo para fluxos
de trabalho separados:
– Comitê de Segurança, Saúde,
Ambiental e Social (SHESC)
– Comitê Técnico e Operacional (TOC)
• Também no ano passado, formalizamos
nosso compromisso com a diversidade
criando a Política de Diversidade. A
política define o compromisso da Great
Panther com relação à diversidade no
Conselho e nas posições de Gestão
Sênior. A política também enfatiza
o objetivo específico de buscar a
diversidade de gênero e identifica de
que formas a Great Panther promoverá
e consolidará a diversidade em todos os
níveis da Empresa. Embora o Conselho
não tenha adotado metas formais com
relação a mulheres e outros candidatos
representantes da diversidade, a
Empresa de fato considera ativamente

as questões de diversidade em seus
processos de indicação e nomeação
de membros para o Conselho e para a
gerência, bem como nas decisões de
promoção de carreira.
• Dada a importância que a segurança
recebe em toda a organização e em
decorrência de um acidente fatal nas
operações da Empresa no ano de 2020,
o Conselho aplicou, a seu critério, um
ajuste de fator de segurança ao nosso
esquema de remuneração. Isso resultou
em uma redução de pagamento.
Consulte na mais recente Circular de
Informações de Gestão uma discussão
completa sobre a remuneração na Great
Panther.
• No que se refere às questões de governo,
lançamos a nova Política de Propriedade
Compartilhada. Essa política descreve
as diretrizes de responsabilidade
compartilhada, cuja finalidade é
aprimorar o alinhamento entre os
interesses dos diretores e executivos
da Great Panther e os interesses
dos acionistas, além de incentivar o
desempenho da Empresa no longo prazo
e a criação de metas multianuais de
tomada de decisão.

CONSELHO DE DIRETORES1
MIX GEOGRÁFICO

Quebec
1

Alberta
1

INDEPENDÊNCIA

6

Internacionais
1

Ontário
1

GÊNERO

MANDATO

2

Colúmbia
Britânica
5

1
0-2
anos

3-7
anos

3

6

33%

89%

dos membros
do Conselho da
Empresa são
mulheres

dos membros
do Conselho da
Empresa são
independentes

8-10
anos

1. Este infográfico reflete a composição do nosso conselho em 10 de junho de 2021. Para ver os números de 2020, consulte nossas tabelas de dados de desempenho de 2020 e o índice GRI.
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Agradecemos seus comentários e dúvidas sobre nossos
esforços de sustentabilidade. Em caso de dúvidas sobre
este relatório, entre em contato com Mariana Fregonese,
Vice-Presidente de Responsabilidade Social, pelo e-mail
mfregonese@greatpanther.com.

GREAT PANTHER MINING
MINING || RELATÓRIO
RELATÓRIO DE
DE SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE 2020
2020 || MINERAR
MINERAR PARA
PARA O
O BEM
BEM

63

INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19

DADOS DE DESEMPENHO EM SUSTENTABILIDADE EM 2020
VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO (USD)
GRI 201-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canadá

Total 2020

Total 20191

Receita²

21,218,588

15,896,062

223,690,108

-

260,804,758

198,652,797

Valor econômico direto gerado

21,218,588

15,896,062

-

223,690,108

-

260,804,758

198,652,797

Despesas operacionais³

19,337,666

12,030,063

4,839,980

116,936,599

10,607,861

163,752,169

182,858,811

3,455,664

2,163,812

1,796,199

10,532,773

1,642,189

19,590,636

23,077,451

1,900,000

2,517,000

105,656

62,001

167,656

176,352

Salários e benefícios
Pagamentos a provedores de capital
Pagamentos a governos (impostos no México)

1,900,000

Pagamentos a governos (impostos no Peru)

-

-

16,074,314

11,314,206

-

927,706

1,041,027

111,387

111,387

145,038

1,815,625

1,973,020

171,515

181,610

378,127

813,524

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

16,074,314
464,155

463,551

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

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

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

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Pagamentos de uso da terra

Gestão da água

33

Investimentos na comunidade

50,383

33,254

142,333

514,575

740,545

372,886

Energia e mudança climática

36

Valor econômico distribuído

23,625,885

14,918,446

6,889,899

147,773,886

12,421,565

205,629,680

224,470,925

Envolvimento da comunidade

39

Valor econômico retido

(2,407,297)

977,616

(6,889,899)

75,916,222

(12,421,565)

55,175,078

(25,818,128)

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desenvolvimento socioeconômico

Desempenho econômico

56

Infraestrutura

20,038

7,645

70,153

272,773

-

370,609

69,736

Ética e transparência

59

Investimento total na comunidade

50,383

33,254

142,333

514,575

-

740,545

372,886
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Pagamentos ao governo como parte de impostos sobre
salários (no Brasil)

1,815,625
171,515
212,361

165,766

INVESTIMENTO NA COMUNIDADE (USD)
GRI 413-1
Patrimônio natural e cultural

Guanajuato

Topia

Peru

1,931

3,603

20,342

28,414

22,006

51,838

Brasil

241,802

Canadá

Total 2020

Total 20191

-

25,876

44,983

-

344,060

258,166

1. Os números econômicos de 2019 foram revisados e reformulados neste relatório. Os números para o Brasil incluem valores da data de aquisição de 5 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
2. Com base na receita acumulada de 2020, líquido das comissões de fundição e refino de acordo com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas anualmente para o exercício fiscal de 2020, arquivadas em 4 de
março de 2021.
3. As despesas operacionais incluem custos de produção, despesas gerais e administrativas, exploração e desenvolvimento de projetos, cuidados e manutenção de minas, pagamentos de propriedades minerais, planta e
equipamentos, pagamento de obrigações de arrendamento e pagamento de despesas de reabilitação.
4. Os pagamentos aos governos são baseados em provisões.
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IMPACTO ECONÔMICO INDIRETO (USD)
GRI 203-1

Guanajuato

Investimento em infraestrutura e serviços apoiados

20,239.61

Topia

Peru

774.00

Brasil

70,153

340,578

Total 2020

431,744

Total 2019

837,012

PRÁTICAS DE AQUISIÇÃO (USD)
GRI 204-1

Guanajuato

Topia

Aquisições do estado onde a mina opera

1,388,400

1,956,913

116,967

93,086,966

96,549,246

119,819,033

Aquisições do país onde a mina opera

4,005,708

1,968,023

4,155,103

37,705,845

47,834,679

55,161,8651

28,986

-

-

15,108,683

15,137,669

10,581,749

5,423,094

3,924,936

4,272,070

145,901,494

159,521,594

182,765,281

99.5%

100.0%

100.00%

89.6%

90.5%

94.2%

Aquisições internacionais
Aquisição total
Porcentagem de compras locais (estado e país)

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

PESSOAL
GRI 102-8

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

129

43

404

Canadá

Total 2020

Total 2019

Funcionários por gênero
2

Número de funcionários do sexo masculino
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Número de empregados do sexo feminino

95

14

685

736

29

25

3

63

9

129

133

Número total de empregados

124

154

46

467

23

814

869

Porcentagem de representação feminina

23%

16%

7%

13%

39%

16%

15%

Funcionários de comunidades próximas

10

2

6

286

Não se aplica

304

318

Funcionários do município onde a mina opera

72

96

5

107

Não se aplica

280

161

Funcionários do estado onde a mina opera

20

32

0

0

Não se aplica

52

150

Funcionários do país onde a mina opera

22

24

35

74

21

176

218

0

0

0

2

2

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.8%

97.5%

476

356

101

971

1

1905

1917

53

24

11

34

1

123

142

Número total de contratados

529

380

112

1,005

2

2,028

2,059

Porcentagem de representação feminina

10%

6%

10%

3%

50%

6%

7%

Número total de funcionários e contratados

653

534

158

1,472

235

2,842

2,928

Funcionários por região

Empreiteiros por gênero
Número de contratados do sexo masculino
Número de contratados do sexo feminino

1. Este número está atualizado pois houve uma omissão nos valores contabilizados do ano passado para Topia.
2. Todos os colaboradores trabalham em tempo integral com contrato por tempo indeterminado.
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GRI 102-41

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canadá

Total 2020

Total 2019

Funcionários Sindicalizados

0

0

0

467

0

467

473

Percentual de empregados sindicalizados

0

0

0

100%

0%

58%

54%

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

0

0

0

0

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

11.67%

10.46%

1.69%

13.32%

11.65%

27.61%

Funcionários abrangidos por acordos coletivos1

GRI MM4
Relações trabalhistas / gerenciais
Número de greves e bloqueios com duração superior a uma
semana

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

GRI 401-1

13

Absenteísmo e rotatividade

Envolvimento das partes
interessadas

15

Rescisões voluntárias

9.17%

8.50%

1.69%

1.75%

4.18%

8.90%

Nossos tópicos materiais

16

Rescisões involuntárias

2.50%

1.96%

0.00%

11.57%

7.47%

18.71%

Rotatividade de contratados

Não disponível

Não disponível

Não disponível

Não disponível

Não disponível

Não disponível

Absenteísmo de funcionários

0.59%

1.74%

1.50%

0.62%

0.82%

3.29%

Ausência de contratado

3.76%

2.16%

0.61%

Não disponível

2.83%

5.40%

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canadá

Total 2020

Total 2019

Rotatividade de funcionários

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

GRI 401-3

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Licença parental

Gestão da água

33

Feminino

1

2

0

3

1

7

8

Energia e mudança climática

36

Masculino

1

5

1

13

0

20

33

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

2

7

1

16

1

27

41

45

Número de funcionários com direito a tirar licença paternidade
e retornar ao trabalho após licença paternidade

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

1.  A sindicalização é gratuita e voluntária. A Great Panther Mining respeita a liberdade de associação.
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GRI 404-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Formação e desenvolvimento
Número de horas de treinamento de funcionários

6,932

8,486

1,187

4,087

20,692

30,8471

Número de horas de treinamento do contratado

23,770

1,873

2,340

7,525

35,508

46,410

Total de horas de treinamento

30,702

10,359

3,527

11,612

56,200

77,257

47

19

22

8

20

26

Média de horas por funcionários e contratados
MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

18,678

3,531

2,574

11,464

36,247

25,294

11

Meio Ambiente

120

808

529

-

1,457

3,201

Nossas metas de desempenho

12

Técnico

571

-

85

98

754

7,540

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Brigada de resgate

784

3,857

-

-

4,641

9,650

Envolvimento das partes
interessadas

164

235

50

10,998

17,326

15

1,999

104

-

2,103

4,545

Nossos tópicos materiais

16

Horas de treinamento por assunto²
Segurança

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

Desenvolvimento pessoal

10,549

Outro
GRI 404-3
Porcentagem de funcionários que recebem uma avaliação de
desempenho anual

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canadá

Total 2020

Total 2019

100%

100%

96%

5%

100%

45%

22.3%³

1. Este valor inclui as horas de treinamento de colaboradores próprios e terceirizados no Brasil em 2019 que não foram rastreados separadamente.
2. O número total por tópicos para 2019 não inclui as horas do Brasil porque a informação não estava disponível.
3. Este percentual foi reiterado porque houve um erro tipográfico.
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MINERAR PARA O BEM

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
GRI 405-1

Total 2020

Total 2019

Diversidade do Conselho de Administração por gênero
Porcentagem de mulheres

11%

11%

Porcentagem de homens

89%

89%

Total 2020

Total 2019

10

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canadá

Liderança por gênero

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19

Número total de mulheres em cargos de liderança

6

2

-

1

5

14

9

Número total de homens em posições de liderança

7

6

9

13

9

44

63

Número total de pessoas em cargos de liderança

13

8

9

14

14

58

72

Funcionários de comunidades próximas

1

0

0

0

Não se aplica

1

2

Funcionários do município onde a mina opera

3

1

0

0

Não se aplica

4

7

Funcionários do estado onde a mina opera

3

3

6

1

Não se aplica

13

16

Funcionários do país onde a mina opera

6

4

3

13

12

38

45

Funcionários internacionais

0

0

0

0

2

2

2

100%

100%

100%

100%

86%

97%

97%

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Liderança por região

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

GRI 403-4, 403-9, 403-10

Energia e mudança climática

36

Indicadores de segurança

Envolvimento da comunidade

39

Taxa de frequência de lesão com afastamento2

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

Porcentagem de contratação local (do país, estado, município
ou comunidades próximas onde a mina opera)
SAÚDE E SEGURANÇA

1

1.15

0.18

0.00

0.06

0.34

0.78

936.85

6.79

0.00

0.96

222.53

443.30

Fatalidades

1

0

0

0

1

2

Doença ocupacional

0

0

0

0

0

0

100.00%

100.00%

100.00%

99%4

99.80%

99.63%

Taxa de gravidade de tempo perdido3

Participação de segurança
Participação, consulta e comunicação dos trabalhadores sobre
Segurança e Saúde no Trabalho por meio de comitês

1.
2.
3.
4.

Inclui funcionários e terceiros.
(Número de acidentes com afastamento de colaboradores e terceiros x 200.000) / Horas trabalhadas
(Número de dias de afastamento de funcionários e terceirizados x 200.000) / Horas trabalhadas
Os funcionários da Great Panther em nosso escritório no Rio de Janeiro não estão cobertos atualmente porque o tamanho do escritório não exige isso.
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PRÁTICAS DE SEGURANÇA
GRI 410-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

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

42

Não se aplica

0

50

92

66

6

Número total de funcionários de segurança no departamento
de segurança

42

Não se aplica

25

57

124

119

MINERAR PARA O BEM

10

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

100.0%

Não se aplica

0.0%

87.7%

74.2%

55.5%

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Guanajuato

Topia

Brasil

Total 2020

Total 2019

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

40,187

57,388

270,803

368,377

374,886

Envolvimento das partes
interessadas

15

632

-

2,406

3,038

2,633

Nossos tópicos materiais

16

ENERGIA E EMISSÕES
GRI 302-1, 302-3, 305-4
Energia (GJ)

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Eletricidade comprada
Propano
Gasolina (equipamento móvel)
Diesel (equipamento móvel)
Diesel (geradores)
Explosivos
Consumo total de energia (GJ)
Intensidade de energia (GJ / Tonelada de material processado)
GRI 305-1, 305-2

634

1,197

1,086

2,916

3,181

30,752

12,428

610,891

654,071

630,816

-

3,044

601,374

604,419

567,084

1,828

1,124

23,128

26,080

23,084¹

74,033

75,180

1,509,687

1,658,901

1,601,684¹

0.49

1.31

0.45

0.47

0.48

Total 2020

Total 2019

Guanajuato

Topia

Brasil

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

2,317

1,203

84,143

87,663

83,407¹

41

-

155

196

170

43

81

74

198

217

2,155

871

42,810

45,836

44,206

-

203

40,121

40,324

37,834

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Explosivos

78

48

983

1,108

981¹

Desempenho econômico

56

Emissões indiretas de GEE (toneladas de CO2e)

5,515

7,875

4,641

18,031

20,903²

Ética e transparência

59

Eletricidade comprada

5,515

7,875

4,641

18,031

20,903²

ENTRE EM CONTATO

63

GEE total (toneladas de CO2e)

7,831

9,078

88,784

105,693

104,310²

DADOS DE DESEMPENHO

64

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

0.052

0.158

0.026

0.030

0.031²

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

Diesel (equipamento móvel)
Diesel (geradores)

1. Ocorreu um erro no total de explosivos do Brasil informado no ano passado.
2. As emissões de energia foram relatadas no relatório do ano passado usando um fator de emissão usado no Brasil, mas não exato para o estado do Amapá. Reformulamos os valores do relatório deste ano para melhor
estimar essas emissões.
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GERÊNCIA DE ÁGUA
GRI 303-3, 303-4, 303-5, 306-1

Guanajuato

Topia

Peru

Uso total da gestão de água (m³)

234,714

194,768

Gerenciamento total de água reciclada (m³)

201,080

171,118

-

-

86%

88%

1.554

3.394

Descargas totais da gestão da água (m³)
Taxa de gestão de água reciclada

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Taxa de sobrevivência

Nossa contribuição para os ODS 19

Intensidade de gestão da água (m³ / toneladas de material
processado)

Brasil

Total 2020

Total 2019

362,600

6,856,868

7,648,950

8,001,731

-

5,896,906

6,269,104

6,740,548

623,058

959,962

1,583,020

1,642,492

Não se aplica

86%

82%

84%

Não se aplica

2.041

2.144

2.388¹

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

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Total de habitats alterados durante o ano (ha)

1.17

-

-

-

1.17

106.12

Total de habitats protegidos ou restaurados durante o ano (ha)

0.42

0.50

-

3.95

4.87

15.38

Número de árvores plantadas

390

600

-

2,016

3,006

9,399

70%

85%

Não se aplica

85%

80%

82%

2

9

-

7

18

17

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

3,359,041

3,567,432

2,787,848¹

Número de espécies em status de proteção (pela IUCN ou
outros)

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Onças equivalentes de prata

Energia e mudança climática

36

Produção de prata (oz)

Envolvimento da comunidade

39

Produção de ouro (oz)

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

PRODUÇÃO

Toneladas moídas

151,001

57,390

Não se aplica

1,131,025

1,085,979

Não se aplica

2,217,004

3,303,336

520,903

597,190

Não se aplica

1,118,093

1,529,362

6,779

835

Não se aplica

133,031

118,493

150,051

146,853

Produção equivalente de ouro (oz) ²

125,417

1. No relatório do ano passado, o minério processado do Brasil apresentou dados de 5 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019, período durante o qual a Companhia possuía a Tucano após a aquisição da Beadell. Este
ano, para fins comparativos, ajustamos o minério processado em Tucano para incluir os 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2019.
2. Onças equivalentes de ouro para 2020 foram calculadas usando uma proporção de 1:90 de Au: Ag e proporções de 1: 0,0006 e 1: 0,0008 para o preço / onça de ouro para o preço / libra de chumbo e zinco,
respectivamente, de acordo com o Orientação para o ano. Onças equivalentes de ouro para 2019 foram calculadas usando uma proporção de 1:80 Au: Ag e proporções de 1: 0,0008 e 1: 0,001 para o preço / onça de ouro
para o preço / libra de chumbo e zinco, respectivamente, de acordo com a orientação da empresa para o ano.
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RESÍDUOS E EFLUENTES
GRI 306-2

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Resíduos perigosos

42.06

18.74

51.05

432.41

544.26

528.36

Resíduos não perigosos

50.78

10.55

47.41

503.85

612.59

639.20

Resíduos sólidos urbanos

24.81

-

126.63

151.44

142.42

98.46

1062.89

1308.29

1309.98

Resíduo (tonelada)

117.65

29.29

Intensidade de resíduos perigosos

0.00028

0.00033

Não se aplica

0.00013

0.00015

0.00016¹

Intensidade de resíduos não perigosos

0.00034

0.00018

Não se aplica

0.00015

0.00017

0.00019¹

Pedra residual usada dentro da mina

120,356

39,859

-

23,562,964

23,723,179

22,958,439

Pedra residual retirada da mina

114,388

18,511

-

-

132,899

51,939

Total de estéril gerado (toneladas)

234,744

58,370

0

23,562,964

23,856,078

23,010,378

147,936.00

55,753.00

20,258.00

3,359,041.00

3,582,988.00

3,328,953.34

Rejeitos (toneladas)
GRI 306-3
Derramamentos significativos

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

-

-

0

-

0

1

CONFORMIDADE AMBIENTAL
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26
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29
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36
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39
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45
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53
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59
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72
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GRI 307-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Multas ambientais

0

0

0

0

0

0

Outras multas

0

0

0

0

0

0

1. No relatório do ano passado, o minério processado do Brasil apresentou dados de 5 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019, período durante o qual a Companhia possuía a Tucano após a aquisição da Beadell. Este
ano, para fins de comparação de intensidade de resíduos, ajustamos o minério processado em Tucano para incluir os 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2019.
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Quem somos (pág. 7)  
Código de Conduta e Ética nos Negócios (pág. 4, 5)

102-17

Mecanismos para aconselhamento e preocupações sobre
ética

Ética e transparência: Denúncia de violações (pág. 61)

MINERAR PARA O BEM
Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

10

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16
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26
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29
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33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA
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Vancouver, British Columbia, Canadá

Estratégia

Ética e Integridade
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ÍNDICE DA GRI
INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

102-18

Estrutura de governança

Gestão de sustentabilidade e governança (pág. 13)
Circular informativa 2020 (somente em inglês - pág. 23-28)

6

102-19

Delegação de autoridade

Gestão de sustentabilidade e governança (pág. 13)
Circular informativa 2020 (somente em inglês - pág. 27-28)

MINERAR PARA O BEM

10

102-20

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

Gestão de sustentabilidade e governança (pág. 13)

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

102-21

Consulta aos partes interessadas sobre tópicos
econômicos, ambientais e sociais

Nossos tópicos materiais (pág. 16-17)

Nossas metas de desempenho

12

102-22

Gestão de sustentabilidade e
governança

Composição do mais alto órgão de governança e seus
comitês

Gestão de sustentabilidade e governança (pág. 13)
Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 27-28)

13

102-23

Presidente do mais alto órgão de governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 15, 23)

Envolvimento das partes
interessadas

15

102-24

Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 12-21,
30-31)

Nossos tópicos materiais

16

102-25

Conflitos de interesse

Ética e Transparência: Código de Conduta Empresarial (pág. 60-61)
Circular de informações 2020 (pág. 29-30)

102-26

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

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 26)

102-27

Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 21)

102-28

Avaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 27-28)
Estatuto Social do Comitê de Nomeação e Governança
Corporativa (somente em inglês)

102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos,
ambientais e sociais

Nossos tópicos materiais (pág. 16-17)
Envolvimento das partes interessadas (pág. 15)

102-30

Eficácia dos processos de gestão de risco

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 26)
Estatuto Social do Comitê de Auditoria (somente em inglês)

102-31

Revisão dos tópicos econômicos, ambientais e sociais

Gestão de sustentabilidade e governança (pág. 13)
Nossos tópicos materiais (pág. 16-17)
Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 27)

102-32

Papel do mais alto órgão de governança em relatórios de
sustentabilidade

Gestão de sustentabilidade e governança  (pág. 13)

102-35

Políticas de Remuneração

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 33-37)

102-36

Processo para a determinação da remuneração

Circular de informações 2020 (somente em inglês - pág. 37-50)

Governança
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36
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39
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45
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53

Desempenho econômico
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72
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80

COMENTÁRIOS
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Nosso Conselho de Administração e
equipe de liderança executiva analisam
e aprovam este relatório antes da
publicação.
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ÍNDICE DA GRI
INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

102-40

Lista de grupos de partes interessadas

Nossos tópicos materiais (pág. 18)

Entendendo este Relatório

5

102-41

Acordos de negociação coletiva

Visão geral da nossa empresa

6

Treinamento e Desenvolvimento - Relações Trabalhistas (pág. 50)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 66)

102-42

Identificação e seleção de partes interessadas
(stakeholders)

Envolvimento das partes interessadas (pág. 15)
Nossos tópicos materiais (pág. 16)

102-43

Abordagem para o engajamento das partes interessadas

Nossos tópicos materiais (pág. 16)
Envolvimento das partes interessadas (pág. 15)

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

Nossos temas materiais (pág. 16-18)

MINERAR PARA O BEM

10

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Engajamento das partes interessadas

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

Declarações financeiras consolidadas 31 de dezembro de 2020
(somente em inglês - pág. 7)

Envolvimento das partes
interessadas

15

102-46

Definição do conteúdo do relatório e seus limites

Nossos tópicos materiais (pág. 16)
Explicação do tema material e seus limites em cada questão material

Nossos tópicos materiais

16

102-47

Lista de tópicos materiais

Nossos tópicos materiais (pág. 16)

102-48

Reformulações de informações

Entendendo este Relatório (pág. 5)
Tabelas de desempenho (pág. 64)

Nossa contribuição para os ODS 19

Prática de Relato

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

102-49

Alterações no relatório

Nenhum

Saúde e segurança

21

102-50

Período coberto pelo relatório

Entendendo este Relatório (pág. 5)

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

COMENTÁRIOS

102-51

Data de relatório mais recente

Entendendo este Relatório (pág. 5)

102-52

Ciclo de relato

Anual

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

Entre em contato (pág. 63)

102-54

Opção de acordo do Padrão GRI

Essencial

102-55

Sumário de conteúdo GRI

Índice GRI (pág. 72-79)

102-56

Asseguração externa

Nenhum

1º de janeiro de 2020 - 31 de dezembro
de 2020

200 - ECONÔMICO
103

Explicação do tema material e seus limites

Desempenho econômico: nossa abordagem (pág. 57)
Aquisição e contratação local : nossa abordagem (pág. 46)
Ética e transparência: nossa abordagem (pág. 60)

201 Performance econômica
201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Desempenho econômico (pág. 58)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 64)

201-3

Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão
de benefício da organização

Circular de Informações 2020 (somente em inglês - pág. 58)

201-4

Assistência financeira recebida de governos

Nenhum
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Não recebemos assistência financeira de
governos, com exceção de créditos fiscais.
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ÍNDICE DA GRI
INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

NÚMERO INDICADOR

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

202 Presença de mercado
202-2

Proporção de membros da alta direção contratados na
comunidade local

Aquisição e contratação local (pág. 47)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 68)

203 Impactos econômicos indiretos
203-1

Desenvolvimento e impacto de investimentos em
infraestrutura e serviços oferecidos

Envolvimento da comunidade: investimento social (pág. 40)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 64)

204 Práticas de compra

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

204-1

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

205 Anticorrupção

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19
DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

DESCRIÇÃO

Proporção de gastos com fornecedores locais

Aquisição e contratação local (pág. 47)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 65)

205-1

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

Ética e transparência: Anticorrupção (pág. 61)

205-2

Comunicação e treinamento em políticas e
procedimentos de combate à corrupção

Ética e transparência: Anticorrupção (pág. 61)

300 - MEIO AMBIENTE
Explicação do tema material e seus limites

Gestão da água: nossa abordagem (pág. 34)
Mudanças climáticas e energia : nossa abordagem (pág. 37)
Gestão de Rejeitos e Resíduos - Nossa Abordagem (pág. 30)
Biodiversidade: nossa abordagem (pág. 27)

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Energia e mudança climática: nosso abordagem (pág. 38)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)

302-3

Intensidade energética

Energia e mudança climática: nosso abordagem (pág. 38)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)

303-1

Interações com a Gestão da água como um recurso
compartilhado

Gestão da água: nosso abordagem (pág. 34)

303-2

Gestão de impactos relacionados ao descarte de Gestão
da água

Gestão da água: nosso abordagem (pág. 34)

303-3

Extração de Gestão da água

Gestão da água: nosso abordagem (pág. 34)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

303-4

Descarga d'Gestão da água

Gestão da água: nosso abordagem (pág. 34)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

303-5

Consumo de Gestão da água

Gestão da água (pág. 35)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

103

302 Energia

303 Gestão da água

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80
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ÍNDICE DA GRI
INTRODUÇÃO

2

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

Nossa contribuição para os ODS 19

NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

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 (pág. 27)

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 (pág. 27-28)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

304-3

Habitats protegidos ou restaurados

Biodiversidade (pág. 27)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

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 2020 (pág. 70)

MM1

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

Biodiversidade (pág. 27)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 70)

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 (pág. 26)

305-1

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

Energia e mudança climática: nosso abordagem (pág. 37)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)

305-2

Emissões indiretas de GEE de energia (escopo 2)

Energia e mudança climática: nosso abordagem (pág. 37)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)

305-4

Intensidade das emissões de GEE

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)

COMENTÁRIOS

304 Biodiversidade

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Gestão de resíduos e rejeitos: nosso abordagem (pág. 30)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 71)

ÍNDICE DA GRI

72

MM10

Fechamento de mina

Relatório de informações anuais (somente em inglês - pág. 28)

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

305 Emissões

306 Efluentes e resíduos
306-1

Descarte de Gestão da água por qualidade e destinação

Gestão da água: nosso abordagem (pág. 34)

306-2

Resíduos por tipo e método de disposição

Gestão de resíduos e rejeitos (pág. 30)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 71)

306-3

Grandes derramamentos

Gestão de resíduos e rejeitos: nosso abordagem (pág. 32)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 71)

MM3

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

Gestão de resíduos e rejeitos: nosso abordagem (pág. 32)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 71)

307 Conformidade Ambiental
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ÍNDICE DA GRI
INTRODUÇÃO

2

NÚMERO INDICADOR

Visão geral de sustentabilidade
de 2020

3

400 - SOCIAL

Mensagem do nosso CEO

4

Entendendo este Relatório

5

Visão geral da nossa empresa

6

MINERAR PARA O BEM

10

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Explicação do tema material e seus limites

Saúde e segurança - nossa abordagem (pág. 22)
Treinamento e desenvolvimento: nossa abordagem (pág. 50)
Diversidade e oportunidades iguais: nossa abordagem (pág. 54)
Envolvimento da comunidade: nossa abordagem (pág. 40)

401-1

Taxas de novas contratações e de rotatividade de
empregados

Aquisição e contratação local (pág. 47)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 66)

401-3

Licença maternidade/paternidade

Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 66)

103

401 Emprego

Nossa agenda e nossos
compromissos de
sustentabilidade

11

Nossas metas de desempenho

12

Gestão de sustentabilidade e
governança

13

Envolvimento das partes
interessadas

15

Nossos tópicos materiais

16

403-1

Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22)

Nossa contribuição para os ODS 19

403-2

Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação
de incidentes

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22)

DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

403-3

Serviços de saúde ocupacional

Saúde e segurança (pág. 23)

Saúde e segurança

21

403-4

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

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 68)

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

403-5

Treinamento de trabalhadores em segurança e saúde
ocupacional

Saúde e segurança (pág. 24)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 67)

Gestão da água

33

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22)

Energia e mudança climática

36

403-7

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22-23)

Envolvimento da comunidade

39

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

403-8

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

Saúde e segurança: nosso abordagem (pág. 22)

403-9

Lesões de trabalho

Saúde e segurança (pág. 22)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 68)

403-10

Doenças relacionadas ao trabalho

Saúde e segurança (pág. 23)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 68)

Aquisição e contratação
de serviços locais
Treinamento e
desenvolvimento

402 Gestão de relações de trabalho
MM04

Greves e paralisações de trabalho que excedem uma
semana de duração

49
53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO

63

DADOS DE DESEMPENHO

64

ÍNDICE DA GRI

72

NOTAS DE ADVERTÊNCIA

80

Treinamento e Desenvolvimento - Relações Trabalhistas (pág. 50)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 66)

403 Saúde e segurança ocupacional

45

Diversidade e oportunidades
iguais

COMENTÁRIOS
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DESEMPENHO POR
TÓPICOS MATERIAIS

20

Saúde e segurança

21

Biodiversidade

26

Gestão de resíduos e rejeitos

29

Gestão da água

33

Energia e mudança climática

36

Envolvimento da comunidade

39

Aquisição e contratação
de serviços locais

45

Treinamento e
desenvolvimento

49

Diversidade e oportunidades
iguais

53

Desempenho econômico

56

Ética e transparência

59

ENTRE EM CONTATO
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NÚMERO INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

COMENTÁRIOS

404 Treinamento e educação
404-1

Número médio de horas de treinamento por ano, por
empregado

Treinamento e Desenvolvimento (pág. 51)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 67)

404-2

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

Treinamento e Desenvolvimento (pág. 51)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 67)

404-3

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

Treinamento e Desenvolvimento (pág. 51)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 67)

405 Diversidade e igualdade de oportunidades
405-1

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

Diversidade e inclusão (pág. 55)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 65, 68)

406 Não Discriminação
406-1

Número total de casos de discriminação e medidas
corretivas tomadas

Diversidade e oportunidades iguais  (pág. 62)

407 Liberdade de associação e negociação coletiva
407-1

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

Treinamento e Desenvolvimento - Relações Trabalhistas (pág. 50)
Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 66)

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

Ética e transparência: trabalho infantil e forçado (pág. 61)

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

408 Trabalho infantil
408-1

409 Trabalho forçado ou obrigatório
409-1

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

Ética e transparência: trabalho infantil e forçado (pág. 61)

410 Práticas de segurança
410-1

Pessoal de segurança treinado em políticas ou
procedimentos de direitos humanos
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Dados de desempenho de sustentabilidade de 2020 (pág. 69)
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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
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e padrões internacionais).
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adjacentes a eles, e acordos formais em vigor com povos
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Nenhum
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413 Comunidades locais
413-1

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

Participação da comunidade (pág. 40)
Biodiversidade (pág. 27)
Envolvimento das partes interessadas (pág. 15)

413-2

Operações com impactos negativos significativos reais e
potenciais nas comunidades locais

Envolvimento da comunidade (pág. 40)

MM7

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

Envolvimento da comunidade (pág. 44)

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

Nenhum

Nenhuma contribuição política foi feita
em 2020.

Nenhum

Houve zero (0) casos de não
conformidade com leis e / ou
regulamentos nas áreas social e
econômica.

419 Conformidade socioeconômica
419-1

Não-conformidade com leis e regulamentos sociais e
econômicos
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NOTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Certas declarações contidas neste relatório constituem declarações prospectivas dentro da
definição da Lei de reforma de litígio de títulos privados dos Estados Unidos, de 1995, bem
como informações prospectivas dentro do significado das leis de valores de títulos canadenses
aplicáveis (conjuntamente, “declarações prospectivas”). Essas declarações prospectivas
incluem, sem limitação, declarações relacionadas aos futuros planos e metas da Empresa nas
áreas de desenvolvimento sustentável, saúde, segurança, meio ambiente, desenvolvimento de
pessoas e da comunidade, incluindo nossos objetivos e metas estratégicos, operacionais, de
sustentabilidade e de desempenho para 2021, bem como nossa capacidade de implementar
esses planos e de gerar os resultados desejados; nosso potencial de ampliar ou atualizar
nosso portfólio de ativos nas Américas; nossa capacidade de mitigar ou prevenir incidentes
ambientais, de segurança ou de saúde, incluindo nossos planos de gestão de rejeitos;
planos para concluir programas de exploração em 2021, incluindo o foco na identificação de
oportunidades regionais e na expansão de minas a céu aberto na Mina Tucano; planos de
concluir uma análise de lacunas em 2021 nas unidades operacionais e não operacionais, com
base nos padrões do GISTM; previsões sobre a capacidade de armazenamento de rejeitos
das nossas unidades operacionais, planos para ampliar essa capacidade e o impacto dessas
ampliações; planos de otimizar e aprimorar a gestão de água; metas de diversidade em nossas
operações; e expectativas de que as operações da Empresa não serão significativamente
afetadas por medidas impostas pelo governo ou pela indústria com o objetivo de controlar
os casos de COVID-19, incluindo o impacto de futuras ordens de governos federais para
reduzir ou interromper as operações de mineração no Brasil ou no México. Essas declarações
refletem as opiniões da Empresa na data deste relatório e são necessariamente baseadas
em diversas suposições que, embora consideradas razoáveis, estão inerentemente sujeitas a
significativas incertezas e contingências operacionais, comerciais, econômicas e regulatórias.
Essas suposições incluem:a capacidade da Empresa de cumprir leis ambientais, de saúde
e se segurança; capacidade de cumprir com êxito nossa missão; de todas as permissões,
licenças e aprovações regulatórias necessárias às operações da Empresa são concedidas
em tempo hábil e em termos favoráveis, incluindo a pressuposição de que as permissões
associadas ao uso e à expansão da instalação de armazenamento de rejeitos no GMC serão
concedidas normalmente e em termos favoráveis, sem suspensão das operações do GMC;
a contínua disponibilidade de água e recursos energéticos para as operações; e condições
climáticas adversas não afetarão indevidamente os planos operacionais. Muitos fatores,
conhecidos e desconhecidos, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente
diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, e esses fatores
estão sujeitos a determinados riscos, incertezas e suposições; portanto, não é recomendável
atribuir uma confiabilidade indevida nessas declarações. Tais fatores incluem, dentre outros,
riscos e incertezas com relação a: impacto da COVID-19 na capacidade da Empresa de operar
conforme previsto, incluindo o impacto de quaisquer restrições que os governos possam
impor ou que a Empresa imponha voluntariamente em decorrência da pandemia; o preço do
ouro, da prata e dos metais base pode cair ou ser inferior ao preço previsto; flutuações nas
taxas cambiais (incluindo o câmbio do dólar americano para o real brasileiro) podem elevar
os custos das operações; riscos operacionais e físicos inerentes às operações de mineração
(incluindo desmoronamentos da parede da mina, falhas na instalação de armazenamento
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de rejeitos, acidentes e perigos ambientais, acidentes industriais, quebra de equipamentos,
formações geológicas ou estruturais incomuns ou inesperadas, afundamentos, inundações e
climas severos) podem resultar em custos, fechamentos e atrasos não previstos na produção
e abrir a possibilidade de responsabilização; eventos climáticos severos e mudança climática,
incluindo o risco de aumento de custos das operações ou interrupções resultantes desses
eventos, sendo que ambos os casos afetariam negativamente a lucratividade; potenciais
riscos políticos e sociais envolvendo as operações da Empresa em uma jurisdição estrangeira;
relações trabalhistas com funcionários e contratados, incluindo os riscos associados à
reforma trabalhista no México; relações e reivindicações das comunidades locais, incluindo
a aceitação e manutenção da nossa licença social para operar; a capacidade da Empresa de
obter todas as permissões, licenças e aprovações regulatórias necessárias em tempo hábil e
em termos favoráveis, incluindo a concessão de permissões para uso e expansão do Sistema
de Barragem de Rejeito de Mineração do GMC, em tempo hábil e sem condicionamentos
que possam resultar na interrupção das operações no GMC, caso não sejam atendidos; as
atividades planejadas de exploração podem não resultar na conversão dos Recursos minerais
existentes em Reservas minerais ou na descoberta de novos Recursos minerais; mudanças nas
leis, regulamentações e práticas governamentais nas jurisdições nas quais a Empresa opera;
restrições legais relacionadas à mineração; riscos de processos judiciais; capacidade de manter
e renovar acordos com as comunidades locais em suporte à continuidade das operações; e
outros riscos e incertezas, incluindo aqueles descritos com relação à Empresa no formulário
de informações anuais referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos relatórios
de mudanças relevantes apresentados à Canadian Securities Administrators e disponíveis em
www.sedar.com e nas declarações sobre o Formulário 40-F e o Formulário 6-K apresentadas à
Comissão de Valores Mobiliários e disponíveis em www.sec.gov. Exceto conforme exigido por
lei, a Empresa não pretende e não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações
prospectivas.

NOTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE MEDIDAS NÃO GAAP
Este relatório da Great Panther e suas subsidiárias faz referência a várias medidas não
associadas aos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (“medidas não GAAP”), como lucros
nas operações de minas antes de itens não monetários e custo total de produção (all-insustaining-costs, AISC) por onça de ouro vendida. Para obter explicações sobre essas medidas
e reconciliações com os resultados financeiros declarados pela Great Panther, os leitores
devem consultar a seção “Medidas não GAAP” da Análise e discussão de gestão (MD&A)
referente aos três meses anteriores a 31 de março de 2021, disponível em www.sedar.com.
Uma vez que essas medidas não GAAP não têm definições padronizadas pelas Normas
internacionais de relatórios financeiros (IRFS), não é possível compará-las diretamente a
medidas com títulos semelhantes utilizadas por outras empresas. As medidas não GAAP não
devem ser consideradas isoladamente nem substituir medidas de desempenho preparadas de
acordo com o padrão IFRS.
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