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DESTAQUES DE 2020
ZERO TRANSMISSÕES DE COVID-19
RELACIONADAS AO TRABALHO
ZERO INCIDENTES
AMBIENTAIS
ZERO ACIDENTE COM AFASTAMENTO
E PERDA DE VIDA
1a MULHER COMO
DIRETORA DO CONSELHO
DESENVOLVIMENTO DE PLANO INTEGRADO DE
RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS
OBTENÇÃO DAS ÚLTIMAS LICENÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE
INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA O PROJETO ARAGUAIA
(ENERGIA / ÁGUA)
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UMA MENSAGEM
DO NOSSO CEO
Apesar das limitações significativas em nossa capacidade de realizar nossas atividades sociais e ambientais regulares no Brasil
em 2020, estamos orgulhosos pelo nosso desempenho geral ao
longo do ano. A saúde e a segurança dos nossos empregados e
o apoio às nossas comunidades são sempre o foco da Horizonte.
A segurança é o valor mais importante para a Empresa. Durante o
ano, conseguimos manter todos os nossos empregados seguros e
saudáveis e continuar o trabalho ambiental e social mais crítico, de
uma nova maneira segura contra a Covid. Fiquei particularmente
impressionado com a capacidade da nossa equipe de manter os
programas de aquisição de terra e reassentamento em dia neste
ambiente de trabalho remoto desafiador.

Jeremy Martin, CEO

A

sustentabilidade é um elemento fundamental da nossa estratégia de negócio. O ano passado apresentou desafios sem
precedentes para todos nós e continuará a impactar a forma como
operamos no curto prazo. Embora a Horizonte sempre tenha dado
importância significativa à sustentabilidade, a pandemia de Covid-19 colocou a boa gestão ambiental, social e de governança
(ESG) na linha de frente das prioridades de nossas partes interessadas (também chamadas de stakeholders). Os benefícios de
adotarmos proativamente iniciativas de melhores práticas ESG e
relatório de sustentabilidade, alinhadas com padrões internacionais, começaram a render resultados importantes. Estamos no
processo de estabelecer fundações sólidas com foco na sustentabilidade, sobre as quais construiremos um importante negócio de
níquel da futura geração.
Nosso modelo de sustentabilidade está evoluindo de acordo com
o andamento das nossas atividades, as necessidades das nossas
partes interessadas e as prioridades de nossos acionistas. Estamos comprometidos em melhorar continuamente nossas práticas
de sustentabilidade, nosso desempenho e nossos relatórios. No
curto prazo, focaremos no aumento da transparência, no desenvolvimento da nossa equipe de sustentabilidade, ouvindo nossas
comunidades locais e adaptando nossos projetos, e na ampliação
do alinhamento com os padrões internacionalmente reconhecidos,
incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

*Do Inglês, Environment, Social and Governance, que significa Meio Ambiente, Social e Governança.
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Em um ano em que a sustentabilidade esteve em destaque, a Horizonte conseguiu brilhar. Com o foco cada vez maior na transição para energia limpa, à medida que os países trabalham para o
Acordo de Paris sobre o Clima e seus próprios compromissos para
reduzir as emissões de carbono a zero até 2050, a necessidade
urgente de acelerar o investimento em minerais essenciais, como
níquel e cobalto, esteve na vanguarda da cobertura da mídia internacional. Embora o mercado de níquel esteja atualmente com
excesso de oferta, um grande déficit deve emergir a partir de 2025.
Com novos projetos de níquel limitados no mercado global, a Horizonte tem um posicionamento sem igual, com uma produção significativa e escalonável. Nossas fortes credenciais de sustentabilidade também nos permitirão comercializar produtos premium
com baixo teor de carbono e livres de conflitos. A sustentabilidade
é crítica para nossa estratégia de negócio.
Enquanto trabalhamos para construir nosso primeiro Projeto, o
Araguaia, tal abordagem focada na sustentabilidade já tem atraído
o interesse por nossas ações por parte de instituições financeiras
orientadas pelos princípios ESG*. Estamos confiantes de que este
interesse e os investimentos subsequentes continuarão, à medida
em que formos alcançando nossas metas de sustentabilidade e a
quantidade de fundos ESG for aumentando.
O progresso que alcançamos em 2020 é a prova do trabalho árduo,
da dedicação e da resiliência da nossa equipe. Por isso, eu gostaria
de agradecer a todos e espero continuar trabalhando nesse sentido ao longo de 2021.
Jeremy Martin
CEO

DESENVOLVENDO UM NOVO
DISTRITO DE NÍQUEL PARA
SUPRIR A CRESCENTE DEMANDA
Devido ao seu uso em aço inoxidável e tecnologia de bateria, o
níquel é usado em várias tecnologias de baixo carbono. O níquel é,
portanto, definido pelo Banco Mundial como um "metal crítico" na
transição para energia limpa. A Agência Internacional de Energia
Renovável prevê que, até 2050, 85% do fornecimento global de
energia elétrica será gerado por tecnologias de baixo carbono, em
comparação com os 30% atuais. Este aumento nas tecnologias
de baixo carbono exigirá 2,3 milhões de toneladas adicionais de
níquel, dobrando a atual produção global de níquel.

O aço inoxidável domina atualmente o mercado, consumindo 70%
da produção global de níquel em 2020. Enquanto a produção de
aço inoxidável deve crescer a uma taxa constante, a demanda por
níquel na tecnologia de bateria usada em veículos elétricos deverá
aumentar a partir de 2025, causando uma mudança significativa no
mercado global de níquel. O níquel é usado no cátodo das baterias.
Diferentes tecnologias de bateria estão sendo desenvolvidas, mas
uma bateria rica em níquel continua a ser a preferida devido às
suas propriedades de alta densidade energética.

Como parte dessa cadeia de suprimentos focada na
sustentabilidade, a Horizonte está se tornando uma importante
produtora de níquel, com práticas sustentáveis que norteiam
todos os aspectos de suas operações. Nosso compromisso com
a sustentabilidade posicionará a Horizonte na vanguarda dos
produtores de níquel da próxima geração.

DEMANDA GLOBAL DE NÍQUEL PARA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
2020
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CONHEÇA
A HORIZONTE
A Horizonte é uma empresa líder no desenvolvimento
de níquel que possui dois projetos de Classe 1 no estado
do Pará. O Projeto Araguaia, de ferroníquel, e o Projeto
Vermelho, de níquel-cobalto, são dois projetos de alto teor,
quartil de custo mais baixo e longa vida útil da mina. Esses
projetos proporcionam à Horizonte um perfil de produção
escalonável de aproximadamente 50.000 toneladas de
níquel por ano e abastecerão os mercados de aço inoxidável
e baterias. Como participante desta cadeia de suprimentos
voltada para a sustentabilidade, a Horizonte está
desenvolvendo suas atividades com foco no fornecimento
de um produto comparável de baixo carbono, com ética,
segurança e responsabilidade.

SEDE

LONDRES

NÚMERO DE EMPREGADOS

34*

LISTADA NAS BOLSAS
ESCRITÓRIO NO BRASIL

BELO HORIZONTE

LOCALIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES

PARÁ, BRASIL

* 25 no Brasil e 9 no Reino Unido
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ARAGUAIA

VERMELHO

Tipo de depósito

Laterítico

Laterítico

Recursos e Reservas

Recurso Mineral Combinado de 119
Mt com um teor de níquel de
1,27% para Recursos Minerais
Medidos e Indicados em um teor
de corte de 0,90% Ni (inclusive de
Reservas Minerais)

Recurso Mineral Combinado de
145,7 Mt com um teor de níquel de
1,05% e 0,05% de cobalto para Recursos
Minerais Medidos e Indicados. Outros
3,1 Mt em um teor de níquel de 0,96%
e 0,04% de cobalto é definido como um
Recurso Mineral Inferido com um teor
de corte de 0,7% de níquel

Vida da mina

28 anos com recursos extensíveis

38 anos

Perfil de produção

~ 28.000 / t de níquel por ano
escalonável em duas etapas

~ 25.000 / t de níquel por ano

Método de lavra

Mina a céu aberto pouco profunda

Mina a céu aberto pouco profunda

Tecnologia de
processamento

Forno rotativo elétrico

Lixiviação ácida de alta pressão

Custo de capital

US$ 443 milhões para o estágio 1.
Estágio 2 financiado por meio de
fluxo de caixa

US$ 625 milhões (estimativa Estudo de
Pré-viabilidade)

Geração líquida de caixa

Estágio 1 US$ 2,4 bilhões Estágio 2
US$ 3,8 bilhões *
* US$ 16.400 / t preço do níquel

US$ 7,3 bilhões
* US$ 16.400/ t preço do níquel

Custos de caixa C1

Quartil mais baixo

Quartil mais baixo

Mercado

Aço inoxidável

Bateria

Impacto econômico
local

US$ 700 milhões ao longo de 28
anos LOM *

US$ 2,8 bilhões em 40 anos LOM*

* LOM: Life of Mine (Vida útil da mina)

Topsoil
Níquel
Níquel

Laterita

Níquel

Níquel

Níquel

Níquel

Níquel

Saprolito
Base Rochosa
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NOSSO COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE
A SUSTENTABILIDADE ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADA À NOSSA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO.
PODEMOS VER OS BENEFÍCIOS DESTA ABORDAGEM TANTO NO CAMPO NO RELACIONAMENTO
COM OS NOSSOS VIZINHOS, QUANTO POR MEIO DO INTERESSE DOS INVESTIDORES.
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na Empresa, incluindo mudança para trabalho remoto, sempre que
possível, e limitação de atividades de trabalho de campo a partir de
março de 2020. Em um momento de preparação para uma transição
significativa para a Empresa, era primordial manter nossos públicos
locais informados e engajados no processo. Com o contato presencial
muito limitado, a equipe ambiental e social implementou com
sucesso metodologias virtuais de comunicação por telefone, internet,
rádio e mídia social.
Além disso, identificamos a necessidade de ajudar a informar nossas
comunidades com medidas de saúde e segurança claras, precisas
e atualizadas, de acordo com as recomendações da OMS e do
Ministério da Saúde do Brasil. Esta informação foi crítica para ajudar
a manter nossas comunidades locais seguras. Para apoiar as famílias
mais vulneráveis em nossas comunidades, cestas básicas foram
doadas ao longo de 2020 e, no início de 2021, doamos 10.000 itens
médicos ao Hospital Municipal de Conceição do Araguaia.

Katie Millar, Head de ESG e Comunicação

O

nosso compromisso com os mais altos padrões de
sustentabilidade e o relato transparente de nossas práticas
de sustentabilidade posicionam a Horizonte na vanguarda dos
produtores de níquel da próxima geração.

À medida que o nosso Projeto Araguaia avança rumo ao início da
construção, nosso foco em 2020 foi garantir a construção de bases
sólidas relacionadas à sustentabilidade, para apoiar a transição da
Empresa para se tornar uma produtora bem-sucedida. Esse foco
nos proporcionou uma gestão de risco eficiente, relacionamentos
mais fortes com as partes interessadas e agências locais, bem como
um caminho claro para a implementação de programas sociais e
ambientais antes da construção do Araguaia.
O relacionamento contínuo, proativo e aberto com todas as nossas
partes interessadas é fundamental para garantir que nossa
abordagem quanto à sustentabilidade continue a ser relevante e
valiosa para a Horizonte, para todos os grupos de stakeholders
e para o ambiente em que operamos. Por meio deste relatório,
podemos discutir abertamente tópicos que nossos públicos de
interesse consideram relevantes, relatar um conjunto de indicadoreschave de desempenho (em desenvolvimento) e demonstrar
nosso progresso no avanço de nossos projetos com práticas
integradas de sustentabilidade.
Sem dúvidas, a pandemia de Covid-19 dominou nosso engajamento
e atividades nesse ano, além de mudar significativamente a maneira
com que trabalhamos. A mudança para o trabalho remoto exigiu
que todos nós implementássemos um maior uso da tecnologia
em nosso dia a dia de trabalho e nos adaptássemos a horários de
trabalho mais flexíveis para compensar os diversos fusos horários
em que a Empresa opera. A pandemia também trouxe um maior
enfoque no bem-estar dos empregados e no apoio à comunidade
de uma maneira que nunca havíamos experimentado antes. Embora
a pandemia tenha apresentado desafios significativos, houve
muitos resultados positivos e estamos muito orgulhosos do quanto
conseguimos alcançar em um ano tão difícil.
A saúde e a segurança dos nossos empregados, contratados e
comunidades locais é sempre nossa prioridade. Por isso, fomos
rápidos ao adotar as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e implementar novos protocolos de saúde e segurança

Além de gerenciar os impactos da pandemia de Covid-19, nossa
equipe continuou a conduzir os fluxos de trabalho necessários
para o início da construção. A prioridade para 2020 foi avançar o
programa de reassentamento. Durante o ano, a equipe conduziu
estudos de linha de base mais detalhados com as famílias a serem
afetadas pela primeira fase do programa de aquisição de terras
e reassentamento do Araguaia. Nosso programa de aquisição de
terras e reassentamento foi desenvolvido de acordo com os Padrões
de Desempenho da Corporação Financeira Internacional (IFC) e os
Princípios do Equador, com a Empresa optando por se engajar com
famílias elegíveis, incluindo aquelas que não têm título legal da terra.
A equipe teve contato com mais de 70 famílias como parte desse
consenso de reassentamento e 18 famílias foram consideradas
elegíveis para o processo de reassentamento da Fase 1.
Por fim, a gestão ambiental continua a ser um tema central para a
agenda de sustentabilidade da Horizonte. Além do monitoramento
contínuo da linha de base, em 2020 a equipe se concentrou em água,
biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Com o nosso objetivo de criar um impacto positivo sobre a
biodiversidade, a Consultoria ERM desenvolveu um Plano de Ação de
Biodiversidade integrado, que avaliou os impactos da biodiversidade
de todos os componentes da infraestrutura, incluindo linha de
transmissão, mina, planta de processamento e adutora e forneceu
uma estrutura para identificar, proteger e promover áreas de alto
valor de biodiversidade, especialmente as formações de cerrado, um
ecossistema raro no Brasil. Com alta dependência hídrica na região
e infraestrutura hídrica limitada, a Horizonte está implementando
vários planos de controle ambiental relacionados à água como parte
do nosso Plano de Serviços Ecológicos criado em 2020.
Embora o Projeto Araguaia esteja provavelmente entre os 50% que
menos emitem carbono entre seus pares produtores de níquel laterítico,
que também estão usando o mesmo método de processamento de
Forno Elétrico Rotativo (RKEF), planejamos reduzir ainda mais nossa
pegada ecológica. A consultoria IGEO está atualmente auxiliando
a Horizonte no desenvolvimento de um programa de redução de
emissões de CO2 e estamos ansiosos para reportar os resultados no
nosso Relatório de Sustentabilidade de 2021.
Nossa equipe dedicada e diversificada de profissionais com espírito
empreendedor está ajudando a tornar realidade a visão da Horizonte
de se tornar um negócio de níquel sustentável.
Katie Millar
Head de ESG e Comunicação
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SOBRE
O RELATÓRIO
A Horizonte publicou seu primeiro relatório de sustentabilidade
independente do relatório anual no ano passado, em 2020, e
tem sido incentivada pelo feedback positivo de todas as nossas
partes interessadas a dar continuidade a esse processo. Ano a
ano, pretendemos aumentar nosso relacionamento com todos
os nossos stakeholders e aumentar nossa transparência sobre
nossas atividades, desafios e desempenho de sustentabilidade.

ESCOPO

O relatório abrange nossa abordagem, conquistas e metas
para uma governança corporativa responsável e transparente,
desenvolvendo uma força de trabalho local, inclusiva e diversa,
mantendo um local de trabalho seguro, minimizando nossa
pegada ecológica e gerando valor para nossos principais grupos
de stakeholders (acionistas, comunidades e empregados).
Este relatório se concentra no Projeto Araguaia (Araguaia Níquel
Metais Ltda. & HM do Brasil), o projeto mais avançado da empresa.
Quando relevante, o Projeto Vermelho (Trias Brasil Mineração
Ltda.) e a sede em Londres são incluídas para fornecer o contexto
de como a sustentabilidade está integrada em todas as atividades
da Horizonte.

Devido ao estágio de desenvolvimento dos nossos projetos, é
difícil quantificar alguns dos nossos resultados; no entanto, nos
esforçamos para fornecer dados relevantes, com comparações
com períodos anteriores, sempre que possível, e fornecer
informações qualitativas para complementar esses dados e
demonstrar nosso progresso de forma holística.

O relatório abrange o ano calendário de 2020, de acordo com o
exercício financeiro da Empresa encerrado em 31 de dezembro de
2020. Todos os valores financeiros são cotadas em dólares norteamericanos (US$), exceto quando indicado de outra forma, com
uma taxa de câmbio de R$ 5,16.
Este relatório deve ser lido em conjunto com o Relatório
Anual da Empresa publicado em abril de 2021 e disponível em
www.horizonteminerals.com
Se desejar receber mais informações ou tiver alguma dúvida
sobre nosso relatório de sustentabilidade, escreva para:
falecomagente@horizonteminerals.com

Equipe Horizonte em campo verificando equipamentos de Monitoramento da Qualidade do Ar.
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NOSSA ABORDAGEM
Um programa abrangente de sustentabilidade precisa ser
implementado e medido de acordo com os padrões e melhores
práticas internacionalmente reconhecidos. Nossa abordagem para
a sustentabilidade está alinhada com vários padrões e instituições
internacionais detalhados na página 18.

AVALIAÇÃO DE MATERIALIDADE

Alinhados com as práticas de relatórios estabelecidas, em 2020,
realizamos uma avaliação de materialidade para guiar nosso
relatório de sustentabilidade. O resultado dessa avaliação nos
permite definir os tópicos ambientais, sociais e de governança mais
relevantes para nossos stakeholders - acionistas, comunidades e
empregados. Os resultados da avaliação também orientam nossa
estratégia e planos de negócios em andamento.
Tendo publicado nosso primeiro relatório de sustentabilidade no
ano passado para o exercício financeiro de 2019, melhoramos
nosso entendimento da materialidade. Com uma lista abrangente
de tópicos materiais de sustentabilidade identificados, realizamos
uma avaliação de materialidade. Diversos stakeholders internos e
externos foram consultados, tanto formal quanto informalmente
para classificar os tópicos de sustentabilidade relacionados
às operações da Horizonte em termos de sua relevância e
importância atualmente.

Este relatório foi elaborado de acordo com a opção 'Essencial' dos
padrões GRI (Global Reporting Initiative, ou Iniciativa Global de
Relatórios) e não foi auditado externamente. Para referência, o
Índice GRI está incluído na página 38 deste relatório.

Temos o compromisso de melhorar continuamente nosso
processo de avaliação de materialidade. Embora não tenha sido
possível envolver alguns dos stakeholders devido às restrições da
Covid-19, tivemos um maior nível de participação de investidores,
parceiros comerciais e empregados no relatório deste ano.
A Empresa conduziu esse processo internamente e planejamos
contratar um agente externo para conduzir uma avaliação
independente mais ampla no futuro.

Equipe da Horizonte participando de um dos webcasts trimestrais com o CEO.
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NOSSO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MATERIALIDADE
REVISAR

~ Revisar tópicos, relatórios e feedback de 2019
~ Revisar modelos e padrões de sustentabilidade relevantes, incluindo GRI, IFC, Banco
Mundial e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
~ Revisar relatórios setoriais relevantes, líderes de opinião e relatórios de outras empresas
de mineração

DEFINIR
~ Definir uma lista abrangente de tópicos relacionados à sustentabilidade para
garantir a continuidade dos relatórios e a relevância para a atividade de 2020

ENGAJAR

CONSULTAR

ANALISAR

~ Um questionário específico foi preenchido por 27 empregados
~ O feedback das comunidades locais coletado ao longo do ano foi avaliado
~ Cinco investidores institucionais forneceram indicações diretas de importância
e feedback
~ As atas das reuniões com acionistas foram analisadas juntamente com todas as
questões de sustentabilidade levantadas durante o ano

~ Uma consulta com a alta administração e membros do Conselho de Administração foi
realizada para alinhar os resultados do engajamento das partes interessadas com os
objetivos estratégicos da Horizonte

~ Os resultados da nossa consulta de engajamento e gestão das partes
interessadas foram analisados para determinar as contribuições relevantes para a
matriz de materialidade

DETERMINAR
~ O preenchimento da matriz de materialidade determina os tópicos de materialidade
com base em sua importância para a Horizonte e seus stakeholders
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Significado dos impactos econômicos, ambientais e sociais
(visão da HZM)

MATRIZ DE MATERIALIDADE
Relações com a
Comunidade

5,00
Engajamento de partes interessadas

4,50

Investimento Social

4,00

Aquisição de terras
e Reassentamento

Saúde

3,50
3,00

Água
Biodiversidade

2,50

Sustentabilidade
Diretrizes / Padrões

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Influência na avaliação e decisão das partes interessadas (visão das partes interessadas)

Água

Biodiversidade

Aquisição de terras e reassentamento

Impactos de construção

Due Diligence / Auditorias

Sistema de Gestão Integrada

Saúde

Direitos Humanos

Resíduos

Impactos cumulativos

Energia

Recursos Humanos

Ruído

Licenciamento

Processo (processo da planta)

Patrimônio cultural

Investimento Social

*Diretrizes / Padrões de sustentabilidade

Gases de efeito estufa / CO2 / Risco Climático

Pegada ecológica do Projeto Araguaia

Segurança

Qualidade do ar

Relacionamento com a Comunidade

Engajamento de partes interessadas

Cadeia de Suprimentos

Prestação de Contas

Logística

Fechamento de Mina

Recursos Minerais

Força de Trabalho

Cavernas

Comunicação Corporativa

H O RI ZO N T E MI N E RA LS
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TÓPICOS MATERIAIS
Com base no nosso processo de avaliação de materialidade, nove
tópicos materiais foram identificados em 2020. Neste relatório,
o nível de detalhamento reflete a importância relativa desses
tópicos e o estágio de desenvolvimento da Horizonte.

Alguns tópicos discutidos neste relatório não são tópicos materiais,
mas são considerados de significante importância para o negócio,
sua atividade atual e objetivos estratégicos de longo prazo.

MEIO AMBIENTE

GOVERNANÇA

1. ÁGUA
A água é um recurso crítico
para a Horizonte e para nossas
comunidades e foi identificada como
uma das principais prioridades como
um recurso compartilhado na região.
Veja a página 27

2. BIODIVERSIDADE

Embora nossos projetos estejam
localizados em sua maioria em áreas
de pastagem, é importante que a
Empresa busque gerenciar e mitigar
os impactos na fauna e na flora locais.
Nosso objetivo é ter um impacto
positivo sobre a biodiversidade.
Veja a página 28

3. EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE)

À medida que empresas e governos
fazem a transição para uma economia
neutra em carbono, a Horizonte
pretende ser líder global em produtos
de baixa emissão de gases de efeito
estufa no setor de níquel.
Veja a página 28

14

H O RIZ O NTE MIN ERALS
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

4. ESTRUTURA E PADRÕES
DE SUSTENTABILIDADE

Desenvolver nossas atividades em
conformidade com a Legislação
Brasileira e em linha com modelos e padrões de sustentabilidade
internacionalmente reconhecidos
garante que sejamos transparentes, responsáveis e mensuráveis.
Veja a página 18

5. ENGAJAMENTO DE PARTES
INTERESSADAS

O relacionamento aberto e honesto com todos os stakeholders fortalece nossa governança corporativa, aprimora nossos relatórios
e adapta nossas estratégias de
acordo com as mudanças do contexto, à medida que trabalhamos
para gerar valor a todos os nossos
stakeholders.
Veja a página 20

SOCIAL
6. SAÚDE E SEGURANÇA DO EMPREGADO
A saúde, segurança e bem-estar
dos nossos empregados é um dos
nossos valores e, portanto, está à
frente das nossas atividades.
Veja a página 24

7. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
Cultivar relações fortes, proativas e
colaborativas com as nossas comunidades é fundamental para manter
nossa licença social para operar e
garantir o acesso à terra.
Veja a página 32

8. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE TERRAS
E REASSENTAMENTO
As famílias que atualmente
vivem na área das nossas futuras
operações são algumas das
mais afetadas. A Horizonte tem
o compromisso de respeitar os
direitos dessas famílias de forma
transparente e participativa.
Veja a página 36

9. INVESTIMENTO SOCIAL

Nossas operações são catalisadoras do desenvolvimento socioeconômico local, tanto de forma
direta quanto indireta. Empresas
interdependentes eficazes garantem que será gerado valor compartilhado.
Veja a página 37

H O RI ZO N T E MI N E RA LS
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TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A HORIZONTE ESTÁ COMPROMETIDA COM UMA BOA GOVERNANÇA
CORPORATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA TODAS AS PARTES
INTERESSADAS. UMA FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA MITIGA O RISCO,
GERA CREDIBILIDADE E MELHORA O DESEMPENHO, POR ISSO É UM FATOR
IMPORTANTE PARA GARANTIR O SUCESSO A LONGO PRAZO DA EMPRESA.
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NOSSA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

O Conselho de Administração da Horizonte (o Conselho) é o
mais alto órgão de governança corporativa da organização. O
Conselho é responsável por definir a visão e o modelo de negócios
da Empresa para gerar valor a todas as partes interessadas por
meio da execução eficaz de sua estratégia. O Conselho delega a
responsabilidade pelas atividades do dia a dia ao CEO e à equipe
da alta direção da Horizonte. Mais informações sobre o Conselho,
seus comitês e a estrutura geral de governança corporativa da
Empresa estão disponíveis no Relatório Anual de 2020.
O Conselho acredita que a promoção de uma cultura corporativa
baseada em sólidos valores e comportamentos éticos é essencial
para gerar valor compartilhado para todas as partes interessadas.
Liderada pelo exemplo do Conselho e de nossa alta direção, essa
cultura é disseminada em todos os níveis do negócio.
Iniciativas de melhores práticas de sustentabilidade são
executadas em toda a nossa estrutura organizacional. Os principais
indicadores de desempenho relacionados à sustentabilidade
estão incluídos em todos os planos de desenvolvimento individual
dos empregados.

VISÃO E VALORES

A cultura da Horizonte é construída a partir dos nossos valores
fundamentais. Todos os membros da nossa equipe compartilham
nossa visão e trabalham arduamente para o progresso contínuo
da Empresa através da dedicação e do empreendedorismo, para
que possamos criar um negócio moderno e sustentável.
Nossos valores norteiam o comportamento e os padrões
esperados de todos os nossos empregados, independentemente
de seu local de trabalho ou função.

A Horizonte está plantando mudas para a recuperação de
nascentes de Áreas Diretamente Afetadas do Projeto Araguaia.

VISÃO
A visão da Horizonte é se tornar uma produtora globalmente relevante de níquel
de baixo custo e fornecido de forma sustentável.

MISSÃO

Na Horizonte, estamos trabalhando para tornar essa visão uma realidade – unindo pessoas
inovadoras e com pensamento empreendedor – para desenvolver a próxima produtora de
níquel em grande escala do mundo, que fornecerá ao planeta fontes sustentáveis de níquel
para uma população mundial crescente e que usa muitos eletrônicos.

VALORES

Saúde e
Segurança

Compromisso e
Cooperação

Integridade
e Respeito

Responsabilidade
e Prestação de Contas

Sustentabilidade
e Inovação

H O RI ZO N T E MI N E RA LS
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DIRETRIZES E PADRÕES INTERNACIONAIS

Acreditamos que relatórios transparentes têm valor limitado se não estiverem alinhados aos padrões internacionalmente reconhecidos.
Apesar do aspecto de pré-produção das nossas atividades, a Horizonte já opera de acordo com muitas diretrizes e padrões de relatórios
brasileiros e da comunidade internacional.
Os seguintes padrões foram aplicados ao Projeto Araguaia:

Relatório

~ Global Reporting Initiative

Meio Ambiente

~
~
~
~
~

Engajamento de
partes interessadas

~ Estrutura de Sustentabilidade da Corporação Financeira Internacional (IFC), em particular os Padrões de
Desempenho da IFC (2012) - todos os princípios, exceto o princípio 7 sobre comunidades indígenas, uma
vez que não se aplica ao Araguaia
~ Kit de Ferramentas de Consulta a Stakeholders do Conselho Internacional de Mineração e Metais
(ICMM) (2015)
~ Organização Internacional de Padronização (ISO 14001: 2015) (ISO 45001: 2018)
~ Princípios do Equador 4 (julho de 2020)
~ Alojamento de Trabalhadores: Processos e Padrões (2009) IFC / EBRD

Reassentamento

~ Padrão de Desempenho 5 da IFC: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário
~ Princípios do Equador 3 e 4
~ Regulamentações brasileiras de aquisição de terras

Direitos humanos

~ Princípios Orientadores das Nações Unidas (ONU) sobre Negócios e Direitos Humanos; a declaração da
ONU sobre os direitos humanos; Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho; o Pacto Global da ONU e as Diretrizes da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Empresas Multinacionais

Saúde e segurança

~
~
~
~
~

Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial (2007)
Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da IFC para Mineração (2007)
Alojamento de trabalhadores: Processos e Padrões (2009) IFC / EBRD
IFC - Padrão de Desempenho 4: Saúde, Segurança e Proteção da Comunidade
Organização Internacional de Padronização (ISO 45001: 2018)

Governança

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Mercado de Investimento Alternativo da Bolsa de Valores de Londres – Norma 26
Instrumento do Mercado Nacional de Investimento de Toronto 43-101
Código de governança corporativa da Quoted Companies Alliance
Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas
Lei de Medidas de Transparência do Setor Extrativo
Lei Antissuborno do Reino Unido
Lei Brasileira nº 12.846 / 2013 - Lei Antitruste
Iniciativa de Relatórios Globais (GRI)
Orientação de Boas Práticas da Indústria Internacional (GIIP)
Princípios de Mineração do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM)

Princípios do Equador 4 (EP4) (atualizado recentemente, em julho de 2020) - princípios 1-10 aplicados
CONAMA Legislação Ambiental Brasileira
Programa Brasileiro GHG Protocol (Protocolo de Gases do Efeito Estufa)
Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial (2007)
Diretrizes da Corporação Financeira Internacional (IFC) EHS para Mineração (2007)

Em 2021, começaremos a reportar nosso alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
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ESTUDO DE CASO:

SISTEMA DE
GESTÃO
INTEGRADA

ÉTICA E INTEGRIDADE

Alinhados com nossos valores, temos o compromisso de
conduzir nossas atividades comerciais com o mais alto nível de
integridade e ética empresarial. Para isso, a Empresa possui uma
Política de Integridade Empresarial fundamentada nos princípios
que norteiam as leis do Brasil e do Reino Unido. A Política de
Integridade Empresarial é aplicável a todos os empregados e
terceiros relacionados com a Horizonte, independentemente
do cargo ou área de atuação. A Empresa atualizou a Política de
Integridade Empresarial em 2019 e renovou o compromisso de
todos os empregados. Todos os consultores e contratados da
Empresa e suas subsidiárias devem revisar e concordar com os
princípios e padrões estabelecidos na política anualmente antes
de realizar qualquer trabalho em nome da Horizonte.

Em parceria com a ERM, líder global em serviços de
consultoria em meio ambiente, saúde, segurança, risco
e social, está sendo desenvolvido um Sistema de Gestão
Integrada (SGI) de saúde, segurança, meio ambiente e
social para uma gestão de risco efetiva. O SGI permite
que a Horizonte desenvolva políticas e procedimentos
de controle para todos os riscos e impactos do Projeto,
assegure a conformidade legal e promova a melhoria
contínua do desempenho em saúde, segurança e meio
ambiente. O Sistema integra todas as áreas da futura
construção e operação e fornecerá dados em tempo real.
A ERM realizou uma avaliação completa das atividades
relacionadas ao Projeto da Horizonte, a fim de desenvolver
a estrutura IMS alinhando as obrigações de licenciamento
do Projeto Araguaia e os requisitos legais brasileiros
com os Padrões de Desempenho da IFC, garantindo que
a Horizonte esteja em conformidade contínua com as
normas ISO 14001 (2015) e ISO 18001 (2018). Em 2020,
a equipe da Horizonte passou um tempo significativo no
treinamento e na inserção de todos os dados históricos
no Sistema para criar um banco de dados abrangente
que a Empresa possa utilizar e desenvolver a partir dele.
Além de fornecer à Empresa um ponto de referência para
todos os dados relacionados à sustentabilidade, o SGI nos
permite incluir informações mais detalhadas e atualizadas
nos relatórios de sustentabilidade.

A Horizonte também está comprometida em trabalhar com
partes interessadas no governo, nas empresas e na sociedade
civil para promover a boa governança e prevenir a corrupção.
Estamos totalmente em conformidade com a Lei de Medidas de
Transparência do Setor Extrativista Canadense (ESTMA) e estamos
comprometidos com a Iniciativa de Transparência das Indústrias
Extrativas. Essas divulgações estão disponíveis no nosso site
www.horizonteminerals.com.br.

Qualquer empregado que violar a Política será responsabilizado.
Qualquer consultor ou contratado que violar a Política terá seu
contrato suspenso até o resultado de uma revisão pela Horizonte.
Nossa atual Política de Integridade Empresarial é relevante
para o estágio de desenvolvimento dos projetos da Empresa.
À medida que avançamos para a construção em 2021, esta
Política será revista e atualizada de acordo com o nível de
atividades da Empresa. Políticas adicionais, incluindo um Código
de Conduta, Política Antissuborno, Política de Direitos Humanos
e uma Declaração contra Escravidão Moderna, serão definidas e
distribuídas aos empregados e terceiros. Junto a isto, treinamento
sobre as políticas atualizadas e novas políticas serão fornecidos a
todos os gestores e empregados.
Todos têm acesso, por meio do site da Empresa, a um formulário
anônimo que permite que todos os empregados e terceiros
registrem suas dúvidas ou reclamações. Pretendemos transformar
esse processo em uma política abrangente de denúncia de
irregularidades em 2021.

Interação com um morador da zona rural como parte do
Programa de Educação Patrimonial em 2020.
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ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

Estamos comprometidos em gerar valor para todos os nossos
stakeholders. Para isso, é essencial entendermos quem são nossas
partes interessadas e o que significa valor para elas. Por meio do
mapeamento e envolvimento contínuo das partes interessadas,
podemos determinar suas perspectivas e prioridades e alinhá-las
com nossa estratégia e principais objetivos de negócio. Com esse
conhecimento e alinhamento, o Conselho é capaz de considerar
toda a gama de impactos para todos os públicos de relacionamento
em seu processo de tomada de decisão. Isso é relevante para as
decisões de curto e longo prazo e, portanto, uma abordagem
contínua, flexível e responsiva para o relacionamento com as
partes interessadas é necessária para garantir que consideremos
os impactos relevantes.
Identificamos cinco grupos principais de partes interessadas cujo
engajamento em um diálogo proativo e positivo é fundamental
para nós nesse momento. Esses grupos são empregados,
acionistas e investidores, comunidades locais, fornecedores e
governo, e sociedade civil.

ESTUDO DE CASO:

PLANO
INTEGRADO DE
RELACIONAMENTO
COM AS PARTES
INTERESSADAS
O objetivo do Plano Integrado de Relacionamento com as Partes
Interessadas é oferecer aos stakeholders locais do Projeto
meios para expressarem as suas preocupações, dúvidas e
sugestões, incorporando a perspectiva das partes interessadas
como elemento de informação e contribuição para o modelo
geral de gestão.

Em 2020, a ERM foi contratada para desenvolver um Plano
Integrado de Relacionamento com as Partes Interessadas
como parte do Plano de Ação Ambiental e Social da Empresa. O
Plano Integrado de Relacionamento com as Partes Interessadas
estabelece estratégias de engajamento com relação ao
desenvolvimento da mina e planta de processamento Araguaia
Níquel Sul, em Conceição do Araguaia, mina remota Araguaia
Níquel Norte, em Xinguara, construção de uma adutora de água
de 11 km em Conceição do Araguaia e construção de uma linha
de transmissão de 122 km que atravessa os municípios de
Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Rio Maria e Xinguara.
Este plano de relacionamento foi desenvolvido de acordo com o
Padrão de Desempenho 1 da IFC: Avaliação e gestão de riscos
e impactos socioambientais.

Envolvemos a população para entender nossos riscos e
oportunidades onde operamos. O envolvimento das partes
interessadas é, portanto, um elemento crucial para aprofundar
a nossa compreensão do contexto local, de forma a adaptar o
Projeto e os modelos de gestão. O engajamento da comunidade
na fase inicial de cada um de nossos projetos é essencial para a
obtenção e manutenção da licença social para operar.
Realizamos o seguinte processo em nosso engajamento:
~ Fornecer uma estrutura para identificar e analisar as
partes interessadas de acordo com seu perfil, interesse
e influência em suas esferas de atuação.
~ Contribuir para o alinhamento e entendimento
entre o Projeto, os processos de licenciamento e o
desenvolvimento de programas socioambientais.
~ Apoiar a identificação de questões ambientais, sociais
e econômicas que necessitem de uma gestão eficiente
e/ou proativa, antecipando potenciais riscos e
impactos da fase de implantação dos projetos.
~ Obter feedback sobre a eficiência dos planos e
programas de gestão de impactos socioambientais e
demais iniciativas que a Empresa venha a implementar
(como, por exemplo, ações de investimento social).
~ Fornecer um canal de comunicação eficaz para
documentar e gerenciar reclamações, expectativas
e demandas dos stakeholders que serão registradas
na plataforma M-Risk e incorporadas ao Sistema de
Gestão Integrada (SGI) quando aplicável.
~ Apresentar estratégias de comunicação e
relacionamento contínuos, bem como propostas para
informar as comunidades afetadas.
O Plano Integrado de Relacionamento com as Partes
Interessadas será atualizado periodicamente em cada macro
estágio do Projeto (construção, operação e fechamento) e
terá como base os sucessos anteriores e as lições aprendidas.

O envolvimento respeitoso com a comunidade faz parte
da prática da Horizonte.
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A tabela a seguir oferece uma breve visão do nosso relacionamento com as partes interessadas durante 2020.

GRUPO DE PARTES
INTERESSADAS

ÁREAS DE INTERESSE

TIPO DE ENGAJAMENTO E
FREQUÊNCIA

CONTATOS DA EMPRESA

Empregados

Saúde e Segurança
Acesso a treinamento
Capacitação da equipe

Reuniões individuais semanais
com gestor imediato
Reuniões semanais da equipe
Reuniões trimestrais da
Empresa

Líderes de equipe, Alta
Direção, CEO, CFO

Acionistas e
investidores

Financiamento do Projeto
Práticas de sustentabilidade
Desenvolvimento da equipe de Alta Direção

Comunicados de notícias
regulamentares
Redes sociais
Webcasts de investidores
Reuniões individuais

CEO, CFO
Head de Relações com
Investidores
Alta Direção

Comunidades locais

Resposta à Covid-19
Reassentamento
Oportunidades de desenvolvimento
econômico

Conversas e mensagens por
telefone celular (devido à
pandemia de Covid-19) sob
demanda

Coordenador de
Relações com a
Comunidade
Gerentes Sênior

Fornecedores

Contratos da fase de pré-construção do
Projeto Araguaia e licenciamento ambiental
do Projeto Vermelho

Contato por telefone / e-mail
sob demanda e relatórios
mensais

Gerente de Compras e
Gerente de Contratos.

Governo e
sociedade civil

Previsão do período de construção do
Projeto Araguaia; perspectivas locais de
emprego; apoio aos municípios durante o
cenário pandêmico

Conversas quinzenais por
telefone

Gestores de
Sustentabilidade e
Coordenador de Relações
com a Comunidade

Floresta do Araguaia é uma das principais produtoras de abacaxi do estado do Pará.
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NOSSAS PESSOAS
NA HORIZONTE, EQUIPE É TUDO. NÓS TRABALHAMOS ARDUAMENTE PARA ATRAIR E
RETER PESSOAS COM MENTALIDADE E ESPÍRITO EMPREENDEDOR PARA FAZER PARTE
DA CONSTRUÇÃO DA PRÓXIMA PRODUTORA MUNDIAL DE NÍQUEL. UMA FORÇA DE
TRABALHO MOTIVADA E DEDICADA É A CHAVE DO NOSSO SUCESSO CONTÍNUO.
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38% DE TODOS OS EMPREGADOS
SÃO MULHERES

O ano de 2020 foi muito desafiador para todas as equipes em todo
o mundo em meio à pandemia de Covid-19. A equipe da Horizonte
demonstrou verdadeira fidelidade aos valores da Empresa
durante esse período difícil, pois a grande maioria migrou para
ambientes remotos de trabalho. A equipe colaborou, implementou
rapidamente métodos de comunicação remota e continuou
gerando resultados para os acionistas.

MAIS DE 53% DOS EMPREGADOS
DAS OPERAÇÕES SÃO DO ESTADO
DO PARÁ. *

BRASIL
Empregados
Gênero
Ano

Estagiários

Região

Gênero

Consultores
Região

Gênero

Região

Homens

Mulheres

MG

Pará

Outras

Homens

Mulheres

MG

Pará

Homens

Mulheres

Outras

Pará

2020

16

9

8

16

1

1

4

5

0

13

3

15

1

2019

13

9

4

12

6

0

0

0

0

3

1

2

2

2018

13

9

5

11

6

0

0

0

0

3

0

2

1

Nota: nesta edição o número total de trabalhadores no Brasil é compilado apenas por ano. Os números de trabalhadores foram
revisados para 2019 e 2018.

DESENVOLVIMENTO DE EMPREGADOS

Estamos em processo de implementação de um programa de
desenvolvimento de empregados que identifica os requisitos
de cada empregado para se desenvolver em sua função ou
em uma nova função na Empresa. Iniciamos a implementação
de avaliações de empregados em 2020, com mais de 96% dos
empregados participando. Em 2021, planejamos contratar um
Gerente de Recursos Humanos para concluir a implantação do
nosso programa de desenvolvimento de empregados, incluindo a
implementação de módulos de treinamento e bônus diretamente
relacionados aos resultados da Empresa e do Projeto.

ENVOLVIMENTO DE EMPREGADOS

Nossas abordagens de engajamento interno se intensificaram em
2020, conforme mudamos para um ambiente de trabalho remoto
em todo o período da Covid-19, com uma equipe presencial muito
limitada para reduzir a exposição potencial à Covid-19. Cada
departamento se reúne virtualmente uma ou duas vezes por
semana para colaborar e solucionar fluxos de trabalho. Todos os
empregados participam de reuniões semanais do Projeto Araguaia
e de ligações de vídeo trimestrais lideradas pelo CEO.

Membros da equipe prontos para o trabalho de campo seguindo os protocolos da Horizonte quanto à Covid-19.
*Considera apenas empregados e estagiários no Brasil.
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RETENÇÃO DE EMPREGADOS

OPORTUNIDADES LOCAIS DE EMPREGO

Em 2020, a Empresa contratou 6 novos empregados no Brasil.
A Horizonte prevê um período intensivo de contratações no
segundo semestre de 2021, antes do início das obras do Araguaia.
Todos os novos empregados têm entre 30 e 50 anos, incluindo
uma mulher e um residente do estado do Pará. Tivemos uma taxa
de contratação positiva de 0,24 devido ao aumento do quadro de
empregados no Brasil. A taxa de rotatividade foi de 0,12 devido a
três demissões em 2020.

A Horizonte se esforça para empregar membros das comunidades
locais sempre que possível. Atualmente 53% dos empregados
brasileiros da Horizonte são originários do estado do Pará.
Em 2020, a Horizonte manteve sua força de trabalho usual
durante a pandemia de Covid-19. Aqueles que geralmente
conduzem predominantemente o trabalho de campo receberam
o treinamento apropriado e mudaram para tarefas de escritório,
como a significativa entrada de dados necessária para o SGI.

FILIAÇÃO SINDICAL

À medida que fazemos a transição para a fase de construção
no Projeto Araguaia, nossa força de trabalho aumentará
significativamente. Para manter nossa estratégia de emprego
local, devemos garantir que os membros da comunidade
local tenham as habilidades adequadas. Estamos, portanto,
desenvolvendo alianças estratégicas com escolas técnicas
locais, incluindo o SENAI, para desenvolver e implementar um
programa de treinamento com múltiplas habilidades voltado para
as disciplinas de mineração, processo e laboratório necessárias
para a construção e operação do Araguaia. O objetivo é aumentar
o conjunto de habilidades da força de trabalho local e auxiliar na
atração e retenção de empregados.

A Horizonte é associada ao Sindicato das Indústrias Minerais do
Estado do Pará (SIMINERAL) desde 2019. Até o momento, não
foram desenvolvidos acordos coletivos específicos para a Empresa,
alinhado ao nosso perfil de pré-construção. Adotamos aumentos
salariais regulamentados pelo sindicato e cumprimos toda a
legislação trabalhista aplicável, incluindo o limite de horas extras.
As horas de trabalho dos empregados são monitoradas de perto
em uma base mensal, para garantir que todos os empregados
tenham tempo suficiente de descanso e tempo para retornar às
suas casas, se eles estiverem trabalhando em um cronograma
Fly-In-Fly-Out. Oferecemos aos empregados diversos benefícios,
incluindo assistência médica e odontológica, seguro de vida, valetransporte, vale-refeição, licença-maternidade e contribuições
para previdência privada (empregados no Reino Unido).

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Diversidade e inclusão são intrínsecas à sustentabilidade. A
Horizonte reconhece os benefícios significativos de uma força de
trabalho diversificada em sua capacidade de oferecer amplitude
de pensamento, abordagem e estratégia. Temos uma política de
recrutamento inclusiva para promover a diversidade em todas
as áreas e níveis da organização. Em 2020, implementamos
uma Política de Tolerância Zero, que proíbe especificamente
comportamentos que possam ter como alvo os grupos minoritários.
Nossa Política de Tolerância Zero proíbe comportamentos que
possam distrair nossa força de trabalho de se concentrar em
atividades que agregam valor.
Em abril de 2020, Septanta Dorri ingressou no Conselho como
Diretora Não Executiva. Septanta é nossa primeira mulher no
Conselho e um passo importante em nossa diversidade em uma
posição de liderança.

A intenção é treinar vários operários da construção do Araguaia
para continuar na fase de operação e, assim, promover o emprego
local, ao mesmo tempo que retém habilidades importantes para a
nossa operação futura. A Empresa também está garantindo que o
empreiteiro selecionado de Engenharia, Suprimentos e Gestão da
Construção tenha um compromisso com o emprego local.

SAÚDE E SEGURANÇA

Nosso foco em saúde, segurança e bem-estar foi intensificado em
2020 como resultado da pandemia de Covid-19. Novas políticas
e procedimentos foram adotados para mitigar os novos riscos e
focamos em garantir o bem-estar dos nossos empregados, pois
eles foram obrigados a se adaptar rapidamente a uma nova e
restritiva forma de trabalhar.
Ao longo de 2020, implementamos várias novas políticas
relacionadas à Covid-19 e prontidão operacional para incorporar e
reforçar nosso compromisso com a saúde e a segurança antes da
construção do Projeto Araguaia. Todos os empregados receberam
treinamento e desenvolvimento como parte da implementação
dessas políticas.

Temos uma equipe multicultural e multiétnica, predominantemente
brasileira. Nossos empregados e consultores vêm de países
ao redor do mundo, incluindo Austrália, África do Sul, Canadá e
Reino Unido. A Horizonte prefere a contratação de brasileiros,
principalmente do estado do Pará, para aumentar os benefícios
para a região onde atuamos.
A Horizonte continua apresentando um alto índice de diversidade de
gênero, com mais de 38%* dos nossos empregados permanentes
sendo mulheres. Essa taxa de nossa força de trabalho feminina
diminuiu levemente em 2020 e prevemos que será um desafio
manter um número elevado de mulheres à medida que avançamos
com o projeto de construção, que no Brasil ainda é um setor dominado
por homens. No entanto, a equipe de liderança está comprometida
em incorporar os valores de diversidade e inclusão em nossa cultura
e em nossos processos de contratação. No início de 2021, a equipe
de recrutamento e os recrutadores foram informados e treinados
sobre métodos para eliminar preconceitos e aumentar o acesso à
Horizonte em um esforço para contratar a melhor pessoa para o
trabalho em cada função que desempenhamos.
* Considera apenas empregados e estagiários no Brasil.
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A equipe da Horizonte em campo, verificando os dados de um
poço de água subterrânea.

GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA

A segurança é o nosso valor principal e é a nossa maior prioridade.
Nos esforçamos diariamente para criar um ambiente mais seguro
e acreditamos que todos os acidentes podem ser evitados.
Trabalhando juntos, podemos transformar a segurança em um
estilo de vida, tanto dentro quanto fora do local de trabalho.
Saúde e segurança são integrados ao negócio em todos os
níveis, por meio do seguinte:
~ Valores da Empresa
~ Treinamento introdutório para todos os empregados e
contratados
~ Plano de Gestão da Contratada
~ Plano de Acomodação dos Trabalhadores
~ Revisões da política de segurança / incidentes e auditorias
nas Políticas da Empresa anualmente
~ Relatórios rigorosos e análises de toda a Empresa sobre
todos os incidentes
~ Memorandos gerais para as atividades do Projeto
~ Procedimentos de segurança específicos relacionados a
tarefas, relevantes para nossas atividades atuais
~ HAZIDs (Identificação de Riscos) e HAZOPs (Estudo de Risco
e Operabilidade) para futuras atividades de construção
~ Registros de risco do Projeto
~ Briefings diários de segurança com a equipe operacional
~ Briefings de segurança específicos de atividades para fluxos
de trabalho de maior risco
~ Compartilhamento semanal de conteúdos de segurança
com a equipe operacional
~ Ações mensais de segurança dentro do comitê corporativo e
técnico (investidor)
Estamos orgulhosos de informar que operamos por três anos
consecutivos sem acidente de trabalho e continuamos nosso
recorde de zero perda de vida desde o início.
Em 2020, demos início à implantação de um sistema integrado
de gestão de saúde e segurança que será a plataforma para o
desenvolvimento de todos os procedimentos necessários à fase

ESTUDO DE CASO:

RESPOSTA À COVID-19
A Horizonte estabeleceu rapidamente uma resposta à
pandemia de Covid-19 e um protocolo de acordo com as
medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde para proteger
seus empregados, contratados e comunidades locais. As
medidas adotadas foram ampliadas e reduzidas de acordo
com a evolução da situação. Um protocolo interno foi
desenvolvido para definir regras e diretrizes gerais para que
empregados e terceirizados realizem seu trabalho, incluindo
visitas à comunidade, a fim de minimizar os riscos de infecção
pela Covid-19. O trabalho remoto para todos os empregados
começou em março de 2020. O trabalho de campo era
limitado e aqueles que operavam no campo eram obrigados
a manter o distanciamento físico, usando máscaras faciais e
higienizando ou lavando as mãos regularmente. O trabalho de
campo prioritário incluiu a entrega de doações à comunidade
(alimentos e materiais hospitalares), coleta mínima de dados
de linha de base e mapeamento dos stakeholders como
parte das exigências da IFC e dos Princípios do Equador.

de construção. O sistema armazena todos os compromissos da
Empresa, incluindo aqueles exigidos pelas licenças ambientais
/ de mineração, diretrizes de melhores práticas internacionais e
políticas específicas da Empresa.
Os líderes e membros da equipe responsáveis são alertados
regularmente sobre as atividades necessárias para cumprir os
compromissos e relatórios de saúde e segurança. O sistema
fornece uma fonte única para todos os indicadores-chave
de desempenho (KPIs) de saúde, segurança, meio ambiente
e social e prevemos que estará em plena operação em
meados de 2021 para apoiar futuras atividades de construção.

TREINAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os consultores e contratados que trabalham nas
unidades locais são obrigados a atender aos padrões de
treinamento da Horizonte alinhados com nossos valores e
padrões e conformidade legal. Isso inclui treinamento específico
adaptado aos riscos associados ao site e às atividades
operacionais. Todos os empregados e visitantes do site são
obrigados a usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) e a
Horizonte fornece todos os equipamentos necessários. Todos
os motoristas receberam treinamento de direção defensiva.
Diante da pandemia de Covid-19, a Empresa adaptou e intensificou
seu treinamento em saúde e segurança, com um protocolo específico
desenvolvido para informar, treinar e reduzir a probabilidade de
infecção. Este protocolo passou por várias revisões à medida que
novas informações foram disponibilizadas sobre a pandemia de
Covid-19. Todos os empregados recebem novo treinamento a
cada revisão do protocolo. A equipe de liderança também analisa
a situação da Covid-19 no Brasil e no Reino Unido semanalmente.
Alinhado com a nossa transição para a construção do Projeto
Araguaia, um sistema abrangente de saúde e segurança está
sendo implementado para desenvolver políticas, procedimentos,
controles, treinamento e conscientização para todos os
trabalhadores da Empresa, estendendo as práticas também às
comunidades, a fim de fornecer um ambiente e uma mentalidade
de segurança para todos relacionados ao Projeto Araguaia.

Até o momento, não registramos um único caso Covid-19
como resultado de uma transmissão relacionada ao trabalho.
Em 2021, a Empresa adaptou uma escala de retorno ao
escritório com testes semanais.

Distanciamento social durante a preparação para
trabalho de campo.

H O RI ZO N T E MI N E RA LS
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

25

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
ATUAMOS DE FORMA AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL, MINIMIZANDO O IMPACTO
DAS NOSSAS ATIVIDADES E, SEMPRE QUE POSSÍVEL, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR
E MELHORAR O AMBIENTE NO QUAL OS NOSSOS PROJETOS ESTÃO LOCALIZADOS.
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A Horizonte sempre teve como objetivo implementar os mais altos
padrões de gestão ambiental em seus projetos, integrando os
padrões brasileiros com as diretrizes internacionais para projetos
de mineração.
Entendemos que a água doce é um recurso escasso globalmente,
que as mudanças climáticas e a gestão das emissões de gases do
efeito estufa são de extrema importância para nossos stakeholders
e que todos os habitats da fauna e da flora devem ser tratados com
respeito e cuidado. Nossa experiência é que as pessoas prosperam
quando vivem em um ambiente saudável e sustentável. Também
há evidências crescentes que indicam que as empresas com boas
políticas de gestão ambiental superam aquelas com políticas ruins
em sua gestão de risco e retorno aos acionistas.
A Horizonte tem o compromisso de mitigar o impacto ambiental
de suas operações, desde a exploração inicial até o fechamento
da mina. Para conseguir isso, implementamos altos padrões e
práticas internas de acordo com as regulamentações locais e
internacionais. Os Estudos de Impacto Ambiental do Projeto
Araguaia atenderam a todos os requisitos da Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Pará (SEMAS)
e apresentaram um Plano de Controle Ambiental abrangente,
com 27 programas a serem implementados desde a fase de
pré-construção até o fechamento da mina. Esses programas são
elaborados para mitigar os impactos do Projeto nos aspectos
físicos ambientais, na fauna e na flora, e também nos aspectos
socioeconômicos. Uma parte significativa do trabalho realizado
pela equipe de sustentabilidade em 2020 foi projetada para
integrar todas as licenças e avaliações de impacto ambiental
do Araguaia e elevá-los aos padrões internacionais, incluindo
Padrões de Desempenho da IFC e Princípios do Equador (3 / 4).
Essas atividades decorreram do Plano de Ação Ambiental e Social
que criamos como resultado da avaliação de por consultores
independentes da empresa Arcadis.
Após a conclusão do Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIA)
em 2016, a Horizonte encomendou à ERM, em 2020, concluir
uma avaliação de impactos cumulativos em todo o Projeto.
Esta avaliação não identificou quaisquer impactos cumulativos
significativos que requeiram medidas de mitigação adicionais
além daquelas identificadas nos EIAs individuais e cobertos
pelos novos documentos de todo o Projeto, como Plano de Ação
de Biodiversidade, Plano de Relacionamento com as Partes
Interessadas e Plano de Serviços Ecológicos.
Avançamos o Projeto Araguaia para uma fase de prontidão para
construção com todas as licenças em vigor, incluindo a licença de
instalação da adutora de água concedida em 2020 e a licença de
instalação da linha de transmissão concedida em 2021. O Projeto
está alinhado com as leis nacionais e requisitos regulatórios para
empreendimentos de mineração no Brasil, e também visa a integrar
os requisitos de credores internacionais em ambos os projetos.

ÁGUA

A água é um recurso crítico para a Horizonte e para nossas
comunidades e foi identificada como uma das principais
prioridades como recurso compartilhado na região. Respeitamos
que o acesso à água potável é um direito humano básico. Embora
nossos projetos não estejam localizados em uma região com
escassez de água, temos o compromisso de gerenciar o impacto
das nossas operações sobre os recursos hídricos locais.
O Projeto Araguaia está localizado na bacia hidrográfica
Tocantins-Araguaia, especificamente no município de Conceição
do Araguaia. O Projeto está localizado a 11 km do Rio Arraias. A
região é considerada superavitária, pois a disponibilidade de água
é superior à demanda atual. A água é usada principalmente para
subsistência, pesca e agropecuária, principalmente para criação de
gado, plantio de abacaxi e soja.
Toda a água utilizada no Projeto Araguaia será captada no Rio
Arraias e será utilizada em sistema de circuito fechado. Prevemos
que aproximadamente 90% de toda a água captada pelo Projeto
será reciclada. Alguma quantidade de água será perdida no
processo, principalmente devido à evaporação. Estabelecemos
um equilíbrio hídrico sazonal para refletir as características da
região local. Nossa Outorga de direito de uso da água foi recebida
em agosto de 2020.
A eficiência de recursos foi explicitamente considerada por nossa
equipe de sustentabilidade, com melhorias feitas durante o
fase de Engenharia de Valor. Isso inclui modificações de layout
e alterações de projeto de engenharia na tubulação de água e
barragem para reduzir os possíveis impactos ambientais e para
permitir um processo de desenvolvimento de lavra mais eficiente,
levando em consideração as restrições físicas e de engenharia de
infraestrutura. A revisão dos estudos de linha de base do Projeto
Araguaia, a documentação atualizada do balanço hídrico e os
dados de monitoramento do vazão dos rios são apenas algumas
das áreas em que mostramos a devida consideração à eficiência
dos recursos hídricos.
Em 2020, a ERM foi contratada para realizar um Relatório
de Serviços Ecológicos para o Projeto. A consulta às partes
interessadas foi uma parte importante deste relatório. Mais de 35
stakeholders foram consultados, incluindo proprietários de terras,
órgãos governamentais e grupos de foco na comunidade, a fim
de avaliar o ecossistema de serviços usados localmente. Foram
coletados dados sobre as atividades econômicas e produtivas dos
superficiários e das propriedades vizinhas à mina e dados sobre
o uso e ocupação do solo e dos recursos naturais nas áreas de
influência do empreendimento.

Em conjunto com nossa equipe interna de sustentabilidade, a
Horizonte contratou os serviços de diversas agências para ajudar
a desenvolver áreas especializadas. Em 2020, a ERM foi nomeada
Parceira Líder de Sustentabilidade para o Projeto Araguaia para nos
auxiliar a atender várias áreas de trabalho do Plano de Ação Social
e Ambiental, e a IGEO Engenharia foi nomeada para desenvolver
um plano de redução de emissões de CO2 para o Projeto Araguaia.
Também concluímos um estudo de engenharia de valor durante o
ano que levou à otimização do Projeto.
O Projeto Vermelho encontra-se em fase de Pré-Viabilidade e
segue avançando na trajetória de desenvolvimento. Atualmente,
estamos reiniciando o licenciamento ambiental do Projeto, com
o início do monitoramento ambiental e do relacionamento com
a comunidade local. Um robusto processo de concorrência foi
realizado em 2020 e a Ramboll recebeu o contrato para o Estudo
de Impacto Social e Ambiental (EIA), que está sendo realizada ao
longo de 2021 de forma segura em relação à Covid-19.

Empregado captura amostra de água superficial como parte do
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, em 2020.

H O RI ZO N T E MI N E RA LS
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

27

Em relação a água e pesca, a ERM analisou:
~ Fontes de água e quantidade consumida por propriedade
~ Qualidade da água
~ Tendência de disponibilidade de água
~ Atividade de pesca e aquicultura, quando disponível
(espécies capturadas, material de pesca, volumes produtivos,
localização das áreas de pesca, importância da atividade
para a segurança alimentar)
~ Tendência na qualidade e volume do pescado produzido
Há uma grande dependência de água na região e há pouco
investimento por parte da maioria dos usuários em fontes
alternativas adequadas, como perfuração de poços ou construção
de barragens. A Horizonte está empenhada em implementar
todos os seus planos de controle ambiental relacionados à água,
incluindo águas superficiais e subterrâneas, bem como monitorar
de perto as percepções da comunidade sobre os impactos do
Projeto no abastecimento e qualidade da água. Realizamos planos
detalhados de modelagem hídrica em torno de todos os poços da
mina do Araguaia e garantimos que todas as famílias dentro do
limite de drenagem fossem incluídas nos programas de aquisição
de terras ou reassentamento.
O EIA para o Projeto Vermelho terá início em 2021, com novos
dados de linha de base a serem coletados que nos ajudarão a
caracterizar os recursos hídricos na área de influência do Projeto e
fazer previsões de impactos futuros e programas de gestão.

BIODIVERSIDADE

Nosso objetivo é ter um impacto positivo líquido sobre a
biodiversidade. Isso será administrado por meio do nosso Plano
de Ação para a Biodiversidade no Araguaia. Ao longo de todo o
programa de aquisição de terras da mina, planejamos reabilitar
aproximadamente 1.000 hectares de pastagem de volta à
vegetação nativa da região. A Horizonte também planeja dobrar o
número de habitats críticos sob sua proteção por meio da proteção
de áreas de alto valor de Cerrado / Canga. Já mapeamos as áreas
que estão sendo alvo de proteção para a futura mina do Araguaia.

ESTUDO DE CASO:

VIVEIRO DE MUDAS
A Horizonte fez parceria com suas comunidades locais
e iniciou a recuperação de habitats naturais na área
do Projeto Araguaia. A equipe está trabalhando para
reabilitar a fauna e a flora, principalmente em torno de
áreas de cerrado que abrigam importantes espécies
da flora e em torno de nascentes naturais, que foram
degradadas ao longo do tempo como resultado da
irrigação. A Empresa desenvolveu um viveiro de mudas
com várias espécies nativas da região, incluindo espécies
de vegetação 'de transição' que se cruzam entre os tipos
de flora do Cerrado e da Amazônia. Em 2020, 12.000
mudas foram cultivadas. O viveiro da Horizonte cultiva
mudas que contribuem para a recuperação ambiental.
Em 2020, três nascentes foram recuperadas por meio
do plantio de 1.000 mudas na região próxima ao nosso
futuro bloco de infraestrutura do Projeto Araguaia.
A Horizonte está comprometida com a recuperação
de todas as Áreas de Preservação Permanente (APP)
onde o Araguaia será construído e possui Programas de
Controle Ambiental licenciados pela Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), cujo
andamento é reportado anualmente.
O cultivo de mudas no viveiro da Empresa também
beneficia a comunidade da região do Projeto. Os
produtores rurais que fazem parte do Projeto SIAFRA
de parceria comunitária são beneficiados com doações
de mudas de cacau. O objetivo do projeto SIAFRA é
diversificar a economia agrícola por meio da produção
de uma safra nativa. Em 2020, 3.000 mudas nativas
foram doadas às comunidades locais.

O Projeto Araguaia está localizado em uma região rural, onde
a pecuária ocupa a grande maioria das terras. Com base
nos inventários de flora realizados por biólogos consultores
especializados da Horizonte, estimamos que dentro da área de
influência do Projeto, mais de 70% das terras foram desmatadas
para a pecuária, cerca de 24% é floresta Ombrófila aberta e cerca
de 4% está classificada como savana Metalófila de áreas de Canga.
A vegetação é classificada como vegetação de 'transição', que é
a área que combina flora e fauna nativas da Amazônia e Cerrado.
Em 2020, a ERM desenvolveu um Plano de Ação de Biodiversidade
integrado, que avaliou os impactos da biodiversidade de todos os
componentes da infraestrutura, incluindo linha de transmissão,
minas, planta de processamento, adutora de água, e forneceu
uma estrutura para identificar, proteger e promover áreas de alto
valor de biodiversidade, particularmente de formações de cerrado,
um ecossistema raro no Brasil.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA

Como ambos os nossos projetos estão em fase de desenvolvimento,
a Empresa apresenta emissões insignificantes em decorrência de
suas atividades atuais. As emissões atuais estão relacionadas ao
transporte de veículos leves e ao transporte aéreo de pessoas e
insumos para apoiar as obras de engenharia e socioambientais no
período que antecede o início das obras do Projeto Araguaia e fase
de desenvolvimento do Projeto Vermelho.
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Empregado trabalhando no viveiro de mudas em 2020.

No entanto, devido à crescente importância de relatórios
transparentes sobre emissões de gases de efeito estufa (GEE),
a Horizonte tem adotado uma abordagem proativa para estimar
suas emissões de GEE para seus projetos. Isso incluiu estudos
para atender aos Padrões de Desempenho da IFC e aos Princípios
do Equador 4.
A Horizonte tem uma abordagem de três níveis de risco
climático para o Araguaia
1: Avaliação física de GEE e risco climático
2: Plano de redução de CO2, incluindo metas de curto e
médio prazo
3: Avaliação de risco de transição alinhada com as diretrizes
da Força-Tarefa sobre Divulgações Relacionadas ao
Clima (TCFD) e plano de gestão integrada do clim a
Três especialistas independentes foram contratados para orientar
a Horizonte na busca das melhores práticas em cada um dos três
componentes da nossa abordagem de gestão de emissões de GEE.
As emissões de GEE das instalações que pertencem ou são
controladas pela Horizonte dentro do limite do Projeto e aquelas
externas de produção de energia foram estimadas (Escopos 1 e
2) para a fase de construção e operação e as emissões previstas
para o período operacional de 28 anos. O descomissionamento /
fechamento não está incluído nesta avaliação, pois o projeto está
em estágio preliminar.

ESTUDO DE CASO:

PLANO DE AÇÃO DE
BIODIVERSIDADE
A Horizonte contratou a ERM Brasil para criar um Plano
de Ação de Biodiversidade (PAB) para o Projeto Araguaia
para atender aos requisitos ambientais internacionais
em linha com o Padrão de Desempenho 6 da IFC, sua
Nota de Orientação (GN6) e os princípios do Programa de
Compensação de Negócios e Biodiversidade (PCNB). A
hierarquia de mitigação considerou etapas em termos
de prevenção, minimização e restauração antes da
compensação. O objetivo das ações do PAB é resultar em
"nenhuma perda líquida" de biodiversidade no habitat natural
e obter "ganho líquido" de habitat crítico. A infraestrutura do
Projeto Araguaia foi projetada para minimizar os impactos
no habitat crítico. A pegada total do Araguaia é estimada
em cerca de 1.700 hectares ao longo da vida da mina, dos
quais ~ 71% são pastagens, cerca de 24% são habitats
naturais e aproximadamente 5% são classificados como
habitats críticos.

Foram adotadas as metodologias de estimativa do Protocolo de
GEE (GHG Protocol) e do Programa Brasileiro do Protocolo GEE. Os
potenciais de aquecimento global usados são do Quarto Relatório
de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC).
Para as operações, a Horizonte conclui que outras emissões
indiretas (Escopo 3) serão incluídas em uma avaliação revisada de
GEE quando os acordos de contratação forem finalizados.
O Projeto Araguaia provavelmente está na metade inferior dos
emissores de carbono entre seus pares de níquel laterítico que
estão usando o mesmo método de processamento RKEF. Essa
pegada de carbono mais baixa será alcançada devido ao maior teor
de níquel do minério, maior teor de níquel no produto e ao design
moderno sob medida da planta, que incorporou as tecnologias
mais recentes.
Uma série de eficiências operacionais e alternativas de combustível
foram estudadas para o Projeto Araguaia por Consultores
Especialistas em Ferroníquel Independentes, IGEO. A IGEO está
auxiliando a Horizonte no desenvolvimento de um programa de
redução de emissões de CO2. Os resultados desse estudo serão
reportados no Relatório de Sustentabilidade 2021.
À medida que avançamos o Projeto Vermelho em direção
ao desenvolvimento, será importante replicar essa mesma
abordagem de risco climático de três níveis. Embora dada a rota de
processamento HPAL para o Projeto Vermelho, a Horizonte espera
que este será um emissor de muito baixo carbono por tonelada de
níquel globalmente.

Como resultado do PAB, a Horizonte planeja conectar
propriedades por meio de seu programa de aquisição de
terras, reabilitar pastagens de volta à vegetação natural
e criar corredores verdes para promover a diversidade e
o movimento da flora e da fauna. O ganho líquido será
entregue para habitats críticos e habitats naturais.
A Horizonte não prevê um impacto negativo significativo
sobre a biodiversidade como resultado de suas atividades
de mineração. Isso ocorre principalmente porque a região
já passou por um corte significativo de vegetação como
resultado da agropecuária nas últimas cinco décadas. No
entanto, áreas fragmentadas de floresta permanecem na
área e reconhecemos nosso papel na proteção e promoção
da biodiversidade na região ao:
~ proteger fragmentos de floresta existentes que se
encontram fora da área direta de infraestrutura;
~ reabilitar áreas agrícolas não utilizadas adquiridas com
espécies da flora nativa;
~ proteger áreas de alto valor de biodiversidade de
Cerrado / Canga;
~ conectar reservas nativas para formar corredores
verdes, permitindo a disseminação natural da fauna e
da flora; e
~ compartilhar dados coletados com a comunidade
profissional por meio de publicações científicas e
programas de educação.
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COMUNIDADE
UMA RELAÇÃO FORTE, ABERTA E COLABORATIVA COM AS NOSSAS COMUNIDADES É FUNDAMENTAL
PARA O NOSSO DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO CONTÍNUO. NOS ESFORÇAMOS PARA SER
UM MEMBRO INTEGRADO E PROATIVO DA COMUNIDADE, TRABALHANDO EM PARCERIA PARA
FAZER UMA CONTRIBUIÇÃO POSITIVA E GERAR VALOR COMPARTILHADO.
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Organizamos as contribuições à comunidade em três pilares:

Desenvolvimento
Econômico

~ Maximizando as oportunidades
de emprego local
~ Desenvolvendo fornecedores
locais que possam fornecer
serviços para a Empresa e outros
na região
~ Desenvolvendo pequenas
e médias empresas,
principalmente na área rural
~ Parcerias com instituições
técnicas, incluindo FIEPA, UEPA e
SENAI, para apoiar a capacitação
e o desenvolvimento de pessoas
e empresas

Desenvolvimento Social

Cuidado e Respeito

~ Promovendo programas de
capacitação para o governo local e
comunidades
~ Investindo em atividades
educacionais / culturais (uma vez
que o Projeto esteja em fase de
produção)
~ Programa de desenvolvimento
regional que visa apoiar os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU

~ Programa de saúde pública,
incluindo educação em
saúde sexual
~ Programa de educação ambiental
~ Programa de reassentamento
alinhado com as diretrizes da IFC
~ Plano de fechamento de mina e
planos de gestão ambiental
~ Relacionamento e comunicação
contínua
~ Gestão de Risco
~ Programas de saúde e segurança
para a comunidade, empregados
e parceiros

Por meio de nossos Estudos de Impacto Ambiental (EIA),
identificamos 27 planos de controle ambiental e muitos deles são
direcionados ao desenvolvimento social ou econômico das nossas
comunidades locais.
O Araguaia está localizado em uma região rural em
desenvolvimento no norte do Brasil, onde empregos de baixa
renda não qualificados, desemprego e serviços públicos limitados
representam desafios significativos para as comunidades da
região. A Horizonte identificou os seguintes impactos sociais
negativos potenciais nas comunidades locais:
~ fluxo migratório de pessoas que procuram emprego e sua
demanda por serviços públicos
~ aumento do tráfego em algumas estradas
~ reassentamento involuntário
~ dependência econômica regional em relação à mina
~ fechamento da mina
Portanto, embora se espere que o Projeto Araguaia seja um
catalisador para o desenvolvimento econômico por meio de
oportunidades de emprego, sua cadeia de suprimentos local
e tributação, estamos desenvolvendo medidas e iniciativas
abrangentes de gestão e mitigação para cada um desses impactos.
Uma Agenda de Desenvolvimento Local está sendo elaborada
para garantir que esse desenvolvimento econômico atenda às
demandas da região sudeste do estado do Pará e que a região se
desenvolva de forma a promover a igualdade de oportunidades
nas comunidades.

Região ao redor do nosso Projeto Araguaia.
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ESTUDO DE CASO:

A AGENDA DE
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
A Agenda de Desenvolvimento Local evoluirá em conjunto
com outros representantes da comunidade e o governo
local e se concentrará na criação de iniciativas inclusivas
e centradas na comunidade. Essas iniciativas serão
integradas, multidimensionais e intersetoriais com
ênfase na governança compartilhada para promover uma
economia diversificada, onde os membros da comunidade
têm acesso ao trabalho. Este trabalho será em um
ambiente que promove inclusão, diversidade, direitos
humanos, comportamento ético, saúde e segurança.
A Agenda de Desenvolvimento Local visa a alinhar
diretamente as atividades da Horizonte a vários Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas, incluindo ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento
Econômico, ODS 10: Redução das Desigualdades e ODS 17:
Parcerias e Meios de Implementação, e indiretamente ODS

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

Estamos presentes nas comunidades do entorno do Projeto
Araguaia há 10 anos e, portanto, temos um programa avançado
de relacionamento com a comunidade. Nossa equipe de relações
com a comunidade se envolve continuamente com membros
da comunidade, proprietários de terras, líderes comunitários e
secretários do governo local.

1: Erradicação da Pobreza, ODS 2: Fome Zero e Agricultura
Sustentável, ODS 4: Educação de Qualidade, ODS 9:
Indústria, Inovação e Infraestrutura e ODS 11: Cidades e
Comunidades Sustentáveis.
Em 2020, buscamos um parceiro experiente para nos
ajudar a desenvolver a Agenda de Desenvolvimento Local.
A Humana foi selecionada no início de 2021 com o objetivo
de que esta iniciativa comece antes do início da construção.
Esperamos relatar os primeiros resultados deste projeto no
relatório de sustentabilidade do próximo ano.

Município de Conceição do Araguaia.

O Projeto Vermelho intensificará seu envolvimento com as
comunidades locais em 2021 como parte da implementação do
Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIA). Até o momento, a
empresa estabeleceu canais de comunicação bons e abertos com
o governo local e proprietários de terras no Projeto Vermelho e
nas proximidades.

A pandemia de Covid-19 representou desafios para nossa
agenda de engajamento comunitário durante vários períodos de
fechamento e a necessidade de distanciamento social. Nosso
Coordenador de Relações com a Comunidade continua a se
articular remotamente com as comunidades e outros stakeholders
e gerencia o mecanismo de reclamação. A Horizonte está
empenhada em apoiar a região em que atua e proteger a saúde e
a segurança de seus empregados, suas famílias e a comunidade
em geral.
Em 2020, a ERM integrou as avaliações de impacto por meio
da Avaliação de Impactos Cumulativos ao Plano Integrado de
Engajamento com as Partes Interessadas. A ERM analisou todos
os Estudos de Impactos Ambientais para cada componente de
infraestrutura do Araguaia, incluindo Araguaia Sul, Araguaia Norte,
120 km de Linha de Transmissão e 11 km de adutora de água. A
Avaliação de Impactos Cumulativos integra os planos de gestão
da Horizonte em todo o pacote de infraestrutura e faz melhorias
nesses planos, onde necessário, no caso de impactos cumulativos.
Todos os resultados deste estudo estão sendo consolidados no
Sistema de Gestão Integrada do Projeto Araguaia para garantir que
a equipe de sustentabilidade possa cumprir seus compromissos
de forma ágil e eficaz.
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A Horizonte trabalha em relacionamentos comunitários de
longo prazo.

ESTUDO DE CASO:

APOIANDO NOSSAS
COMUNIDADES
DURANTE A PANDEMIA
DE COVID-19

A pandemia de Covid-19 criou desafios significativos para
as comunidades do entorno dos nossos projetos e para
o estado do Pará de forma mais ampla. Os serviços de
saúde na região foram sobrecarregados, o equipamento
médico adequado estava em falta e muitas famílias
vulneráveis perderam o acesso a serviços básicos, incluindo
supermercados. A Secretaria de Assistência Social de
Conceição do Araguaia teve um aumento de 300% nos
pedidos de ajuda durante o ano. A Horizonte fez parceria
com a Secretaria para ajudar a apoiar as comunidades locais
durante a pandemia, fornecendo doações de alimentos
essenciais para os necessitados e fornecendo informações
precisas sobre saúde e segurança para garantir que as
medidas apropriadas fossem compreendidas e acionadas.

IMPACTO ECONÔMICO NAS COMUNIDADES

A Empresa contribui com a comunidade por meio de emprego
direto, utilização de fornecedores locais, pagamento de tributos
federais, estaduais e municipais e investimentos sociais
direcionados às comunidades dos municípios ligados à localização

Valores Consolidados: Araguaia, Trias e HM Brasil
Declaração de Valor Agregado

A Horizonte doou cestas básicas para as famílias mais
vulneráveis da comunidade.
As informações divulgadas estão em linha com medidas
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo
Ministério da Saúde.
Em 2021, a Horizonte também doou mais de 10.000 itens
médicos, incluindo seringas, equipamentos de proteção
individual e gel higienizante, para a Secretaria Municipal de
Saúde de Conceição do Araguaia.

dos empreendimentos. A tabela a seguir mostra as contribuições
consolidadas das empresas HM do Brasil Ltda. e Araguaia Níquel
Metais Ltda. para 2020 e dois anos anteriores.

R$

US$

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Receita

558.948

147.594

69.712

108.323

37.406

19.077

VALOR ECONÔMICO GERADO

558.948

147.594

69.712

108.323

37.406

19.077

Custos operacionais

13.093.488

6.734.077

5.494.375

2.537.498

1.706.671

1.503.571

Salários e benefícios

4.490.489

3.293.021

2.897.492

870.250

834.577

792.917

Pagamentos ao Governo

1.043.857

692.253

561.130

202.298

175.443

153.557

—

—

—

—

—

—

57.176

100.000

80.000

11.081

25.344

21.892

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO

18.685.009

10.819.351

9.032.996

3.621.126

2.742.035

2.471.937

Valor econômico acumulado (valor
econômico gerado menos valor
econômico distribuído)

(18.126.061)

(10.671.757)

(8.963.283)

(3.512.803)

(2.704.629)

(2.452.859)

Pagamentos a provedores de capital
Investimentos Sociais
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GERAÇÃO DE EMPREGO

A Horizonte prevê gerar mais de 1.000 empregos durante a fase
de construção do Projeto Araguaia e cerca de 500 empregos
durante a operação. De acordo com o Estudo de Pré-Viabilidade,
o Projeto Vermelho vai gerar mais de 1.800 empregos na fase de
construção e mais de 600 empregos na operação. Em 2021, a
Horizonte está desenvolvendo um Plano de Pessoas abrangente
para obter e recrutar a força de trabalho necessária.

CADEIA DE SUPRIMENTO LOCAL

As compras locais se tornarão uma contribuição econômica
significativa para as comunidades e região em que operamos
durante as fases de construção e operação de nossos projetos.
Nosso foco atual é o fortalecimento de nossa cadeia de suprimentos
por meio do desenvolvimento de um programa de fornecedores
locais nas comunidades mais próximas ao Projeto Araguaia em
sua fase de construção, que estão nos municípios de Conceição
do Araguaia e Floresta do Araguaia. Em 2020, foi realizada uma
parceria com o FIEPA - para diagnosticar a cadeia de suprimentos e
estabelecer caminhos para o desenvolvimento. Em 2021, prevemos
novas parcerias com o SENAI, com cursos presenciais ministrados
diretamente às comunidades em preparação para o projeto de
construção, levando a cursos mais longos de qualificação técnica em
mineração/processo/laboratório para a futura operação. Também
estamos expandindo nossa rede de fornecedores em relação ao
Projeto Vermelho, que está localizado em Canãa dos Carajás e em
relação à parte norte do Projeto Araguaia, localizada em Xinguara.
Nossa rede de fornecedores locais tem aumentado nos últimos
anos, com exceção em 2020, devido à pandemia global. Como
resultado da redução do trabalho de campo nas obras, apenas
itens essenciais foram adquiridos localmente, como alimentos,
combustível e EPIs. Em 2020, a Horizonte utilizava uma rede de 79
fornecedores de produtos e serviços prestados à Empresa no valor
total de US$ 45.088,61.

As compras locais fazem parte dos compromissos
do Projeto Araguaia.

O escritório administrativo da Horizonte está localizado em Belo
Horizonte, Minas Gerais, onde a maioria dos nossos contratos de
prestação de serviços se origina. Os contratos de serviço típicos
incluem serviços de engenharia, tecnologia e comunicações. No
estado do Pará, a empresa firmou contratos de prestação de
serviços com mais de 26 fornecedores em 2020 e gastou mais de
US$ 48 mil dólares (US$ 238 mil dólares nos últimos três anos).

Conscientização sobre diretrizes sanitárias para membros da comunidade local sobre o protocolo de Covid-19.
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PRODUTOS

2020
Valores

Conceição do Araguaia

2019
%

Valores

2018
%

Valores

%

$ 22.256,77

22%

$ 55.939,72

41%

$ 60.495,59

59%

Floresta do Araguaia

$ 1.274,75

1,5%

$ 442,08

0%

$ 489,98

0%

Xinguara

$ 5.773,96

6%

$ 12.803,46

9%

$ 7.315,93

7%

$ 438,35

0,5%

$ 4.689,25

3%

$ 296,64

0%

Pará (outros municípios)

$ 19.090,73

19%

$ 4.903,47

4%

$ 6.775,14

7%

Minas Gerais

$ 11.524,30

12%

$ 4.594,40

3%

$ 123,69

0%

Outros estados

$ 38.927,16

39%

$ 51.648,35

40%

$ 27.739,55

27%

Total

$ 99.286,02

100%

$ 135.020,73

100%

$ 103.236,52

100%

Canaã dos Carajás

SERVIÇOS
2020
Valores
Conceição do Araguaia

$ 13.537,11

2019
(%)
0,5%

2018

Valores

(%)

Valores

(%)

$ 18.406,27

2%

$ 35.009,66

4%

Floresta do Araguaia

$ 779,07

0%

$ 392,32

0%

$ 1.187,81

0%

Xinguara

$ 958,25

0%

$ 2.915,13

0%

$ 2.978,86

0,5%

$ 70,35

0%

$ 24.994,98

2%

$ 2.153,13

0,5%

$ 33.245,79

1,5%

$ 59.281,38

6%

$ 42.173,97

5%

$ 2.017.830,56

94%

$ 821.100,13

77%

$ 617.044,43

73%

$ 86.440,31

4%

$ 143.474,60

13%

$ 144.259,15

17%

$ 1.070.564,81

100%

$ 844.807,02

100%

Canaã dos Carajás
Pará (outros municípios)
Minas Gerais
Outros estados
Total

$ 2.152.861,44

100%

COMPRAS LOCAIS
PRODUTOS

SERVIÇOS
4% Outros Estados

2% Pará

39%

Outros Estados

12%

22%

Minas Gerais

19%
Pará

6%
Xinguara
0,5%
Canaã dos
Carajás

Conceição do
Araguaia

94%

Minas Gerais

1,5%
Floresta do
Araguaia
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INVESTIMENTO SOCIAL

O maior impacto econômico da Empresa em suas comunidades
vem da geração de empregos, fornecimento local e receitas fiscais.
No entanto, também reconhecemos nosso lugar como líder na
comunidade e investir diretamente na sociedade, na cultura e
no desenvolvimento econômico é uma forma importante para a
Horizonte ser vista como um parceiro preferencial da comunidade.
Em 2020, como esperado, as iniciativas de investimento social
da Horizonte se voltaram para o apoio à comunidade. A Empresa
apoiou suas comunidades locais durante a pandemia de Covid-19,
fornecendo doações de alimentos essenciais para os necessitados
e promovendo uma ampla campanha de conscientização da
comunidade sobre medidas preventivas de saúde e segurança.
As informações disseminadas estão alinhadas com medidas
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo
Ministério da Saúde.
O ano de 2020 foi importante também na preparação da Empresa
para a fase de construção do Projeto Araguaia. Ao fazer isso, ao
longo de 2020, a Horizonte:
~ formalizou uma política de investimento social que visa a
aumentar a transparência e a integridade dentro da nossa
agenda social;
~ realizou um processo de concorrência para contratar
um parceiro social sem fins lucrativos para liderar a
implementação do nosso importante programa de Agenda
de Desenvolvimento Local em 2021 e durante a construção;
~ contratou a ERM como parceira de desenvolvimento
sustentável para desenvolver um plano integrado de
relacionamento com as partes interessadas, incorporando
todos os elementos da infraestrutura do Araguaia;
~ realizou continuamente a doação de mudas e parcerias
comunitárias para reabilitar nascentes na região, que foram
degradadas devido à agricultura e pecuária.

Empregados da Horizonte verificando mudas cultivadas
no viveiro.

ESTUDO DE CASO:

NOSSA POLÍTICA
DE INVESTIMENTO
SOCIAL

Nossa política de investimento social foi criada em março
de 2020 com o objetivo de aumentar a transparência dos
investimentos sociais da Empresa e definir claramente seus
critérios de elegibilidade para investimento, permitindo
que todos identifiquem as justificativas para aprovação ou
recusa de pedidos.
Nossas prioridades de investimento são:
~ Educação e capacitação
~ Saúde e bem-estar
~ Água e saneamento
~ Capacitação local (comunitária e / ou institucional)
~ Desenvolvimento socioeconômico local
~ Gestão ambiental
~ Esportes, artes, cultura, patrimônio histórico e
arqueológico
~ Desastre e auxílio
~ Diversificação econômica local
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Um produtor local em Conceição do Araguaia segura
uma mandioca recém-colhida.

AQUISIÇÃO DE TERRA E REASSENTAMENTO

Apesar de gerenciarmos o layout da nossa mina e da infraestrutura
associada para minimizar os impactos sociais e ambientais,
algumas vezes o reassentamento de famílias é inevitável.
A Horizonte alinha voluntariamente seus projetos com os Padrões
de Desempenho da IFC e os Princípios do Equador (3 e 4). Isso
significa que aplicamos o Padrão de Desempenho 5 da IFC sobre
Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário, além das
regulamentações brasileiras de aquisição de terras.
O Projeto Araguaia está localizado em uma área pouco povoada,
compreendendo algumas grandes fazendas que estão localizadas
a uma distância significativa dos centros urbanos. O Projeto irá
desencadear a realocação física e o deslocamento econômico de

aproximadamente 40 famílias em uma abordagem escalonada
durante o desenvolvimento da mina. Nenhum reassentamento
está previsto para a linha de transmissão, uma vez que a faixa de
servidão foi estabelecida para evitar impactos socioambientais
significativos.
Um plano de reassentamento e aquisição de terras foi desenvolvido
pela Horizonte e aprovado pela Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, SEMAS, como parte do processo de Licença de Instalação
em dezembro de 2018. Este plano foi atualizado em 2020 e, como
parte desse processo, famílias elegíveis ao reassentamento foram
identificadas. Um programa de reuniões com as famílias afetadas
para formalizar acordos de reassentamento começou em 2021. O
processo de reassentamento é detalhado abaixo.

Pré-reassentamento
Passo 1 - Definição
da estratégia de
reassentamento e
desenvolvimento conceitual
do Plano de Ação de
Reassentamento (RAP)

Passo 2 - Estabelecimento de convênios com
famílias e desenvolvimento
do RAP participativo (para
execução)

Pós-reassentamento

Passo 3 - Implementação
de programas de
restauração de meios de
subsistência, monitoramento
e construção

Fase de construção
e operação

Fase de pré-instalação

Queremos ter certeza de que respeitamos os direitos de todas as
famílias individualmente, bem como reconhecemos seu direito à
representação coletiva. Por esta razão, a ERM está implementando
os acordos de reassentamento por meio de duas etapas principais.
O primeiro é criar comitês locais, com a participação das famílias
e líderes locais.

Passo 4 Continuidade dos
programas de suporte
e monitoramento

Assim que o comitê concordar com os parâmetros gerais para o
processo de reassentamento, a Horizonte buscará reuniões e
acordos individuais com cada família para avançar o programa de
reassentamento e concluir o Plano de Ação de Reassentamento.

Comitê Participativo de Reassentamento

Reuniões
individuais
com as
famílias
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ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI
INFORMAÇÕES GERAIS
1. Perfil organizacional

Página

Declaração 102-1 Nome da organização

Capa

Declaração 102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

7

Declaração 102-3 Localização da sede

6

Declaração 102-4 Localização das operações

6

Declaração 102-5 Propriedade e forma jurídica

6

Declaração 102-6 Mercados atendidos

5

Declaração 102-7 Escala da organização

7

Declaração 102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores

23

Declaração 102-9 Cadeia de suprimentos

34-35

Declaração 102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de suprimentos
Declaração 102-11 Princípio ou abordagem de precaução

Não aplicável.

Horizonte Minerals apoia o Princípio da Precaução e
o aplica por meio de nosso desempenho em Saúde e
Segurança, bem como pela minimização de qualquer
impacto ambiental de nossas operações.

Declaração 102-12 Iniciativas externas

18

Declaração 102-13 Membros de associações

19

2. Estratégia
Declaração 102-14 Declaração do tomador de decisão sênior

4

3. Ética e integridade
Declaração 102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

17

4. Governança
Declaração 102-18 Estrutura de governança

17

5. Engajamento das partes interessadas
Declaração 102-40 Lista de grupos de partes interessadas

21

Declaração 102-41 Acordos de negociação coletiva

24

Declaração 102-42 Identificando e selecionando as partes interessadas

12

Declaração 102-43 Abordagem para o engajamento das partes interessadas

21

Declaração 102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

21

6. Prática de relatórios
Declaração 102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

33

Declaração 102-46 Definição de conteúdo e tópico do relatório

10

38

H O RIZ O NTE MIN ERALS
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

Declaração 102-47 Lista de tópicos materiais

14-15

Declaração 102-48 Reformulações de informações

Poucas notas ao longo do relatório.

Declaração 102-49 Mudanças nos relatórios

Não aplicável.

Declaração 102-50 Período de relatório

10

Declaração 102-51 Data do relatório mais recente

10

Declaração 102-52 Ciclo de relatório

10

Declaração 102-53 Ponto de contato para questões a respeito do relatório

10

Declaração 102-54 Reivindicações de relatórios de acordo com os Padrões GRI

11

Declaração 102-55 Índice de conteúdo GRI

38-39

Declaração 102-56 Verificação externa

Este relatório não foi auditado
externamente.

DECLARAÇÕES DE TÓPICOS MATERIAIS
GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO
Declaração 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

33

GRI 303: ÁGUA E EFLUENTES
Declaração 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

27

GRI 304: BIODIVERSIDADE
Declaração 304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade

28-29

Declaração 304-3 Habitats protegidos ou restaurados

28-29

GRI 305: EMISSÕES
Abordagem de gestão

28

GRI 401: EMPREGO
Declaração 401-1 Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados

24

Declaração 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são fornecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período

24

Declaração 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

24-25

Declaração 403-6 - Promoção da saúde do trabalhador

24-25

Declaração 403-7 Prevenção / mitigação de impactos em saúde e segurança ocupacional diretamente ligados ao negócio

24-25

Declaração 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

25

Declaração 403-9 Lesões relacionadas ao trabalho

25

Declaração 403-10 Problemas de saúde relacionados ao trabalho

25

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS
Declaração 413-1 Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações de impacto, programas de desenvolvimento

32

Declaração 413-2 Operações com impactos negativos significativos atuais e potenciais nas comunidades locais
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