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POLÍTICA DO GRUPO 

 

Operações e Desenvolvimento de 
Recursos Minerais 

Introdução  

A AngloGold Ashanti (AGA) está comprometida em agregar valor por meio de suas operações e do 
desenvolvimento de corpos de minério economicamente viáveis. Nosso objetivo é o crescimento, 
agregando valor em todo o espectro da cadeia e ciclo de vida da mineração, impulsionado pela 
segurança, sustentabilidade e conhecimento técnico. 

O escopo desta Política é global e se aplica a todos os diretores, funcionários, contratados e 
consultores da AGA. Qualquer referência à AGA inclui suas subsidiárias e afiliadas, envolvendo 
quaisquer minas individuais que negociem em seus próprios nomes. 

 

Princípios  

Somos orientados pela segurança. 

Ao ser a segurança nosso primeiro valor, estamos comprometidos em estabelecer e manter locais 
de trabalho que apoiem a saúde, a segurança e o bem-estar de nosso pessoal e das comunidades 
onde operamos. Estamos empenhados em melhorar o desempenho de segurança em nossas 
operações e nenhuma atividade será realizada a menos que possa ser conduzida com segurança e 
sem impactar negativamente a saúde e a segurança. 

Nosso foco está em operações globais e desenvolvimento de Recursos Minerais. 

Somos uma empresa global de mineração de ouro, com um portfólio geograficamente diversificado 
de operações e projetos. 

A exploração é a base do nosso negócio. O objetivo de nossas atividades de exploração é descobrir 
mineralizações economicamente viáveis que prolonguem a vida útil de nossas operações existentes 
ou apoiem novas operações de mineração de longa duração. Procuramos alcançar nosso objetivo 
por meio de programas de exploração brownfield e greenfield ativos e bem definidos. 

A exploração não é a única maneira pela qual nos esforçamos para criar valor. Também buscamos 
aumentar nossos Recursos Minerais e Reservas Minerais existentes, por meio da inovação em 
modelagem geológica e planejamento de minas, além da otimização contínua de nosso portfólio de 
ativos. 

Nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade inteira nossos planos e ações, desde a exploração inicial até o desenvolvimento 
do projeto e o início das operações de mineração, ao longo da vida produtiva de nossos ativos de 
mineração e até o fechamento. Trabalhamos para entregar resultados sustentáveis através da 
gestão responsável de recursos naturais sobre os quais somos guardiões e para minimizar o 
potencial de dano ambiental de nossas atividades. Nosso objetivo é deixar um legado de valor 
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duradouro ao longo do ciclo de vida de nossas operações e nos esforçamos para criar parcerias 
produtivas, respeitosas e mutuamente benéficas nas comunidades onde operamos.  

Desenvolvemos conhecimento técnico e experiência. 

Trabalhamos em todo o espectro da cadeia de valor da mineração e nos esforçamos para manter a 
consistência em nossas operações em todo o mundo. Operamos e mantemos infraestrutura e 
equipamentos de mineração e processamento, e garantimos uma força de trabalho qualificada e 
treinada para permitir operações seguras e econômicas. Buscamos valor ao criar oportunidades nas 
quais podemos alavancar nossos ativos, habilidades e experiência existentes, usando inovação 
tecnológica para implementar soluções que garantam que nossos locais de trabalho sejam seguros, 
nossos funcionários sejam saudáveis, motivados e equipados para realizar seus trabalhos, e que 
nossos processos sejam eficientes e otimizados. 

Entendemos que as pessoas são fundamentais para nosso negócio e reconhecemos que práticas 
eficazes de gestão de talentos são importantes para a sustentabilidade de nossas operações a longo 
prazo. Alavancamos nosso conhecimento e experiência compartilhados e fornecemos oportunidades 
de aprendizagem e desenvolvimento para fornecer instrução contínua e desenvolvimento profissional 
de nosso pessoal. 

Somos abertos em nossos relatórios de Recursos Minerais e Reservas Minerais. 

Fornecemos divulgação oportuna, factual e precisa de informações relevantes, de acordo com os 
requisitos de listagem em cada jurisdição em que operamos. Somos transparentes em nossas 
estimativas e relatórios públicos de nossos Recursos Minerais e Reservas Minerais e incluímos todas 
as informações relevantes que os investidores possam razoavelmente exigir e esperar encontrar, 
com o objetivo de fazer um julgamento coerente e equilibrado sobre a mineralização que está sendo 
relatada.  


