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A AngloGold Ashanti tem sido pouco agressiva no Brasil. A conclusão é do novo presidente 
mundial da mineradora sul-africana, Mark Cutifani, que assumiu o cargo no fim do ano passado e 
acaba de passar pelo país, em sua primeira visita às minas exploradas em Minas Gerais. "Não 
temos sido agressivos o suficiente", afirma o executivo que, até o ano passado, comandava a 
canadense Inco, adquirida pela Vale do Rio Doce. Mas essa realidade, avisa ele, vai mudar.   
 
O Brasil responde por 8% da produção mundial da AngloGold, com uma contribuição de 400 mil 
onças por ano. Cutifani quer ver a extração do metal preciosos no país saltar para 1 milhão de 
onças (31,1 toneladas) de ouro extraído por ano num prazo de cinco a sete anos. Para atingir a 
meta, a mineradora quer crescer organicamente, mas também pretende estudar oportunidades de 
aquisição.   
 
O executivo australiano embarcou para a Argentina no último fim de semana, deixando um "dever 
de casa" para os executivos brasileiros. Quando voltar à Nova Lima, onde está a sede da 
subsidiária brasileira, no terceiro trimestre deste ano, quer ouvir sugestões para atingir a meta de 
1 milhão de onças por ano, o que deverá incluir indicação de oportunidades de negócios no Brasil. 
"Esse é o desafio que temos pela frente.", afirmou. convicto.   
 
O orçamento de investimentos já aprovado para ser aplicado no Brasil nos próximos três anos é 
de R$ 700 milhões e prevê expansão de operações como Cuiabá e Lamego, em Minas Gerais. Mas 
o montante, informa o presidente, será ampliado para atender ao novo plano de expansão dos 
negócios no país.   
 
Segundo o presidente da AngloGold, os obstáculos tipicamente brasileiros - carga tributária 
pesada, lei trabalhista pouco flexível, câmbio desfavorável às exportações - são perfeitamente 
"administráveis". Apesar deles, as minas brasileiras estão entre as que apresentam melhor 
rentabilidade para a companhia, que atua em 10 países e tem 21 operações.   
 
A rentabilidade na mina de Cuiabá, por exemplo, é da ordem de 60% - o dobro da rentabilidade 
média de outras minas da AngloGold espalhadas pelo mundo, que varia entre 25% e 30%. Ao 
lado das operações na Argentina, as brasileiras são as que têm apresentado os menores custos 
operacionais.   
 
"O Brasil tem um grande potencial mineral e uma mão-de-obra muito especializada, de alta 
qualidade", define o executivo. De acordo com Cutifani, a exploração de ouro no Brasil é 
estratégica num momento em que a companhia enfrenta problemas em duas das suas principais 
bases, na África do Sul e na Austrália. Na África do Sul, os obstáculos dizem respeito à infra-
estrutura, como falta de energia. Na Austrália, o entrave é o esgotamento das minas.   
 
A redução da produção nesses países vem se refletindo, há quatro anos, no volume total de 
produção da AngloGold. A mineradora já chegou a 5,6 milhões de onças de ouro por ano. Mas, em 
2007, produziu apenas 5 milhões de onças. "Este ano devemos chegar ao nível mais baixo de 
produção e a partir daí iniciaremos a recuperação", explica o presidente. Segundo ele, a expansão 
da produção no Brasil será fundamental no processo de retomada da produção. A meta da 
companhia é ampliar a produção global em mais de 2 milhões de onças.   
 
"O ouro, que sempre foi importante para a humanidade, voltou a ter um papel como reserva de 
valor", analisa Cufitani ao justificar os planos de expansão da mineradora sul-africana, que vem 
passando por reestruturações operacionais desde que deixou de ser controlada pela Anglo 
American. A AngloGold Ashanti é a segunda maior mineradora de ouro do mundo, atrás apenas da 
americana Newmont.   
 



Ontem, em Londres, o contrato do ouro para abril fechou cotado a US$ 967,50 a onça-troy, após 
recorde de US$ 992 na segunda-feira.   
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