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1. EUA com maior endividamento de sua história (WWII @ 120% agora @~130% divid/pib). Atual demografia desfavorável;

2. Pressão inflacionária cíclica e estrutural: (i) excesso de $ (US$ 7 tri em 20/21) + (ii) aumento de custo de energia (guerra e 

energia verde) + (iii) aumento de custo militar (EUA/Europa & Rússia e China) + (iv) de-globalização/sanções 

econômicas = staginflation²;

3. Aumento do populismo e extremos: Democratas & Republicanos (foco em curto prazo e não longo prazo);

4. Escalada da tensão geopolítica: China (3° mandato Xi), Taiwan, Rússia, Coreia do Norte. Redução do protagonismo 

dos EUA;

5. Mudança climática: aumento de custos e tensão social;

6. Poucas ferramentas disponíveis para o FED na redução da inflação (pós emissões na pandemia).

Cenário mundial apresenta desafios sem precedentes. 

A diversificação é altamente recomendada por especialistas.

¹ Tradução livre | ² Período de inflação alta que acontece ao mesmo tempo que estagnação do crescimento ou recessão
5

Neste novo mundo, a relativa paz, a prosperidade e o bem-

estar global crescente que tínhamos como garantidos 

desaparecerão; a maioria já está. Se não pararmos a batida 

do trem que está em câmera lenta, ameaçando a economia 

global e nosso planeta em geral, teremos a sorte de ter 

apenas uma repetição dos anos 70 de staginflation². Muito 

mais provável é um eco das décadas de 1930 e 1940, só que 

agora com todas as grandes perturbações das mudanças 

climáticas adicionadas ao mix.¹

(Nouriel Roubini, Ex Federal Reserve & World Bank)

Estamos agora muito perto de um ano de crescimento de 0%. 

Acredito que vai piorar em 2023 e depois em 2024, o que 

tem implicações para as eleições... O que [Federal Reserve] 

vão fazer, vai equilibrar isso. Eles vão apertar a política 

monetária e tirar o crédito até que a dor econômica seja 

maior do que a dor da inflação. Acredito que adicionando 

ouro ao portfólio, seriam considerados aumento de retorno 

e redução de risco.¹

(Ray Dalio, Fundandor da Bridgewater Associates - Maior

fundo hedge no mundo)
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O Ouro é recomendado como diversificação e, segundo estudos, 

traz benefícios anticíclicos / redução da volatilidade

Nossa análise ilustra que a inclusão de entre 4% e 15% 

de ouro a carteiras hipotéticas médias da última década, 

dependendo da composição e da região, teria 

aumentado os retornos ajustados ao risco

Carteira

média

Com 2,5% 

de ouro

Com 5% 

de ouro

Com 10% 

de ouro

Retornos ajustados ao risco

Desempenho de uma carteira hipotética média dos EUA, 

com e sem ouro¹

Os Investimentos mais promissores são aqueles 

que vão bem quando o valor do dinheiro está se 

depreciando e conflitos domésticos e 

Internacionais são significativos, como o ouro

Fonte: World Gold Council, “The relevance of gold as a strategic asset 2022”, Business Insider

1 - Com base no desempenho do dólar americano entre 31 de dezembro de 2001 e 31 de dezembro de 2021. A carteira média hipotética foi criada com dados de mercado da JP Morgan Asset Management and Coalition Greenwich (antiga Greenwich Associates), assim como 

dados da Blackrock. Inclui retornos totais trimestrais equilibrados de uma alocação de 48% para ações (30% Russell 3000 Total Return Index, 18% MSCI ACWI ex US), alocação de 28% para renda fixa (20% Barclays US Aggregate, 3% Bloomberg US Corporate High Yield

Total Return Index Valor Unhedged USD, 5% S&P/LSTA Leveraged Loan Total Return Index), e 24% ativos alternativos (9% FTSE REITs Index, 4% HFRI Hedge Fund Index, 10% S&P Private Equity Index e 1% Bloomberg Commodity Index). A alocação para o ouro vem da 

redução proporcional de todos os ativos. Os retornos ajustados ao risco são calculados como a rentabilidade anualizada/volatilidade anualizada

BRIDGEWATER é o maior fundo de hedge do mundo, com mais de US$ 150 bilhões sob gestão
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Crescimento da

produção: execução 

dos projetos

Crescimento da

quantidade descoberta 

de Ouro e Cobre

Aumento

re-precificação do

múltiplo de mercado 

400.000 GEO em 2024 / 450.000 GEO em 2025

Almas com ROE de 100%.a.a

Matupá ROE de ~50% a.a.

Borborema (a definir)

650.000 Hectares

Recente aumento dos investimentos em exploração. 

Media 2017 a 2020 de US$ 9,1 MM / ano e US$ 25 

MM estimados em 2022

Aumento de 40% a 80% em valor por 

mudança de múltiplo para empresas 

pequenas que atinjam tamanho médio ou 

grande (respectivamente). Aura a 32% do 

valos justo

Apresentamos, além da diversificação, uma agenda de 

crescimento clara e robusta para os próximos três anos.

Força Financeira: balanço saudável (baixo endividamento) 

+ geração de caixa própria + rápido payback dos projetos

permite alto crescendo com pagamento de dividendos

Time e cultura alinhados para os mais altos 

padrões na gestao Aura 360 – EESG.
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Projetos que nos permitirão crescer 82% 

nos próximos três anos.

126

178
204

269
42

19 4

2018 2019 2020 Meta 
2025

Meta 
2024

Projeção 
2022

245-250

> 400

> 450

2021

113%

> 82%

Almas

Matupá ou 
Borborema1

(anualizado)

Metas da
Administração

Matupá ou 
Borborema1

(anualizado)

Desde 2020:

• Expansão de 30% da capacidade em Aranzazu;

• Almas: estudo de viabilidade (mar/2021) e início 

construção (jan/2022);

• Venda de Gold Road - stop loss (jul/2022);

• Matupá: Avaliação Econômica Preliminar (nov/2021);

• Aquisição Borborema (abril/2022).

Perspectivas:

• Almas: construção 79% concluída, operação em abr/2023;

• Matupá e Borborema: término da construção até 2025;

• Execução dos projetos com crescimento ~82% em 3 

anos.

Projetos e Crescimento
Mudança de Múltiplo

(Re-rating)
Geologia
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Aumentamos investimentos em pesquisa mineral com objetivo de 

aumentar novas descobertas de Ouro e Cobre (recursos e reservas)

Desde 2017

• 650 mil hectares em direitos minerários;

• Aumento de investimentos em exploração, média de US$ 9,1 milhões entre 2017 a 

2020, total de US$ 23,5 milhões anuais entre 2021 e 2022;

• Reposição de Recursos e Reservas e aumento na base de M&I com os baixos 

investimentos realizados. 

• Ex: 

o (i) EPP aumentou 20% o M&I desde 2016, e 8% em reservas;

o (ii) Desde o reinício de suas operações, em 2018, Aranzazu aumentou 52%4 sua base de 

reservas minerais Provadas e Prováveis.

Perspectivas

• Novos alvos em Aranzazu, como El Cobre, Cabrestante, Catarroyo, etc;

• Aumento de 1,9 Moz em recursos M&I com a aquisição de Borborema;

• Investimentos com objetivo de aumentar da vida útil de EPP: aquisição de nova 

área adjacente a Japonês, teste da continuidade de mineralização entre os pits, novas 

áreas promissoras (Bananal, BP e etc). 355,869 hectares em área prolifera;

• Aumento de recurso e reservas Matupá: resultados importantes de Matupá com 

3,89 g/ton por 81 metros e 3,14 g/ton por 59 metros.

2017 2018 20212019 2020 2022E

$10

$7
$8

$12

$22

$25

+257%

Exploração¹
(US$ milhões)

¹ Opex & Capex | ² Dados AIF referente à 31/12/2021 | ³ Dados AIF referente à 31/12/2016 | ⁴ Dados comparativos base AIF 2018 e AIF 2021, em toneladas totais

Projetos e Crescimento
Mudança de Múltiplo

(Re-rating)
Geologia
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Desde 2018:

• Crescimento da produção em + 100% entre 2018 e 2022E;

• > Liquidez: 34k ações/dia em 2019 para 215k ações/dia em 2022 YTD;

• Novos acionistas no varejo (+ de 45 mil);

• Cobertura de 10 analistas: 8 no brasil e 2 na América do Norte.

• Listagem na B3 e no OTCQX;

Perspectivas:

• Potencial de valorização de adicional 40% a 80% adicionais se a Aura for 

além das 450,000 oz. Crescimento com seletividade;

• Foco nas Américas, prioridade em países onde já há atuação;

• Participação de cobre no mix (~20% a ~40% - desejável);

• Aumento da liquidez permite entrada de investidores globais. Com o tempo, 

potencial listagem nos EUA (ex: NYSE).

Empresas maiores atraem investidores globais e diversificação 

de ativos reduz risco. Ambos resultam em maior valorização.

1,3x

0,9x

0,7x

0,5x 0,5x

0,2x

Metais 
Preciosos

Produtores 
Sênior

Desenvolvedores 
(Não 

financiados)

Produtores 
Júniors

Produtores 
Intermediários

Desenvolvedores 
(Financiados)

P/NAV ¹ ²

¹ P/NAV é o múltiplo de Preço por Valor Líquido dos Ativos (Net Asset Value). Os dados possuem data-base em 17 de outubro de 2022 | ² Consenso P/NAV e P/CF, Raymond James

16,5x

6,0x
4,3x 3,7x

Desenv. (Não 
financiados)

Produtores 
Sênior

Metais 
Preciosos

Desenv. 
(Financiados)

Produtores 
Intermediários

Produtores 
Júniors

P/CF ² 2022E

Projetos e Crescimento
Mudança de Múltiplo

(Re-rating)Geologia

Aura 0.32
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Temos um propósito claro e uma cultura moderna dentro dos 

mais altos padrões de EESG. A Aura 360 também está evoluindo.

MISSÃO
Encontrar, minerar e fornecer 

os mais importantes e essenciais 
minérios que permitem ao mundo e à 
humanidade criar, inovar e prosperar.

VISÃO
Ser uma das mineradoras mais 

confiáveis, responsáveis, respeitadas
e orientadas por resultados.

VALORES
Pessoas em primeiro lugar, respeito e 

cuidado, gestão ética 
e inovação.
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HEAD DE PESSOAS & 
ESG 

Paula Gerber
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O 360 em Ação foi um projeto que impulsionou a 

consolidação da Aura 360

Transformação cultural da Aura já vem ocorrendo

naturalmente desde 2016.

• Modelo de gestao descentralizado;

• Reestruturação dos times;

• Primeira mandala focada em ESG desenvolvida

em 2018 – constante evolução.

82% do time Aura ouvido

Diagnóstico 

nas Unidades

Roll-out planos 

de ação em 2023

Visão de

futuro

Planos 

de ação
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Nossa mandala, agora mais compreensível para 

que nossa cultura seja vivida por todos

1
Quem/O que impactamos com as

nossas atividades?

Valores fundamentais que guiam 

as nossas ações e decisões.

Práticas que sustentam tudo isso.

Aura 360 = nossa cultura. Nosso jeito 

de ser e fazer as coisas.

2

3

4

1
2

3

4
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A estratégia de EESG da Aura é pautada em nove temas materiais, 

distrubuídos dentre os três eixos da Aura 360

Água e efluentes líquidos

Mudanças climáticas

Comunidades e Direitos Humanos

Conduta ética

Relacionamento com 
stakeholders

Inovação para a 
sustentabilidade

Estruturas geotécnicas

Saúde e Segurança Desenvolvimento e retenção de 
talentos & Diversidade
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A Aura continua avançando na agenda de diversidade, com aumento 

de 3% de mulheres no time vs 2021

Nosso desafio: crescer a participação efetiva 

feminina na companhia - operações e administrativo

Aura é signatária da WIM em todos os países em que 

atua.

17%

2021

14%

2022

Aumento de 3% de mulheres comparado a 2021

Rodas de conversa sobre inclusão e equidade (Almas e Apoena).

Ações de saúde e Bem

estar da mulher.

Aura Aranzazú supera média

nacional de participação de 

mulheres em mineração.

• 58% de mulheres em posições administrativas em Apoena;

• 37% de mulheres no time Corporativo;

• Destaque para 24% em Almas e 19% em Aranzazu;

• 38% mulheres na alta liderança: Almas e Minosa

De acordo com o Bloomberg’s 2022 Gender-

Equality Index, “the proportion of women 

employed by mining companies sits at around 

15.7%, up only 1% in the past five years – and 

the numbers are worse at management level. 

Just one in 20 global firms is headed by a 

woman.”
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Em meio ambiente, trazemos destaques para no plano de redução 

de emissões, gestão da água e reflorestamento

Descarbonização

Açõe com foco em eficiência operacional;

• Aranzazu: Cumprimento de programa de

manutenção com meta > 80%, diminuindo perdas de

emissões em equipamentos;

• Apoena: Incrementar produtividade de lavra -

modernização de frota para aumentar eficiência na

movimentação à diesel;

• Minosa: Implementação de sistema de controle de

frota, aumentando eficiência e reduzindo emissões;

Inventário de emissões 2021 Deep ESG – plataforma para

identificar e aferir indicadores ESG – Dez 2022.

Meta para 2023 de redução de 5% das emissões

absolutas ano base 2020

Água

Gestão Hídrica

UNIDADE % reuso
% água 

nova

Apoena 70 30

Aranzazú 50 50

Minosa 95 5

Reflorestamento

Produção de mudas

• Produção de 27 mil mudas

até setembro de 2022;

• Aumento de 10% na produção em 

relação ao total de 2021;

• As mudas são utilizadas para 

recuperação de áreas e doações para 

comunidades locais

• 34,29 ha de áreas recuperadas até

setembro 2022;

• Aproximadamente 22,3 mil mudas

plantadas (80%) nas áreas de

recuperação das nossas operações;

• A produção de mudas contempla mais

de 70 espécies de plantas, entre

espécies arbóreas e herbáceas.

Recuperação de áreas e plantio
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MINOSA (HN)

APOIO A CENTROS 

DE SAÚDE

Contratação de 

profissionais de saúde 

+ fornecimento de 

medicamentos e 

transporte de pacientes

500 pessoas 

impactadas direta e 

indiretamente

SAÚDE DE QUALIDADE 

DE VIDA

CAPACITAÇÃO PARA 

MULHERES

Cursos de capacitação 

para mulheres visando 

o empreendedorismo 

feminino

330 pessoas 

impactadas direta e 

indiretamente

ARANZAZU (MX)

EMPREENDEDORISMO 

FEMININO

PROGRAMA JOVEM 

APRENDIZ

Primeira oportunidade 

de emprego para 

jovens das 

comunidades 

impactadas pela 

operação

320 pessoas 

impactadas direta e 

indiretamente

ALMAS (TO)

FORMAÇÃO E 

QUALIFCAÇÃO

AGRONEGÓCIO 

SUSTENTÁVEL

Implementação de 

hortas verticais em 

bairros em situação 

de vulnerabilidade e

o apoio à agricultura 

familiar

300 pessoas 

impactadas direta 

e indiretamente

APOENA (MT)

INDEPENDÊNCIA DA 

COMUNIDADE

Outubro 2022

Lançamento da 

Fundación San 

Andrés Aura Mano 

Amiga (Honduras)

A estratégia social da Aura está pautada em educação, com foco na 

formação de mão de obra para nossas operações, assim como 

empreendedorismo, visando a independência econômica das comunidades
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A Aura está passando por dois processos de certificação para fortalecer

sua agenda de sustentabilidade: RGMPs e CFGS

2022 2023 2024

Aura:

Autoavaliação de 

conformidades para 

identificar gaps

Certificadora:

Relatório de certificação 

independente baseado 

em autoavaliação

Aura:

Apresentar declaração 

sobre avanço e o sistema 

implementado para estar 

em conformidade com os 

gaps observados

Certificadora:

Relatório de certificação 

independente sobre 

conformidade parcial 

baseado em 

autoavaliação

Aura:

Garantir conformidade com todos os 

princípios aplicados, com processos e 

sistemas implementados

Certificadora:

Relatório de certificação independente 

sobre total conformidade

Governança

Princípio 1: Conduta Ética

Princípio 2: Entendendo nossos impactos

Princípio 3: Cadeia de suprimentos

Social

Princípio 4: Saúde e Segurança

Princípio 5: Direitos Humanos e Conflitos

Princípio 6: Direitos Trabalhistas

Princípio 7: Trabalhar com as comunidades

Meio ambiente

Princípio 8: Gestão Ambiental

Princípio 9: Biodiversidade, uso da terra e 

fechamento de mina

Princípio 10: Água, energia e mudanças

climáticas

CONFLICT-FREE GOLD 

STANDARDS+

Princípios
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COO

Glauber Luvizotto
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Destaques das Operações

• Aranzazu produção robusta com recorde de 

produção no Q03 2022, sendo melhor da 

historia. 

• Planta 303.318t

• Mina 303.008t

• Desenvolvimento mina 928 Setembro

• EPP com produção crescente trimestre por 

trimestre ao longo do ano com perspectiva de 

um Q04 forte em produção em função do alto 

teor de Ernesto. Recorde de Alimentação diária 

na planta 5.595 em agosto e recorde produção 

de ouro em um único dia 571 Oz em outubro 

2022

• San Andres com produção abaixo do esperado 

em função de chuvas, impacto em recuperação e 

paralização durante troca do contratista. Q04 em 

recuperação para voltar aos níveis esperados

67
63 62

78

61
56

58

220

243
256 259 257 253 250

1T 

2021

1T 

2022

2T 

2021

3T 

2021

4T 

2021

4T 2022 

guidance

2T 

2022

3T 

2022

70-75

Últimos 12 meses, excl. Goad Road

Produção Trimestral¹ ³

000 GEO

71-76

3T22

26

14

EPP27-29

18

26-27
58

18-20

4T22 

Guidance

Aranzazu

San Andres

1 – P/NAV é o múltiplo de Preço por Valor Líquido dos Ativos (Net Asset Value). Os dados possuem data-base em 17 de outubro de 2022

2 – Consenso P/NAV e P/CF, Raymond James



Projetos e Crescimento

Mina de Ouro a Céu Aberto em Construção

Projeto no Prazo e no Custo

Almas

• Construção iniciada em janeiro de 2022 com 79% concluído;

• Reserva aprovada de 17 anos com potencial de extensão;

• Produção de +50.000 onças/ano nos primeiros 4 anos;

• Mais de 920 profissionais (próprios e terceiros) mobilizados;

• Início do comissionamento previsto para dezembro 2022;

• Início da operação em Abril 2023.

Q04

Construção

Pré-comissionamento

Início da Operação

Ramp-up

Produção Comercial

Q01 2023 Q02 2023 Q03 2023



Projetos e Crescimento

Mina de Ouro a Céu Aberto

Totalmente Licenciado para Construção

Borborema

• Transação concluída em 20 de setembro de 2022;

• Projeto 100% licenciado com licença de instalação (LI) 

aprovada;

• Nos termos do código JORC, Borborema adiciona                

1,86 milhões de oz como Recurso Medido e Indicado com teor 

médio de 1,16g/t e 570,000 oz como recurso inferido.

• Estudo de viabilidade em revisão e otimização do projeto.

Borborema

Rio Grande do Norte, 

Brasil

Currais 
Novos

Santa 
Cruz

Borborema

25 km 36 km

Região do Seridó



Projetos e Crescimento

Mina de Ouro a Céu Aberto

Grande potencial de extensão na Região

Matupá – Deposito X1

• Localizado no município de Matupá, estado do Mato Grosso;

• Consolidado um grande pacote de direitos minerários com 

62.500 ha em uma região promissora;

• Estudo de viabilidade concluído - reserva aprovada de 7 anos;

• Produção de +50.000 onças/ano nos primeiros 4 anos;

• Em fase de licenciamento ambiental e engenharia detalhada e 

construção;

• Previsão de início da construção no segundo trimestre de 2024, 

com início das operações no quarto trimestre de 2025.
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Geologia

Reposição de Reservas Minerais Consolidadas
(em GEO ‘000)

2.156 2.051

2.855
3.510 3.457

829 804

995

738 824

136 126 178 204 269

2017 2018 2019 2020 2021

+60%

+98%

Production Inferred M&I

Investindo para aumentar vida útil

• Fluxo de Exploração e longo – media de 

5 anos para definir um alvo inicial até o 

nível de operação

• Informes oficiais de Recurso e Reservas 

apenas são publicáveis após um alto nível 

de precisão geológica posterior a muito 

trabalho qualitativo

• Aura investiu 37% do Budget de 

exploração em alvos de curto prazo 

durante 2021 e 2022. Maior parte do 

investimento em alvos de médio longo 

prazo
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Geologia

Aranzazu consistente na reposição de recursos e reservas...

• Confirmação da continuidade do corpo principal GH FootWall em 

profundidade;

DDH M-22-0091 29m @ 1.05% Cu, 0.61 g/t Au – esp. aparente; 

DDH M-22-0101 66m @ 0.97% Cu, 0.86 g/t Au  - esp aparente;

• El Cobre – O furo D-21-0024 (furo profundo) interceptou 

mineralização de skarn com  22.80 m @ 0.96 %Cu, 0.02 Au g/t 

(espessura aparente), abrindo uma nova zona para prospecção;

• Sondagem exploratória está em andamento em outros alvos como 

La Apuesta e LM Bridge (8.000 m planejados).

Apoena com resultados promissores para extensão 

de vida útil...

• Sondagem em Lavrinha e Nosde está confirmando a 

conexão do xisto e as duas minas com resultados de 

2 a 60 m e teores de 0.55 a 33.35 g/t Au;

• Potencial de aumento de vida útil da mina Japonês 

que produziu cerca de 90.000 Oz em 3 anos por 

meio de aquisição de direitos minerários adjacentes 

à mina.

GH FootWall and HangingWall

Alteração Geologica mostra alto potencial

de extensão do xisto

Confirmação o da Conexão

da mina de Lavrinha e Nosde
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Geologia

Almas explorando potencial em busca de alto teor...

• Trabalhos de detalhamento geológico na mina foram iniciados 

no pré-operacional;

• 5.000m de sondagem em alvos regionais – resultados visuais 

mostram zonas potenciais de mineralização, pendente resultados 

de laboratório.

• Potencial de estender recursos em um raio de 40Km – formação 

tipo GreenStone Belt – maiores deposito de Ouro no Mundo –

Brasil depósitos de 65M Oz em MG e 11M Oz em GO

Matupá consolidando alvos da região...

• Foco no alvo Serrinhas - 24 furos (4.840m)  

confirmando a continuidade das zonas mineralizadas 

das áreas MP2 leste e MP1 com algumas zonas de 

alto teor (81 m @ 3.89 g/t e 59 m @ 3.14 g/t);

• Modelo e estudo metalúrgico preliminar devem ser 

concluídos no Q4.
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A Aura aumentou sua produção em mais de 100% nos últimos anos e está no 

caminho de aumentar mais 82% até 2025; investimentos em expansão, exploração

e aquisições têm sido a fórmula para uma história de sucesso até agora.

126

178
204

269
42 19 4

2020

> 400

2018 2019

245-250

2021 Projeção 2022 Meta 2025

> 450

Meta 2024

113%

> 82%

Investimentos relevantes 

tanto no passado recente...
...e futuro próximo

Como a Aura será capaz de: (i) crescer mais de 80%; (ii) continuar pagando dividendos; (iii) manter um balanço

saudável nos próximos 3 anos?

• Reinício de Aranzazú;

• Aquisição e desinvestimento de Gold Road;

• Aumento de capacidade de Aranzazú (+ 30%);

• Construção de Almas;

• Aquisição de Big River;

• Aumento de investimentos em exploração e 

vida útil das minas.

• Término de construção e início operação de 

Almas;

• Construção / entrada em operação de Matupá;

• Construção / entrada em operação de 

Borborema;

• Investimentos adicionais em exploração e vida 

útil das minas;



O forte fluxo de caixa recorrente + a disciplina da estrutura de capital permitiu que a 

Aura crescesse enquanto pagava dividendos no passado recente; esta combinação 

pode ser repetida com sucesso nos anos seguintes.

335

140

77

51

67

EBITDA CGCapex de 
Sustentação

FCFF 
Recorrente

Imposto 
de renda

-18

86

80

122

Dívida Líquida

Caixa e equivalentes

3T 2020 3T 2022

Projetos de crescimento com retorno

rápido – parcialmente alavancados

LTM EBITDA (US$ MM)

DL/ EBITDA LTM - 0.2x 0.5x

96 156

Fontes de caixa: últimos 24 meses1Usos de caixa: últimos 24 meses1 Estrutura de Capital

3T 2020 x 3T 20221

1) Out/2020 a Set/2022. Análise gerencial 
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Investimentos em 

exploração e 

expansão (US$ 77MM)

Dividendos + 

Recompras

(US$ 105 MM)

Custo de dívidas / 

outras despesas

Aquisição Big River

(US$ 54 MM)

Retorno de capital para acionistas

e credores

+ Dívida com condições 

favoráveis e que se 

encaixa no Balanço Geral 

da Companhia



Em movimento oposto ao do mercado, a Aura reduziu seu custo médio de 

dívida nos últimos 2 anos

Fontes: New York Fed; DFs Aura Minerals 3T 2020, 2021 e 2022

Evolução das taxas de mercado Perfil dívida bruta Aura

0,1

Set 2020

0,1

Set 2021 Set 2022

2,5

Evolução do custo médio de dívida bruta consolidada da 

Aura (% por ano)

Dívida Bruta pre/pós-fixada

84%

16%

Taxa pré-fixada

Taxa pós-fixada

Set 20

7,1

Set 21 Set 22

9,9

6,0

Taxa SOFR 30 dias
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O custo de caixa da Aura permaneceu baixo, apesar da alta inflação global; 

redução esperada devido a projetos com baixo perfil de custo caixa.

868 809 812

2019 2020 2021

875-899

2022 
Guidance

524 529

MatupáAlmas

Custo caixa (US$) per GEO, minas em 

operação 2019 a 20221

Custo caixa esperado (US$ / Oz) para os 

projetos que entrarão em operação 

entre 2023-2025 (primeiros 4 anos)³

1) MD&A Aura Minerals 4T 2020, 2021 e 3T 2022; 2) Fonte: Statista.com (2022: Últimos 12 meses, até Out/2022); 3) Relatórios Ténicos 43-101 da Aura

Inflação USD 2020 – 2022: + 16.5%

+1% a +4%

✓ Aumento de escala (Aranzazu)

✓ Renegociação dos contratos de 

operação de mina nas 3 unidades de 

negócio

✓ Renegociação de outros contratos 

relevantes de produtos/ serviços

✓ Criação de cédulas de contrato e 

adoação de práticas de strategic 

sourcing

✓ Busca de oportunidades de 

negociação em conjunto entre as 

unidades de negócio (em 

implementação)
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Almas 
(Anos 1 a 4)

Matupa 
(Anos 1 a 4)

Aura 2021

($812/oz)

$727/oz

$894/oz

$1,111/oz

Curva de custo-caixa, por numero de projetos
2021, por ativo (US$/oz)

Fontes: Metal Focus (284 projetos) + análise Aura; Dados Aura 2021: MD&A Aura Minerals 4T 2021; Estudos de Viabilidade Aura Minerals 43-101

1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil

Aura moveu-se em 2021 para um 2º quartil sólido na curva de custo de caixa; 

reduções adicionais são esperadas quando novos projetos entrarem em operação

Aura 2019

Custo Caixa

por projeto

(US$/oz)
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ESG Best Practices & Trends

Presentation of Aura’s commitment and 

performance

Dr. Remi Piet

Co-Founder & Senior Partner

Embellie Advisory

November 2022



ENVIRONMENTAL 

Carbon emissions Biodiversity & Forests Tailings & Waste Water & Air

● Carbon emissions 

calculation and reporting : 

- Scope 1 → Direct company 

emissions

- Scope 2 → Energy 

consumption emissions

- Scope 3 → Upstream and 

downstream emissions.

● Net-zero commitment (cut 

greenhouse gas emissions 

to as close to zero as 

possible, with any remaining 

emissions re-absorbed from 

the atmosphere)

● Integrated land use 

planning and application of 

the mitigation strategy 

(avoid impact, when 

unavoidable : minimize it, 

then restoration and 

rehabilitation, and finally 

offset any remaining impact)

● Biodiversity impact 

assessment including 

direct and indirect impacts 

of mining activity

● Commitment to no-net-

loss or net-gain of 

biodiversity in the area of 

influence

● Human rights due diligence process to 

identify and address those that are most at 

risk from a tailing's facility or its potential 

failure

● Public disclosure of tailings 

management, designation and assignment 

of responsibility to key roles in tailings 

facility management.  (Accountable 

Executive, Engineer of Records, 

Responsible Tailings Facility Engineer)

● Emergency preparedness and response 

in the event of a tailing's facility failure

● Use of an updated knowledge base, 

existing alternative tailings technologies, 

use of robust designs and construction and 

operation processes to minimize the risk of 

failure

● Transparency and disclosure 

on water use and management : 

publicly report material water 

risks, management activities and 

performance. 

● Water impact assessment 

including direct and indirect water 

footprint

● Catchment-based approach. 

The mining and metals industry 

has a particular responsibility to 

engage proactively with other 

water users to maximize 

responsible water usage. CBA   

considers holistically competing 

demands on water resources 

from all stakeholders.

Environmental Best Practices & Trends in the Mining Industry



SOCIAL

Employees & Diversity Communities & Supply chain

● Employee equity plan to foster employee engagement

● Diversity/Equality on gender, ethnicity, age, disability, 

LGBT and social mobility

● Wage equality principle

● Work-life balance focus for employee retention and well-

being, support to mental health of employees

● Comprehensive Health and Safety policies to protect 

employees’ physical integrity, including workers’ 

compensation claims schemes, workplace accidents 

processes and policies around Personal Protective 

Equipment (PPE)

● Clear policy and whistleblowing/reporting processes 

and systems for moral and/or sexual harassment in the 

workplace

● Economic development plans to avoid local dependency on 

mining actor and prepare mine closure.

● Community suppliers' program to support local economic fabric 

and foster circular economy in the area of influence

● Support to local entrepreneurship, and in particular female 

entrepreneurship via training, micro-credit structures

● Comprehensive training program and local hiring plan to 

support community members

● Supply chain certification schemes (see RGMPs and CFGS)

● Establishment of a foundation to host social and economic 

development programs

● Support to health and education within the community, 

through the means of financing health centers, schools and 

university grants and scholarships

Social Best Practices & Trends in the Mining Industry



GOVERNANCE

Institutions Communication Accountability & Transparency

● Formal institutional relations policy, 

including clear anti-bribery and anti-

corruption policies

● Institutional articulation and responsibility 

plan, identifying other partners within 

communities to develop social and economic 

programs  in collaboration with institutional 

actors at the local and regional level 

● Value creating initiatives with local and 

national stakeholders to diversify local 

economies and ensure long term societal 

sustainability

● Integration with international initiatives 

(USAid, IADB) to leverage capacities and 

integrate in holistic approach

● Sustainable communication plans 

incorporating ESG metrics and variables 

gathered through integrated sources of 

data : internal reporting, auditing, 

community data gathering…

● Bi-directional communication platforms 

to ensure transparency and sustainable 

community relations processes. These 

platforms also gather actionable 

intelligence at the community level

● Public hearings and interviews of 

community actors integrated in an ESG 

risk assessment matrix/feedback 

processes to strengthen social license to 

operate (SLO) 

● ESG data collection and sustainability 

reporting, including ESG reporting softwares

and platforms

● ESG Certification and standards to promote 

transparency, accountability, show commitment 

to ESG and allow benchmarking and 

comparative analysis. Can be technical 

certifications (ISO) or ESG standards, such as 

Towards Sustainable Mining; the Initiative for 

Responsible Mining Assurance, Responsible 

Gold Mining Principles…

● Board-level accountability of ESG performance

● Executives and C-Levels compensation 

schemes tied to ESG performance 

Governance Best Practices & Trends in the Mining Industry



Aura Minerals’ commitment 

to ESG best practices translate 

into both a corporate 

integration of ESG principles 

(Mandala) and a validation by 

third parties within external 

certification schemes 

(Responsible Gold Mining 

Principles - RGMP and Conflict 

Free Gold Standard - CFGS)

Aura Minerals - ESG Corporate Processes and Certification



Aura Minerals – Commitment to RGMP and CFGS



Responsible Gold Mining Principles Conflict Free Gold Standard

→ Framework that set out clear expectations for consumers, investors and the 

downstream gold supply chain as to what constitutes responsible gold mining. 

→ To ensure to purchasers of gold that the gold they buy is responsibly mined and 

sourced, companies implementing the RGMPs need to obtain external assurance from a 

third party, independent assurance provider. 

→ Assurance takes place at both at site and corporate level and assesses both 

processes and performance.

→ Implementing companies are required to publicly disclose their conformance with the 

Responsible Gold Mining Principles and the external assurance on this disclosure.

→ RGMPs are composed of 10 principles and 51 subprinciples, all covered under the 

umbrellas of Environmental principles, Social principles and Governance principles.

→ Aura Minerals has started the certification process and should be done by March 

2024

→  Standard  that helps gold producers to provide assurance that their gold has been 

extracted in a manner that does not cause or benefit unlawful armed conflict or 

contribute to serious human rights abuses.

→ Members applying the standard are expected to publicly report on their 

conformance, and to have this reporting assured by a third-party assurance provider.

→ CFGS has been incorporated into the Responsible Gold Mining Principles as part 

of principles 5.4 : Conflict. 

Process is divided into a five-split decision tree : 

A. Conflict assessment : external criteria to determine whether the area in which 

the company operates is "conflict-affected" or "high-risk".

B. Company assessment : If deemed “high-risk” or “conflict-affected”, assess 

whether the company has the right policies, systems and skills to enable it to 

operate responsibly, accountably and in a transparent manner.

C. Commodity assessment : assesses the processes in place to manage the 

movement of gold while in the custody of the company.

D. External Sources of Gold assessment: assesses the processes that ensure 

that appropriate due diligence is undertaken when acquiring gold produced 

by a third-party.

E. Management Statement of Conformance: where the company has demonstrated

conformance to Parts A–D an appropriate statement needs to be provided to 

the next party in the chain of custody of the gold

Responsible Gold Mining Principles & Conflict Free Gold Standard



Q&A
Enviem suas perguntas para:

ri@auraminerals.com



ri@auraminerals.com

www.auraminerals.com
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