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Resumo

O Brasil tem uma vocação mineral reconhecida em virtude da diversidade e da qualidade 

de seus recursos minerais. Com algumas das maiores reservas mundiais, por exemplo, de 

em cobre, ouro, bauxita, níquel, entre outros, os setores de mineração e metalurgia no 

novo patamar de dinamismo econômico nesses setores. Ainda, a partir dos esforços de 

desenvolvimento de novos processos e produtos mais sustentáveis, pode-se vislumbrar 

um cenário de forte retomada de investimentos e desenvolvimento de cadeias produtivas 

integradas, com destaque à capacidade de inserção competitiva brasileira em cadeias 

Palavras-chave: Recursos minerais. Mineração. Metalurgia. Sustentabilidade. Competiti-

vidade. Investimento.

Abstract

Brazil has a mineral vocation recognized for the diversity and quality of its mineral resources. 

With some of the largest reserves in the world, for example, of niobium, rare soils, graphite 

others, the mining and metallurgy industries in Brazil have an extraordinary wealth ge-

intend to promote a whole new level of economic dynamism in these industries. Also, from 

the efforts of development of new processes and more sustainable products, a strong scena-

rio of resumption of investments and development of integrated production chains may be 

envisioned, with emphasis on the possibility of the competitive insertion of Brazil in global 

with great purity and performance.

Keywords: Mineral resources. Mining and metallurgy. Sustainability. Competitiveness. 

Investment.
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Introdução

-

de diversas atividades, fornecendo os materiais necessários para o desenvolvimento de 

exemplos de atividades e elementos minerais aplicados. 

Tabela 1  |  Exemplos de atividades e elementos minerais aplicados

Atividades Elementos minerais e seus transformados

Transportes

Construção

Aço/ferro, cobre, alumínio/bauxita, terras raras

Acumuladores e 
transmissores de energia

Geração de energia Carvão mineral, terras raras, silício grau solar

Agrícola Fosfato, potássio, calcário

Fonte: Elaboração própria.

A mineração deverá manter sua importância para o país nos próximos anos, com ten-

a expansão dos investimentos e desenvolvimento sustentável. A maior pressão por sus-

tentabilidade socioambiental, a difusão de novas tecnologias e o patamar menor de preços 

após o superciclo das commodities são destacados como os principais vetores de mudança 

processos de licenciamento ambiental e ao acesso a recursos para mapeamento geológico, 

desenvolvimento de mina e construção de usinas.

O Brasil tem reservas minerais de classe mundial, que permitem a oferta de pro-

O rico potencial mineral 
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brasileiro é um importante fator de competitividade para o setor de metais e para a 

pelo minério de ferro nacional.

Associado aos fatores naturais de competitividade, o Brasil tem uma longa trajetória 

de desenvolvimento desses setores intensivos em capital, que foram alvo de diversos 

esforços de política industrial de governos e puderam contar com expressivo apoio do 

BNDES em seus sucessivos ciclos de expansão.

produção de aço e cimento. A siderurgia teve ciclo robusto de investimentos no pe-

ríodo. A capacidade de produção de aço saiu de 34 milhões para 48,9 milhões de  

toneladas/ano, entre 2004 e 2014. Em relação à capacidade de produção de cimento, 

entre 2007 e 2014, o BNDES apoiou projetos para adição de cerca de 27 milhões de 

toneladas/ano. Trata-se de um período marcado pelo chamado superciclo de preços 

das commodities, que promoveu expressivo volume de investimentos em expansão da 

capacidade de produção da indústria minerometalúrgica. De acordo com dados da 

período, mesmo crescimento da produção mundial de alumínio. 

Apesar do potencial geológico e mineral destacado e do ciclo de crescimento ve-

e o investimento nesses setores para os patamares dos anos de maior expansão, de 

forma sustentável.

No caso da siderurgia, atividade mais representativa da metalurgia, ao considerarmos 

a superação da recessão atual e um cenário realista de expansão do produto de forma 

projeta-se um crescimento sustentado do 

consumo e da produção de aço entre 4,5% e 5% a.a. 

exportação, de forma que o volume de investimentos para expansão responde à variação 

dos preços internacionais e ao balanço entre oferta e demanda mundiais projetados. Os 

commodities, o setor de mineração vi-

venciou forte redução dos investimentos nos últimos anos. A redução dos investimentos 

em novos projetos, com impacto sobre a oferta futura, e a manutenção das taxas de cres-

A exemplo dos demais setores extrativos, o movimento de exaustão natural das 

minas exige dos agentes a manutenção de ritmo de investimentos adequado à provisão 
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que o cenário atual de crescimento do produto mundial e de elevação de preços possa 

impulsionar fortemente a retomada de um ciclo mais vigoroso de investimentos no país. 

Gráfico 1 | Investimentos na mineração e índice de preços de metais (ferro, cobre, ouro, níquel)

Fonte: Elaboração própria, com base nos anuários estatísticos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (último publica-
do em 2010, ano-base 2009) e dados do International Monetary Fund (IMF).

. 

de mineração e metalurgia. A segunda seção descreve um conjunto de agendas de destra-

com o potencial de projetar o Brasil como importante fornecedor de materiais nobres de 
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Deficiências e entraves ao desenvolvimento

• -

• 

• 

• custo elevado de capital.

jurídica/regulatória, destacada por diversos representantes do setor industrial, no 

tributários.

Escassez de recursos adequados para mineração

atividades de mineração no Brasil parece ser mais uma face do baixo grau de importância 

Austrália, Canadá e Estados Unidos iniciaram o levantamento geológico de seus territórios 

o nível de conhecimento da geologia 

do Brasil em muitas regiões seria ainda incipiente, restando muito a fazer para ter um 

 

O Brasil apresenta sistematicamente um baixo volume de investimentos em pesquisa 

e exploração mineral, fase inicial e determinante para o desenvolvimento da mineração, 

Cabe destacar a crítica situação do Brasil, no campo do investimento em explora-

-
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Tabela 2 | Investimentos em exploração mineral de metais básicos, participação por países

Participação mundial (%) 2014 2015 2016

Canadá

Austrália

EUA

Chile

Peru

Brasil 3% 3% 4%

Investimento total (US$ bilhões) 11,36 9,2 6,89

Fonte: Elaboração própria, com base em S&P Global Market Intelligence.

Recursos para pesquisa mineral

programas de levantamento do serviço geológico brasileiro, a Companhia de Pesquisa 

resultados dos primeiros levantamentos de potencial mineralógico cumprem o papel de 

-

presas se encarregam de aportar o capital de risco para desenvolvimento dos projetos de 

maior retorno esperado.

O serviço geológico brasileiro sofre recorrentemente com a falta de recursos para a 

recursos destinados à CPRM para execução do programa de geologia, mineração e trans-

das chamadas junior companies de mineração, empresas dedicadas à exploração mineral 

e ao desenvolvimento de recursos naturais para transformá-los em ativos minerais e 

atrair investimentos.

encontram nas bolsas de valores locais a principal fonte de recursos para o desenvol-

vimento das jazidas. De investidores institucionais a pequenos investidores, pessoas 

físicas, todos compreendem o risco e o potencial de retorno para a tomada de decisão de 
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Financiamento ao desenvolvimento de mina e implantação

Na fase de desenvolvimento de mina, quando já há conhecimento do potencial da 

com grande parte da captação via equity, combinada com captação de dívida via project 

 e garantia dos ativos, incluindo os direitos minerários. No entanto, há no Brasil 

de reservas e as lacunas regulatórias quanto aos procedimentos de execução e excussão 

dos ativos minerários dados em garantia.

como garantia de dívida no Brasil e diminuem as possibilidades de captação das empresas, 

com impacto mais pronunciado sobre as MPMEs. 

Morosidade e incerteza dos processos de licenciamento ambiental

de uma atividade econômica. Busca-se o desenvolvimento sustentável do país com o  

compartilhamento da responsabilidade para a conservação ambiental. 

-

-

ambiental, o responsável deve providenciar o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental  
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etapas burocráticas para a concessão do licenciamento e relativamente pouca infraes-

trutura para os órgãos licenciadores, acarretando atrasos e custos maiores. Tudo isso 

da mineração, dado o caráter cíclico dos investimentos e o nível de competição global no 

setor. Alguns desses aspectos serão abordados brevemente a seguir.

para um processo conservador, incerto e lento.1

do que à reparação dos impactos ambientais relativos às iniciativas econômicas invertidas. 

-

xador do Canadá no Brasil, um dos países mais desenvolvidos na exploração de projetos 

Assimetria e perdas tributárias à indústria siderúrgica

A quantidade e a cumulatividade de impostos indiretos no sistema tributário brasileiro, 

Custo tributário sobre exportações

Esses resíduos decorrem principalmente da diferença entre os impostos cumulativos 

1

concomitante das licenças. No entanto, trata-se de lei aplicável a apenas uma unidade da federação.
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indústrias instaladas no país.

Para diminuir o efeito negativo da tributação sobre a competitividade das expor-

-

me Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 

 

-

centuais de devolução bem abaixo do percentual de resíduos tributários não recuperáveis, 

como pode ser observado a seguir.

• 

• 

• 

• 

• 

Outras assimetrias externas e internas

os investimentos em novas plantas siderúrgicas no Brasil, em comparação com os demais 
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-

tária total sobre a construção em estruturas metálicas e sobre construção em concreto. 

contribui para a manutenção do baixo consumo per capita de aço brasileiro.  

Custo elevado de capital

Brasil pesa negativamente sobre a competitividade de produtos metálicos e siderúrgicos 

-

países produtores de aço.

Vale destacar que essa desvantagem competitiva foi apurada mesmo diante do apoio 

-

-

Agendas de destravamento: promoção de crescimento  
sustentado

-

são elencadas propostas com o objetivo de pavimentar o desenvolvimento sustentado 

dos setores de mineração e metalurgia, com foco no aprimoramento dos processos 

de licenciamento ambiental, na promoção de isonomia tributária e na adequação do  

custo de capital.
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Racionalização do licenciamento ambiental com foco na redução de  
incertezas e agilização dos processos

As oportunidades associadas à melhoria dos processos de licenciamento ambiental 

-

a interlocução entre órgãos ambientais, empresas e comunidades.

Nesse sentido, propõe-se o fortalecimento de instâncias de articulação dos órgãos 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) com foco no compartilhamento de 

informações, instrumentos e normas processuais que permitam garantir o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente. Deve ser possível 

dos processos. É preciso promover a difusão das melhores práticas de gestão e incentivos 

seu arrastamento, sem decisão, por longos períodos. O trabalho deve contemplar também 

a capacitação de câmaras técnicas setoriais, a exemplo da Câmara Técnica Especializada 

aprimoramento de seus processos de licenciamento. Mesmo nos Estados Unidos, onde os 

empresas declaram se deparar com um cenário mais favorável, pela maior previsibilidade 

-

debatidas com vistas a assegurar o adequado cumprimento do papel dos órgãos ambientais 

licenciadores, a exemplo de análise publicada pelo Ibama logo após a apresentação do parecer.

No entanto, o longo período de tramitação e diversos apensos ao referido projeto de 

-

buscam integrar desde propostas pontuais de aperfeiçoamento, a exemplo da obrigação 
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Garantir isonomia tributária e de custo financeiro em relação a 
competidores internacionais

dedicar esforços ao estudo e ao reconhecimento da contribuição dos setores industriais 

brasileiros sobre renda, arrecadação e emprego, o que passa necessariamente pela com-

preensão do efeito multiplicador do setor.

-

tributárias intersetoriais, com punição à agregação de valor, representada pela tributação 

mais elevada incidente sobre a indústria de transformação. 

dos impactos sobre a competitividade da produção nacional e a geração de emprego e renda. 

Como destacado por especialistas da indústria, os movimentos de abertura comercial 

unilateral encampados pelo governo brasileiro, sem negociação de contrapartidas, podem 

destruir cadeias produtivas no Brasil. 

-

principais países exportadores de produtos industriais. Esses investimentos devem ser 

aos seus objetivos, efetividade e capacidade de retroalimentar um processo virtuoso de 

expansão dos investimentos.

Impacto sobre o investimento: cenário de destravamento

As agendas de destravamento descritas acima deverão ser contempladas no esforço 

contínuo dos agentes públicos e privados dos setores de mineração e metalurgia para o 
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alcance de um crescimento sustentado, em linha com uma meta de crescimento esperada 

No caso da mineração, o cenário de crescimento da economia mundial, elevação 

de preços das commodities

ambiental poderá representar uma retomada do volume de investimentos próximo ao 

a expressiva elevação dos preços das commodities

investimentos em expansão da capacidade de produção, principalmente de ferro, ouro, 

manutenção da capacidade produtiva. 

capital e no cenário de crescimento sustentado apontado, projeta-se um crescimento 

 

Apesar da elevada ociosidade da capacidade instalada atual, na siderurgia, setor mais repre-

sentativo, esse crescimento representará desde já um aporte adicional de investimentos de 

retomada da produção de aço em unidades paralisadas. Os investimentos do setor deverão se 

-

Agenda de potencialização e transformação

Esta seção apresenta um conjunto de agendas que poderão representar um novo pa-

tamar de aproveitamento do potencial mineral brasileiro.

Desenvolvimento de mecanismos de incentivo e financiamento 
aos investimentos em pesquisa mineral e desenvolvimento de 
empreendimentos mineiros

O Brasil registra investimentos em pesquisa mineral muito inferiores ao seu potencial 

reconhecimento da importância da atividade mineral para a economia brasileira, seguida de 

Atualização e alinhamento da metodologia de mensuração de reservas minerais  
brasileiras aos padrões e melhores práticas internacionais
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da Indústria Mineral Brasileira, lançado na mesma data pelo Governo Federal, incluiu 

essa proposta. No entanto, a referida medida provisória caducou por não ter sido votada 

a tempo pelo Congresso Nacional.

Constituição e operacionalização de fundo de investimento em participações com 
vocação para o setor mineral

Mecanismo que poderá estimular e desenvolver a via de captação de recursos para 

private equity e 

venture capital -

companhia de mineração, de mesmo nome. 

-

balho de aproximação entre boas oportunidades de investimento e gestores de recursos, 

investimentos com foco em inovação e sustentabilidade mapeados no setor.

Estruturação de programas de parceria público-privada para financiamento a atividades 
de pesquisa e exploração mineral em parceria com o serviço geológico brasileiro

-

timento conjunto com a CPRM, dedicado ao aprofundamento do conhecimento geológico 

Mapeamento e adoção das medidas necessárias para a promoção do uso de ativos 
minerários como garantia para financiamentos por dívida

-

pecialistas jurídicos, entes de governo e empresas para detalhamento de plano de ação 

orientar a cessão ou o arrendamento desses direitos.
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para o desenvolvimento de empresas emergentes.

Mineração e metalurgia de reduzido impacto ambiental, com foco no 
desenvolvimento e difusão de processos, equipamentos, softwares e  
sistemas mais eficientes para mineração e transformação mineral

Presume-se que a próxima fronteira de mercado será a sustentabilidade. Produtos e proces-

sos mais sustentáveis deverão experimentar as maiores taxas de expansão nos próximos anos. 

No Brasil, há o desenvolvimento de tecnologias inovadoras em processos e equipa-

mentos de mineração e de siderurgia mais sustentáveis, que poderão promover o país ao 

papel de fornecedor de tecnologias sustentáveis aplicadas a esses setores. O Inova Mineral2 

contemplando o desenvolvimento de sistemas e tecnologias para monitoramento de 

barragens de rejeitos e a recuperação e a transformação de resíduos em coprodutos.

-

A comparação com grandes países mineradores revela a vantagem brasileira em relação 

à geração de energia limpa e baixo uso de combustíveis fósseis. Nesse sentido, uma agenda 

que promova a vocação minerometalúrgica brasileira conjugada ao potencial de liderança 

para uma economia de baixo carbono poderá alavancar o setor.

• -

• recuperação e reaproveitamento de resíduos e elementos dispersos, incluindo 

• 

• 

2
pelo BNDES e pela Finep para fomento, seleção e apoio de planos de investimento em inovação.
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• 

• 

• -

Trata-se de tecnologias representadas tanto na engenharia de novos processos quanto 

embarcadas em novos equipamentos e em softwares e sistemas integrados de sensores para 

-

doras e exemplo dessa integração de tecnologias para controle e automação relacionadas 

à chamada Internet das Coisas aplicada à mineração. De acordo com especialistas do setor 

de mineração, há tecnologias que permitem a viabilidade de novos projetos licenciados 

menor impacto sobre o ambiente.  

transformação mineral.

Impacto sobre o investimento: cenário de potencialização produtiva

O avanço das agendas descritas acima deverá representar um salto da contribuição 

capacidade produtiva brasileira. 

de captação via mercado de capitais, espera-se que os investimentos na mineração pos-

expansão dos investimentos em mina e nas usinas.

-

cadas à mineração e ao desenvolvimento de materiais contribuirá para o alcance de um 

-

-

to adicional sobre volume e regularidade dos investimentos. Nesse cenário, a siderur-
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Agenda de transformação: desenvolvimento de cadeias 
produtivas de elevada tecnologia e baixo carbono baseadas  
na produção de materiais de alto desempenho

de atividades e produtos de baixo carbono, como a expansão da geração de energia eólica 

biomassa. Segundo fornecedores da cadeia eólica, o país tem os melhores ventos do 

bastante favorável à geração de energia solar.

-

mo de materiais de alto desempenho, como os ímãs permanentes de terras raras, baterias 

Nesse sentido, o Brasil poderá se apropriar da demanda advinda desses setores para o 

desenvolvimento de cadeias produtivas com base em materiais avançados. 

-

desenvolvimento rápido de novos materiais e equipamentos que suportem essa produção 

novos aços mais resistentes e mais leves.

As empresas envolvidas no desenvolvimento dessas tecnologias são, em geral, de 

grande porte, fornecedoras de ligas e materiais, ou indústrias demandantes de materiais 

-

com grande parte da infraestrutura necessária, a qual será fortalecida por meio de projetos 

em andamento e a serem executados nos próximos anos.

O aproveitamento do potencial mineral brasileiro a partir do desenvolvimento tec-

economias de baixo carbono.
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Considerações finais

Apesar da relevante participação na economia nacional, os setores de mineração e 

Destravar

• Aprimoramento do licenciamento ambiental com foco na redução de incerte-

• -

tidores internacionais.

Potencializar

• -

• -

• -

• -

to a atividades de pesquisa e exploração mineral em parceria com o serviço 

• mapeamento e adoção das medidas necessárias para a promoção do uso de 

• -

mento de tecnologias inovadoras em processos e equipamentos de mineração 

e de metalurgia mais sustentáveis.

Transformar

Desenvolvimento de cadeias produtivas de elevada tecnologia e baixo carbono ba-

seadas na produção de materiais nobres de alto desempenho.

Nesse sentido, a expansão em curso e projetada da demanda associada, por exem-
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A partir do desenvolvimento dessas agendas, vislumbra-se o alcance de taxas robustas 

de investimentos na mineração e na siderurgia, setor mais representativo da metalurgia, 

Tabela 3 | Investimento médio anual esperado em cada cenário – 2018-2035 – (R$ bilhões)

Setor de atividade Destravar Potenciar/Transformar

Mineração*

Siderurgia

Fonte: Elaboração própria.

* Os valores de investimento estimados consideraram, além do investimento médio anual observado no último ciclo de expansão, a 
estimativa de investimento indicada no âmbito do Plano Nacional de Mineração 2030.

 

desenvolver o potencial vislumbrado dos setores de mineração e metalurgia no Brasil.
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