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RESUMO

A exemplo de outras grandes empresas multinacionais, as mineradoras estruturam cadeias 

globais de valor (CGVs) adquirindo insumos e serviços de uma quantidade cada vez maior 

de fornecedores altamente qualificados, situados em países em desenvolvimento, como os da 

América Latina, região rica em recursos. Contudo, estudos empíricos recentes sobre as CGVs de 

mineração nessa região sugerem que mesmo os fornecedores locais mais inovadores encontram 

dificuldades para explorar as suas inovações nos mercados locais e estrangeiros. Usando 

um quadro conceitual que combina a literatura sobre inovação e CGVs, este estudo analisou 

como diferentes fatores em nível global/regional, e em nível local, de empresa, interagem e se 

combinam de forma a influenciar e moldar o nível de competências e aquisição de capacidades 

inovadoras de fornecedores locais no setor de mineração do Brasil. O estudo explorou essas 

questões usando dados primários coletados em 2019 no país, assim como fontes secundárias 

diversas. As principais conclusões do estudo revelam: 

• as estratégias usadas por fornecedores nacionais para desenvolver soluções inovadoras 

para grandes mineradoras;

• como maior nível de preocupação com saúde e segurança instigaram a inovação após os 

conhecidos desastres socioambientais de Mariana e Brumadinho;

• capacidades de inovação dos fornecedores brasileiros para o setor de mineração, 

anteriormente desconhecidas no mundo; e

• os principais obstáculos ao desenvolvimento de práticas inovadoras entre os fornecedores 

nacionais. 

A partir das conclusões do estudo, propõe-se um conjunto de políticas públicas capazes 

de incentivar as grandes mineradoras a adquirirem, com maior frequência, produtos e serviços 

inovadores de fornecedores nacionais do setor. São ainda discutidas oportunidades que, tal 

como a “Corrida do Cobre” no Brasil, poderiam estimular mais inovações na mineração.

Códigos JEL: O13, O31, Q56, L72, M11

Palavras-chave: inovação, tecnologia, incentivos de inovação, gestão de inovação, processos de 

inovação, empresa de inovação, inovação tecnológica, fornecedores, metais, cadeias de valor, 

políticas governamentais, políticas públicas, impacto ambiental, sustentabilidade, commodities, 

minas, mineração, extração, recursos naturais, cobre. 
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INTRODUÇÃO
1.

O Brasil tem uma forte tradição de produção e exportação de commodities e é um dos principais 

fornecedores globais de produtos minerais. A extração de minerais metálicos e não metálicos 

ocorre em todo o vasto território brasileiro. O minério de ferro é, de longe, o produto mineral 

mais conhecido do país, representando mais de 70% da produção comercializada, seguido do 

cobre, com 9%. Contudo, descobertas recentes e grandes jazidas conhecidas de cobre sugerem 

que o seu potencial ainda está por se realizar (ANM, 2020a).

A sofisticação e variedade de fornecedores e prestadores de serviços nacionais e internacionais 

para o setor de cobre e para o setor de mineração no Brasil como um todo são assombrosas. 

Essa variedade foi desenvolvida graças à dispersão do setor de mineração em todo o território 

brasileiro, criando oportunidades para equipamentos, tecnologias e serviços de mineração 

adequados a ambientes tropicais, terras indígenas e lugares remotos, assim como desertos, 

zonas urbanas e regiões montanhosas. Contudo, após a crise econômica de 2014–2018, muitas 

empresas nacionais desapareceram ou foram absorvidas por multinacionais. Esse fato criou 

certo vácuo de informações sobre os fornecedores sobreviventes e sobre a sua capacidade de 

atuar e prosperar como parceiros inovadores das mineradoras.

Este estudo busca contribuir para haver melhor compreensão sobre as principais oportunidades 

e desafios para o desenvolvimento de uma massa crítica de fornecedores locais inovadores, 

capazes de apoiar a diversificação, a inovação e o crescimento da produção de cobre no Brasil. 

Mais particularmente, tem-se por objetivo entender se e como a atual organização da cadeia de 

valor da mineração de cobre do país está criando oportunidades para os fornecedores locais 

inovarem, e em que medida políticas públicas poderiam incentivar esse processo.

Para explorar as questões de pesquisa propostas, a cadeia de valor do cobre no Brasil foi 

mapeada visando identificar os elos em que os fornecedores nacionais tendem a ter maior 

participação.
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O estudo concentra-se no estágio da cadeia referente à mineração: exploração, construção 

da mina e operação. Uma vez que o objetivo era identificar práticas inovadoras, realizou-se uma 

pesquisa de campo em que foram selecionados para participar de entrevistas em profundidade, 

um grupo de fornecedores locais que operam nos segmentos considerados estratégicos para 

a mineração. Portanto, há um viés proposital na pesquisa no sentido de que se favorece a 

participação de empresas inovadoras. O estudo explora os desafios que fornecedores locais 

enfrentam ao entrar na cadeia de valor da mineração e quais estratégias permitiram superar 

esses desafios. Outra área importante da pesquisa refere-se a como os fornecedores adquiriram 

as capacidades e os recursos que têm lhes permitido manter suas posições como fornecedores 

inovadores para os seus clientes.

O estudo também examinou o contexto institucional da mineração no Brasil. Pesquisas 

bibliográficas e entrevistas com mineradoras, fornecedores de mineração, instituições 

governamentais e outras partes interessadas importantes do setor foram essenciais para entender 

o marco institucional da mineração no país, as instituições que afetam o setor e os seus papéis, 

assim como as leis e regulamentações pertinentes que promovem ou entravam o crescimento 

sustentável da mineração de cobre no país.

O documento está organizado como segue. A próxima seção contém uma breve discussão 

sobre o quadro conceitual, define os objetivos e traz um resumo da metodologia adotada no 

estudo. A seção seguinte apresenta um panorama geral da atividade mineradora no Brasil, 

sobretudo do cobre, visando posicionar a cadeia de valor no contexto brasileiro. Em seguida, 

analisam-se as principais evidências coletadas durante o trabalho de campo com respeito a 

empresas brasileiras, sua participação na cadeia de valor e seu processo de desenvolvimento 

como fornecedores na cadeia de suprimentos. A seção final destaca as conclusões principais do 

trabalho e oferece recomendações de políticas públicas para o fortalecimento da cadeia de valor 

e do processo de inovação na cadeia de mineração do cobre e de mineração de modo geral.
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MARCO CONCEITUAL, 
OBJETIVOS E METODOLOGIA

2.

Em contraste com a visão pessimista, segundo a qual os recursos naturais são uma maldição para 

o desenvolvimento econômico, estudos recentes sobre inovação argumentam que mudanças 

substanciais em instituições internacionais, mercados e tecnologias, comuns nas últimas 

décadas, criaram um conjunto novo e mais diversificado de oportunidades para que países em 

desenvolvimento deem origem a setores dinâmicos e inovadores baseados em reservas de recursos 

naturais (Marin, Perez e Navas-Aleman, 2015; Pérez, 2010). Não por acaso, a literatura apresenta 

um grande desafio aos pesquisadores que buscam compreender essas novas oportunidades. 

Argumenta-se aqui que embora seja importante compreender a trajetória seguida por países 

que conseguiram usar recursos naturais com sucesso para o desenvolvimento econômico (por 

exemplo, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos), também é crucial compreender quais novas 

oportunidades e desafios os países ricos em recursos naturais enfrentam no atual contexto, a fim 

de melhor subsidiar a tomada de decisão no âmbito das políticas públicas.

O setor de mineração oferece uma excelente oportunidade de pesquisa, pois está passando 

por experiências e mudanças importantes, capazes de criar oportunidades de diversificação, 

inovação e crescimento. Desde a década de 1970, a atividade mineradora tem sofrido considerável 

transformação, registrando, segundo diversos autores (Bloch e Owusu, 2012; Figueiredo e Piana, 

2016; Molina, 2017; Morris, Kaplinsky e Kaplan, 2012; Stubrin, 2017; Urzúa, 2011):

• uma combinação de crescimento, deslocamento internacional e inovação;

• um processo de rejuvenescimento tecnológico a partir do qual uma grande quantidade 

de inovações tecnológicas e melhorias nos processos de exploração, mineração e 

processamento mineral têm impulsionado o desenvolvimento do setor;

• uma mudança na organização da produção, com uma tendência de desintegração vertical 

e internacionalização de grandes mineradoras; e

• o surgimento, em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento, de fornecedores 

especializados e baseados em conhecimento intensivo. 
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Seguindo o exemplo de outras grandes empresas multinacionais, as mineradoras desenvolvem 

cadeias globais de valor (CGVs) adquirindo insumos e serviços de um leque cada vez mais 

amplo de países, criando, por essa via, oportunidades e desafios para fornecedores em países 

em desenvolvimento, como os da América Latina. 

Este estudo explora oportunidades e desafios relacionados ao desenvolvimento do setor de 

mineração, de forma que se promova a inovação entre os fornecedores nacionais e se reforce a 

sua integração às cadeias de valor da mineração do cobre no Brasil. O estudo tem por objetivo:

• compreender e mapear a cadeia de valor do cobre no Brasil, identificando protagonistas, 

atividades e instituições envolvidos na cadeia, assim como as suas principais 

particularidades e características;

• identificar os estágios ou atividades da cadeia de valor do cobre no Brasil nos quais 

os fornecedores nacionais atuam (excluindo-se commodities simples como energia, 

transportes e alimentos);

• identificar  inovações entre os fornecedores e os principais fatores que obstruem ou 

facilitam a sua atuação;

• explorar oportunidades e identificar obstáculos  ao desenvolvimento de inovações 

enfrentados pelos fornecedores locais em seu relacionamento com as principais empresas 

das cadeias de valor da mineração;

• explorar como a governança (vínculos na cadeia de valor) limita ou aumenta as chances 

dos fornecedores para desenvolver e aplicar soluções inovadoras; e

• identificar possíveis  políticas públicas  de apoio às capacidades de inovação dos 

fornecedores da cadeia do cobre.

Em prol desses objetivos, o quadro teórico do estudo combina contribuições da literatura em duas 

áreas: inovação e CGVs. A literatura sobre inovação é vasta, mas o presente estudo concentra-se 

em uma combinação da abordagem das capacidades (Bell e Pavitt, 1992, 1995; Figueiredo, 2006; 

Lall, 1992, 2001) e da visão baseada em recursos (Penrose, 1959; Prahalad e Hamel, 1990; Teece, 

Pisano e Shuen, 1997) para capturar os fatores internos que afetam a aquisição de capacidades 

inovadoras.

A abordagem das capacidades usa descrições e comparações para identificar diferentes 

níveis de consecução (do básico ao avançado) de capacidades inovadoras nas empresas. 

Uma ferramenta importante consiste em examinar as inovações ou decisões importantes de 

uma empresa de forma a coletar dados sobre os conhecimentos e esforços anteriores que lhe 

permitiram adquirir novas capacidades. Na sua forma original, essa abordagem enfoca inovações 

tecnológicas.

A visão baseada em recursos postula que cada empresa detém e controla um conjunto 

único de recursos estratégicos tangíveis e intangíveis (inclusive capacidades) que lhe dá mais 

competitividade (Barney, 1991; Penrose, 1959). Além da sua natureza tácita (Polanyi, 1962, 

1966) e de estar incorporado em relações e pessoas, o conhecimento intangível tem uma 

terceira dimensão que dificulta a cópia por concorrentes e, portanto, faz parte dos recursos 

de uma empresa: depende da trajetória. A dependência de trajetória (David, 1986; Teece, 1988) 

essencialmente argumenta que o que uma empresa poderá fazer amanhã baseia-se, em grande 
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medida, no que pode fazer hoje. Um fornecedor da cadeia de valor do cobre que enfrenta 

obstáculos para ampliar e adquirir capacidades em atividades de maior valor agregado em um 

país em desenvolvimento pode continuar preso à sua atividade principal atual em decorrência da 

dependência de trajetória e ser ultrapassado ou controlado por outras empresas.

A literatura sobre CGV também explora a aprendizagem e modernização tecnológicas nas 

empresas, mas enfatiza o papel das relações de poder e de questões de governança para explicar 

as diferentes taxas de sucesso de aprendizagem em pequenas empresas (Gereffi, 1994, 1999). Ao 

exercer o poder, as empresas líderes em CGVs (inclusive empresas nacionais) exercem grande 

influência na distribuição de capacidades e ganhos entre as empresas participantes (Kaplinsky 

e Morris, 2001). Há diferentes tipos de governança da cadeia, baseados em diferentes níveis de 

controle das capacidades estratégicas e diferentes níveis de dependência entre as empresas 

fornecedoras e a empresa líder (Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005; Humphrey e Schmitz, 2004):

• hierarquia (o comprador é proprietário do fornecedor; por exemplo, o comércio entre 

uma empresa multinacional e suas subsidiárias);

• redes cativas (uma empresa define todos os parâmetros e controla as outras empresas 

da cadeia);

• redes modulares (empresas atuam em estreita colaboração, com capacidades estratégicas 

complementares, e nenhuma empresa exerce um controle desmedido sobre a outra); e

• condições normais de concorrência no mercado (não há necessidade de colaborações 

estreitas, pois o produto é padrão e está amplamente disponível).

Com respeito a capacidades inovadoras que poderiam aprimorar e fortalecer os fornecedores de 

insumos e prestadores de serviços e, eventualmente, levá-los a competir com as empresas líderes, 

elevando sua posição funcional na cadeia, a literatura sobre CGV constata que redes cativas são: 

(i) as menos propícias para a aquisição dessas capacidades; e (ii) o tipo de governança mais 

comum entre os produtores em países em desenvolvimento quando aderem a CGVs (Schmitz, 

2004; Giulianni, Pietrobelli e Rabellotti, 2005, Navas-Aleman, 2011).

No setor de mineração, as questões de poder parecem ter importância crucial, pois a cadeia 

de valor tende a ser dominada por grandes empresas, havendo considerável assimetria de poder 

entre as grandes mineradoras de países desenvolvidos e fornecedores locais nos países em 

desenvolvimento.

A integração da literatura sobre inovação e sobre CGV deu ao estudo uma visão abrangente 

sobre como os fatores que operam em nível global/regional por um lado, e em nível das empresas, 

por outro, interagem entre si de modo a influenciar e explicar a aquisição de capacidades por 

parte dos fornecedores locais.

Com base nessa interação, considerou-se três tipos de capacidades importantes para os 

fornecedores locais inovarem no setor de mineração:

1. tecnologia

 – nova para a empresa, para o país e para o mundo

 – produto, processo, marketing e organização;

2. negociação/colaboração com outras empresas (na governança da cadeia de valor);

3. negociação/colaboração com universidades, centros de pesquisa e outras entidades.
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Esse quadro conceitual permitiu explorar fatores destacados por estudos empíricos recentes 

sobre as cadeias de valor da mineração no Peru, Chile e Brasil, os quais demonstraram que as 

questões de governança afetam as oportunidades de crescimento dos fornecedores locais e 

a sua participação na cadeia de valor (Molina, 2018; Pietrobelli, Marin e Olivari, 2018; Stubrin, 

2017). Esses estudos demostraram que várias empresas desses três países puderam aproveitar 

oportunidades oferecidas por novas tecnologias, como TI ou biotecnologia. Contudo, as 

oportunidades de inovação foram restringidas pelo pouco apoio das maiores mineradoras aos 

fornecedores locais no processo de desenvolvimento da inovação (Molina, 2018; Stubrin, 2017). 

A governança hierárquica dessas cadeias de valor não favoreceu os vínculos de qualidade entre 

as empresas líderes e os fornecedores, reduzindo o potencial de aprendizagem e inovação 

dos últimos. As evidências também mostraram que fornecedores locais tendem a ter grandes 

capacidades tecnológicas, mas encontram mais dificuldades para desenvolver capacidades não 

tecnológicas (por exemplo, negociar com grandes mineradoras, encontrar espaços experimentais 

para testar as suas inovações e desenvolver uma estratégia comercial eficaz) para explorar as 

suas inovações em mercados locais e estrangeiros (Marin, Dantas e Obaya, 2016).

Este estudo explorou essas questões usando dados primários coletados no Brasil, assim como 

fontes de dados secundários.

Metodologia

Embora o enfoque do estudo tenha sido a cadeia de valor do cobre e, mais precisamente, 

os fornecedores nacionais que a integram, ficou claro que a maioria dos fornecedores não 

segrega as suas atividades de acordo com os minérios que os seus clientes produzem. Na 

maioria dos casos, os serviços ou produtos dos fornecedores podem ser compatíveis com 

diferentes minérios e mineradoras, o que torna extremamente difícil isolar a cadeia de valor 

do cobre das de outros minérios. Portanto, embora a cadeia de valor do cobre seja o foco 

principal deste estudo, muitas das empresas fornecedoras entrevistadas também atuam em 

diferentes cadeias no setor mineral. Como resultado, algumas das conclusões do estudo 

provavelmente refletem práticas mais amplas do setor de mineração e, em termos gerais, são 

aplicáveis para além da cadeia de valor do cobre.1

Além disso, embora fosse possível analisar a inovação em diferentes estágios do ciclo de 

mineração e em diferentes setores, concluiu-se que seria menos prático analisar a inovação de 

acordo com o porte e nível da empresa. Não foi possível comparar o tamanho da amostra com 

toda a população, pois não há listas confiáveis ou completas de fornecedores das cadeias de valor 

da mineração. Outras tentativas de acessar números de empresas do setor foram feitas, como 

pesquisas do IBGE (PIA Produto, PIA Empresa, PINTEC), mas todas esbarravam na variedade de 

códigos de classificação e imprecisão quanto ao vínculo (para alguns códigos) com o segmento 

em estudo.

1 A pesquisa paralela sobre a cadeia de valor realizada na Argentina como parte desta mesma iniciativa do BID deparou-se 
com questões similares; portanto, no conjunto, os estudos oferecem uma visão mais geral sobre o setor de mineração.
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O mapeamento do contexto institucional e regulatório da mineração no Brasil foi realizado 

com base em entrevistas com órgãos regulatórios, associações comerciais e órgãos estaduais 

responsáveis pela formulação de políticas referentes à mineração.

O trabalho de campo foi desenvolvido em duas fases:

1. uma fase exploratória para familiarização com o panorama institucional e empresarial 

da mineração e para coletar fontes importantes de dados. Durante essa fase, utilizando-

se roteiro semiestruturado, foram realizadas 25 entrevistas em profundidade (três 

com grandes mineradoras, três com fornecedores de mineração e 19 com instituições 

governamentais e técnicas) entre fevereiro e maio de 2019;

2. uma fase de pesquisa quantitativa, consistindo em 28 entrevistas com questionário 

estruturado aplicado a fornecedores e prestadores de serviços, três dos quais haviam 

sido entrevistados na fase exploratória.

No caso da fase exploratória, as evidências foram coletadas usando-se instrumentos de pesquisa 

diferenciados para empresas, instituições e fornecedores. As entrevistas para a fase quantitativa 

começaram em fins de julho, com a realização de 26 em Minas Gerais, duas no Pará e uma no 

Rio Grande do Sul. Observe-se que nenhum dos fornecedores selecionados era uma startup; 

contudo, durante a fase exploratória, uma visita ao Mining Hub, em Belo Horizonte, viabilizou 

conversas com várias startups.

Informações complementares foram coletadas mediante a participação em eventos 

especializados no Brasil (por exemplo, EXPOSIBRAM), a análise de relatórios e documentos do 

setor e visitas a minas de cobre (Chapada, em Goiás, e Salobo, no Pará).

Como critério básico de identificação dos fornecedores locais estratégicos para a mineração 

considerou-se as empresas nacionais que forneciam bens e/ou serviços especializados 

considerados estratégicos para a cadeia de valor da mineração em termos de valor monetário, 

poder discricionário ou conhecimentos e capacidades produtivas únicos. Assim, por exemplo, 

fornecedores que agregam valor monetário são aqueles cujos produtos ou serviços representam 

uma parcela significativa dos custos de mineração (tal como é o caso das  máquinas e 

equipamentos). Já entre os fornecedores com poder discricionário, figuram laboratórios que 

oferecem testes e certificações. Por fim, considerou-se fornecedores estratégicos em termos de 

conhecimentos e capacidades produtivas únicos aqueles que desenvolvem bens e serviços para 

as fases de construção e operação na mineração. Portanto, deliberadamente foram excluídas 

empresas que fornecem produtos ou serviços genéricos e de menor valor agregado, como 

serviços gerais de transporte ou alimentação.

O processo de seleção teve três estágios:

1. na fase exploratória, coletou-se a maior quantidade possível de listas confiáveis de 

fornecedores. O Brasil não tem um cadastro oficial de fornecedores de mineração, 

e as classificações das estatísticas nacionais tendem a incluir fornecedores de cobre 

com todos os fornecedores de cadeias de valor de metais não ferrosos. Além disso, os 
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fornecedores do setor de ferro geralmente trabalham com empresas que extraem cobre 

e outros minérios;2

2. foram identificadas empresas consideradas como inovadoras ou estratégicas por outras 

empresas e instituições do setor;

3. usou-se a técnica de amostragem em bola de neve, solicitando aos entrevistados que 

indicassem outras empresas adequadas para o estudo. Essa é uma técnica de amostragem 

clássica utilizada em estudos sobre cadeia de valor e que tem se mostrado útil para 

construir uma amostra quando não há uma listagem abrangente da população da cadeia 

de valor. 

Dois fatores criaram desafios particularmente importantes para o trabalho de campo. 

Primeiramente, no decorrer de 2019, as repercussões do desastre de Brumadinho aumentaram 

a relutância das mineradoras (e seus fornecedores) em conceder entrevistas. Depois, uma crise 

imprevista no mercado de aviação civil aumentou os preços das passagens aéreas para além do 

orçamento original, o que forçou os autores a repensar o tamanho da amostra e a quantidade de 

membros da equipe envolvidos no trabalho de campo. Contudo, não obstante essas dificuldades, 

os objetivos da pesquisa foram cumpridos, e a qualidade dos dados coletados permaneceu 

elevada. Se a pesquisa tivesse sido impedida por essas circunstâncias e adiada para 2020, teria 

encontrado uma crise muito pior: a COVID-19.

Instrumento para a pesquisa junto aos fornecedores

Como já ressaltado, a coleta de dados junto aos fornecedores se deu por meio de um questionário 

semiestruturado. O questionário foi organizado da seguinte forma:

• características da empresa: titularidade, histórico, data de fundação, atividade, produtos 

e serviços principais e vantagem competitiva;

• tipo, origem e características dos principais clientes e fornecedores: quantidade, 

nomes e tipos dos clientes principais; setor de atuação dos clientes (mineração ou 

outro); proporção dos clientes principais no total das vendas; fornecedores principais; 

insumos principais adquiridos pelos clientes; e participação de capital estrangeiro/local 

na empresa;

• participação na cadeia de valor da mineração: principais elos da cadeia aos quais a 

empresa fornece insumos e serviços;

• tamanho da empresa e indicadores de desempenho: vendas, quantidade de funcionários, 

exportações e rentabilidade (2018 e 2013–2018);

• capacidades tecnológicas: qualificações de recursos humanos, iniciativas de inovação 

e resultados, fontes de informações e conhecimentos necessários para inovar, principais 

áreas tecnológicas, papel da regulação nas atividades de inovação e direitos de 

propriedade intelectual;

2 A falta de uma lista clara causou grandes problemas para a metodologia. 
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• capacidades não tecnológicas: estrutura da empresa, processos de decisão e principais 

obstáculos enfrentados ao lançar uma inovação no mercado;

• governança: tipos e características dos vínculos com clientes, órgãos governamentais 

locais, instituições financeiras, câmaras de comércio e instituições de conhecimento.

As entrevistas foram realizadas em um período de seis semanas, a partir de 29 de julho de 2019, 

seguido de um período de 10 dias de entrevistas telefônicas a partir de 16 de setembro de 2019. 

Em média, cada entrevista durou 1 hora e 54 minutos. 
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A CADEIA DE VALOR DA MINERAÇÃO 
DE COBRE NO BRASIL

3.

Fontes: ANM (2020b) e IBRAM (2019a).

  Figura 1.  Distribuição da produção 
  de minerais metálicos no Brasil, 2018 
  (% do valor total de US$ 34 bilhões)

Panorama geral

O Brasil é um país com forte tradição de produção e exportação de commodities e é um dos 

principais competidores globais em produtos minerais. O Brasil é o maior exportador de nióbio, 

o segundo maior exportador de minério de ferro e o terceiro maior exportador de vermiculita 

e grafita. Bauxita, estanho, níquel, ouro, manganês e cobre (para mencionar apenas alguns) 

também constam da lista de substâncias minerais exportadas pelo país (IBRAM, 2020a).

A figura 1 mostra a distribuição da produção de minerais metálicos no Brasil em 2018. O 

minério de ferro é, de longe, o principal produto mineral metálico do país, representando quase 

70% da produção comercial, seguido do cobre, com quase 10%.
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Para dar uma dimensão da importância estratégica do setor de mineração no Brasil, em 2018, o 

setor extrativo, que inclui a mineração, foi responsável por cerca de 4% do PIB geral do país e por 

17% do PIB industrial. A contribuição do setor de mineração ao PIB foi de 1,4%, com a mineração 

representando 34% da balança comercial brasileira.

Em torno de 165.000 pessoas trabalham no setor de mineração e nas suas atividades de 

apoio, mas estima-se que o setor gere aproximadamente 2 milhões de empregos diretos e 

indiretos. Em 2018, as receitas provenientes da mineração somaram cerca de US$ 34 bilhões, 

dos quais quase US$ 30 bilhões foram obtidos via exportações. O minério de ferro representou 

68% das exportações do ano, seguido de ouro (9%) e cobre (9%) (IBRAM, 2019a). A variedade 

de substâncias é outro indicador da riqueza mineral do país. No total, a Agência Nacional de 

Mineração (ANM) expediu licenças para explorar ou minerar 37 substâncias metálicas diferentes, 

11 das quais representaram 80% da produção comercializada, sendo, por isso, tidas como as 

principais (ANM, 2020b). A maior parte da produção de metais concentra-se em dois estados – 

Pará e Minas Gerais – que, juntos, são responsáveis por 89% do valor produzido pela mineração. 

Contudo, há reservas minerais claramente identificadas em 13 estados brasileiros (50% de todos 

os estados) (ANM, 2020b). A figura 2 mostra as reservas minerais em todo o Brasil.

Em 2019, o Brasil contava com 9.415 minas ativas. Dessas, 207 estavam extraindo os principais 

minérios metálicos indicados na figura 1. Em 2018, as autoridades de mineração expediram mais 

de 3.000 licenças de mineração (tabela 1), a maioria das quais (93%) destinou-se à exploração 

mineral.

Tabela 1. Autorizações concedidas em 2018 para pesquisa e exploração (minerais metálicos)

Tipo de autorização Qtde. Região (%)*

Exploração mineral 3.310 Centro-Oeste (30,7%)

Licença de mineração 53 Centro-Oeste (40,9%)

Licença de lavra a céu aberto por escavação 173 Norte (72,9%)

Fonte: ANM (2019).
*Extração de minerais metálicos como percentagem do total de minerais extraídos (incluindo não metálicos).

Apenas 2% das minas podem ser classificadas como de grande porte, ou seja, com produção bruta 

superior a um milhão de toneladas por ano. Da mesma forma, das 95 usinas de beneficiamento 

de minério existentes, a maioria é de pequeno e médio porte (com menos de um milhão de 

toneladas por ano). As minas de minerais metálicos (em contraste com as de agregados para a 

construção civil) tendem a ser bem maiores, e 33% delas são classificadas como de grande porte 

(ANM, 2020b; IBRAM, 2019a).

Mesmo sendo um grande exportador de minérios, o Brasil também importa muitos produtos 

minerais. A balança comercial de bens minerais primários é positiva, tendo ultrapassado o patamar 

de US$ 21 bilhões em 2018 (IBRAM, 2019b) ou US$ 35 bilhões, quando se inclui bens minerais 
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Fonte: ANM (2020b).

Alumínio (bauxita) / Aluminium (bauxite)

Cobre / Copper

Cromo / Chrome

Estanho / Tin

Ferro / Hiron

Manganês / Manganese

Nióbio / Niobium

Níquel / Nickel

Ouro / Gold

Vanádio / Vanadium

Zinco / Zinc

  Figura 2.  Principais reservas minerais identificadas (Al, Au, Cr, Cu, Fe, Mn, Nb, Ni, Sn, Zn),  

  2018

primários e bens semimanufaturados e manufaturados (ANM, 2018).3 A balança comercial mineral 

cresceu 33,2% em relação a 2016, chegando a US$ 24 milhões em 2019 (IBRAM, 2018, 2019b). Em 

termos monetários, em 2019, os principais minérios importados foram o carvão (não metálico; 

32%) e potássio (42%). O cobre representa 6% dos minérios importados (IBRAM, 2018, 2020a).4

3 O IBRAM considera a extração de todos os minérios (metálicos e não metálicos), enquanto a ANM considera apenas 
os minérios metálicos e inclui produtos de outros estágios da cadeia de valor, como produtos semimanufaturados e 
manufaturados.

4 Considerando apenas os minerais metálicos, o cobre está em segundo lugar (21,0%), após o ferro (50,5%), seguido do 
alumínio (18,9%) (ANM, 2020a).
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Uma análise mais detalhada da balança comercial de minerais metálicos mostra que ainda há 

muito potencial para as empresas brasileiras agregarem valor à cadeia de produção. Enquanto 

50,8% das exportações correspondem a minérios na forma primária, 88,3% das importações são 

de bens semimanufaturados ou manufaturados (ANM, 2020b).5

Reservas, produção e comercialização do cobre no Brasil e no mundo

A produção global de concentrados de cobre chegou a 20,6 milhões de toneladas métricas 

(tm)6 em 2018 (ICSG, 2019). O Chile é o maior país produtor, com produção de 5,8 milhões de tm, 

seguido do Peru, com 2,4 milhões de tm, e da China, com 1,6 milhões de tm. Embora o Brasil ainda 

esteja longe de ser considerado um grande concorrente, com produção de aproximadamente 

386.000 tm em 2018 (ANM, 2020b), a sua contribuição ao mercado de cobre é significativa. O 

país está classificado na décima quarta posição entre os produtores globais (figura 3) sendo 

responsável por 1,9% do total da produção.

As atuais reservas de cobre do Brasil estão avaliadas em 11,2 toneladas, ou 1,6% das reservas 

mundiais (SGM, 2020), sendo que a atividade de exploração provavelmente ampliará esse 

5 Dados de comércio exterior são subdivididos em bens primários, bens semimanufaturados, bens manufaturados e 
compostos químicos. Essa classificação denota aumento no valor agregado. Os produtos seguem a Tarifa Externa Comum 
do Mercosul, que se baseia no sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias.

6 tm = toneladas métricas. Observar que alguns gráficos e tabelas usam t e tm intercambiavelmente.

Fonte: ICSG (2019).

  Figura 3.  Os 20 maiores produtores de cobre, 2018
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número. Por exemplo, em 2017, o mapa das reservas identificadas do Brasil, publicado pela ANM 

(figura 2), foi modificado para refletir a inclusão de dois estados em relação ao ano anterior 

(ANM, 2020a; DNPM, 2017a). Segundo informantes-chave do setor, meros 5% do território 

nacional foram devidamente mapeados, o que indica alta probabilidade de novas descobertas e 

investimentos em cobre e outros minérios.

Além disso, o cobre das reservas brasileiras tem sido considerado como de bom teor, o que 

deve atrair investimentos no setor. A ANM informa que, em 2018, o teor médio da produção de 

cobre foi de 0,72%, registrando aumento significativo em relação aos 0,55% do ano anterior. 

Embora o resultado não seja excepcional,7 em algumas regiões, como a Bahia, testes revelaram 

que o teor pode chegar a quase o dobro desse patamar (alcançando até 1,31%). Além disso, 

testes realizados recentemente, no Pará, identificaram uma reserva com teores que variam de 

1,93% a 3,98% (Vaz, 2018). Em muitos casos, os resultados posicionam os teores brasileiros à 

frente dos encontrados no Chile e no Peru. Em um cenário com reservas esgotadas no mundo 

inteiro, o Brasil pode tornar-se um produtor de muito maior porte.8

O potencial de novas descobertas, combinado com a qualidade das reservas, põe o país em 

forte posição competitiva, pois os teores mais elevados estão predominantemente disponíveis 

em minas a céu aberto, o que reduz os custos de produção, aumenta a rentabilidade e atrai 

investimentos maiores.

As principais reservas de cobre identificadas estão localizadas no Pará (que tem os maiores 

depósitos minerais do país, na Serra dos Carajás), em Goiás e na Bahia, os três estados onde 

ocorre a maior parte da produção nacional. O Pará, o estado mais setentrional do país, tem as 

maiores reservas e a maior produção de cobre no país. Individualmente, o estado foi responsável 

por 77% da produção de concentrado de cobre em 2018. Seguem-se Goiás, com 15,1%, e a Bahia, 

com 7,8% da produção (ANM, 2020b).

Os graus da produção de concentrados de cobre (ver a tabela 2) estão próximos aos esperados 

para projetos viáveis, com a Bahia (a despeito dos volumes menores) produzindo concentrados 

de cobre de melhor qualidade.

Tabela 2. Produção de concentrado de cobre, 2018

Processado (t) Cobre contido (t) Teor médio (% Cu)

Cobre 1.303.493 385.762 29,59

Pará 972.185 297.061 30,56

Goiás 243.129 58.582 24,10

Bahia 88.179 30.119 34,16

Fonte: ANM (2020b).

7 Segundo um website especializado para investidores em cobre (https://investingnews.com/), o teor médio das reservas 
minerais de cobre, no século XXI, é inferior a 0,6%. No Chile, os teores caíram de 1,41% para 0,65% entre 1999 e 2016 
(Cantallopts, 2017).

8 Segundo o website da Copperalliance, com base em dados do Levantamento Geológico dos EUA (https://copperalliance.
org/about-copper/long-term-availability), desde 1950 há, em média, 40 anos de reservas de cobre no mundo; contudo, 
nem todas essas reservas são acessíveis para exploração econômica.

https://investingnews.com/
http://www.mdpi.com/2079-9276/5/4/36/htm
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Embora seja exportado em menores volumes do que outros minérios, o cobre é um componente 

importante da carteira de exportação de minérios do Brasil (tabela 3). Em 2018, o cobre 

representou mais de 7,5% em relação ao total de exportações das 11 principais substâncias 

metálicas (ANM 2019).

Tabela 3. Valor exportado de cobre, 2018

Material
Tipo de produto (US$FOB)

Total  
(US$FOB)

Bens primáriosa Semimanufaturadosb Manufaturadosc Componentes 
químicosd

Total 23.572.410.418 15.224.787.818 6.974.733.995 671.740.941 46.443.673.172

Cobre 2.640.445.360 402.133.984 455.103.276 9.990.786 3.507.673.406

Fonte: ANM (2019). 
Banco de dados: MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) aMinério de cobre e seus concentrados. 
bAnodos e cátodos e seus elementos de cobre refinado, em bruto, e ligas. cTubos e conexões, cobre laminado, barras e fios. 
dÓxidos e hidróxidos de cobre, cloreto de cobre e outros compostos químicos derivados do cobre.

Os destinos de exportação variam de acordo com o tipo de produto de cobre. Alemanha (15,4%), 

Bulgária (12,0%), Suécia (10,2%) e China (10,0%) foram os principais importadores de concentrados de 

cobre do Brasil em 2018.9 A China é, sem dúvida, o principal destino de produtos semimanufaturados 

e manufaturados, representando 95% das compras em 2018 (UN Comtrade, 2018).

Embora as exportações do Brasil tenham alcançado o patamar de US$ 3,5 bilhões (FOB), em 

2018, o país também importa cobre. Dados do COMTRADE mostram que, em 2018, o Brasil importou 

US$ 2,3 bilhões (FOB) em cobre, sendo metade (US$ 1,4 bilhão) produtos semimanufaturados. O 

Chile é, de longe, o maior fornecedor do Brasil (79,6%), seguido do Peru (15,7%).

Em termos de concentrado, os fornecedores principais do Brasil, em 2018, (com base em 

valor monetário) foram Peru (54,8%) e Chile (45,1%) (UN Comtrade, 2018). Um dos principais 

consumidores é a Paranapanema, a única fundição de cobre no Brasil.

Entender os motivos desses padrões de transação requer a participação em um debate cada 

vez mais intenso sobre a verticalização (ou falta dela) do setor de cobre no Brasil. Embora a 

classe política tenda a incentivar a integração vertical (ou seja, a produção de cobre refinado para 

capturar uma grande parte da cadeia de valor), as mineradoras não têm interesse econômico 

nessa atividade, pois requer muito capital e gera vários resíduos de difícil gestão.10 Além disso, 

entende-se que o Brasil não tem um mercado grande o suficiente para absorver a produção 

adicional de cobre refinado e, ademais, concorre com fundições bem estabelecidas em países 

como a China e a Alemanha. Finalmente, o custo de produção no Brasil torna a importação de 

cobre refinado mais barata do que a produção interna. Como comentou um gerente de uma 

mineradora entrevistado para este estudo:

9 Em 2019, a Alemanha continuou a ser o principal país importador (25%), seguida da China (13%), Polônia (13%) e Espanha 
(10%).

10 A Paranapanema, única fundição no Brasil, resultou de uma antiga mineradora estatal brasileira, verticalmente integrada, 
mas que teve suas operações divididas, na década de 1980, após a sua privatização.
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A concentração de cobre é o único segmento que cria valor na mineração. 

Quando chega à fundição, o capex é mais barato (de 30% a 50% da mineração), 

mas a remuneração do tratamento e refino também é menor, por volta de 10% 

do preço do cátodo (…). A mineração tem margem mais ampla em relação ao 

preço final do cobre. A fundição aufere entre 0% e 10% do preço final, e o estágio 

da fundição até o produto final, o vergalhão de cobre, fica com 2% a 4%.

Produção de cobre: poucas regiões, poucas empresas

No Brasil, a produção de cobre está concentrada não apenas em algumas regiões, mas também 

em uma pequena quantidade de empresas. Como já ressaltado, o Pará tem as maiores reservas 

e a maior produção de cobre no país, sendo seguido por Goiás e Bahia. 

A maior parcela da produção vem de três empresas, sendo que duas delas são responsáveis 

por mais de 70% da produção: Vale S.A. e Salobo Metais S.A. (subsidiária da Vale). A Vale é 

uma verdadeira gigante da mineração. Além de ser a terceira maior empresa do Brasil, também 

ocupa a quarta posição entre as maiores mineradoras do mundo. A Salobo tem uma das maiores 

jazidas de cobre já descobertas no Brasil e agora está na segunda rodada de expansão (Salobo 

III). A tabela 4 relaciona as principais minas e usinas de refino de cobre do Brasil. A tabela 5 

relaciona as principais empresas produtoras de cobre (concentrado).

Tabela 4. Principais minas e usinas de refino de cobre no Brasil, 2018

Mina/usina Descoberta 
em

Início da 
produção

Município/
estado Empresa Matriz Objetivos

Sossego 1997 2004 Canaã dos 
Carajás, Pará Vale S.A. Empresa nacional de 

capital aberto 140.000 t/ano de Cu

Salobo 1974 2012 Marabá, 
Pará

Salobo Metais 
S.A. Vale 200.000 t/ano de Cu

Chapada 1973 2007 Alto Horizonte, 
Goiás

Mineração 
Maracá, Indústria 
e Comércio S.A., 
subsidiária da 
Yamana Gold 

Canadense. Adquirida 
pela Lundin (também 
Canadense), uma 
empresa de capital 
aberto

65.000 t/ano de Cu 

Complexo Pilar
(R22W
MSB – 
Subterrânea) e
Vermelhos

1874
1974
1979
2018

Jaguarari (Pilar) 
Curaçá e 
Juazeiro, 
(Vermelhos) 
Bahia

Mineração 
Caraíba S.A.

Ero Copper 
Corporation, empresa 
canadense de capital 
aberto

Operações integradas 
de mineração e usina de 
refino
90.000 t/ano de Cu; 
Em Vermelhos,
27.500 t/ano de Cu 

Caraíba Metais 1974 1982 Dias d’Ávila, 
Bahia

Paranapanema 
S.A.

Nacional. Empresa de 
capital aberto

Usina de refino,
280.000–300.000 t/ano 
de cobre refinado (2018).
Produtos acabados 
são produzidos em 
São Paulo e no Espírito 
Santo.

Antas 2011 2016
Curianópolis, 
Pará AVB Mineração 

Ltda.

Oz Minerals,  
empresa
australiana de capital 
aberto 

Mineração e 
concentração, 12.000 t/
ano de Cu

Fonte: Adaptação de JULIANI, C.; MONTEIRO, L. V. Soares; FERNANDES, C. M.D (2016) e DNPM (2017b).
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Tabela 5. Principais empresas produtoras de cobre, 2018

Empresa Estado Índice de participação (%)*

Salobo Metais S.A. PA 53,76

Vale S.A. PA 20,67

Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A. GO 16,42

Mineração Caraíba S.A. BA 6,33

AVB Mineração Ltda. PA 2,52

Fonte: ANM (2020b).
*Participação (%) da empresa no valor comercializado total da produção de cobre.

Em termos de tamanho, três das sete principais minas produtoras de cobre são consideradas 

de grande porte (produção bruta anual superior a um milhão de toneladas), três são de médio 

porte (mais de 100.000 toneladas e menos de 1 milhão de toneladas), e uma é de pequeno porte 

(menos de 100.000 toneladas). Seis são a céu aberto e uma, na Bahia, é subterrânea (ANM, 

2020b).11

Tendências do mercado de cobre no Brasil e no mundo

Antes de a COVID-19 atingir todos os mercados, o setor de mineração no Brasil ainda estava 

tentando recuperar-se da queda dos preços das commodities registrada nos anos anteriores, 

vinculada à desaceleração econômica na China e um conflito comercial entre a China e os 

Estados Unidos. No Brasil, os desafios foram agravados pelo baixo crescimento econômico dos 

sete anos anteriores, que afetou os setores industriais que utilizam o cobre em seus processos 

produtivos, como o automotivo e de construção civil.

A produção mineral, que estava crescendo desde o início da década de 2000, começou 

a decair em 2011 (o ápice do crescimento), acompanhando o que acontecia em vários outros 

setores da economia brasileira. A queda mais acentuada ocorreu após 2014, quando o país entrou 

em recessão (figura 4). Além disso, os investimentos privados no setor mineral, que aumentavam 

desde 2007, começaram a diminuir a partir de 2012 (figura 5).

Mesquita, Carvalho e Ogando (2017) observaram que as principais dificuldades que as 

mineradoras precisavam superar eram a sobreoferta, a queda dos preços no mercado, o recuo 

das margens de retorno e o aumento da competição no mercado estrangeiro. Nos últimos anos, 

esses desafios permanecem afetando o setor de mineração no Brasil.

11 Embora outras empresas produzam cobre no Brasil, a sua produção é menor e geralmente derivada da produção de 
outros minérios.
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Fonte: IBRAM (2019a).
*Considera todos os setores extrativos, exceto petróleo e gás.

  Figura 4. Produção mineral no Brasil

Fonte: IBRAM (2019a).

  Figura 5.  Investimentos no setor mineral

Não obstante o cenário pouco auspicioso, a produção (inclusive de cobre) está em recuperação 

desde 2015. A crise da COVID-19 apresenta um cenário totalmente novo para o setor de mineração 

no contexto de preços em queda (figura 6). Contudo, a S&P já fazia projeções positivas dos 

preços do cobre para o futuro, com previsões que iam de US$ 6.005 por tonelada, em 2019, a 

US$ 6.425 por tonelada, em 2022, (Sappor, Rutland, Rodwell, et al., 2020).
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Fonte: London Metal Exchange. 

  Figura 6. Preço do cobre

Fonte: Produção em total de toneladas, ANM (2019 e anos anteriores); minério e concentrado de cobre, COMTRADE 
cód. 260300, consultado em 30 de junho de 2020.
Observações: **não havia dados de produção disponíveis para 2019. Estimativas de produção e uso aparente basearam-
se nos valores relativos médios entre produção e exportações.

  Figura 7.  Panorama geral do mercado de concentrado de cobre no Brasil

As figuras 7 a 9 apresentam uma visão geral do desempenho do mercado de cobre no período 

2015–2019. Indicam queda na produção e nas exportações de concentrado e outros tipos de 

cobre entre 2018 e 2019, logo após um período de alta (ou, pelo menos, estabilidade).
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Fontes: SGM (2020), Paranapanema S.A., e UN Comtrade (vários anos) para mates de cobre, não refinado/anodos, 
refinados e ligas de cobre: códigos 7401 a 7403, consultados em 30 de junho de 2020.
Obs.: não inclui cobre reciclado. Os dados de produção referentes a 2017 e 2018 são preliminares.

  Figura 8.  Panorama geral do mercado de cobre semimanufaturado e refinado no Brasil

Fonte: UN Comtrade para mates de cobre, não refinados (anodos) e refinados (cátodos e ligas de cobre), códigos 7401 
a 7402.

  Figura 9. Comércio internacional (em valor)

Ainda que as crises econômicas e as flutuações de preço não tivessem ocorrido, há, historicamente, 

um deficit entre a produção de cobre e a demanda global, que tem assegurado a atratividade 

do setor tanto na produção como nas exportações. Em períodos de menor demanda interna, a 

demanda externa tende a compensar esse fato, direcionando grandes volumes de produção de 

cobre para os mercados de exportação.
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A Associação Brasileira do Cobre (ABCobre) estuda as tendências do mercado de cobre e, 

com frequência, avalia que o cobre tem bom potencial de crescimento. A associação informa 

que, além das aplicações tradicionais do cobre, como na indústria de máquinas, eletricidade e 

construção civil, estão surgindo novos usos em novos setores, como os de energia renovável e 

veículos elétricos (que consomem 30% mais cobre do que veículos tradicionais). A ABCobre 

argumenta que não há projetos de mineração suficientes e prontos para extrair cobre para 

uso em condutores tradicionais de eletricidade e que as empresas dispostas a investir nesses 

projetos estariam tomando uma boa decisão comercial. Contudo, os autores veem motivos para 

ter cautela em relação ao otimismo da ABCobre, pois os consumidores finais de cobre têm 

explorado substitutos mais baratos, constatando que o alumínio é uma alternativa atraente, com 

propriedades condutivas similares a uma fração do custo do cobre.12 Essa transição do cobre 

para o alumínio (se ocorrer) não será rápida, e a demanda por cobre parece estar segura neste 

momento, o que, inclusive, implica risco de escassez, visto que a produção está estabilizando.

Uma nova corrida do cobre no Brasil?

O efeito da recuperação do mercado em 2016 foi sentido rapidamente no Brasil. O Sumário 

Mineral Brasileiro 2017 da ANM (DNPM, 2017a) informa que: 

“O setor industrial brasileiro do cobre, incluindo o de semimanufaturados e 

refino, apresentou em 2016 faturamento líquido de US$ 6,5 bilhões, recolhimento 

de US$ 865 milhões em impostos, divisas de US$ 2,8 bilhões em exportações e 

abertura de 4.208 postos de trabalho diretos. Na mineração e concentração, a 

CFEM gerou receitas da ordem de R$ 124 milhões ao país.”

Não obstante a redução na quantidade de projetos em decorrência de crises recentes, o setor 

de cobre recuperou-se nos últimos anos, e algumas iniciativas novas foram anunciadas. Em 2017, 

foram concedidos 413 novos títulos de mineração para pesquisa em cobre. No momento da 

elaboração deste relatório, a Nexa Resources, uma joint venture entre a Votorantim (Brasil) e 

a Iamgold (Canadá), estava em vias de obter uma licença ambiental para abrir uma nova mina 

multimetais no Rio Grande do Sul. Responsáveis pelo projeto entrevistados para este relatório 

afirmaram que a Nexa tinha planos de reabrir uma mina fechada em Camaquã para extrair zinco, 

cobre e ouro. No Rio Grande do Sul, a empresa Águia Resources adquiriu um projeto denominado 

Primavera, ao lado de Camaquã, que contém áreas de cobre de alto teor. O projeto Primavera 

complementaria outros projetos de cobre e fosfato já em curso. Para ficar mais próxima desses 

novos investimentos, a empresa realocou os seus escritórios, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 

para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul (Águia Resources, 2020). A Caraíba Metais 

expandiu as suas atividades na Bahia usando a mina de Vermelhos para ampliar o complexo 

minerador na área. A empresa canadense Lundin adquiriu a mina de Chapada da Yamana Gold 

em abril de 2019.

12 Essa opinião baseia-se em entrevistas realizadas pelos autores com empresas consumidoras de cobre e com um atacadista 
de cobre acabado.
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A Oz Minerals (Austrália) consolidou a sua posição na área de mineração de cobre em Carajás 

adquirindo a AVANCO e sua mina de Antas, no Pará. A revista especializada Mining apontou 

Antas como uma das minas de cobre de teor mais elevado no mundo (Basov, 2017). A Oz também 

adquiriu o projeto avançado de cobre de Pedra Branca, na província vizinha de Gurupi, e uma 

opção de compra do projeto de exploração de Pantera da Vale (Portela, 2019). Até novembro de 

2019, uma série de acordos interligados entre a Oz e a Vale permitiram que a Oz usasse a vasta 

infraestrutura da Vale já instalada na região de Carajás para deslocar o mineral da mina para 

portos e anunciar a construção da mina de Pedra Branca. A Lara Exploration (Canadá) anunciou 

uma opção de compra de 100% de um projeto de cobre em Planalto, que inclui vários direitos 

de lavra de minério de ferro, cobre e ouro nas proximidades da mina de cobre de Sossego (de 

propriedade da Vale) e da mina de cobre de Antas (de propriedade da Oz) (Mining News, 2019a). 

Após muita incerteza, previa-se que o projeto Serrote da Laje, da Mineração Vale Verde, desse 

início às suas operações no município de Caraíba, no estado de Alagoas. Vendida pela Aura 

Minerals (Canadá) para a Appian Capital Advisory (uma empresa de capital de risco sediada em 

Londres, na Inglaterra, com escritórios na África do Sul e no Canadá) (Conexão Mineral, 2018), a 

Vale Verde (subsidiária integral da Aura Minerals) recentemente concluiu o seu plano detalhado 

para o processo de flotação a ser usado no seu projeto (Vale-verde.com, 2020). Finalmente, a 

Vale reativou alguns dos seus projetos de expansão da produção de cobre em Carajás. A tabela 

6 resume os principais projetos de cobre no Brasil no momento desta pesquisa.

Tabela 6. Principais projetos de cobre no Brasil, 2017–18

Nome do 
projeto

Início da 
produção 
(previsão)

Cidade, estado Empresa Matriz Objetivos

Projeto 
Serrote 2021 Craíbas, Alagoas Mineração Vale Verde 

Appian Natural, 
Londres. Fundo de 
investimentos

Produção prevista: 
100.000 t/ano de Cu

Salobo III 2022 Marabá, Pará Salobo Metais S.A.
Vale, empresa 
nacional de capital 
aberto

Aumento previsto 
de 30.000 t para 
40.000 t/ano de Cu

Cristalino 2023 Curionópolis, Pará Vale S.A. Empresa nacional de 
capital aberto

Produção prevista 
de 80.000 t a 
100.000 t/ano de Cu

Alemão 2024 Parauapebas, Pará Vale S.A. Empresa nacional de 
capital aberto

Produção prevista de 
60.000 t a 70.000 t/
ano de Cu

Caçapava do 
Sul 2023 Caçapava do Sul, Rio 

Grande do Sul

Nexa Resources 
e Iamgold (joint 
venture)

Grupo Votorantim, 
holding privada 
brasileira 

5.000 t/dia de Cu

Big Ranch, 
Canhada, 
Primavera e 
Andrade

Em análise

Cinturão do Cobre do 
Rio Grande (Lavras, 
Caçapava do Sul), 
Rio Grande do Sul

Águia Resources/
Referencial Geologia 
Mineração e Meio 
Ambiente 

Empresa australiana 
de capital aberto Em análise

Pantera Em análise Urulândia do Norte, 
Pará Oz Minerals Empresa australiana 

de capital aberto Em análise

Pedra Branca
(subterrânea) Em análise Curianópolis e 

Parauapebas, Pará AVB Mineração Ltda.
Oz Minerals, empresa
australiana de capital 
aberto 

1,2 milhão de 
toneladas/ano de 
minério
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Nome do 
projeto

Início da 
produção 
(previsão)

Cidade, estado Empresa Matriz Objetivos

Liberdade Em análise Carajás, Pará 

Lara Exploration 
Ltda. em JV com a 
Codelco do Brasil 
Mineração Ltda.

Empresa canadense 
de capital aberto Em análise

Planalto Em análise

Província Mineral de 
Carajás (Curianópolis 
e Canaã dos Carajás), 
Pará

Lara Exploration Ltd.
Empresa canadense 
de capital aberto Em análise

Pilar Em análise Jaguarari (Pilar), 
Bahia

Mineração Caraíba 
S.A.

Ero Copper 
Corporation, empresa 
canadense de capital 
aberto

n.d.

Impacto da escala na integração vertical

A tendência entre as mineradoras é de crescer por meio de fusões e aquisições. Em 2018, houve 

14 fusões no setor, cinco de empresas estrangeiras que adquiriram empresas brasileiras e cinco 

de empresas estrangeiras que adquiriram outras empresas estrangeiras sediadas no Brasil 

(KPMG, 2019a). Embora as fusões tenham apresentado uma tendência descendente em 2019, 

diminuindo 30% no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período do ano 

anterior, isso se deveu mais à grande crise que o setor enfrentou após o desastre de Brumadinho 

do que a mudanças em padrões e tendências anteriores (KPMG, 2019b).

O que impulsiona esse processo é a procura constante por novas reservas, em vista do 

esgotamento de minas antigas no Brasil e em outras regiões do mundo. No Chile, por exemplo, 

há um reconhecimento claro de que, não obstante a sua abundância, os recursos naturais são 

finitos. Como disse o presidente da Codelco em um congresso em Antofagasta, em maio de 

2019, “Prevê-se que a oferta de cobre comece a diminuir em 2022, resultando em um deficit de 

4 milhões de toneladas até 2028” (Mining News, 2019d). Essa queda será causada por muitos 

fatores, entre eles, o esgotamento das reservas chilenas. Como observado na matéria, “os teores 

dos minérios das minas da Codelco diminuíram 14% entre 2014 e 2018, forçando a empresa a 

processar mais volume para obter a mesma quantidade de mineral”. Além disso, a escassez de 

água tem restringido a produção e extração (o processamento do cobre requer muita água) em 

várias partes do território chileno. Em outros países, o esgotamento das minas e o baixo teor das 

reservas ameaça a atividade mineradora em geral e aumenta os custos de produção.

Não surpreende que o uso de mineral secundário (rejeitos do processamento primário) e 

qualquer atividade voltada à recuperação de material de mineração a partir dos rejeitos tem 

emergido como uma forte tendência global. Contudo, a recuperação de metal dessas substâncias 

ainda é baixa demais para atender a mercados em expansão. No Brasil, como resultado da 

pesquisa mineral constante e de novos projetos, novas reservas poderão ser descobertas em 

outras regiões do país, ampliando e reforçando a capacidade produtiva local e, ainda mais 

importante, reduzindo a concentração de mercado.

As empresas juniores desempenham um papel importante nesse contexto, pois 

frequentemente são responsáveis pela prospecção e descoberta de novas reservas minerais 
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e pela identificação de investidores para realizar as pesquisas. Após comprovar uma reserva e 

esclarecer a viabilidade financeira do projeto, o objetivo das juniores é vendê-lo com ágio para 

uma mineradora de grande porte.13

Desafios e necessidades de inovação

A mineração sempre foi um setor com potencial de crescimento no Brasil. O vasto território e 

as reservas minerais do país representam uma terra prometida para investidores que preveem 

a continuação da demanda por cobre no médio e longo prazos. Contudo, para realizar esse 

potencial, é importante superar vários desafios.

No Brasil, a produção de cobre segue o padrão da mineração em geral no país, com presença 

expressiva de capital de risco para grandes investimentos. Até que uma mina fique produtiva, há um 

longo ciclo que começa com a prospecção, continua com a pesquisa mineral, o planejamento da 

extração, o projeto da mina e, em seguida, a extração do material de mineração, o processamento 

do material e a recuperação ambiental durante o período de extração e após o fechamento da 

mina. Do início ao fim desse longo ciclo, podem decorrer de 10 a 20 anos. Segundo o IBRAM 

(2018), há um cálculo aproximado segundo o qual, de 1.000 anomalias geológicas identificadas, 

100 sítios são explorados com perfuração diagnóstica, dentre os quais 15 jazidas minerais são 

encontradas e no máximo quatro são consideradas para extração. Assim, após anos de estudos, 

investimentos e procedimentos legais para obter as devidas licenças para cada estágio, todo o 

processo pode resultar concretamente em apenas uma ou duas minas. 

Além disso, a despeito da riqueza do solo brasileiro em termos de recursos minerais, grande 

parte do território está indisponível para exploração. Em um evento nacional de mineração (do 

qual os autores deste relatório participaram), uma grande mineradora observou que, do total de 

852 milhões de hectares do território brasileiro, apenas 231 hectares (ou 27%) estão disponíveis 

para exploração. Desses, 170 hectares (cerca de 20%) são áreas preservadas ou reservas 

indígenas. O Brasil ainda conta com bem menos investimentos por quilômetro quadrado do que 

outros países da América Latina (12 vezes menos do que o Chile e Peru, seis vezes menos do que 

a Colômbia e cinco vezes menos do que a Argentina) (Azevedo, 2019).

No Brasil, muitas reservas estão situadas em regiões remotas, com infraestrutura inadequada e/

ou próximas a terras de propriedade de grupos indígenas ou reservas ambientais, o que aumenta 

ainda mais a complexidade da mineração. Entre outros desafios, destaca-se a confrontação, 

no nível de debates, entre temas políticos controversos, como biodiversidade, preservação 

ambiental e direitos culturais e humanos de comunidades indígenas, e o potencial de ganhos 

materiais que o processo de mineração poderia trazer a comunidades e governos locais. 

13 Em uma apresentação no Fórum ADIMB de Exploração Mineral, em agosto de 2019, a ADIMB observou que 55 mineradoras 
com operações no Brasil têm ações negociadas em bolsa de valores. Entre elas, várias empresas juniores concentram-se 
principalmente na exploração. A maioria dessas empresas (37 de 55) tem o capital aberto na Bolsa de Valores de Toronto. 
Em 2019, foram expedidas 12.369 licenças de pesquisa, das quais 3.899 foram para metais não ferrosos, a categoria que 
inclui o cobre. Não obstante, ainda há uma lacuna enorme entre o investimento em exploração no Brasil e em outros 
países: O Brasil realizou apenas 0,7% do investimento global em exploração mineral e, em média, tinha apenas 13% do total 
de projetos com atividades de perfuração em 2019 (Mello. G, 2019; Carvalho. M.T.N., 2019).
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Outros obstáculos são o alto custo de produção decorrente do assim chamado “Custo Brasil”, 

que se refere aos elevados custos operacionais relativos a ineficiências institucionais, logística, 

burocracia e impostos específicos do Brasil. Combinado com a baixa demanda por cobre 

manufaturado, o “Custo Brasil” leva as empresas brasileiras a optar por exportar concentrado 

de cobre em vez de investir no seu transporte para uma usina no território nacional. Segundo 

as mineradoras e os seus fornecedores (com base em materiais secundários e também nas 

entrevistas exploratórias realizadas para este relatório), é mais barato exportar do que transportar 

concentrado de cobre para uma usina dentro do vasto território brasileiro. Isso também ajuda 

a explicar os níveis relativamente elevados de importações de cobre refinado. Por motivos 

tributários e logísticos, é mais barato importar do que produzir. Essa situação evidencia uma clara 

oportunidade para elaborar políticas públicas que simplifiquem os processos e que permitam 

melhor integração nacional entre diferentes elos da cadeia de valor da mineração de cobre.

Também ligado ao “Custo Brasil” e relacionado principalmente à burocracia, há dificuldades 

para obter licenças ambientais. Embora os requisitos de licenciamento sejam necessários e 

vitais, podendo ainda oferecer oportunidades de negócios para muitas empresas de consultoria, 

os prolongados períodos de espera tendem a retardar as operações de um projeto durante 

anos, aumentando os custos e, em alguns casos, resultando em perdas para as empresas. Um 

líder do setor, vinculado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração 

(ABPM) – não poupou críticas ao ambiente regulatório brasileiro: “o país está anos-luz atrasado 

em pesquisas minerais em relação a outros países produtores, como Canadá, Austrália, Peru, 

Colômbia e Chile, que investem em desenvolvimento de mercados, acordos comerciais 

estratégicos e conhecimento interno”. Por outro lado, a burocracia e a falta de infraestrutura no 

Brasil desincentivam os investidores. Esse mesmo líder afirma: “Temos de aprender com outros 

países e buscar a agilidade de outorga e licenciamento, afastar a burocracia, trazer medidas de 

estímulo fiscal para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologia e praticar parcerias de 

investimento” (Goldberg, 2019).

De fato, segundo Salomão e Veiga (2019), o tempo médio para obter uma licença de extração 

no Brasil é de 12,5 anos, sendo que 28% levam mais de 20 anos para serem expedidas. As 

entrevistas em um escritório regional da ANM contam uma história mais complexa. Aprendemos 

que parte desses atrasos também se deve às próprias mineradoras que, às vezes, interrompem 

um projeto, retardam a entrega de documentação ou solicitam prorrogações dos prazos de 

apresentação. De qualquer forma, encontrar meios de assegurar uma análise de licenciamento 

ambiental adequada e tempestiva para reduzir os riscos econômicos para as empresas continua a 

ser um desafio para o setor. No tocante à mão de obra, os desafios educacionais do país e o nível 

geralmente baixo de qualificação formal dos trabalhadores brasileiros estão bem documentados 

e não são muito diferentes no setor de mineração. Felizmente, o setor tem recursos suficientes no 

presente, inclusive institutos de formação especializada, para atenuar as deficiências na formação 

da força de trabalho. Contudo, durante as entrevistas exploratórias realizadas para este relatório, 

informantes-chave explicaram que está ficando cada vez mais difícil atrair os melhores talentos 

para o setor de mineração, sobretudo jovens recém-formados. As causas da falta de interesse 

devem ser investigadas, mas há indícios de que a imagem negativa do setor de mineração, ligada 

ao seu potencial impacto ambiental negativo, seja um fator preponderante.
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Um desafio crucial para o setor de mineração do Brasil – e do mundo – tem sido posto pelos 

desastres ecológicos e humanos em Mariana e Brumadinho. Esses desastres tiveram impactos 

enormes em termos de danos ambientais e quantidade de pessoas feridas e mortas. O desastre 

ambiental em Mariana em 2015, onde a barragem administrada pela Samarco (de propriedade 

da Vale e da BHP) rompeu, pôs as empresas sob intenso escrutínio, revelando os riscos das 

operações de mineração e os custos envolvidos na recuperação após esse tipo de acidente. 

Uma cidade inteira foi destruída por lama contaminada, rios foram poluídos e várias pessoas 

morreram. Os danos foram quase impossíveis de calcular e criaram a necessidade de planos 

de reconstrução nunca vistos no país. Nos meses e anos seguintes, outras mineradoras tiveram 

problemas similares e os seus sistemas de produção e gestão de resíduos tornaram-se alvos de 

protestos e críticas nas redes sociais.

Alguns anos depois, em janeiro de 2019, em Brumadinho, a barragem administrada pela Vale 

soterrou a maior parte da cidade e matou mais de 230 pessoas, o que elevou a crise de legitimidade 

do setor de mineração a níveis inéditos. O primeiro prédio soterrado foi o escritório da diretoria 

da Vale, em Brumadinho, ressaltando o fato de que todos estavam em risco, tanto os funcionários 

da Vale como as comunidades locais. As agências reguladoras reforçaram a supervisão, foram 

adotadas novas leis determinando o descomissionamento de barragens tradicionais, várias minas 

foram paralisadas e, em última análise, a produção nacional (principalmente) de minério de ferro 

foi afetada, o que, por sua vez, afetou os preços internacionais.14

O porte das empresas, os volumes transportados, os desafios da gestão de resíduos, o consumo 

de água, a gestão da prevenção de desastres e outras questões significam que as comunidades 

locais onde as mineradoras atuam estão em nível elevado de alerta, tornando necessário que 

as empresas demonstrem seu valor e segurança. Em vista dos desafios enfrentados pelo setor 

de mineração, é evidente que as empresas precisam inovar na gestão de custos, para depender 

menos dos preços das commodities e poder proteger-se contra as flutuações de preço. Contudo, 

desastres ambientais e humanos recentes mostram que elas também precisam inovar na gestão 

de riscos ambientais e sociais, pois, se não o fizerem, os custos sociais, políticos e econômicos 

poderão tornar o setor de mineração insustentável muito em breve.

Um estudo recente sobre inovação na América Latina sugere que, mesmo que a necessidade 

de inovação seja amplamente reconhecida, as empresas latino-americanas não têm constância e 

enfoque estratégico ao tomar decisões sobre políticas e ações (Deloitte, 2017). A literatura tende 

a referir-se à atividade mineradora como conservadora, com pouco interesse em inovação. Não 

obstante, alguns pesquisadores (por exemplo, Marin, Perez e Navas-Aleman, 2015) examinaram 

a densa rede de fornecedores de insumos e prestadores de serviços e tiveram mais sucesso 

na identificação de casos de inovação. Em particular, estudos anteriores sobre inovações 

promovidas por fornecedores da cadeia de mineração na América Latina (ver Figueiredo e 

Piana, 2016; Pietrobelli et al., 2018; Stubrin, 2017; Urzúa, 2011), foram fontes do presente estudo.

Mesquita, Carvalho e Ogando (2017) sublinham que as novas e mais promissoras tecnologias 

incorporadas em setores tradicionalmente menos intensivos, como o da mineração, tendem 

14 A Vale sofreu várias perdas quando interrompeu a produção em Brumadinho, mas, com a escassez de ferro no mercado, 
os preços subiram, permitindo que a empresa compensasse essas perdas com a produção de outras minas de ferro ainda 
em funcionamento.
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a ser as que apresentam maior transversalidade e estão vinculadas ao conceito de Indústria 

4.0:15 difusão de big data, internet das coisas, digitalização da manufatura aditiva, sistemas de 

interconectividade com foco no desenvolvimento de sistemas mais eficientes e processos de 

produção. Ao mesmo tempo, algumas grandes mineradoras estão questionando a sabedoria 

convencional e investindo em inovação, integrando novas tecnologias em áreas como big data, 

automação industrial, novos materiais e novas técnicas de gestão.

A Vale anunciou a aquisição de caminhões autônomos e, pelo menos em uma mina, optou 

por instalar correias transportadoras para substituir caminhões em percursos longos (mas 

repetitivos). Um exemplo é o Complexo S11D em Carajás (extração de ferro), onde os caminhões 

tradicionais foram substituídos por escavadores, trituradores móveis e correias transportadoras 

para deslocar toda a produção de minério até a unidade de processamento. Graças ao novo 

sistema, a empresa diminuiu o consumo de diesel em 70% e passou a comprar menos pneus, o 

que, por sua vez, reduziu os resíduos associados a pneus usados e a poluição de óleos de motor 

e outras substâncias necessárias na manutenção de caminhões.

O Centro de Desenvolvimento Mineral da Vale também pesquisou o uso industrial da 

biolixiviação, uma técnica que usa bactérias para estimular a extração do cobre (Vale, 2015, 

citado em Figueiredo e Piana, 2020).

Segundo Mesquita, Carvalho e Ogando (2017, pág. 338): 

As principais áreas de pesquisa envolvidas no desenvolvimento da manufatura 

avançada são sensores e monitoramento, incluindo novos métodos de mensuração 

de dados a baixo custo, análise de processos em tempo real e integração com 

tecnologias de controle; sistemas de controle e automação, envolvendo a integração 

rápida entre os diversos mecanismos de produção e negócios e modelos de 

simulação; sistemas digitais para simulação e visualização 3D, capazes de permitir 

design de produto e definição de métodos de produção simultaneamente; além 

de plataformas digitais, padrões e protocolos de comunicação para suporte a esse 

fluxo e integração de dados e sistemas digitais e reais.

Em suma, a inovação parece ser a única forma segura de aumentar a produção e rentabilidade 

das empresas e recuperar a imagem pública positiva para o setor de mineração.

Até que ponto esse movimento de inovação está ocorrendo no Brasil, sobretudo fora do 

circuito das grandes mineradoras e de fornecedores internacionais, é uma das principais questões 

abordadas neste estudo. Um líder da Câmara de Mineração de Minas Gerais explicou que uma 

das maiores debilidades do setor de mineração no Brasil é a falta de políticas de transferência de 

tecnologia dentro do setor, o que abre uma oportunidade clara para o governo formular políticas 

públicas de apoio a processos de inovação nessa área. A figura 10 mostra oportunidades de 

inovação ao longo do ciclo de vida útil de uma mina, desde as pesquisas até o seu fechamento.

15 A Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, aperfeiçoa o uso de computadores e da automação com sistemas 
inteligentes e autônomos que usam dados e aprendizagem automatizada.
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Fonte: autores, com base em entrevistas do trabalho de campo e fontes secundárias.

  Figura 10.  Ciclo de vida da mineração e oportunidades de inovação

 – Simuladores 3D
 – Tecnologias de mapeamento geofísico
 – Equipamentos de testagem
 – Drones
 – Software analítico (análise de dados)
 – Robôs de busca de informações
 – Tecnologias de testagem

 – Software de análise de 
dados para estimar recursos 
minerais, produção e custos

 – Sistemas e equipamentos 
de levantamento e 
monitoramento do solo

 – Melhoria dos sistemas de 
alimentação, vestuário, 
tendas e dormitórios

 – Sistemas de gestão do 
trabalho (coordenação, 
registro e gestão de 
trabalhadores)

 – Máquinas motorizadas

 – Software de análise 
de dados para estimar 
recursos minerais, 
produção e custos

 – Sistemas de capacitação 
de pessoas 

 – Simuladores 3D
 – Consultoria e 

equipamentos para 
gestão ambiental

 – Consultoria de gestão e 
licenciamento social 

 – Softwares analíticos
 – Simuladores 3D para 

planejamento de minas
 – Sistemas de automação dos 

processos industriais
 – Sistemas de monitoramento 

de manutenção de minas
 – Tecnologias de testagem

 – Consultoria e equipamentos para 
gestão ambiental

 – Tecnologias de recuperação 
do solo

 – Tecnologias de reutilização de 
materiais

 – Tecnologias de 
processamento 
mineral

 – Automação 
industrial

 – Sistemas de automação e robótica (correias transportadoras, 
veículos, máquinas e equipamentos)

 – Sistemas de monitoramento e segurança de pessoas e 
equipamentos (sensores automatizados, drones)

 – Sistemas de monitoramento e segurança de barragens
 – Tecnologias de extração mineral
 – Tecnologias e métodos alternativos para produção e contenção 

de rejeitos
 – Sistemas de gestão de energia
 – Sistemas de gestão da produção e extração mineral
 – Sistemas de gestão de frotas
 – Gestão de recursos e sistemas de planejamento de compras

A maturidade do setor de mineração no Brasil atrai uma grande diversidade de fornecedores. 

A mineração do cobre está concentrada no norte do país, mas outras atividades mineradoras 

ocorrem em todo o território nacional, com especial ênfase no Quadrilátero Ferrífero, no estado 

de Minas Gerais. Embora Minas Gerais não produza cobre, o estado é o mais tradicional em 

termos de mineração, com atividades sendo desenvolvidas desde o período colonial. Minas 
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Gerais começou a sua história de mineração explorando ouro e prata e expandiu essa exploração 

para outros minérios no decorrer dos anos. O estado também concentra grande parte dos 

fornecedores do setor de mineração. Observou-se haver uma percepção generalizada entre os 

informantes-chave deste estudo de que o norte do país, em algum momento, irá reproduzir a 

profunda teia de fornecedores e prestadores de serviços existente em Minas Gerais. Entretanto, 

claramente há alguns obstáculos a serem superados para isso, assim como um importante papel 

a ser desempenhado pelas políticas de inovação de forma a apoiar esse processo.

A propagação da atividade mineradora no Brasil criou oportunidades para uma vasta cadeia 

de suprimento prosperar em diversas áreas, como máquinas e equipamentos para mineração; 

caminhões e correias transportadoras para cargas pesadas; serviços e gestão de tecnologia; 

logística, transportes e distribuição; explosivos; e transmissão de energia, entre outros. Em todos 

os casos, são necessárias adaptações dos fornecedores às condições locais, que incluem locais 

remotos e de difícil acesso.

Contudo, a densa rede de fornecedores e prestadores de serviços continua a ser composta, 

em grande medida, por empresas multinacionais, com poucas empresas brasileiras representadas 

entre os fornecedores de nível  1. As empresas multinacionais tendem a dominar a cadeia 

de suprimento com suas capacidades tecnológicas bem desenvolvidas, mas também  – e 

isso é crucial  – capacidades não tecnológicas em áreas como finanças, marketing, canais de 

distribuição, gestão e contatos com mercados externos. Por exemplo, as empresas multinacionais 

protegem a sua marca e estabelecem obrigações contratuais para garantir a sua exclusividade 

de fornecimento de máquinas, limitando, por exemplo, a possibilidade de uso de unidades de 

reposição mais baratas em vez de máquinas autorizadas, de marca. Informantes-chave também 

relatam que equipamentos locais são frequentemente caros para a qualidade que oferecem, 

levando as empresas a comprar as marcas internacionais.

Há mais espaço de participação para grandes empresas nacionais de consultoria, empresas 

de engenharia e laboratórios, mas as grandes empresas estrangeiras ainda dominam o mercado. 

Os resultados de laboratórios nacionais são aceitos, mas os clientes frequentemente exigem 

testes adicionais (ou idênticos) realizados por centros internacionais de testagem.

A revisão bibliográfica feita para o estudo sugere que a maioria das oportunidades de inovação 

para empresas nacionais está nas fases pré-extrativas (prospecção, pesquisa e planejamento de 

mina) e nos estágios finais, quando a mina é descomissionada. Nesses estágios iniciais e finais, o 

conhecimento local é mais abundante e valioso, e os obstáculos à entrada (inclusive de capital) 

são menores. No entanto, com o avanço do estudo, ficou claro que, no Brasil, as oportunidades 

de inovação para fornecedores nacionais abundam em todos os estágios da cadeia de valor.

Uma conclusão importante advinda da fase exploratória da pesquisa foi que os processos 

de mineração de ferro e cobre são similares e altamente interligados, sendo realizados, com 

frequência, pelas mesmas empresas e atendidos pelos mesmos fornecedores. Essa proximidade 

torna muito difícil isolar inovações de fornecedores específicos para a cadeia do cobre, pois 

muitas inovações beneficiam o setor de mineração como um todo.

Tomando-se em conjunto as possibilidades de inovação e a densidade da cadeia de suprimento, 

se poderia argumentar que estão dadas as condições ideais para promover não apenas melhores 

condições competitivas para todo o setor de mineração, mas também o aprimoramento de 
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sua imagem, em nível nacional e internacional. Dentre as questões que orientaram este estudo 

durante o trabalho de campo estavam identificar se os fornecedores locais (nacionais) teriam 

capacidade de desenvolver novas soluções e se eles operam em ambiente propício a esse 

desenvolvimento. Para auxiliar na resposta a essas questões, a próxima seção analisa o ambiente 

institucional e a estrutura regulatória da mineração.

Ambiente institucional e estrutura regulatória

Mudanças no panorama político

O presente estudo foi realizado em meio a uma mudança no panorama político-institucional do 

Brasil. A gestão federal anterior ao governo do atual presidente, buscou reduzir os obstáculos 

ao investimento privado, reavivando com isso o debate em torno da realização de atividades 

econômicas em áreas consideradas reservas ambientais ou indígenas. Em 2017, o governo Temer 

tentou liberar a RENCA (Reserva Nacional de Cobre e Associados) para exploração. Contudo, 

houve tanta oposição a essa tentativa que um Decreto do Governo Federal emitido com esse 

objetivo teve de ser cancelado. A RENCA, situada entre os estados do Amazonas e Pará, ocupa 

cerca de 17.800 quilômetros quadrados (área ligeiramente maior do que a Dinamarca). Além 

de ameaçar a integridade da mata nativa nessa região, o decreto teria permitido a atividade 

mineradora em nove reservas ambientais e indígenas.

Uma novo movimento de mudança na política em relação a áreas protegidas começou em 

2018, quando o país elegeu Jair Bolsonaro, um presidente notavelmente crítico ao tamanho 

dessas reservas e que defende a exploração econômica das áreas protegidas, a maioria na 

região amazônica. O principal argumento é de que os povos indígenas poderiam beneficiar-se 

dos recursos naturais recebendo royalties pela exploração econômica; contudo, a constituição 

brasileira, de 1988, outorga ao Congresso Nacional o poder de aprovação de cada projeto, o que 

exige a emissão de um decreto legislativo, além de consultas às comunidades afetadas (Senado 

Notícias, 2020). Ademais, é necessário adotar legislação complementar que especifique como 

essas licenças devem ser concedidas. Como isso nunca ocorreu, não há atividade mineradora 

legal em terras indígenas brasileiras. Contudo, em várias dessas áreas demarcadas, há pedidos de 

pesquisa mineral apresentados antes de 1988, o que vem dando origem a intensos debates sobre 

a entrada nessas áreas para expandir a mineração. Muitos líderes indígenas e representantes 

de organizações não governamentais de defesa do meio ambiente têm expressado o seu 

descontentamento com tentativas de viabilizar essa expansão, enquanto líderes políticos têm 

opiniões divergentes, sendo os mais próximos ao Presidente a favor e, a oposição, por outro 

lado, totalmente contrária. Após procuradores públicos estaduais terem proibido o Presidente 

de emitir decretos federais sobre a questão, este apresentou um projeto de lei ao congresso para 

resolvê-la. Contudo, o então Presidente da Câmara dos Deputados anunciou publicamente que 

não encaminharia um projeto de mineração em terras indígenas à votação. 

Em suma, a questão da expansão da mineração e de outras atividades econômicas para 

áreas protegidas é controversa e complexa, além de estar sujeita a provocar inúmeros atritos 
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dentre os vários setores da sociedade. Como Mesquita, Carvalho e Ogando (2017) ressaltaram, 

a mineração é vista como um dos setores de elevado impacto ambiental e enfrenta um desafio 

cada vez maior no que se refere a melhorar o seu desempenho nesse campo.

Não há consenso claro entre as mineradoras quanto ao fato de a exploração em áreas 

protegidas ser uma rota segura para o setor, e a maioria das instituições que representam a 

mineração não têm adotado posicionamento público sobre a questão. O Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM) anunciou na imprensa local que o governo não consultou as suas propostas 

para o setor e que aguarda uma decisão política antes de fazer planos (Moura e Souza, 2020). Não 

é segredo que algumas mineradoras apoiaram as campanhas de políticos a favor do relaxamento 

de proteções e medidas de segurança nas minas (Angelo, 2020). Não obstante, a mineração 

também é vista como sendo um setor preocupado em melhorar a sua imagem. É improvável que 

o setor de mineração apoie o relaxamento de regulamentações ambientais publicamente. As 

mineradoras manifestam-se contra a prospecção irregular, que, alegam, é responsável por danos 

ambientais indevidamente atribuídos ao setor de mineração formal. Assim, as mineradoras 

solicitaram ao governo que regulamente e controle a mineração ilegal. Um estudo realizado 

pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) identificou 2.312 

minas ilegais nas regiões amazônicas da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Peru e 

da Venezuela. O estudo identifica 37 minas ilegais de ouro em terras indígenas, 18 delas no Brasil 

(Mining News, 2018c).

O debate sobre a expansão das áreas de exploração está longe de terminar, e a sua evolução 

dependerá da composição das forças políticas locais. Entrementes, foram implementadas 

medidas em nível institucional e legal para melhorar a competitividade do setor, com diferentes 

graus de êxito.

Estrutura regulatória 

Como em muitos países, o setor de mineração no Brasil é extremamente regulamentado. O 

website da ANM, à época do estudo, indicava a existência de pelo menos 35 projetos de lei, 

42 decretos federais, 79 atos e normas relativos às atividades de mineração e 12 regras para 

o manifesto de mina (um documento cedido pela ANM, que concede ao titular direitos de 

propriedade do subsolo) – além de 42 diretrizes regulatórias destinadas a reduzir a burocracia. 

Embora nem todas as regulamentações sejam relativas aos minerais metálicos, a quantidade de 

leis e regulamentações é extensa e, portanto, as reclamações das mineradoras quanto à natureza 

burocrática do sistema regulatório brasileiro parecem se justificar. 

A Constituição Federal estabelece que recursos minerais, inclusive os subterrâneos, constituem 

patrimônio da união, ou seja, que as mineradoras têm de obter direitos minerais e pagar royalties 

para explorá-los. No Brasil, os royalties são pagos nos termos da CFEM (Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais). A ANM é responsável pela arrecadação da CFEM. As 

taxas de royalty variam por mineral. Para o cobre, a taxa de royalty é de 2% do faturamento bruto 

após os impostos comerciais, mas outras regras são aplicadas a exportações e ao consumo 

interno de uma empresa. Os royalties arrecadados são distribuídos da seguinte forma: 60% para 

o distrito federal e os municípios onde a mineração ocorre, 15% para os municípios afetados pelas 
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atividades de mineração (mesmo que não ocorram neles), 15% para os estados com produção 

mineradora e 10% para instituições federais (7% para a ANM, 1,8% para o Centro de Tecnologia 

Mineral [CETEM], 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e 0,2% 

para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [IBAMA]) 

(IBRAM, 2020a; Szczesniak, 2015).

O decreto-lei 227 de 1967, que estabeleceu o Código de Mineração, conforme Philip A. 

Szczesniak é o instrumento que rege:

“todos os aspectos do setor mineral do Brasil, desde a exploração até a produção 

e o uso de recursos minerais […]. O Código de Mineração estabelece os direitos e 

deveres dos titulares de direitos de mineração […] Um projeto de lei de um novo 

marco regulatório para a mineração (projeto de lei 5807/13) foi apresentado em 

2013 e continuava em análise em 2015. O projeto de lei modificaria o Código 

de Mineração, criando o Conselho Nacional de Política Mineral para assessorar 

o Presidente em decisões estratégicas sobre minérios e criando a Agência 

Nacional de Mineração (ANM), que substituiria o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e teria autoridades adicionais, como a de organizar 

licitações públicas de direitos minerais.” (Szczesniak, 2015, p.4.1 e 4.2)

O setor considerava que o código de 1967 estava obsoleto há muito tempo, mas tentativas de 

modernizá-lo não se concretizaram por falta de consenso sobre como avançar. Em 2017, durante 

o governo do Presidente Temer, fez-se uma proposta para rejuvenescer o setor de mineração, e 

o antigo código de mineração foi atualizado em 2019. Entre as atualizações, destaca-se o maior 

apoio à pesquisa, permitindo o uso de concessões de mineração como garantias na captação 

de recursos para projetos. As atualizações também incluíram regras mais rigorosas a respeito 

do descomissionamento de minas, tornando-o uma parte integrante do processo de mineração. 

Além disso, foram permitidas prorrogações de tempo de pesquisa em caso de atrasos no 

processo de licenciamento.

Também em 2017, um novo projeto criou a ANM para substituir o DNPM como principal 

regulador do setor. Essa mudança era esperada há muito tempo. Outra atualização nesse ano 

alterou todas as regras e percentagens da CFEM (essa reforma foi menos popular do que a 

criação da ANM, mas foi aceita por todas as partes). No conjunto, essas atualizações e reformas 

reduziram a incerteza e criaram um ambiente melhor para o investimento na mineração no Brasil.

Atualmente, o Ministério de Minas e Energia (MME) administra os recursos minerais do 

país, definindo as principais políticas de mineração e emitindo concessões de área, enquanto 

a ANM aplica o Código de Mineração, implementa os dispositivos legais do código e emite 

licenças de exploração. As concessões de área são válidas até o esgotamento da jazida mineral 

e requerem uma licença ambiental e a aderência a um plano de mineração aprovado. Além 

disso, as concessões requerem a apresentação de relatórios anuais à ANM sobre as atividades, 

a produção e as vendas. Ademais, o titular da concessão tem de restaurar as áreas degradadas. 

Licenças de exploração são expedidas na ordem em que os pedidos são recebidos; podem ser 

mantidas por até três anos; abrangem uma área de até 10.000 hectares, dependendo do tipo e 

local do minério; e requerem aderência a um plano de exploração aprovado, pagamento de uma 
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taxa anual, pagamento das receitas do proprietário das terras e compensação. Os resultados de 

qualquer trabalho realizado devem ser informados em relatório.

Em suma, não há dúvida de que, nos últimos anos, foram feitos diversos esforços coordenados 

para modernizar o setor de mineração, buscando-se, inclusive, aperfeiçoar a estrutura regulatória. 

Contudo, após Brumadinho, esses esforços se chocaram com um movimento inédito de controle 

de segurança e uma quantidade sem precedentes de fechamentos temporários de minas: cinco 

meses após a tragédia, 33 barragens (de propriedade da Vale) continuavam fechadas em Minas 

Gerais. E a Vale não foi a única empresa forçada a suspender as atividades temporariamente. Em 

abril de 2020, em âmbito nacional, havia 47 barragens ainda fechadas por falta de certificado de 

estabilidade (ANM, 2020c).

Por meio de um ato regulatório, a então recém-criada ANM proibiu a construção de novas 

barragens de rejeitos a montante. Além disso, determinou a eliminação, até 15 de agosto de 2021, 

de todas as barragens a montante já descomissionadas, e das que continuavam em operação, 

até agosto de 2023 (Cavallini e Erdely, 2019). O ato abrangeu 84 barragens que usavam o 

método a montante (consideradas de alto risco) das 717 existentes no país. Esses números foram 

revisados posteriormente, e o prazo de descomissionamento foi prorrogado para 2022–27. Além 

disso, o número de descomissionamentos pretendido foi reduzido de 84 para 61 barragens, 

pois os critérios de classificação e contagem de barragens foram atualizados. No momento da 

elaboração deste relatório, o Congresso Nacional havia recebido uma variedade de projetos de 

lei e alterações para criar novas regulamentações relativas à mineração. Algumas se referiam a 

medidas de segurança e outras a pagamentos de compensação econômica, como aumentos de 

impostos.

Além disso, foram impostas outras restrições às mineradoras em nível estadual. Por exemplo, 

a Lei 23.291 (25 de fevereiro de 2019), do estado de Minas Gerais, instituiu a Política Estadual 

de Segurança de Barragens. A lei estipula que a produção ou disposição de rejeitos e resíduos 

industriais ou de mineração usando barragens de qualquer tipo deve ser evitada sempre que haja 

uma técnica melhor disponível. Para que uma nova barragem seja autorizada, a empresa tem de 

demonstrar a inviabilidade de outras técnicas, como o empilhamento a seco. Caso um desastre 

decorra do descumprimento dos dispositivos estabelecidos na lei, a multa administrativa pode 

ser majorada em até 1.000 vezes. Nos termos da lei, uma condição do licenciamento ambiental 

para barragens é a apresentação de um seguro ambiental visando assegurar a recuperação 

social e ambiental em caso de perda e para descomissionamento.

Ambiente institucional

A densidade da produção mineral no Brasil é apoiada por uma extensa rede institucional de pelo 

menos 14 entidades com atividades diretas junto às empresas da cadeia da mineração. Essas 

entidades enfocam diferentes áreas, como defesa de interesses, treinamento e capacitação de 

pessoas, pesquisa e inovação. Algumas entidades têm uma atuação global, atuando em nome 

de todo o setor de mineração, outras representam um segmento específico da cadeia e outras 

ainda (embora tenham maior foco em segurança e regulamentações de cunho geral) promovem 

o desenvolvimento da cadeia de valor por meio de melhores regulamentações e políticas. A rede 
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institucional é ampla e abrange todo o território nacional, mas também há organizações que atuam 

em nível estadual, sobretudo em estados com muitas mineradoras, como Minas Gerais e Pará.

É difícil classificar essas organizações em termos de relevância, pois cada uma tem a sua 

própria finalidade e importância. Não obstante, é razoável dizer que algumas se sobressaem, 

por conta da sua liderança ou pelo seu papel como reguladoras. No lado público, há que se 

mencionar a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), vinculada ao 

MME. A SGM é a entidade primariamente responsável pela formulação de políticas públicas para 

o setor de mineração, em conformidade com a Constituição Federal e outras leis federais, e 

mediante consultas ao setor.

A ANM, agência reguladora do setor, é uma entidade relativamente nova, criada em 2017 como 

resultado de um movimento geral de privatização e modernização institucional empreendido 

nos últimos anos, quando foram criadas várias agências reguladoras. A ANM, a entidade criada 

mais recentemente, tem autonomia em relação ao governo e poder discricionário sobre o setor. 

Os técnicos e gerentes da ANM podem realizar auditorias, aplicar multas, conceder licenças de 

mineração e determinar o fechamento de minas. Em termos gerais, todas as questões estratégicas 

e estatísticas oficiais referentes ao setor provêm da ANM e/ou do MME por meio da SGM. No 

seguimento de desastres ambientais recentes em minas da Vale, a ANM atuou como mediadora 

nas negociações entre a empresa e as comunidades afetadas e liderou a demanda de aplicação 

de novas normas de segurança no setor. Além da ANM, o IBAMA, vinculado ao MMA (Ministério 

do Meio Ambiente) atua como principal regulador de licenças ambientais. O IBAMA tende a ser 

visto como um gargalo no desenvolvimento da mineração, em vista do tempo necessário para 

obter licenças ambientais.

No lado do setor privado, o IBRAM tende a liderar, pois representa as mineradoras e fala em 

nome do setor mineral como um todo, defendendo os interesses das empresas e apoiando a 

criação de condições propícias para negócios. O IBRAM é uma das entidades mais conhecidas 

do setor, embora seja alvo de críticas no sentido de que, supostamente, alinha as suas posições 

com as das maiores empresas.

A Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (ADIMB) é outra 

instituição importante para o desenvolvimento técnico. Finalmente, a ABPM representa o setor 

de prospecção e pesquisa mineral.

A maioria dessas organizações está situada em Brasília, a capital do país, e, portanto, um local 

privilegiado para a defesa de interesses setoriais. Outras estão no Rio de Janeiro, como a ABPM.

Vale destacar o papel das Federações de Indústrias. Em cada estado, há federações industriais 

que congregam empresas locais. Muitas dessas federações também abrigam câmaras estaduais de 

mineração. As Câmaras de Mineração de Minas Gerais e Goiás têm atuação particularmente ativa.

No segmento de bens de capital, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (ABIMAQ) é uma associação nacional de empresas de máquinas para vários 

setores, inclusive o da mineração.

Além da ABIMAQ, os autores não encontraram nenhuma outra associação comercial ou público-

privada específica de fornecedores de mineração. Muitos fornecedores de nível  1 são grandes 

concorrentes nos mercados globais (por exemplo, Caterpillar, Komatsu e Metso) e atendem vários 

setores, não apenas o da mineração. Mesmo os fornecedores locais, menores, não trabalham 
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exclusivamente com o setor de mineração, visto que muitos participam de várias cadeias de valor 

nacionais ao mesmo tempo. Por conta disso, a maioria dos informantes-chave entrevistados para 

este estudo não viam uma associação de fornecedores do setor de mineração como prioridade.

A Associação Brasileira do Cobre é a única entidade voltada explicitamente ao setor de 

cobre. O seu objetivo é promover a produção e o consumo de cobre em toda a cadeia de valor, 

desde a pesquisa geológica até a fundição. Também tem laços estreitos com várias associações 

internacionais de cobre e oferece estatísticas e outras informações sobre o segmento.

Além do poder do regulador que advém da legislação nacional, o Brasil tem um sistema 

complexo e estratificado de leis em nível estadual e municipal, que as mineradoras precisam 

obedecer. A ANM, por exemplo, tem escritórios locais em praticamente todas as capitais (num 

total de 25 agências locais). Além disso, não obstante a existência do IBAMA, a maioria das 

licenças ambientais é expedida nos níveis estaduais e municipais.16,17

A dimensão do Brasil não permitiu que esta pesquisa abrangesse os 26 estados mais o Distrito 

Federal. Contudo, foi possível identificar que, pelo menos nos três estados com atividades mais 

significativas de mineração (Pará, Minas Gerais e Bahia),18 as instituições locais desempenham 

um papel essencial de apoio à mineração.

• No Pará, onde o setor de mineração representa 80% do total de exportações do estado 

– chegando a US$  12,5 bilhões, em 2018, com 16% (dos 80%) advindos do cobre –, o 

Sinmineral (Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará) é a principal instituição 

representante da mineração. Representa 13 mineradoras, inclusive dois grandes produtores 

de cobre (Sinmineral, 2019).

• Na Bahia, a CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), uma instituição pública, 

desempenha papel similar ao do Sinmineral.

• Em outros estados e municípios, o apoio ao setor de mineração também provém 

normalmente de secretarias e departamentos estaduais e municipais.

• Em Goiás, a Câmara Setorial de Mineração (CASMIN), vinculada à Federação das Indústrias, 

se destaca no apoio às mineradoras.

• O IBRAM, a principal instituição de representação do setor, tende a atuar como um hub 

central, integrando iniciativas locais e dispersas a debates gerais sobre o desenvolvimento 

da mineração.

A figura 11 apresenta as principais instituições governamentais e a figura 12, as principais 

instituições não governamentais relacionadas à estrutura regulatória do setor de mineração.

16 Licenças ambientais são expedidas de acordo com o nível dos impactos ambientais que o novo empreendimento causará. 
Se o impacto for apenas local, a agência municipal expedirá as licenças. Se ultrapassar os limites do município, a agência 
estadual será responsável pela concessão das licenças. Se for um empreendimento em grande escala, com impactos 
territoriais amplos, o IBAMA será responsável pelo licenciamento.

17 Com uma ligação menos direta com a mineração, mas ainda assim importante para o ambiente regulatório, o Ministério 
Público tem escritórios em todos os estados e supervisiona a legalidade das atividades em todas as áreas da vida pública, 
defendendo os interesses públicos. Se as atividades de mineração estiverem causando danos ou forem vistas como 
possíveis causadoras de danos, esses procuradores podem acionar as mineradoras para resolver a situação e proteger o 
interesse público.  O Ministério Público frequentemente participa de debates públicos relacionados com a “licença social” 
da mineração.

18 Vale mencionar que a Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, cuja função principal é discutir 
coletivamente os impactos da mineração nos municípios, sugere usos melhores de royalties e planeja alternativas 
econômicas para as cidades após o esgotamento das minas.
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Fonte: Elaboração dos autores.
*MCTIC: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (até 10/06/2020, a partir de quando passou a ser 
MCTI-Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações).

  Figura 12.   Principais instituições não governamentais relacionadas com a estrutura  
  regulatória do setor de mineração

 
Nome Missão e objetivos Local Membros

IBRAM

Instituição privada sem fins lucrativos. Representa 
os interesses de empresas do setor de mineração, 
promove inovações e incentiva a disseminação de 
melhores práticas e tecnologias.

Brasília 
e Belo 

Horizonte
130 membros do setor de mineração

ADIMB
Associação comercial privada sem fins lucrativos. 
Promove o desenvolvimento técnico e tecnológico e 
formação para o setor mineral.

Brasília

MME, IBRAM, ANM e MCTIC* são 
membros natos; cerca de 30 membros, 
inclusive empresas juniores de 
mineração

ABPM

Associação comercial privada sem fins lucrativos. 
Promove e dissemina a pesquisa mineral e representa 
os interesses de empresas que realizam pesquisa 
mineral, como as juniores.

Rio de 
Janeiro

33 membros, inclusive mineradoras e 
fornecedores para juniores

CNI

Instituição privada sem fins lucrativos. Representa 
os interesses de indústrias. As federações estão 
vinculadas em nível nacional à Confederação Nacional 
da Indústria e, em nível regional, aos sindicatos 
setoriais.

Brasília e 
todos os 
estados

Presente nos 26 estados e no Distrito 
Federal; em alguns estados, organizada 
por meio das câmaras setoriais; em 
Minas Gerais e outros estados, há uma 
câmara de mineração; a quantidade de 
empresas varia por estado

ABM

Associação comercial privada sem fins lucrativos. 
Promove a evolução técnico-científica e a inovação 
em processos, produtos e gestão. Também promove 
capacitações. Composta por empresas, instituições, 
universidades e indivíduos ligados aos setores de 
metalurgia, materiais e mineração.

São Paulo

Membros: 44 empresas (mineradoras 
e fornecedores), 1.627 membros 
individuais

ABCobre

Associação comercial privada sem fins lucrativos. 
Defende, reforça e desenvolve a cadeia de valor do 
cobre, estimula a inovação em produtos e serviços 
e incentiva o uso e consumo de cobre e suas 
ligas, promovendo as suas qualidades e formas de 
aplicação.

São Paulo 10 empresas, inclusive alguns 
fornecedores de mineração
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A cadeia de valor da mineração inclui uma densa rede de instituições que apoiam o seu 

crescimento. As organizações reúnem-se com frequência para discutir problemas comuns, 

reforçar a promoção do seu mercado, organizar feiras comerciais nacionais e representar o Brasil 

em eventos internacionais sobre mineração.

No início de 2019, quando a presente análise foi realizada, havia um senso de otimismo acerca 

da possibilidade de implantação de novas políticas públicas que ampliariam a exploração mineral, 

criando novas oportunidades para a cadeia de valor da mineração. Nos primeiros meses do governo 

Bolsonaro, o órgão regulatório do governo foi substituído por uma nova agência independente (a 

ANM), que chegou com a promessa de substituir o antigo sistema burocrático de licenciamento por 

um sistema moderno de regulamentação. Contudo, as tragédias sociais e ecológicas causadas pelo 

colapso das barragens de rejeitos da Vale, primeiro em Mariana (2015) e, depois, em Brumadinho 

(2019), confrontaram esse otimismo com uma realidade que nem um órgão liderado pelo governo 

nem uma agência independente foram capazes de evitar. A ANM mal havia iniciado a sua atuação 

quando a gravidade dos desastres rapidamente levou o MME a restringir e direcionar suas ações. Logo 

depois, o orçamento da ANM foi alvo de cortes significativos, como resultado da crise econômica 

mais geral do Brasil, o que gerou críticas ainda mais intensas do público especializado em relação 

ao papel da ANM. Verifica-se assim que, a despeito da sua densidade, a rede da mineração não é 

tão eficaz como, aparentemente, poderia ser.

Um exemplo dessa falta de eficácia é dado por uma iniciativa conjunta da Agência Brasileira 

de Desenvolvimento Industrial e da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, 

de 2014, com apoio do IBRAM, cujo objetivo era reunir os fornecedores de mineração em uma 

única plataforma digital. O projeto – mapear a cadeia de suprimento de bens e serviços do setor 

de mineração – consistia em cinco produtos: (i) um plano de trabalho; (ii) uma metodologia para 

classificar bens e serviços; (iii) um mapeamento das mineradoras que atuam no país; (iv) um 

levantamento da cadeia de suprimento; e (v) a elaboração de um catálogo mineral. O catálogo 

mineral, inspirado em projetos similares desenvolvidos no setor de petróleo e gás, nunca foi 

concluído, mesmo com uma equipe de técnicos e o apoio do governo.19

Ressalta-se, ademais, que as dificuldades de formular uma política industrial ativa para o 

setor de mineração sublinham a falta de integração setorial. Como observado pelo líder de uma 

instituição do governo, entrevistado na fase exploratória deste estudo, embora o Brasil tenha 

uma longa história de diferentes políticas industriais, com diferentes graus de êxito, uma série 

de novas iniciativas para promover o crescimento industrial foi empreendida em 2011. Até então, 

sob a égide do Plano Brasil Maior, uma política industrial adotada em 2008, o governo federal 

já havia criado 19 conselhos de competitividade, um dos quais sendo o conselho de mineração. 

Com base nessas iniciativas, foi estruturada toda uma agenda setorial para desenvolver a 

mineração. O PROMINER, um programa pró-mineração que fazia parte dessa agenda, visava a 

mapear a cadeia de valor (como mencionado acima), produzir um catálogo de fornecedores e 

promover um programa de desenvolvimento de fornecedores. Além disso, a intenção era mapear 

as lacunas produtivas e tecnológicas na cadeia, criar uma política de conteúdo nacional e criar 

19 A plataforma foi construída, mas não tem conteúdo e nunca foi lançada oficialmente, supostamente por falta de recursos. 
O projeto, embora incompleto, confirmou que vínculos entre instituições locais da cadeia de valor são extremamente 
fluidos e frouxos, dificultando o seu mapeamento e integração, mesmo com um projeto dotado de bons recursos e o pleno 
apoio de uma agência federal.



40 Inovação e competitividade nas cadeias de valor da mineração: o caso do Brasil

a assim chamada Zona de Processamento Mineral, liderada pelo DNPM. Muitas dessas iniciativas 

evoluíram, mas, após a eclosão de uma série de crises políticas e econômicas, muitas ações 

foram interrompidas. Um projeto de alterações regulatórias destinadas a conceder deduções 

fiscais para pequenos investidores na bolsa de valores, por exemplo, não foi à frente, sustado por 

alterações no Código de Mineração. Como afirmou essa liderança:

Durante o segundo mandato de Dilma e, posteriormente, durante o governo 

do Presidente Temer, o país ficou sem políticas. O novo governo federal não 

adotou nenhuma política industrial. Aí, começamos a empreender ações mais 

específicas do que denominamos desenvolvimento produtivo e tecnológico e 

inovação, mas sem um marco de política industrial.

Além dos obstáculos relacionados com o panorama político brasileiro, as instituições tendem a ser 

muito focadas no seu papel, que se restringe a um elo na cadeia, e perder de vista a perspectiva 

mais sistêmica. A afirmação de um executivo de mineração da Imerys S.A. exemplifica esse senso 

de individualismo. Na sua opinião, o individualismo não ajuda a desenvolver o setor, pois os 

mesmos problemas ocorrem há anos sem nenhuma ação capaz de resolvê-los:

“Ouço as mesmas coisas sendo debatidas desde 2017: que o setor precisa de 

mais união, investimentos, regulamentação… sobre as dificuldades para obter 

licenças. O que vamos fazer a respeito do setor? Todos estão atentos aos seus 

próprios negócios e cuidando deles.” (Ribeiro e Souza, 2019, pág. 71)

Embora este estudo não seja especificamente sobre questões ambientais, não se pode 

ignorar a importância da tragédia de Brumadinho na mudança do panorama institucional. Após 

o desastre, houve rápida coordenação entre os protagonistas locais e federais para agilizar a 

alteração das regulamentações de forma a garantir a segurança e melhorar a danificada imagem 

do setor de mineração.

O governo de Minas Gerais apresentou novos projetos de lei, proibindo o tipo de gestão de 

resíduos (barragens de rejeitos a montante) envolvido em ambos os acidentes de Mariana e 

Brumadinho. Por um lado, novas regulamentações impuseram novas restrições às empresas, 

mas, por outro, o setor de mineração foi instigado a se mostrar mais seguro no futuro.

Da mesma forma, o governo estadual, a câmara de mineração e a Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais reagiram com rapidez e uniram forças com outras entidades para 

conscientizar o público sobre o valor agregado pelo setor de mineração à economia e ao 

desenvolvimento das comunidades locais. Essas ações tentaram restaurar e melhorar a imagem 

pública do setor de mineração e prevenir mais fechamentos de minas, que causariam prejuízos 

financeiros às mineradoras e reduziriam as arrecadações de impostos dos governos locais. A 

seguir apresentam-se outros exemplos de ações conjuntas destinadas a reforçar o setor de 

mineração.

• Em um importante evento do setor, a EXPOSIBRAM, o IBRAM apresentou uma carta 

de compromisso à sociedade. Nesse documento, a instituição comprometeu-se com a 

segurança operacional das barragens e das estruturas de descarte de resíduos, a saúde 

e segurança no trabalho, a mitigação dos impactos ambientais, o desenvolvimento 
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local e futuro de territórios, melhor relação com as comunidades, melhor comunicação, 

diversidade e inclusão, inovação, e melhor gestão de uso da água, da energia e dos 

resíduos. Logo no início, a carta afirma: “Estamos comprometidos com uma profunda 

transformação da indústria da mineração, em nossos processos e técnicas, em nossas 

relações com as pessoas e com a natureza” (Portal da Mineração, 2019a). Como afirmou 

o presidente do IBRAM, “o IBRAM, que até pouco tempo atrás era visto como defensor 

dos interesses de uma ou de algumas grandes mineradoras, mudou sua forma de atuação 

para ser, de fato, representante da mineração” (Goldberg, 2019).

• No mesmo evento, o IBRAM apresentou uma carta de compromisso ao movimento 

internacional Women in Mining. O movimento tem como objetivo alavancar a participação 

de mulheres na mineração, um setor tradicionalmente masculino. Além disso, divulgou 

um Plano de Ação para Avanço das Mulheres na Indústria (IBRAM, 2019c, 2020b).

• Alguns meses depois, em parceria com 50 especialistas e empresas, o IBRAM lançou o 

guia de Boas Práticas de Gestão de Barragens (Portal da Mineração, 2019b).

• O IBRAM e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura uniram forças para promover 

um evento sobre novas técnicas e tecnologias para melhorar a gestão de resíduos minerais. 

O evento (realizado em junho de 2019) contou com a participação de fornecedores de 

novas tecnologias, mineradoras, governos e acadêmicos. Foram selecionadas para o 

evento 38 empresas, nacionais e internacionais, para apresentar soluções para a gestão 

de resíduos de mineração (Mining News, 2019b).

• O MME, por meio da SGM, elaborou uma proposta, o PDTec Mineral (Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor Mineral Brasileiro), para melhorar o uso de 

tecnologias na produção mineradora. O programa prevê três eixos: apoio à mineração 

em pequena escala; pesquisa, desenvolvimento e inovação em minérios e processos que 

alavanquem o desenvolvimento sustentável; além de projetos conjuntos de P&D. Para ser 

efetivado, esse programa dependia da dotação de recursos (Mining News, 2019c).

• Em 2020, o MME anunciou o lançamento digital de, inicialmente, cinco serviços no âmbito 

do setor de mineração, visando a instaurar “mais transparência, simplicidade e conveniência 

para cidadãos e empresas interessados nas ações da mineração brasileira”, um caminho 

para reduzir a burocracia (Trindade, 2020). A ANM seguia na mesma direção, lançando 

plataformas digitais para as mineradoras lidarem com os processos de licenciamento.

• A Associação dos Municípios Mineradores e o IBRAM uniram as suas forças para 

estabelecer um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento da mineração 

sustentável. Também solicitaram ao governo federal que não cortasse o orçamento da 

ANM (AMIG, n.d.).

• A Confederação Nacional da Indústria reativou a sua Câmara de Mineração (Abreu, 2019).

• Em 2019, a CPRM fez uma apresentação na convenção da Prospectors & Developers 

Association, do Canadá, tida como o evento mais importante do mundo em exploração 

mineral e mineração. A CPRM apresentou na oportunidade, mapas de favorabilidade 

“baseados em conhecimento” de potenciais áreas de várias províncias minerais brasileiras 

(InMine, 2019).
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• A ADIMB firmou um acordo de cooperação com a australiana Amira International, uma 

organização sem fins lucrativos que visa a promover a inovação em setores baseados em 

recursos naturais. Outro acordo foi estabelecido entre a Amira e a CPRM para cooperação 

técnica (Vaz, 2019).

É preciso empreender mais campanhas de conscientização sobre a necessidade de os municípios 

reduzirem sua dependência com relação à mineração. É importante observar que a mineração 

gerou cerca de US$ 770 milhões em receitas para as comunidades mineiras, em 2018; 43% da 

arrecadação ficando em Minas Gerais e 43% no Pará (Goldberg, 2019). Como foi discutido no 

evento da EXPOSIBRAM, em setembro de 2019, os municípios nem sempre usam esses recursos 

para aumentar a qualidade de vida das suas populações ou planejar uma conversão econômica 

para depois do esgotamento da mineração. Atualmente, além da CFEM (royalties da mineração, 

com uma parte distribuída aos municípios), as comunidades locais são apoiadas até certo ponto 

por empresas que atuam no seu município e patrocinam projetos de desenvolvimento local ou 

asseguram compras de fornecedores locais, investindo nas comunidades vizinhas. Contudo, 

os royalties e as iniciativas das empresas são considerados insuficientes para promover o 

desenvolvimento local. Espera-se mais das autoridades públicas locais para melhor uso da CFEM.

Desempenho em inovação

Em comparação com outros países, o Brasil historicamente investe pouco em apoio à ino-

vação (CNI, 2017). Segundo o MCTIC (2019), em 2017, o total de gastos foi da ordem de R$ 82 

bilhões (US$ 25 bilhões a taxas de câmbio históricas), com cerca da metade proveniente de in-

vestimentos públicos. Contudo, após a crise econômica (2014–18), cortes no orçamento público 

afetaram os recursos destinados a P&D. Por exemplo, os investimentos em P&D como percen-

tagem do PIB diminuíram de 1,34%, em 2015, para 1,26% em 2017. Segundo o MCTIC, enquanto 

o Brasil investe menos de 1,3% do PIB em P&D, países como França, Estados Unidos e China 

investem mais de 2%, com Alemanha e Japão chegando a mais de 3%.

Em 2019, o Global Innovation Index classificou o Brasil na 66ª posição mundial, em termos de 

desempenho em inovação, posição que o coloca em quinto lugar entre os países da América 

Latina e do Caribe (para comparação: o Chile ocupou a 51ª posição, a Argentina, a 72ª, e o Peru, a 

86ª). Entre 2011 (47ª posição) e 2017 (69ª posição), a classificação do Brasil recuou 22 posições, 

mas vale observar que a metodologia e a quantidade de países do índice mudaram considera-

velmente desde 2011 (Cornell University, INSEAD e WIPO, 2019).

A literatura reconhece amplamente que patentes não são a única nem a melhor forma de 

avaliar o nível de desenvolvimento tecnológico de empresas ou países (OCDE, 2015). Mas patentes 

continuam a ser um indicador confiável de inovação, pois demonstram o nível de esforço no 

sentido de desenvolver novos produtos e protegê-los no mercado (Pereira e Vasconcelos, 2014).

De acordo com a classificação da OCDE, o setor de mineração é considerado um setor de 

intensidade tecnológica média-baixa20 (Morceiro, 2019). Uma comparação do desempenho do 

20 A mineração tem um índice de intensidade tecnológica de 0,80, em comparação com a tecnologia da informação, por 
exemplo, cujo índice é de 28,94.



Inovação e competitividade nas cadeias de valor da mineração: o caso do Brasil 43

Brasil com o de países da OCDE sugere que “O Brasil está distante da intensidade em P&D da 

OCDE na maioria dos setores da economia” (Morceiro, 2019, p.11). 

A taxa de dispersão da atividade por setor, identificada em estudo de 2014, confirma a baixa 

posição do setor extrativo na classificação de inovação: em comparação com o índice geral do 

Brasil, de 34,9, o índice do setor extrativo era, naquela ano, de 17,1. (Fornari, V.C.B., Gomes, R.& 

Morceiro, P.C., 2014)

Segundo o MCTIC (2019), em 2017, 28.667 empresas brasileiras depositaram patentes, o que 

representa um número 7% menor do que o de 2016 e 15% menor do que em 2013, quando 

ocorreu o pico de depósitos de patentes, a contar do ano 2000. Desses depósitos, 70% foram 

feitos por não residentes. Em termos de patentes aprovadas, houve 6.250, em 2017, a maior 

quantidade desde 2000. Os dados do MCTIC não estão segmentados por setor, o que impede 

uma análise mais aprofundada.

Contudo, a figura 13 mostra que, embora o desempenho do Brasil seja relativamente inferior, 

em termos de registro de patentes de mineração no banco de dados da WIPO, o país está bem 

posicionado em relação a outros países da América Latina (Daly, Valacchi e Raffo, 2019).

Análise de patentes brasileiras no setor de mineração, 2000–20

Objetivando aprofundar as informações sobre o nível de inovação na cadeia de valor do 

cobre, pesquisou-se patentes brasileiras de mineração nos últimos 20 anos com base em vários 

Fonte: Daly, Valacchi e Raffo (2019).

  Figura 13.  Posição relativa do Brasil no banco de dados de mineração da WIPO
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Fonte: Análise dos autores usando o banco de dados da Patent Inspiration.

  Figura 14.  Publicações de patentes no setor de mineração no Brasil 
  por data de publicação

códigos da classificação cooperativa de patentes e da classificação internacional de patentes, 

combinando-os com palavras-chave específicas nos títulos e resumos (a pesquisa excluiu 

petróleo e gás e minerais não metálicos).21 Por esse sistema, identificou-se 214 patentes em 

um período de 20 anos.22 Os resultados mostram uma quantidade variável de publicações de 

patentes por ano, mas também identificam uma tendência de aumento dessas publicações nos 

últimos 10 anos (figura 14). 

Dentre as mineradoras, a Vale depositou a maioria das patentes de mineração no Brasil entre 

2000 e 2020. As 61 patentes registradas da empresa representaram 29% de todas as patentes de 

mineração do período. A segunda empresa mais ativa foi a Samarco, que depositou 10 patentes 

no mesmo período (observar que a Samarco é subsidiária da Vale, reforçando ainda mais o seu 

21 Foram usados os códigos de classificação internacional de patentes ou classificação cooperativa de patentes E21 (perfuração 
do solo; mineração), C22 (metalurgia; ligas ferrosas ou não ferrosas; tratamento de ligas ou metais não ferrosos) ou B24 
(trituração; polimento), cujos resumos ou títulos contivessem algum dos seguintes títulos: mining ou mine ou mineral ou ore 
ou mineração ou mina(s) ou mineral ou minério, e quando um dos depositantes estava sediado no Brasil.

22 Uma análise mais detalhada mostrou que a maioria dos depósitos de patentes refere-se a múltiplos minérios, sendo 
que apenas nove patentes no período estavam especificamente ligadas à extração de cobre (subcódigo C22B15/00 da 
classificação internacional de patentes/classificação cooperativa de patentes), das quais seis são da Vale.
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domínio). No Brasil, a Vale também registrou a maioria das patentes de todos os setores, de 

2010 a 2017, totalizando 132. A empresa está na quarta posição em termos de quantidade de 

patentes de todos os setores no Brasil (Mining News, 2018a). Segundo o seu website, a Vale 

é titular de mais de 1.000 patentes mundiais, o que ressalta os enormes investimentos que a 

empresa faz em inovação. O instituto tecnológico da empresa tem duas unidades, uma no Pará e 

outra em Minas Gerais, e colabora com muitas universidades brasileiras (Daly et al., 2019). A Vale 

investe pesadamente na transformação digital, um programa baseado em quatro pilares: análise, 

integração de sistemas e cadeias, robótica e equipamentos autônomos. A empresa informou 

que, entre outras inovações tecnológicas, já usa a Internet das coisas, análises avançadas, 

aprendizado de máquina, inteligência artificial e aplicativos móveis. Em 2018, a Vale criou um 

laboratório digital no Rio de Janeiro e, em janeiro de 2019, a empresa inaugurou o seu Centro de 

Inteligência Artificial, em Vitória, Espírito Santo. Outras mineradoras e fornecedores internacionais 

estão seguindo essa tendência, mas começando de uma posição inicial anterior. Por exemplo, 

a Nexa está fazendo investimentos volumosos em automação. Alguns exemplos de inovações 

são a identificação eletrônica de movimento de pessoas, máquinas e equipamentos; a gestão 

da produção em tempo real; operação remota de minas (usando dados, voz e transmissão de 

imagens); e leitura digital de ciclos operacionais de mineração e carregamento.

Durante a elaboração deste relatório, a Jaguar Mining (mineração de ouro) anunciou 

que instalaria um sistema de baixo custo para a prevenção de colisões nas suas operações 

subterrâneas, um projeto que foi desenvolvido no âmbito do complexo minerário. O objetivo 

do projeto é reduzir custos e aumentar a segurança das operações (Mining News, 2020). No 

lado dos fornecedores, em 2018, a ABB (um dos maiores fornecedores, também integrador23) 

anunciou que investiria R$  1 milhão (cerca de US$ 250.000) em um centro de formação em 

robótica em São Paulo (Mining News, 2018b).

Esse tipo de investimento em grande escala requer recursos que muitas empresas de pequeno 

e médio porte não têm. Portanto, investem em inovação em ritmo mais lento, com seus próprios 

recursos, ou formam parcerias com outras empresas, institutos tecnológicos ou universidades.

De qualquer forma, nem todas as inovações são registradas como patentes. Como explicou 

um ex-funcionário da Vale (atualmente um gerente de inovação em uma instituição sem fins 

lucrativos) entrevistado para este estudo:

Software pode ser registrado, patentes podem ser registradas, mas nem todos 

evoluirão ao ponto de serem depositados no [Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial]. (…) A Coca-Cola afirma que a sua fórmula é um segredo industrial 

há mais de 100 anos. A fórmula da Coca-Cola nunca será discriminada em uma 

patente, pois as pessoas poderiam descobrir como é fabricada. Depois de um 

determinado período, passaria para o domínio público.

O que deve ser discutido no desenvolvimento de uma parceria de inovação 

é quem pode usá-la, quando, por quanto tempo e por quê. Muitos acordos 

estabelecem que, no final, ambas as partes poderão usar a inovação e que nada 

23 Integradores são empresas que prestam serviços de gestão de projeto para mineradoras. Por exemplo, podem projetar e 
construir uma mina e operar alguns dos seus processos. Alguns integradores denominam-se empresas de engenharia ou 
fornecedores de soluções e também podem vender produtos ou serviços específicos às mineradoras, como transportes 
ou correias transportadoras.
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será atribuível a ninguém, geralmente com um investimento 50:50. No caso 

(raro) da geração de uma patente, para que uma das partes possa vendê-la, a 

outra parte precisa autorizar o patenteamento e as vendas, e os royalties são 

negociados. Mas o que uma mineradora faria com uma patente não relacionada 

com a sua atividade principal? Por exemplo, talvez queira aperfeiçoar o moinho 

de bolas, mas a mineradora não os fabricará. Portanto, a sua preferência seria 

trabalhar em parceria.

Além disso, certamente, o tempo necessário para a análise e expedição de uma carta-patente 

no Brasil é um obstáculo, pois leva consideravelmente mais tempo do que na maioria dos países. 

Assim, não causa surpresa o fato de que a maioria (70%) das empresas entrevistadas não tinha 

nenhuma patente ou marca registrada. As que as tinham geralmente eram as empresas com 

orientação mais tecnológica, como produtores de equipamentos de laboratório, produtores de 

software ou empresas de engenharia produtoras de máquinas e equipamentos de processamento 

mineral de alta tecnologia.

Apoio institucional à inovação

Sistema nacional de inovação em mineração no Brasil

No tocante a sistemas de inovação, há uma grande rede de pesquisa e formação profissional 

composta por universidades e institutos técnicos e tecnológicos situados em várias partes do 

país. Muitos são considerados pelos entrevistados como centros de excelência nas suas áreas de 

especialização, como é o caso da engenharia de minas, na Universidade Federal de Minas Ge-

rais, o Instituto SENAI de Inovação e Processamento Mineral e o CETEM (Centro de Tecnologia 

Mineral). Enquanto as duas primeiras entidades estão localizadas em Minas Gerais, o centro por 

excelência de mineração do Brasil, o CETEM, se localiza no Rio de Janeiro. Essas entidades têm 

realizado grande parte da pesquisa aplicada, apoiando a colaboração entre empresas e univer-

sidades (um desafio no Brasil, onde a academia geralmente tem vínculos tênues com empresas 

e atribui pouco valor à pesquisa aplicada) e promovendo mais inovação no setor. Além disso, o 

Serviço Geológico do Brasil (vinculado à SGM) oferece a base fundamental para o mapeamento 

das principais reservas de cobre e outros minerais no território brasileiro.

Por exemplo, segundo Branquinho, 2014, citado em Figueiredo e Piana (2020, sem página):

O CETEM realizou P&D interno em cobre metálico que, logo em seguida, 

tornou-se uma demanda de empresas locais. Em parceria com a Mineração 

Caraíba, o CETEM tentou ser pioneiro no desenvolvimento de um processo 

hidrometalúrgico no Brasil. Com esse objetivo, iniciativas de pesquisa interna 

foram combinadas com visitas técnicas a vários centros produtores de cobre, 

como Chile e Peru. Esses esforços de aprendizagem produziram resultados, pois 

as empresas brasileiras obtiveram taxas excepcionais de recuperação de cobre – 

até maiores do que as praticadas em outros países tradicionalmente produtores 

de cobre (Branquinho, 2014, citado em Figueiredo e Piana, 2020, sem página).
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Há recursos disponíveis para inovação em uma série de instituições que apoiam P&D, a maioria 

vinculada a instituições públicas. Uma exceção interessante é a Associação Nacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), uma associação privada e independente 

de empresas, com 60% de recursos de investimento privado reservados à inovação. A figura 15 

traz um diagrama das principais organizações do sistema brasileiro de inovação. 

Fonte: elaboração dos autores.

  Figura 15.  Principais organizações do sistema de inovação do Brasil

Em vista da escassez de dados sobre inovação na mineração, este estudo é particularmente 

relevante. Como observado por Pamplona e Penha (2019), o conceito de uma política brasileira 

de inovação é bem recente, pois, até a década de 2000, políticas de inovação geralmente 

estavam intimamente interligadas com políticas industriais. A Lei de Inovação Tecnológica e a 

Lei do Bem foram passos importantes na direção de uma estrutura regulatória mais estruturada 

exclusivamente para a inovação. A primeira (Lei 10.973 de dezembro de 2004) foi criada 

principalmente para estimular parcerias entre instituições acadêmicas e setores produtivos 
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do Brasil. A segunda, Lei 11.196 de novembro de 2005, instituiu incentivos fiscais para pessoas 

jurídicas que investem em P&D para a inovação tecnológica.

Atualmente, a política brasileira de inovação está definida na Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, coordenada pelo MCTIC (atual MCTI). Tal estratégia foi elaborada com 

um enfoque na agenda de inovação dos diferentes setores econômicos e priorizou o setor de 

mineração. Duas outras iniciativas a complementaram:

• o Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030), coordenado pelo MME, visa a reforçar 

a governança pública, agregando valor, promovendo o conhecimento e aumentando a 

sustentabilidade do setor de mineração. Obs.: em 10 de julho de 2020, o ministro de Minas 

e Energia anunciou que uma atualização do Plano seria realizada até agosto de 2020, 

com objetivos claramente definidos para o período até 2023 (Brandão, 2020);

• o plano Inova Mineral, lançado conjuntamente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Pesquisas e Projetos (FINEP), em 2016, 

tem por foco o financiamento de projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico na 

cadeia de valor da mineração.

Contudo, a maioria dessas políticas e as medidas de apoio discutidas acima estão voltadas aos 

minérios considerados estratégicos para o futuro, como cobalto, grafita, vanádio e nióbio. O 

Inova Mineral também apoia P&D de tecnologias e produtos voltados a minérios com elevado 

deficit comercial, como os usados na produção de fertilizantes. O setor de cobre recebe apoio 

(ou pelo menos não é excluído) de outras linhas de financiamento para aprimorar e ampliar as 

tecnologias de mineração (tecnologias de processamento mineral e processos para reduzir e 

mitigar riscos e impactos ambientais) e inovar em desenvolvimento e produção de máquinas, 

equipamentos, software e sistemas para mineração e transformação mineral capazes de ser mais 

eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente (BNDES s.d., Mesquita, Carvalho e Ogando, 

2017). Segundo o website do BNDES, entre o lançamento, em 2016 e fins de 2018, propostas 

de projetos de P&D de 45 empresas (inclusive fornecedores de mineração) foram aceitas para 

financiamento do Inova Mineral. 

Um achado particularmente interessante foi a constatação da existência de uma parceria entre a 

FINEP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinada a promover o Inova Mineral. 

De acordo com matérias públicas na imprensa, o BID financiaria a primeira parcela de US$ 600 

milhões (a FINEP forneceria os US$ 103,6 milhões adicionais) para o programa Inovar para Crescer. 

A primeira parcela faria parte de uma linha de crédito maior, totalizando US$ 1,5 bilhão em crédito 

condicional para projetos de investimento destinados a aumentar a produtividade de empresas 

brasileiras por meio de mais investimentos privados em inovação. Segundo a FINEP, esses recursos 

seriam disponibilizados a empresas de diferentes setores da área de inovação, incluindo os projetos 

desenvolvidos junto ao programa Inova Mineral (BID, 2018).

Não obstante as instituições e os recursos disponíveis para apoiar a inovação, mais da 

metade das empresas entrevistadas indicaram que desconheciam quaisquer ações políticas ou 

programas do governo nesse sentido.

Um relatório da PINTEC sobre inovação para o período 2015-2017 ressalta que, em um universo 

de aproximadamente 117.000 empresas brasileiras com 10 ou mais trabalhadores, apenas 34% 
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têm inovado em produtos ou processos, resultando num índice geral de 33,6%. No setor extrativo, 

o índice é de 15%, o que significa uma grande redução, se comparado com os 42% dos três 

anos anteriores. Embora esse número não seja preciso, pois abrange tanto a mineração como 

o petróleo e gás, serve de base para avaliar o potencial de crescimento da P&D na cadeia de 

valor da mineração. As empresas entrevistadas na pesquisa PINTEC mencionaram inovações nas 

seguintes áreas: redução do seu impacto ambiental e/ou melhora da saúde e segurança (87%), 

aumento da qualidade dos seus produtos (85%), preservação da sua participação de mercado 

atual (82%), aumento da capacidade produtiva (83%) e aumento da flexibilidade de produção 

(82%). Inovações com menos impacto estavam associadas, por exemplo, com a criação de novos 

produtos ou a abertura de novos mercados. Crescimento do mercado e reduções de custos não 

constaram dentre os principais resultados da inovação (IBGE, 2017).

No tocante à testagem, o Brasil está bem-posicionado. Há muitas instalações e capacidades 

locais para testagem na mineração. As grandes mineradoras têm laboratórios internos para fazer 

os seus próprios testes. O SENAI tem seu papel na oferta de testes e recepção de amostras, 

contando com minifábricas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e outros estados mineradores para 

uso de empresas de médio porte. O CETEM (sediado no Rio de Janeiro) também oferece serviços 

laboratoriais e testagem avançada a empresas de grande e médio porte em todo o país.

Há necessidade de duas categorias amplas de testagem. Primeiramente, testes diários para, 

por exemplo, granulometrias e amostras de gradação. Em segundo lugar, testes para certificar 

a qualidade do material a ser exportado (no estágio de projeto, quando uma empresa procura 

financiamento, ou posteriormente, durante as operações regulares de exportação). Ainda assim, 

no caso da exportação, não obstante a alta capacidade de testagem disponível no Brasil, os 

testes têm de ser realizados localmente e no exterior. Os potenciais financiadores continuam 

preferindo ver a corroboração dos testes via laboratórios independentes no exterior (segundo 

entrevistas com a ANM e a ABPM). É uma questão de confiança, não de capacidades.

A SGS Geosol (com laboratórios nos estados mineradores de Goiás e Minas Gerais) é uma 

empresa brasileira líder em testes e equipamentos laboratoriais para o setor de mineração. Há 

dois principais fornecedores em Minas Gerais que fornecem itens para laboratórios, e ambos 

foram entrevistados para este estudo.

O setor de mineração também se beneficia de diferentes revistas e jornais que monitoram as 

tendências do mercado e apresentam informações estruturadas para o setor de mineração nos 

seus websites.

Mining Hub: apoio à inovação

O Mining Hub, criado há relativamente pouco tempo (janeiro de 2019) em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, é uma iniciativa de inovação notável. Belo Horizonte já era conhecida pela inovação das 

suas startups, pois a região conta com cerca de 320. Em 2013, foram estabelecidas as primeiras 

aceleradoras, incentivadas pelo SEED, um programa estadual de promoção de aceleradoras. Uma 

dessas aceleradoras, a Techmall, financiada por um fundo de apoio a empresas inovadoras, aderiu 

a um projeto de criação de um hub aberto de inovação para o setor de mineração. A Techmall 

entrou no projeto com o nome de Neoventure, uma derivação (spin-off) da Techmall. O projeto foi 
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criado pela Ferrous, mineradora de médio porte, que atua na extração de ferro (posteriormente 

adquirida pela Vale). Com base no conhecimento prévio de iniciativas de inovação aberta, a 

empresa buscava parcerias de inovação. No curto prazo, o projeto evoluiu, incluindo cinco 

mineradoras e cerca de 20 startups em aceleração pela Techmall. Na segunda fase, o projeto foi 

apresentado ao IBRAM, que se envolveu na iniciativa e, logo em seguida, 22 mineradoras entraram 

no Mining Hub. Em 2020, o Mining Hub abrangia o total de 23 mineradoras, 21 fornecedores de 

mineração e cerca de 20 startups. Os recursos para o desenvolvimento dos projetos advêm 

de empresas associadas à iniciativa e do próprio IBRAM. No primeiro ano, as atividades do 

Mining Hub tiveram taxa de sucesso de 25%, considerada alta pelo IBRAM em comparação com 

iniciativas semelhantes no mundo inteiro. Esse resultado reflete a contratação de startups após 

dois ciclos de aceleração do projeto (o Hub encontrava-se no terceiro ciclo, na época de redação 

desta publicação) (Portal da Mineração, 2020). Nos primeiros 18 meses, o Mining Hub recebeu 

690 inscrições de projetos de startups. Entre elas, 190 foram selecionadas pela equipe técnica 

para participar da prova de conceito, sendo 16 escolhidas e quatro contratadas (25%). Para as 

provas de conceito, os proponentes apresentam um modelo prático para comprovar o conceito 

(teórico) estabelecido em seus projetos. O site oficial do IBRAM afirma que 

Os temas de segurança de barragens e gestão de rejeitos minerais mereceram 

destaque especial neste 1º ano do Mining Hub, com envolvimento direto de 

várias mineradoras que investem atenção e recursos nesses temas, como: Nexa, 

Vale, ArcellorMittal, Samarco, Usiminas, CSN e Kinross, entre outras. Há projetos 

que evoluíram ações de monitoramento de barragens e de uso de rejeitos na 

construção civil, por exemplo. Para 2020, o Mining Hub irá dedicar atenção 

especial, a conquistar maior capilaridade junto a instituições de hard science, 

como universidades e institutos de pesquisa (Portal da Mineração, 2020, n.p. 

grifo do original).

Em 2020, as principais áreas de P&D do Mining Hub incluíram: eficiência operacional, fontes 

alternativas de energia, manejo de água, resíduos e manejo de resíduos, saúde e segurança 

operacional e desenvolvimento social (IBRAM, 2020c).

Pela originalidade, o Mining Hub já recebeu diversas visitas de entidades dentro e fora do 

Brasil (mais de 1.000 pessoas no primeiro ano). Ele evoluiu de maneira a incorporar novas linhas 

de inovação, inclusive relacionadas a impacto social e diversidade. De acordo com a maioria das 

entrevistas, a novidade do Mining Hub está no conceito de conhecimento compartilhado, no qual 

uma solução desenvolvida por uma empresa pode ser usada por outras com base no trabalho 

desenvolvido no Hub.

Embora o foco principal do Mining Hub seja desenvolver soluções coletivas, uma nova linha 

de pesquisa foi criada para permitir que uma empresa abra um edital competitivo para receber 

ideias a fim de resolver seus desafios internos. No entanto, os direitos de propriedade intelectual 

permanecem sob o controle das startups. Por exemplo, a Vale anunciou (em junho de 2020) o 

lançamento do M-Spot Ciclo 1, com investimentos de mais de R$ 2,25 milhões (aproximadamente 

U$ 410.000). O objetivo é encontrar soluções inovadoras para 15 desafios em sete áreas: energia, 

ferrovias, geotecnia, marketing técnico, navegação, pelotização e portos (Soares, 2019).
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Além do Mining Hub, iniciativas semelhantes foram desenvolvidas no polo de mineração 

de Minas Gerais. A FIEMG lançou o FIEMG Lab nas dependências do Centro de Inovação e 

Tecnologia do SENAI. A Nexa Resources já está na terceira edição do programa de inovação 

aberta, criado em 2016, denominado Mining Lab Challenge. Outra iniciativa da mesma empresa 

é o Plano Diretor de automação e informação, um plano de dez anos para implementar novas 

tecnologias, com o propósito de aperfeiçoar processos operacionais e garantir informações 

precisas para melhorar seus principais indicadores. No entanto, isso não impede que a empresa 

ingresse no Mining Hub.

Apesar do evidente interesse em iniciativas de inovação que ocorrem localmente e 

com resultados promissores, essas iniciativas ainda estão em estágio muito incipiente de 

desenvolvimento. Além de alguns casos específicos que envolvem grandes empresas como a Vale, 

até recentemente, a inovação não era tema premente entre as instituições locais e mineradoras. 

No entanto, após os acidentes da Vale, a prioridade passou a ser garantir a segurança das 

barragens, o que está reconfigurando o cenário de forma a torná-lo mais propício à inovação e 

oferecendo incentivos regulatórios para encontrar soluções aos problemas. De fato, de acordo 

com o Mining Hub, após o incidente em Brumadinho, mais mineradoras se engajaram no Hub, 

quase dobrando o número de participantes. 

O consenso é que o setor de mineração passa por um grande processo de absorção de novas 

tecnologias, principalmente com foco na transformação digital. Entre os exemplos de projetos 

sendo desenvolvidos ou aplicados em minas brasileiras estão:

• gêmeos digitais (um ambiente simulado para testar hipóteses e operações de produção) 

usados para avaliar o potencial de exploração de depósitos de minérios, comparando-os 

com tipos semelhantes;

• software de mapeamento e modelagem em 3D para uso em mapas geotécnicos (já em 

uso na Anglo Ashanti); 

• inteligência artificial (IA) e algoritmos aplicados à pesquisa de minérios e definição de 

investimentos (em uso na Nexa); 

• P&D para desenvolver veículos elétricos para reduzir os gases de efeito estufa; 

• realidade virtual e simulações para treinamento de RH em operações de mineração; e 

• centros de controle digital para captar e analisar informações enviadas por sensores. 

Muitas dessas inovações são impulsionadas por preocupações relacionadas à segurança, visando 

prevenir e evitar acidentes e encontrar novas tecnologias de barragens a seco. Outro foco é em 

economia de energia (principalmente combustíveis). 

• A Vale já tem 13 veículos autônomos controlados por IA, GPS e radares (câmeras com 

controle de velocidade). Até 2023, a empresa pretende investir U$  467 milhões em 

projetos da Indústria 4.0. O já referido Centro Global de Inteligência Artificial de Vitória 

inaugurado com 15 funcionários e 50 profissionais parceiros, faz parte desse contexto. De 

acordo com um gerente local da Vale, o objetivo do centro é captar dados globais para 

alimentar modelos e algoritmos computacionais. 

• A Mineração Paragominas anunciou investimentos de U$ 1,5 milhão em sistemas de fadiga 

e anticolisão para a frota de caminhões. Conforme afirmou um gerente da ABB, uma grande 
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fornecedora: “Nos últimos anos, as mineradoras entraram de cabeça na digitalização. As 

mudanças no setor estão acontecendo rapidamente (...) A pressão para reduzir custos e 

aumentar a segurança operacional é grande” (Tiago, 2019, p. 57, tradução).

Conclusões

A análise da estrutura institucional da mineração revela um setor econômico sólido, que 

conta com uma rede dinâmica e ativa de instituições setoriais, governamentais e de apoio 

técnico, algumas das quais dispostas a cooperar entre si. No entanto, o setor de mineração 

ainda carece de um arranjo organizacional mais funcional, capaz de melhor promover o seu 

desenvolvimento. Em alguns casos, as organizações que integram o setor foram descritas como 

tendo competências sobrepostas, além de carecerem de coordenação para criar uma agenda 

prática de desenvolvimento. Projetos promissores não se concretizaram, como foi o caso das 

tentativas de mapear a cadeia de valor e criar um banco de dados comum de fornecedores para 

fins comerciais. O que é ainda mais grave é que o marco institucional não foi suficiente para 

evitar enormes desastres ambientais e humanitários como os que aconteceram em Minas Gerais. 

Como resultado, o setor teve de lutar contra grandes perdas causadas por bloqueios às suas 

operações, determinados por órgãos de controle, ao mesmo tempo em que teve sua imagem 

pública arranhada, dentro e fora do país.

O cenário é semelhante no que diz respeito à política de inovação. Embora as empresas 

encontrem diferentes alternativas de apoio à inovação, assim como políticas, iniciativas e fontes 

de financiamento para inovar, é necessário que esses processos se deem de forma consistente, 

mediante esforço coordenado. Não obstante, não raro, o que se vê é uma duplicação de esforços 

ou, ainda, esforços e iniciativas sendo interrompidos. Em tal ambiente, é difícil as empresas se 

sentirem confiantes quanto à continuidade das políticas, conclusão corroborada por outros 

estudos, como o de Pamplona e Penha (2019), que descrevem as políticas de inovação no 

setor de mineração brasileiro como “efêmeras, incertas, vinculadas apenas ao governo e mal 

articuladas” (p. 971). 

Para resumir, o setor de mineração conta com uma complexa rede de apoio institucional, 

focada no desenvolvimento de condições propícias para que o setor floresça. No entanto, o clima 

institucional e a conjuntura econômica demonstram sinais de elevada instabilidade, o que foi 

agravado por uma mudança de governo. Isso também resultou em mudanças em cargos-chave 

de várias instituições. A mudança de governo atrasou algumas iniciativas ou, em outros casos, 

alterou completamente as prioridades. Além disso, a crise econômica que ainda afeta o Brasil 

restringiu o acesso a recursos, o que fez com que o potencial máximo para certas oportunidades 

(inclusive as de inovação) não fosse realizado. A inovação tende a acontecer graças mais às 

iniciativas individuais das empresas do que às políticas públicas ou colaborações coletivas. A 

tragédia em Brumadinho pode ter representado uma virada para o setor de mineração no Brasil 

e, possivelmente, no mundo. Desde então, a colaboração entre agentes locais e federais tem 

aumentado no sentido de mudar rapidamente a regulamentação para garantir a segurança das 

minas e recuperar a imagem do setor. Resta saber se esse processo colaborativo irá evoluir ao 

ponto de ampliar o apoio institucional para que se tenha uma cadeia de valor mais inovadora. 
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Mapeamento dacadeia de valor do cobre no Brasil

Elaboração de mapas da cadeia de valor da mineração

Várias integradoras ajudaram a completar o mapa desenvolvido como parte do processo de 

pesquisa desse estudo que, a princípio, é comum a vários minerais (ou cadeias de valor da 

mineração). A maioria dessas integradoras são empresas estrangeiras, cujo investimento é, em 

grande parte, autofinanciado até o final do projeto, quando a mineradora (o cliente) remunera 

a integradora pelo investimento inicial. O autofinanciamento representa uma grande barreira de 

entrada para empresas locais se tornarem integradoras, mas este estudo incluiu pelo menos duas 

integradoras nacionais sobreviventes da recente crise do setor na amostra e elas estão entre as 

mais inovadoras da cadeia.

Outros agentes importantes são as chamadas mineradoras “juniores”. Elas pesquisam e 

preparam projetos potenciais de mineração, que, mais tarde, podem ser vendidos a mineradoras 

maiores. Se conseguirem obter financiamento, podem realizar o projeto por conta própria (o que 

é menos comum). A amostra desse estudo incluiu uma empresa júnior, pertencente a um líder da 

associação que representa mineradoras menores.

As tradings não foram incluídas na pesquisa, pois a análise terminou com a produção do 

concentrado de cobre; no entanto, em um estudo futuro, seria interessante entrevistar o elo 

comercial da cadeia de valor do cobre. Essas empresas compram cobre concentrado e vendem 

nos mercados nacionais e internacionais. A maioria das grandes mineradoras comercializa 

produtos sem intermediários, mas outras vendem sua produção a grandes tradings, como a 

Glencore. Os preços são determinados pela London Metal Exchange.

Não existe uma organização oficial (governamental) que adquira a manufatura de produtores 

menores, como acontece no Chile, o que já é um ponto de discussão sobre políticas para o 

setor de mineração no Brasil. A maioria dos entrevistados não acredita que essa estratégia 

seja necessária para o setor; de fato, no Chile, a mineração é muito mais importante para o PIB 

nacional do que no Brasil, o que justifica a adoção da estratégia.

Mapa da cadeia de valor do cobre

A figura 16 mostra o mapa da cadeia de valor para a mineração de cobre no Brasil conforme 

desenvolvido e utilizado neste estudo. Aqui, ele é apresentado como um processo linear, mas 

os primeiros estágios (exploração e desenvolvimento) podem acontecer várias vezes antes que 

uma mina seja finalmente construída e perdurar, num processo circular, ao longo de toda a fase 

de existência da mina. O projeto também pode trocar de mãos várias vezes, passando de uma 

empresa júnior a uma grande mineradora, até ser engavetado como inviável ou não viável do 

ponto de vista econômico, ou, por outra, até que receba autorização para iniciar a construção. 

Não é algo incomum um projeto levar 20 anos entre as fases de exploração e início da construção.
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Fonte: elaborado pelos autores.
*Pode demorar até dois anos para obter uma licença, que é válida por mais dois anos.
**Pode demorar até um ano para finalização e entrega do plano de mineração e até dois anos para obter a aprovação. 
***Pode demorar cinco anos para receber a portaria de lavra.
***Especialmente para sulfetos de cobre; a lixiviação é um processo diferente.

  Figura 16.  Cadeia de valor do cobre brasileiro
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
DA PESQUISA JUNTO AOS 

FORNECEDORES

4.

Respostas ao questionário

Um total de 28 empresas participaram das entrevistas, respondendo a íntegra do questionário. A 

amostra apresenta dados para todas as etapas da cadeia de valor, embora não represente todos 

os fornecedores e mineradoras existentes no Brasil, conforme explicado na seção 1. Por meio dela, 

pôde-se verificar que há relativa concentração de empresas de máquinas e equipamentos, e estas 

são mais ativas na fase de produção (uma empresa se destaca como prestadora de serviços ao 

longo da cadeia de valor por ser especializada em equipamentos de laboratório). As empresas 

de engenharia ambiental se concentram na análise de minérios e na avaliação econômica, onde é 

fundamental obter licenças. As empresas de perfuração e amostragem operam nas fases iniciais 

da cadeia de valor, enquanto as empresas de TI e engenharia de automação operam no projeto e 

planejamento da mina, desenvolvimento e sistemas de controle, bem como nas fases de extração.

Posicionou-se as empresas entrevistadas no mapa da cadeia de valor do cobre com base 

na categoria de atuação autorrelatada pelos entrevistados (codificada por cores para facilitar 

a referência) e segundo a gama de serviços que as empresas prestam a diferentes partes da 

cadeia. A figura 17 apresenta a distribuição das empresas na cadeia. Por ela, pode-se verificar 

que a amostra cobre a maior parte da cadeia, exceto para os elos de comercialização e 

descomissionamento (ambos fora do escopo do trabalho de campo), onde a representação 

é relativamente baixa. A tabela  7 apresenta um mapeamento simplificado das atividades da 

empresa na cadeia de valor. 
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Tabela 7. Mapeamento simplificado das atividades da empresa na cadeia de valor do cobre

Exploração Desenvolvimento Produção Comercialização Encerramento

Categoria 
autorrelatada 
(n=28)
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 d
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Análise de minérios 
(laboratórios) em 
pesquisa geológica

5 1 1 1

Processamento 
mineral (consultoria) 10 1 1 1 1

Engenharia ambiental

11 1 1 1 1 1

26 1 1

23 1

25 1 1 1

Engenharia de 
processos 3 1 1

Engenharia e 
construção 1 1 1

Engenharia (geologia 
e meio ambiente) 9 1 1

Máquinas e 
equipamentos

8 1 1 1 1

12 1

2 1 1 1 1

13 1 1 1 1

18 1 1 1

28 1 1

21 1 1

24 1

16 1

Perfuração e 
amostragem

14 1

19 1

20 1

Geologia e pesquisa 
mineral

15 1 1 1

22 1 1 1 1 1

Serviços geológicos 4 1 1 1

TI e automação

6 1

27 1

7 1

Topografia 17 1 1 1 1

7 15 8 7 11 14 1 4

Fonte: elaborado pelos autores.
Observação: o total é superior a 28 porque as empresas frequentemente atuam em várias categorias. As empresas desta amostra 
foram classificadas de acordo com a área de atuação da empresa. As que operam apenas em engenharia ambiental (4) atuam ex-
clusivamente nessa área. As que atuam na área de engenharia de forma mais ampla (9) têm duas subáreas: geologia e engenharia 
ambiental.
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Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 18.   Distribuição das empresas segundo o percentual de receitas advindas 
  da mineração 

Receitas provenientes do setor de mineração

A maioria das empresas participantes da pesquisa tem o setor de mineração como foco 

principal. Mais da metade dos entrevistados relatou que uma parcela superior a 80% da receita 

da empresa era proveniente desse setor. Como a maior parte da amostra foi extraída do grupo 

de empresas que fazem parte do cluster de mineração de Belo Horizonte, esse resultado não 

chega a surpreender, embora alguns fornecedores de engenharia de construção enfatizassem 

menos o foco nesse segmento. Enquanto as empresas de equipamentos e  máquinass estavam 

predominantemente focadas na mineração, um dos entrevistados, que fabrica balanças para 

todos os tipos de indústria e atende a uma variedade de setores, informou ter apenas 3% da 

receita proveniente da mineração. A figura  18 mostra o número de participantes do setor de 

mineração com vários níveis de receita advindos desse setor, enquanto a tabela 8 mostra a 

receita média do setor de mineração por categoria.

Tabela 8.  Receita média proveniente do setor de mineração, por categoria de atividade da   
 empresa (%)

Média Máx. Mín.

Análise de minérios (laboratórios) em pesquisa geológica 90

Processamento do minério (consultoria) 70

Engenharia ambiental 75 100 40

Engenharia de processos 100

Engenharia e construção 20

Engenharia (geologia e meio ambiente) 95

Máquinas e equipamentos 71 100 3

Perfuração e amostragem 100

Geologia e pesquisa mineral 78 80 75

Serviços geológicos 85

TI e automação 73 100 60

Topografia 90

Média geral 77

Fonte: elaborado pelos autores.
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Posição na cadeia de valor

Os entrevistados indicaram que atendiam em suas empresas, entre três e 30 clientes diferentes. 

Em termos de percentagem das vendas ao cliente principal, ou aos três principais clientes, a 

maioria das empresas entrevistadas não está inserida em típicas cadeias de valor cativas (quase-

hierárquicas) (figura  19). A metade dos entrevistados informou que as vendas para o cliente 

principal ficavam abaixo de 25% das receitas, e o valor médio das vendas para os três principais 

clientes, em 40%. Apenas dois dos entrevistados disseram que mais de 50% da receita da 

empresa era proveniente do cliente principal.

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 19.  Dependência das empresas entrevistadas em relação à receita proveniente  
  do(s) cliente(s) principal(is) (%)

Além da governança da cadeia de valor à qual os entrevistados estão expostos, fez-se essa 

análise para demonstrar que um número significativo de entrevistados não se enquadra como 

fornecedores de nível  1 (situados no topo da cadeia de valor), posição em que os principais 

fornecedores tendem a ser estrangeiros. A maioria dos fornecedores nacionais não é conhecida 

pela liderança das mineradoras e até mesmo pelos gerentes de compras. Para esses gerentes, 

muitas vezes as mineradoras representam apenas um número no cadastro de fornecedores, 

caso sejam pequenos ou forneçam equipamentos genéricos. No entanto, por ser essa uma 

amostra tendenciosa para fornecedores inovadores, as empresas entrevistadas tendem a ser 

mais conhecidas pelos clientes.

Em termos de consciência geral da sua posição na cadeia de valor, todos os entrevistados 

reconheceram a posição relativa ocupada pela empresa e foram capazes de citar concorrentes. 

Curiosamente, dos 28 entrevistados:
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• vinte e quatro tinham concorrentes nacionais;

• dez tinham concorrentes internacionais, o que foi especialmente acentuado no setor de  

máquinas e equipamentos, no qual sete entre nove empresas identificaram concorrentes 

internacionais;

• nove relataram ter empresas constituídas no Brasil, mas com participação de capital 

estrangeiro (abrasileiradas) como concorrentes, o que ficou particularmente patente em 

TI e automação, setor em que as três empresas entrevistadas identificaram uma empresa 

nacionalizada como concorrente;

• um não tinha concorrentes de fato e operava como monopsônio no nicho.

Relacionamento com clientes e governança da cadeia de valor

Todos os entrevistados faziam parte do cadastro de fornecedores dos seus principais clientes 

do setor de mineração. Essa inclusão merece ser destacada porque a maioria dos fornecedores 

entrevistados comentou sobre a dificuldade em preencher os requisitos dos clientes para fazer 

parte desses cadastros. Mesmo após prestar serviços de maneira ad hoc, um fornecedor pode 

não ser incluído no cadastro. Ademais, ser incluído não é de maneira alguma garantia de pedidos 

regulares, pois alguns fornecedores também revelaram que, mesmo após a inclusão, ocorre de não 

se ter mais notícias de um cliente, o que é um grande obstáculo a ser superado. Em entrevistas 

com grandes mineradoras, nas quais analisou-se a questão da inclusão no cadastro do ponto de 

vista do cliente, ficou claro que muitas vezes os cadastros estavam incrivelmente poluídos com 

dados de contato de fornecedores que não estavam mais sendo usados e/ou que foram usados 

em algumas ocasiões e, em seguida, foram substituídos por outro fornecedor. Apenas três das 

empresas entrevistados tinham algum tipo de contrato de exclusividade com seus principais 

clientes, mesmo a amostra sendo propositalmente tendenciosa em relação a empresas inovadoras. 

Do ponto de vista da governança da cadeia de valor, esses 28 fornecedores, como já ressaltado, 

não se relacionam com os clientes a partir de uma estrutura de governança caracterizada por redes 

cativas. Em vez disso, as relações em condições normais de concorrência no mercado (e, às vezes, 

em rede, embora na maior parte dos casos, apenas temporariamente) parecem mais prevalentes 

para os fornecedores entrevistados, o que indica que mesmo as empresas que são relativamente 

inovadoras ainda estão um pouco distantes dos clientes. Essa distância pode não ser propícia para 

soluções conjuntas ou para que os fornecedores tenham oportunidades recorrentes de desenvolver 

projetos mais inovadores com empresas líderes no setor de mineração.

Obviamente, a realidade é mais complexa. Na pequena amostra de fornecedores inovadores 

desse estudo, os relacionamentos variaram muito, dependendo dos seguintes fatores:

• porte do cliente (nem todas as mineradoras se igualam à Vale em influência);

• dependência do cliente da experiência do fornecedor (mesmo grandes mineradoras, em 

emergências, podem ficar na dependência de um fornecedor);

• duração (de longo ou curto prazo) do relacionamento entre clientes e fornecedores;

• qualquer relação pessoal anterior entre clientes e fornecedores (muitos fornecedores 

trabalharam anteriormente em mineradoras).
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O acesso a uma mina pode ser sinal de um relacionamento próximo entre uma mineradora e um 

fornecedor. No entanto, o acesso pode ser autorizado porque faz parte do serviço prestado, e 

isso não significa que o fornecedor esteja livre para circular pela mina à vontade.

Uma empresa de Parauapebas apresentou um exemplo claro de governança cativa. O 

entrevistado afirmou que a empresa estava se expandindo para atender à demanda de uma 

grande mineradora e que representantes do cliente a visitavam regularmente para verificar a 

expansão. No entanto, alguns fornecedores se recusam a trabalhar para grandes empresas, 

optando por trabalhar com pequenas e médias mineradoras, com as quais a relação é mais 

equilibrada (foi o caso de três fornecedores da amostra).

Embora muitos fornecedores tenham de abrir as planilhas de preços para análise, eles 

definem os preços para os clientes, o que indica o poder relativo que a reputação de inovação 

proporciona. Fornecedores bem estabelecidos (por exemplo, consultorias) nem sempre precisam 

mostrar tabelas de preços e, se o fazem, não precisam necessariamente negociar preços. Em 

alguns casos, especialmente quando licitações públicas são necessárias, os preços são uma 

questão central e as regras de licitação podem ser bastante exigentes em termos de preços 

e segurança. As mineradoras tendem a trabalhar com compras centralizadas como forma de 

diminuir custos, o que deixa os pequenos fornecedores fora do processo, já que não podem 

operar como distribuidores no mundo inteiro. Felizmente, isso não acontecem com todos os 

contratos. Alguns exigem o desenvolvimento conjunto de uma solução e, portanto, são bons 

pontos de entrada para fornecedores inovadores de menor porte.

No trabalho de campo, o tema dos tipos de contratos oferecidos por mineradoras foi um assunto 

delicado para os fornecedores. Vários fornecedores entrevistados descreveram os contratos 

como um risco inevitável, o que significa que aceitaram os termos porque, caso contrário, não 

fechariam a venda. Isso indica desequilíbrio de poder, que tende a impedir a inovação porque 

os fornecedores sabem que: (i) eles têm pouco poder de negociação em relação aos termos e 

condições do contrato e (ii) a propriedade intelectual da solução que eles criam pode não ser 

deles para ser comercializada.

A tabela 9 demonstra que os principais clientes das empresas entrevistadas não costumam 

oferecer assistência técnica ou financeira a seus fornecedores; no entanto, os clientes tendem a 

certificar processos, oferecer especificações técnicas e a dar feedback técnico. Dos oito casos 

nos quais o cliente principal tinha o poder de sugerir ou aprovar os fornecedores de segundo 

nível (fornecedores dos fornecedores), seis estavam no segmento de  máquinas e equipamentos 

da cadeia de valor – prática que era pouco frequente nos demais segmentos. As entrevistas 

demonstraram que os fornecedores nacionais de máquinas e equipamentos, não raro, precisam 

suprir peças que se encaixem no equipamento original fornecido por grandes fornecedores 

internacionais como a Caterpillar e a Komatsu. Portanto, essas marcas internacionais insistem em 

ter supervisão ou controle dos equipamentos e serviços nacionais que serão adquiridos de forma 

a garantir que eles se adequem aos sistemas originais. Esses grandes fornecedores internacionais 

contam com a total confiança dos clientes (mineradoras), o que lhes permite exigir a palavra final 

na seleção de vários níveis de fornecedores na cadeia de valor.
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Tabela 9. Relacionamento com os principais clientes 

O cliente principal... Não Depende Sim Total

Tem acesso à sua estrutura de custos 13 5 10 28

Oferece assistência técnica 19 2 7 28

Oferece qualquer tipo de financiamento 26 1 1 28

Certifica seus processos 14 1 12 27

Fornece especificações técnicas 3 5 20 28

Fornece feedback 3 2 23 28

Fornece informações sobre requisitos (não técnicos) 9 3 15 27

Sugere ou aprova fornecedores 18 1 8 27

Permite acesso à(s) mina(s) 1 0 27 28

Fonte: elaborado pelos autores.

Dependência de fornecedores locais, nacionais e internacionais

Gastos com fornecedores são altamente concentrados: 25% dos entrevistados informaram 

que os principais fornecedores são responsáveis por 61 a 80% de suas compras. Dez dos 24 

entrevistados informaram que os três principais fornecedores são responsáveis por 81 a 100% 

das compras (figura  20). Três das quatro empresas de engenharia ambiental relataram que 

seus três principais fornecedores representavam 75% ou mais de suas compras. Cinco das oito 

empresas de máquinas e equipamentos também relataram que mais de 75% dos suprimentos 

vieram de seus três principais fornecedores. As razões para essas concentrações são diferentes. 

As empresas de engenharia ambiental são relativamente pequenas e prestam serviços de 

consultoria e assessoria e, portanto, precisam de pequena variedade de suprimentos. As 

empresas de máquinas e equipamentos estão limitadas a fornecedores pré-selecionados ou pré-

aprovados para atender aos requisitos dos clientes.

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 20.  Percentagem de compras junto aos principais fornecedores
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A figura 21 mostra que a grande maioria (18) dos entrevistados importou menos de 20% das 

compras, com apenas dois entrevistados indicando que dependem de importações para 

atender 80% de suas necessidades. Isso indica que fornecedores relativamente inovadores 

podem encontrar a maioria dos insumos necessários para operar no mercado interno. Embora a 

(in) disponibilidade de insumos nesse mercado raramente tenha sido mencionada como barreira 

à inovação, a (in)disponibilidade de serviços foi frequentemente mencionada, como testes que os 

clientes considerariam aceitáveis. Curiosamente, os suprimentos disponíveis no mercado interno 

podem ser (e, muitas vezes, são) produzidos por empresas de origem estrangeira, mas que 

são constituídas no Brasil (em alguns casos, chamadas de “abrasileiradas”) e, portanto, não são 

consideradas importações. No entanto, nesses casos as inovações, quando ocorrem, também 

não podem ser consideradas inovações nacionais.

Em termos da análise da cadeia de valor do cobre, os dados sugerem que as empresas de 

perfuração e amostragem que operam no elo da pesquisa mineral e avaliação econômica da 

cadeia são relativamente dependentes das importações. Por outro lado, as empresas que operam 

nos elos de extração e tratamento tendem a obter alta percentagem de seus insumos adquiridos 

de fornecedores locais ou nacionais. É importante notar que as empresas de pesquisa mineral e 

avaliação econômica que não se enquadram na categoria de perfuração e amostragem também 

têm alta percentagem de insumos adquiridos de fornecedores locais ou nacionais, reforçando o 

fato de que as empresas de perfuração e amostragem são as que mais tendem a depender de 

importações.

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 21.  Porcentagem de compras de insumos segundo a origem (importados ou  
  fabricados no Brasil) (n=25)
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Determinantes de inovação

Conforme observado anteriormente, a amostra deste estudo tem um viés intencional no sentido 

de contemplar fornecedores inovadores. Quando os determinantes de inovação foram avaliados, 

as respostas indicaram que esses fornecedores são estimulados a inovar principalmente por 

conta da demanda de mercado. Eles estão inovando, ou para manter a carteira de clientes já 

existente, ou para abrir novos mercados junto a novos clientes – o que ocorre, por exemplo, 

melhorando sua reputação (tabela 10).

As empresas entrevistadas confirmaram as informações de que saúde e segurança são 

prioridade para os clientes quando se trata de solicitar soluções inovadoras. O monitoramento 

rigoroso por órgãos reguladores, como o Ministério do Trabalho, cria demandas constantes por 

melhorias de saúde e segurança. Por exemplo, o uso de caminhões automatizados em minas tem 

crescido porque, além de reduzirem os custos operacionais, aumentam a segurança.

Tabela 10. Tipo de atividades de inovação relatadas e principais beneficiários (n=25)

Para o(s) 
cliente(s)

Para a empresa 
e o(s) cliente(s)

Para a 
empresa

Melhorar a qualidade 11 8 3

Reduzir custos 8 11 2

Solucionar problemas técnicos 13 3 3

Solucionar problemas de saúde, segurança ou meio ambiente 14 0 3

Abrir novos mercados 3 2 12

Melhorar a reputação 1 8 10

Melhorar a conformidade com os requisitos técnicos ou legais 5 1 4
   
Fonte: elaborado pelos autores.

Recursos para inovação

Poucos entrevistados responderam à pergunta sobre o percentual de funcionários envolvidos em 

P&D. Observa-se que a intensidade relativa de funcionários dedicados à inovação e a P&D varia 

consideravelmente. Mais da metade (nove) dos entrevistados que responderam a essa pergunta 

indicou que a empresa não tinha funcionários dedicados a inovar (figura 22). No outro extremo, 

duas empresas contavam com 30% da equipe envolvida em P&D e ambas estavam na categoria 

de TI e Automação. Três dos seis entrevistados do setor de máquinas e equipamentos tinham 

entre 5 e 10% da equipe dedicada (direta ou indiretamente) a pesquisas e desenvolvimento. 

A seção Desempenho em inovação deste relatório mostra que o Brasil, em geral, e o setor de 

mineração, especificamente, não são considerados particularmente inovadores. Essa perspectiva 

foi questionada por pesquisas recentes, que sugerem que as mineradoras usam vastos recursos 
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para investir em exploração e esperam que os fornecedores usem processos de P&D mais 

tradicionais para apresentar inovações que cortem custos, especialmente quando os preços das 

commodities estão baixos (Calzada Olvera e Iizuka, 2020).

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 22.  Percentagem da equipe envolvida com atividades de P&D (n=17)

O número relativamente alto de funcionários dedicados a P&D e desenvolvimento em algumas 

empresas, bem como o número de empresas que relataram ter desenvolvido inovações 

recentemente, demonstra que a seleção proposital de empresas inovadoras conseguiu identificar 

empresas que valorizam a inovação e investem nesse sentido, independentemente de contarem 

com um departamento de P&D (figura  23). Além disso, revela que outros agentes do setor 

percebem essas empresas como sendo inovadoras, indicando que as empresas observam e 

valorizam as iniciativas das demais no que diz respeito à inovação. A título de ilustração: uma 

das empresas mais inovadoras da amostra (na categoria de máquinas e equipamentos) tem 

um departamento de P&D dedicado, que ativamente obtém patentes, publica em revistas 

especializadas e firma parcerias com empresas de tecnologias complementares, muitas vezes 

montando soluções completas para os clientes.

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 23.  Equipe e atividade de P&D e inovação (número de empresas) (n=28)
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Tipos de atividades de inovação

No geral, a tabela 11 mostra que as empresas neste estudo desenvolveram inovações que se 

apresentam como algo novo muito mais para a própria empresa do que para o mercado interno 

– ou, menos ainda, para o mundo. Ademais, inovações de produto foram mais comuns do que 

inovações de processo, enquanto inovações organizacionais e de mercado se mostraram menos 

comuns. Esse resultado é coerente com as expectativas de um mercado bem integrado, que 

difunde a inovação proveniente do ecossistema local, mas também traz inovação do ecossistema 

global para o mercado interno. É importante ressaltar que, mesmo dentro dessa amostra 

relativamente pequena, as empresas estão desenvolvendo inovações originais, consideradas 

totalmente novas no mundo, embora não esteja claro se essas inovações tiveram impacto 

significativo no seu desempenho econômico.24 

Tabela 11.  Tipo de inovação segundo o grau de novidade (nova para a empresa, nova para o   
 mercado doméstico, nova para o mundo) (n=25)

Inovação de 
produto

Inovação de 
processo

Inovação 
empresarial

Inovação de 
mercado

Nova para a empresa 22 15 7 3

Nova para o mercado doméstico 20 12 1 3

Nova para o mundo 12 3 0 1

Entrevistados 25 18 7 5

Fonte: elaborado pelos autores.
Observação: os entrevistados podiam selecionar mais de uma alternativa de resposta.

Nas próximas páginas, essas respostas são analisadas em mais detalhes, por tipo e categoria de 

inovação e por categoria de empresa, considerando ainda o elo na cadeia de valor, de forma a 

identificar onde pode haver potencialmente maiores (ou menores) níveis de inovação.

24 Comparando dados sobre a taxa de crescimento em termos de vendas, número de funcionários e inovação de produtos, 
conforme informados pelas próprias empresas, não houve evidência de que as empresas com inovações totalmente 
inéditas no mundo tivessem taxas de crescimento significativamente diferentes do que as empresas que inovaram 
trazendo coisas novas para o mercado interno ou novas para a empresa (X2 o valor p do teste é 0,629). No entanto, esse 
resultado provavelmente se deve ao tamanho relativamente pequeno da amostra e ao viés deliberado da amostra para 
empresas inovadoras.
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Inovações do tipo nova para o mundo

Tabela 12.  Atividade de inovação do tipo nova para o mundo por categoria de inovação 
 e categoria de empresa

Número de 
empresas na 

categoria

Inovação de 
produto

Inovação de 
processo

Inovação 
empresarial

Inovação de 
mercado

Análise de minérios 
(laboratorial) em pesquisa 
geológica

1

Processamento mineral 
(consultoria) 1 1

Engenharia ambiental 4 2

Engenharia de processos 1

Engenharia e construção 1

Engenharia (geologia e meio 
ambiente) 1

Máquinas e equipamentos 9 5 3 1

Perfuração e amostragem 3 1

Geologia e pesquisa mineral 2

Serviços geológicos 1

TI e automação 3 3

Topografia 1

Entrevistados 28 12 3 0 1

Fonte: elaborado pelos autores.

A inovação do tipo “nova para o mundo” indica que a empresa desenvolveu (por conta própria 

ou em colaboração com parceiros) uma inovação que poderia ser patenteada ou protegida, pois 

tem uma abordagem inovadora significativa. Esse tipo de inovação pode ser fator de diferenciação 

para essas empresas, pois pode ser difícil para outras copiar as inovações ou dominar o know-how 

necessário para produzi-las. A tabela 12 acima divide a atividade de inovação de tipo nova para 

o mundo por categoria de inovação e de empresa.

Observa-se que a inovação de produto foi a mais comum, e empresas de cinco categorias 

relataram ter inovado em produtos com inovações do tipo nova para o mundo, incluindo as três 

empresas de TI e automação, cinco das nove empresas de máquinas e equipamentos e metade 

das empresas ambientais de engenharia (duas das quatro). Apenas as empresas na categoria 

máquinas e equipamentos relataram ter desenvolvido inovações de tipo novas para o mundo 

para outras categorias de inovação. Três das nove empresas desse segmento relataram uma 

inovação de processo e uma relatou uma inovação de mercado. É importante notar que as três 

empresas que relataram inovações de processos de tipo nova para o mundo também relataram 

inovações de produtos desse tipo, o que sugere que quando isso ocorre, as capacidades de 

inovação de produto e processo podem ser complementares.
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Por certo, as empresas nacionais são capazes de inovar. Várias inovações do tipo nova para o 

mundo relatadas pelas empresas participantes deste estudo foram facilitadas por relacionamentos 

com redes de negócios internacionais, que complementaram suas habilidades e permitiram que 

uma solução completa fosse apresentada aos clientes. Muitos dos fornecedores internacionais 

que firmaram parcerias com as empresas brasileiras para oferecer essas soluções inovadoras são 

do Canadá, da Austrália, África do Sul, dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A tabela 13 apresenta estudos de caso de inovações do tipo nova para o mundo na categoria 

de máquinas e equipamentos. As narrativas destacam a importância de se combater o maior 

poder financeiro dos fornecedores internacionais com profundo entendimento das demandas 

dos clientes, inclusive em relação a questões culturais, sempre que isso se apresente como 

vantagem. Promover a proximidade com os clientes, acompanhar as tecnologias mais recentes 

e assumir riscos são táticas usadas por esses inovadores locais para se manterem competitivos 

e inovar. No entanto, os riscos assumidos nesse processo podem destruir uma empresa. Mesmo 

que a solução seja customizada para um cliente, se este não estiver disposto a comprar o 

serviço ou produto, o fornecedor geralmente não tem alternativa, pois nem sempre existe um 

contrato assegurando garantias de aquisição. Como resultado, o fornecedor pode perder todo 

o investimento realizado. Instrumentos de políticas públicas e setoriais podem fornecer uma 

rede de segurança ou o necessário suporte financeiro para inovadores locais, ou, ainda, o estado 

pode desempenhar um papel no apoio à essa rede, viabilizando um mercado secundário para 

inovações não cobertas por contratos de exclusividade e que precisem de um novo comprador.

Tabela 13. Exemplos de inovações em máquinas e equipamentos novos para o mundo

Nº 
de ref. Inovação Fatores de sucesso

12

Antes mesmo da Samarco, empresa da Vale e 
da BHP, responsável pelo incidente da barragem 
de rejeitos em Mariana, Minas Gerais, em 2015, 
todos sabiam que o próximo grande sucesso da 
mineração seria a extração de minérios de antigas 
barragens de rejeitos.

Começamos a desenvolver separadores 
gravimétricos em 2003 e, depois, outros métodos 
para extrair mais minérios de barragens de 
rejeitos. Naquele momento, todos estavam 
concentrados na separação magnética, o que 
gerou certa concorrência entre ex-funcionários. 
A separação gravimétrica finalmente se destacou 
como o modelo vencedor, pois se concentrava em 
reduzir o conteúdo de minérios dos rejeitos. Em 
primeiro lugar, tentamos usar a gravimetria com 
equipamentos locais; posteriormente, buscamos o 
apoio de um cientista radicado no exterior, onde 
o projeto foi desenvolvido em combinação com 
uma correia de separação. Com essa tecnologia, 
o cliente não precisa colocar materiais com alto 
teor de minérios na barragem de rejeitos. Existem 
empresas que descartam rejeitos com 38% a 40% 
de minérios.

Desenvolvemos processos com separadores e 
espessantes (tornando o material mais espesso na 
barragem de rejeitos), e agora estamos nos

Um de nossos clientes tinha uma mina que 
não estava mais ativa porque o conteúdo 
de minérios era muito baixo. A proposta 
era reciclar a barragem de rejeitos. A mina 
era muito antiga – começou a operar na 
década de 1960. Naquela época, o conteúdo 
de minérios nos rejeitos era alto, mas a 
peletização não estava disponível.

Em primeiro lugar, experimentamos 
a separação magnética e, em seguida, a 
separação gravimétrica para reduzir ainda 
mais o conteúdo de minérios dos rejeitos.
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Nº 
de ref. Inovação Fatores de sucesso

12

voltando à filtragem. Já existem grandes líderes
em filtragem no exterior, mas estamos buscando 
oportunidades para trabalhar em grandes projetos 
que envolvam filtragem e centrifugação para 
recuperar o minério antes que ele seja considerado 
resíduo. Embora o conteúdo de minérios dos 
resíduos seja reduzido com a separação, uma 
barragem de rejeitos ainda é necessária; com 
a filtragem, elimina-se a necessidade de uma 
barragem de rejeitos. O processo pode ser feito “a 
seco”. 

Há minas que não podem mais ser exploradas 
e nas quais a barragem de rejeitos ainda precisa 
ser descomissionada. Se pudermos ajudar as 
empresas a recuperar minérios dos resíduos 
da barragem e não voltar a acumular rejeitos, 
podemos liberar espaço no qual a empresa poderá 
descartar resíduos reais, com um conteúdo de 
minérios muito menor. Os rejeitos atuais podem 
ser desmineralizados ou a necessidade de uma 
barragem de rejeitos pode ser completamente 
eliminada.

2

Transportadores fechados, ponte pênsil para a Vale 
após Brumadinho, sistemas de monitoramento 
integrados.

A ponte pênsil que construímos para a Vale 
foi considerada uma história de sucesso em nível 
internacional. Ela substituiu os transportadores 
de minério destruídos durante o desastre em 
Brumadinho.

Estamos em constante comunicação com 
os clientes, mesmo que não estejamos 
pensando em fazer uma venda imediata. Por 
estarmos próximos dos clientes, sabemos 
o que eles precisam e que tipo de soluções 
eles estão mais propensos a aceitar. Nem 
sempre é a melhor solução que vence, mas 
sim aquela que se encaixa na cultura da 
empresa do cliente. Ativamos parcerias 
internacionais para oferecer uma solução 
completa à Vale. Para uma empresa nacional 
como a nossa, essa foi uma grande vitória.

Somos um dos poucos integradores 
que restam no Brasil e sobrevivemos graças 
às parcerias internacionais. Buscamos, 
sempre, tecnologias que complementem as 
nossas para que possamos apresentar uma 
solução completa ao cliente. Normalmente, 
procuramos parceiros com conhecimento e 
expertise na Austrália e no Canadá. 

Estamos desenvolvendo um projeto para uma 
grande mineradora cujas balanças de correia 
precisam de calibração regularmente, o que é 
arriscado para os funcionários; muitas vezes, eles 
sofrem lesões no processo.

Dois anos atrás, apresentamos a primeira 
solução. Um mecanismo oferece suporte à correia 
de maneira que a pessoa que vai fazer a testagem 
só precisa empurrar uma alavanca e se movimentar 
um pouco, mas não precisa carregar nenhum 
peso. Há um ano, a empresa (cliente) entrou em 
contato conosco e disse: “Não queremos modificar 
a alavanca. Vamos automatizar o processo inteiro”. 
Então, montamos um motor no mecanismo, de 
maneira que o técnico só precisa apertar um botão, 
e o peso empurra a balança para calibrá-la.

Cliente oferecendo instalações para testes, 
financiamento parcial e um desafio claro.



70 Inovação e competitividade nas cadeias de valor da mineração: o caso do Brasil

Nº 
de ref. Inovação Fatores de sucesso

13

Agora, estamos dando um passo à frente. Um 
funcionário do cliente tem cooperado conosco 
para desenvolver um sistema no qual o técnico 
nem precisa estar fisicamente presente para a 
calibração. Tudo pode ser feito remotamente, 
acionado por um medidor eletrônico, que indica 
a necessidade de um peso e o mecanismo avalia 
se as balanças estão calibradas ou não. Se esse 
desenvolvimento der certo, eliminaremos o 
problema de técnicos de calibração feridos.

Esse projeto inovador está sendo apresentado 
à diretoria do cliente como oportunidade de firmar 
uma parceria conosco. Estamos financiando parte 
desse projeto porque estamos muito interessados. 
Desenvolvemos a ideia e montamos o protótipo, e 
eles nos dão espaço para realizar os testes com as 
máquinas deles.

Não temos contrato. Trata-se de um 
empreendimento arriscado, é uma questão de 
assumir o risco ou não. Gosto de fazer isso porque 
significa que estou à frente da concorrência e, se 
o projeto der certo, serei a empresa preferida para 
calibrar todas as balanças de correia do setor. O 
cliente não exige exclusividade e nos oferece uma 
porta de entrada para um mercado potencial. Se 
tudo correr bem, recuperaremos o investimento, e 
ele se pagará com novos clientes.

18

Desenvolvemos software para análise de imagem 
espectral que mede o conteúdo de minérios e os 
níveis de oxidação dos minérios remotamente 
e fornece esses dados on-line. Embora os 
concorrentes tenham equipamentos para essa 
função, que custam milhões de dólares, nossa 
versão é mais econômica e fácil de usar.

Equipamento:
– hidrociclone dinâmico (inexistente em 

outras partes do mundo, mistura de ciclone 
e centrífuga): análise do tamanho da 
partícula de uma amostra;

– aerador de quarta geração: Usado em 
colunas de flotação, pois produz bolhas de 
menor diâmetro, o que ajuda na 
recuperação de mais minérios;

– planta piloto móvel: pode ser instalada em 
menos de uma semana, ou a planta pode 
ser removida de qualquer empresa;

– sistemas de visão (ou sistemas ópticos): 
estamos muito orgulhosos da combinação 
de análise de imagem e IA. Essa inovação 
sólida e seu controle de processo 
avançado, com sistemas remotos/on-line 
para medir o conteúdo de minérios são 
muito disruptivos para o mercado.

Sempre buscamos inovar em nossos 
processos.

A questão do reaproveitamento de 
resíduos (com alto teor de minérios) tem 
criado oportunidades de inovação.

Às vezes, usamos equipamentos já 
existentes no mercado, mas com propósitos 
diferentes.

Livrar-se dos resíduos tem um custo 
(o que também pode ser perigoso), mas 
se recuperarmos o conteúdo valioso de 
minérios desses resíduos, a inovação se 
pagará.

A tabela 14 apresenta estudos de caso de inovações do tipo nova para o mundo na categoria 

de TI e automação. As narrativas ressaltam novamente a importância de manter o diálogo com 

o cliente para antecipar suas necessidades. Além disso, as empresas de TI e automação tendem 
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a ter recursos dedicados e até mesmo departamentos formais para inovação, constituídos, em 

grande parte, por engenheiros.

Essas empresas são muito dinâmicas e podem rapidamente gerar novas ramificações para 

atender outros setores. As carteiras de clientes são muito diversas e, portanto, essas empresas 

também tendem a ser mais resistentes a crises. O uso de tecnologias digitais foi uma tendência 

mencionada em ambas as fases do trabalho de campo desse estudo, o que sugere que se poderia 

lançar mão de instrumentos de políticas públicas e setoriais para apoiar as empresas locais na 

aquisição de recursos digitais e de automação e, assim, alavancar a inovação. Mesmo antes da 

COVID-19, as mineradoras buscavam a automação, usando cada vez mais robôs, caminhões 

autônomos, monitoramento on-line de concentração de minérios, entre outras tecnologias. As 

empresas estão buscando aumentar a segurança, minimizar acidentes e reduzir a mão de obra 

para atenuar riscos e custos. Essa tendência mundial se evidencia agora, com força, também no 

setor brasileiro de mineração.

Tabela 14. Exemplos de inovações em automação e TI do tipo nova para o mundo

No 
de ref. Inovação Fatores de sucesso 

6

Abordagens quantitativas de gerenciamento com 
uso de IA para identificar ineficiências, de forma 
contínua. Exemplos: sistemas de refrigeração 
para minas subterrâneas, otimização do uso de 
energia e do processamento de ouro e nióbio.

 – A maior parte dos funcionários é 
formada por engenheiros.

 – Personalizamos as soluções para cada 
cliente, usando um software de base.

 – Os clientes se surpreendem com a 
economia de dinheiro e recursos.

 – Os clientes nos perguntam se podemos 
usar os mesmos princípios em outras 
áreas da empresa.

27

Temos um software de gestão de frota. Antes de 
nós, havia dois concorrentes no Brasil. Um dos 
clientes ficou interessado em criar um sistema 
alternativo e pediu para sermos parceiros deles. 
Desenvolvemos o produto e o lançamos no 
mercado. Posteriormente, criamos um módulo 
de serviço para fazer o tratamento de minérios 
também. A solução apresentada foi mais 
abrangente, incluindo a gestão de todas as frotas 
dos clientes.

 – Captar clientes com receita estável e 
previsível

 – Digitalização de processos
 – Automação de processos
 – Por causa das questões de saúde e 

segurança levantadas pelas barragens 
de rejeitos, criamos um sistema para 
rastrear pessoas.

7

Tenho uma ótima história para contar: fui tomar 
um café na empresa de um cliente e começamos 
a conversar sobre frotas. Eles contratavam 
terceiros para administrar o transporte e 
pagavam de acordo com a distância percorrida 
pelos caminhões basculantes. Perguntei se não 
seria melhor monitorar os caminhões em tempo 
real e pagar proporcionalmente por tempo de 
uso. O cliente achou que era um pouco extremo, 
mas por curiosidade, consultou o histórico e 
percebeu que estava pagando bem mais do 
que deveria. Ele me pediu para desenvolver 
um sistema personalizado e, em seis meses, 
economizou R$ 2,4 milhões.

 – O software de rastreamento de 
mineração foi uma inovação viável 
porque havia escalabilidade e 
possibilidade de personalização.

 – Estar sempre em contato com os 
clientes, apenas para bater papo, nos 
ajuda a entender do que eles precisam 
antes mesmo que eles próprios o 
saibam.
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A tabela 15 apresenta estudos de caso de inovações do tipo nova para o mundo na categoria 

de engenharia ambiental. As narrativas destacam a importância das parcerias (nesse caso, 

com universidades) para desenvolver inovações, especialmente para empresas menores, que 

podem então ter acesso a cientistas bem treinados, cujo custo é mais acessível do que cientistas 

internacionais. Vários entrevistados mencionaram o alto calibre dos cientistas e pesquisadores 

brasileiros, mas apontaram barreiras institucionais para uma cooperação lucrativa. As barreiras 

estão ligadas à possibilidade de divulgação de segredos industriais e aos obstáculos no meio 

acadêmico para usar fundos públicos para beneficiar os resultados financeiros de uma empresa 

privada.

Políticas públicas para criar modelos legais que tornam a cooperação mais benéfica entre 

centros de pesquisa e empresas apoiam colaborações mais inovadoras. Um dos entrevistados 

era da empresa que previu que a barragem de rejeitos perto de Brumadinho era vulnerável; estes 

autores tiveram a sorte de conseguir entrevistá-lo. O relatório que a empresa de engenharia 

preparou incluía recomendações que não foram atendidas e as consequências foram catastróficas. 

O evento não afetou a reputação da empresa, amplamente reconhecida pela experiência, o que 

tem ajudado nos negócios.

Tabela 15. Exemplos de inovações em engenharia ambiental do tipo nova para o mundo

Nº de 
ref. Inovação Fatores de sucesso

11

Desenvolvido um novo método para analisar 
os índices de saúde da fauna e flora usando 
drones, decibéis mais precisos e digitalização. 
A maneira habitual de usar um decibelímetro é 
anotar os resultados manualmente, mas o novo 
processo carrega os dados diretamente em um 
arquivo. Dessa maneira, não há como errar nas 
mensurações. Agora, todo o nosso trabalho é 
digitalizado. Nossa empresa desenvolveu essas 
metodologias, mas não as publicou. O ideal seria 
publicá-las, mas o mercado não espera.

 – Parcerias com universidades locais para 
desenvolver projetos. 

 – Estamos sempre em busca de novos 
clientes (nacionais e internacionais) para 
evitar a dependência excessiva da Vale, que 
costuma pagar os fornecedores apenas 
após o término da obra.

 – Os clientes gostam de que tudo o que 
fazemos possa ser realizado on-line e que 
oferecemos mais credibilidade aos estudos 
e certificados, além de documentos para 
licenças.

26

Sistema automatizado de segurança para 
barragens de rejeitos. Esse programa foi 
bem recebido em uma feira internacional. O 
programa centraliza as informações, mantendo-
as disponíveis on-line e emite alertas em casos 
de anomalias.

 – Depois de prever que a barragem de 
rejeitos da Vale em Brumadinho não era 
segura (o relatório está disponível para o 
público), a reputação como empresa de 
engenharia séria melhorou.

 – O sistema de segurança automatizado da 
empresa para barragens de rejeitos é muito 
procurado pelas mineradoras no Brasil.

As inovações do tipo nova para o mundo também foram avaliadas com base no elo na cadeia 

de valor. A figura 24 apresenta a posição da cadeia de valor de empresas que relatam inovações 

de produtos do tipo nova para o mundo. As empresas que avançaram nesse tipo de inovação 

concentraram-se nos elos de tratamento, extração e análise mineral da cadeia de valor, com 



Inovação e competitividade nas cadeias de valor da mineração: o caso do Brasil 73

menos atividade nas etapas de comercialização, descomissionamento e prospecção mineral.25 

Embora várias empresas tenham confirmado que também operam na área de exploração e 

desenvolvimento, elas ressaltam que suas atividades principais são extração e tratamento. A 

atividade de mineração no Brasil tem longa história, o que tem apoiado o desenvolvimento de 

fornecedores altamente inovadores, mesmo em áreas que exigem maior investimento de capital, 

como máquinas e equipamentos. No início desse estudo, esperava-se que as empresas nacionais 

mais inovadoras se concentrassem na categoria de engenharia ambiental, visto que essa área 

exige menores investimentos de capital ao mesmo tempo que requer conhecimento intensivo 

teoricamente mais acessível. Embora dois dos inovadores locais trabalhassem com engenharia 

ambiental, eles não se mostraram, porém, tão inovadores quanto as empresas especializadas em 

extração e tratamento.

As três empresas com inovações de processo de tipo nova no mundo estavam todas na 

categoria de máquinas e equipamentos e concentradas na etapa de “tratamento” da cadeia 

de valor do cobre no Brasil. Aprendeu-se, ao longo da pesquisa, que o processo de inovação é 

estimulado pela necessidade de tratamento de novos materiais e pelos esforços de recuperação 

de minérios dos rejeitos e resíduos, sendo esses esforços totalmente voltados a processos e 

encorajados pela diminuição das reservas mundiais e aumento dos preços do metal no mercado 

internacional. 

Conclui-se que a inovação extremamente diferenciadora está presente na inovação de 

produtos para uma ampla gama de fornecedores do setor, mas quando se trata da inovação de 

processos, esta ocorre, principalmente, no setor de máquinas e equipamentos.

No entanto, há uma ressalva nessa análise: o viés da amostra em relação a empresas 

inovadoras reflete um viés mais amplo do próprio setor. Grandes fornecedores de máquinas e 

equipamentos são considerados mais inovadores porque a tecnologia é entendida como tendo 

sido incorporada às máquinas. Trata-se de um preconceito tradicional que ainda existe na mente 

de muitas pessoas, que associam a inovação apenas à tecnologia e às máquinas.

 

25 As empresas podem operar ao longo de várias partes da cadeia de valor. Alocou-se aqui a atividade relativa com base 
na(s) posição(ções) na cadeia de valor e no número de empresas (12) que relataram inovações de produto de tipo nova no 
mundo. A participação percentual de empresas segundo as diferentes partes da cadeia de valor é a seguinte: tratamento: 
36%; extração: 25%; pesquisa mineral: 14%; desenvolvimento da mina e sistemas de controle: 11%; design e planejamento 
da mina: 7%
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Inovação do tipo nova para o mercado interno

A inovação de tipo nova para o mercado interno indica que a empresa tem capacidade para 

buscar, adaptar e implementar a tecnologia que existe internacionalmente, absorvendo e 

difundindo no mercado interno abordagens inovadoras internacionais. A tabela  16 divide a 

atividade de inovação de tipo nova no mercado interno por categoria de inovação e de empresa. 

Tabela 16.  Inovação do tipo nova para o mercado interno por categoria de inovação e 
 de empresa

Número de 
empresas na 

categoria

Inovação de 
produto

Inovação de 
processo

Inovação 
empresarial

Inovação 
de 

mercado

Análise de minérios (laboratorial) 
em pesquisa geológica 1 1 1

Processamento mineral 
(consultoria) 1 1 1

Engenharia ambiental 4

Engenharia de processos 1 1

Engenharia e construção 1 1

Engenharia (geologia e meio 
ambiente) 1

Máquinas e equipamentos 9 7 5 2

Perfuração e amostragem 3 3 2 1

Geologia e pesquisa mineral 2 2 1 1

Serviços geológicos 1 1

TI e automação 3 3 1

Topografia 1 1 1

Entrevistados 28 20 13 1 3

Fonte: elaborado pelos autores.

No que diz respeito à inovação de produto, a maioria das categorias de empresas (exceto 

engenharia ambiental, engenharia de construção e engenharia geológica e ambiental) mostraram 

algum nível de atividade de inovação considerada nova para o mercado interno, com as categorias 

de TI e automação (três em cada três empresas), perfuração e amostragem (três em cada três) 

e máquinas e equipamentos (sete em cada nove) sendo as mais ativas.

A identificação das empresas que fizeram inovação de processo de tipo nova para o mercado 

interno também tem por referência o número de categorias representadas na amostra; no 
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entanto, há menos empresas ativas nessa área (vale ressaltar que a engenharia de processo não 

está representada). Aqui, o segmento de máquinas e equipamentos, e perfuração e amostragem 

continuam a apresentar sólido desempenho. O setor de perfuração e amostragem é o único a 

relatar inovação organizacional (uma entre três). Por fim, em termos de inovação de mercado, 

geologia e pesquisa de minérios (uma entre duas) e o setor de máquinas e equipamentos (duas 

em nove) relatam atividade de inovação do tipo nova para o mercado interno.

Inovação do tipo nova para a empresa

A inovação do tipo nova para a empresa, a forma mais comum de inovação, indica que a empresa 

pode desenvolver ou adotar tecnologias disponíveis no mercado interno e implementá-las na 

empresa. A tabela 17 divide a atividade de inovação de tipo nova para a empresa por categoria 

de inovação e de empresa.

Tabela 17.  Atividade de inovação de tipo nova para a empresa por categoria de inovação e 
 de empresa

Número de 
empresas na 

categoria

Inovação de 
produto

Inovação de 
processo

Inovação 
empresarial

Inovação de 
mercado

Análise de minérios (laboratorial) 
em pesquisa geológica 1 1 1 1

Processamento mineral 
(consultoria) 1 1

Engenharia ambiental 4 2

Engenharia de processos 1 1

Engenharia e construção 1 1

Engenharia (geologia e meio 
ambiente) 1 1 1

Máquinas e equipamentos 9 8 6 3 1

Perfuração e amostragem 3 3 3 1

Geologia e pesquisa mineral 2 2 2 1 1

Serviços geológicos 1

TI e automação 3 2 1 1

Topografia 1 1 1

Entrevistados 28 22 15 7 3

Fonte: elaborado pelos autores.
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Vinte e duas empresas são ativas na inovação de produtos para a empresa, com todas as 

categorias de empresa sendo representadas, à exceção de duas. Menos empresas são ativas na 

inovação de processo (15), inovação organizacional (7) e inovação de mercado (3), o que sugere 

que é cada vez mais difícil adotar essas categorias de inovação, mesmo que elas ainda existam 

no setor. Isso aponta para alguns benefícios competitivos (potencialmente de curto prazo) das 

inovações de tipo nova para a empresa, visto que, aparentemente, elas não correm o risco de 

ficarem rapidamente obsoletas por conta de imitação.

O nível relativamente alto de atividade de inovação (pelo menos em empresas consideradas 

inovadoras) aponta para um setor no qual a inovação pode contribuir para um comportamento 

mais ou menos competitivo por parte das empresas. Embora preocupe o fato de que alguns dos 

setores de engenharia (ambiental, de processos e construção) não estejam ativos nas categorias 

de inovação de processo, organizacional ou de mercado. 

Há amplo uso de tecnologias digitais nas mineradoras e fornecedores, incluindo fornecedores 

nacionais. Os exemplos incluem sistemas digitais para gerenciar todo processo de extração de 

minérios, software que otimiza o uso de energia ao longo de todo o processo de mineração, 

exportações de software com tecnologia em nuvem e drones para geoanálise em áreas remotas. 

Para resumir a urgência de se melhorar e inovar processos, um dos entrevistados ressaltou: “Uma 

mina nunca é a mesma ao início e ao fim de suas operações. O minério muda, fica mais difícil 

trabalhar na mina, e se você não melhorar o processo, inviabiliza a operação”.

Os clientes facilitam a inovação no âmbito dos fornecedores?

Os entrevistados afirmaram que a maioria dos clientes (92%) fornece espaço adequado ou 

instalações para demonstração ou testes de produtos ou inovações; portanto, essa questão não 

parece ser uma barreira para o aceite e incorporação de inovações na cadeia de mineração 

de cobre no Brasil (tabela 18). No entanto, a grande maioria dos entrevistados (92%) relatou 

dificuldades em demonstrar seus produtos ou inovações aos clientes. Vale ressaltar que as 

duas únicas exceções ocorreram na categoria de máquinas e equipamentos. As dificuldades 

enfrentadas pelos fornecedores para demonstrar inovações ou soluções aos clientes foram 

variadas. Como motivo para essa variação, foi frequentemente referida a cultura organizacional, 

relativamente conservadora, dos grandes clientes de mineração. Um entrevistado observou que, 

“há resistência à mudança, desconfiança se a solução representará ameaças aos trabalhadores.  

Como não há uma autorização de compra preexistente, há atrasos na tomada de decisões”.

De modo geral, os entrevistados expressaram frustração com a falta de interesse dos grandes 

clientes de mineração em testar soluções inovadoras. A única vez em que os clientes se mostram 

abertos para testes é quando eles próprios encomendam a solução ou apresentam um desafio 

(geralmente em uma emergência) ao qual os fornecedores precisam responder. Os clientes não 

confiam na experiência e/ou no compromisso do fornecedor com relação a medidas de saúde 

e segurança, achando que os fornecedores não têm o histórico de cuidados que as grandes 

mineradoras passaram décadas cultivando/implementando. As mineradoras e fornecedores de 
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nível 1 se preocupam genuinamente com a saúde e a segurança, pois isso faz parte da cultura 

organizacional do setor. Pode parecer surpreendente para observadores de fora do Brasil, 

especialmente tendo em vista os grandes acidentes industriais causados pelo rompimento 

das barragens da Vale em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), mas o Ministério do Trabalho 

é muito ativo no monitoramento das medidas de saúde e segurança no setor de mineração. O 

Ministério procura potenciais acidentes que podem afetar os trabalhadores e impõe sanções ao 

emitir multas e, às vezes, fechar minas até que as soluções dos problemas sejam implementadas. 

Novamente, para um observador de fora pode parecer paradoxal, mas não para um observador 

brasileiro familiarizado com o monitoramento rígido e descentralizado realizado pelo Ministério 

do Trabalho em todo o país, especialmente no que tange às grandes empresas.

Para alguns entrevistados, essas preocupações são apenas “desculpas” para justificar culturas 

empresariais conservadoras e a falta de interesse em inovar. Outros fornecedores reconhecem 

que não têm as habilidades para atender aos rígidos requisitos de saúde e segurança, bem 

como de qualidade ou preços das grandes mineradoras. Especificamente, esse foi o caso de 

fornecedores nacionais menores, embora não para aqueles em TI ou engenharia, onde a base de 

conhecimento é mais elevada.

Tabela 18. Tipos de atividades inovadoras para os clientes

Sim Não n=

Os clientes têm espaço ou instalações adequadas para testar ou experimentar 
as inovações que você propõe? 24 2 26

Você tem dificuldade em apresentar ou demonstrar produtos ou inovações 
aos clientes? 23 2 25

Fonte: coleta de dados dos autores.

Outra dificuldade citada pelos entrevistados foi a concorrência com universidades e fundações, 

que têm custos mais baixos para desenvolver inovações. Indiscutivelmente, grandes empresas 

podem se sentir menos ameaçadas pela possibilidade de uma universidade ou fundação encontrar 

uma maneira de comercializar uma inovação/solução desenvolvida no seu espaço físico. Mas 

em um ambiente onde a falta de confiança é generalizada, concorrer com organizações não 

comerciais (mas altamente inovadoras) é uma séria dificuldade para fornecedores nacionais. Em 

resposta à pergunta sobre os concorrentes, um entrevistado observou que, “A concorrência é 

com universidades e fundações, porque os custos de uma empresa são mais altos”.

Os fornecedores também mencionaram que precisam aprender como precificar os benefícios 

potenciais que as inovações podem trazer para o cliente. Os entrevistados chamaram esses 

benefícios potenciais de “intangíveis”. Foi interessante ver que alguns dos entrevistados 

reconheceram a frequência com que deixaram de atribuir valor monetário aos benefícios 

projetados (por exemplo, custos reduzidos) para o cliente em um setor como a mineração, que 

é tão sensível aos custos.

Outro desafio se dá pelas consequências da Operação Lava Jato, uma investigação de 

corrupção que envolveu o setor de construção e engenharia. Os clientes suspeitam que os 

preços são inflados a cada orçamento apresentado por um fornecedor. Além disso, a ânsia 
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para ganhar contratos incentiva alguns fornecedores a baixar preços e apresentar orçamentos 

de projetos impraticáveis aos clientes. Em alguns casos, aqueles que ganham o projeto não 

conseguem entregar e os fornecedores que cotaram de forma mais realista ou vão à falência ou 

são chamados de volta para terminar um projeto insatisfatório que já de antemão corria o risco 

de não poder ser concluído por outro fornecedor.

Conforme resumido por um dos fornecedores de máquinas e equipamentos, dentre as estratégias 

mais comuns para superar esses obstáculos está “quantificar cuidadosamente os benefícios 

esperados que o projeto ou a inovação poderá trazer ao cliente”. Frequentemente, donos de 

mineradoras (especialmente das menores) precisam ser lembrados de requisitos trazidos por novas 

legislações ambientais, de saúde e de segurança e da necessidade de adaptação a essas novas 

normas, o que requer inovação. Os fornecedores precisam lembrar aos clientes que, caso não se 

adaptem a esse processo, correm o risco de se verem obrigados a se afastar do mercado ou de sofrer 

perdas financeiras. Fazer um orçamento cuidadoso e responsável pode ser uma das habilidades 

mais importantes para um fornecedor que tenta convencer uma grande mineradora a experimentar 

uma solução. Para o gerenciamento de energia, tem-se mostrado uma boa estratégia lançar mão 

de modelagem econômica para demonstrar de forma mais tangível os potenciais benefícios dos 

produtos e inovações. Os fornecedores precisam ter perseverança e educar continuamente os 

clientes, mostrando como a nova solução ou inovação poderá ajudá-los a economizar recursos ou 

tornar o processo mais eficiente, entre outros possíveis benefícios. É importante reconhecer que 

os diretores técnicos costumam ser mais abertos a inovações do que os proprietários das grandes 

empresas, normalmente mais preocupados com os retornos imediatos. O pessoal técnico tende a 

ter uma visão de mais longo prazo quando se trata de investir em inovações.

Uma área na qual a inovação é cada vez mais necessária refere-se à gestão de conflitos 

sociais, o que envolve ajudar os clientes a encontrar soluções para dirimir pontos de tensão com 

as populações locais. Os fornecedores mencionaram que uma estratégia nesse sentido consiste 

em ajudar os clientes a aumentar a contratação da população local, o que contribui muito para 

melhorar as relações das empresas com a comunidade.

O financiamento da inovação surgiu frequentemente como uma barreira significativa para 

empresas locais inovarem. Os clientes de mineração tendem a realizar os pagamentos apenas 

após a conclusão do projeto ou entrega dos produtos e serviços (o que, por vezes, pode levar 

até 60 dias) e alguns projetos podem durar meses ou mesmo anos (nesse caso, o pagamento 

se dá em etapas intermediárias, mas igualmente após longos períodos após as entregas). Do 

ponto de vista do fluxo de caixa, é necessária uma enorme autossuficiência financeira para 

trabalhar nessas condições. Essa é uma das razões pelas quais muitos fornecedores locais se 

tornaram vulneráveis ou foram absorvidos por empresas internacionais. Fornecedores locais 

também mencionaram que é difícil obter financiamento internacional, mas para esse tipo de 

financiamento, as empresas parceiras podem oferecer parte do financiamento se fizerem parte da 

mesma licitação de projeto. Alguns fornecedores já usaram apoio financeiro do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e serviços da APEX Brasil, para inovação ou 

internacionalização. A concorrência por empréstimos e créditos governamentais para empresas 

locais é alta. Fornecedores estrangeiros de máquinas e equipamentos que compram de empresas 

locais também podem se candidatar.
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Dimensão do ecossistema de inovação

Os autores observaram um ecossistema de inovação relativamente bem desenvolvido na cadeia 

de mineração do cobre, no qual é comum considerar a possibilidade de estabelecer parcerias 

para desenvolver uma inovação. A figura 25 mostra que projetos inovadores incorporaram uma 

gama de atividades colaborativas.

No que tange a projetos de P&D, dez empresas desenvolveram projetos inteiramente por 

conta própria, três trabalharam exclusivamente com parceiros e quatro fizeram ambos, decidindo 

colaborar em alguns projetos e trabalhar internamente em outros. Curiosamente, a figura 25 

também mostra mais P&D interno do que externo. Empresas de TI e automação, trabalhavam 

exclusivamente por conta própria enquanto empresas de máquinas e equipamentos mostraram 

apenas preferência por trabalhar por conta própria. Da perspectiva da cadeia de valor, uma 

análise visual das atividades da empresa com referência cruzada em relação à P&D desenvolvido 

internamente mostra que a P&D está concentrada, na cadeia de valor, nos segmentos de extração 

e tratamento. Esses resultados demonstram que algumas empresas que operam ao longo da 

cadeia têm capacidades suficientes para administrar P&D internamente e podem usar estes 

recursos para dinamizar a inovação. 

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 25. Uso de parceiros e ecossistema para desenvolver projetos inovadores 
  nos últimos cinco anos (2015-2019) (n=10-18)

No que se refere ao desenvolvimento de protótipos, seis empresas relataram ter desenvolvido 

protótipos exclusivamente por conta própria; uma empresa relatou desenvolver com parceiros 

e dez, ou seja, a maioria, informou ter desenvolvido ocasionalmente em colaboração (embora 

nem sempre). Esses números sugerem o aumento na colaboração entre as etapas de P&D e 
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prototipagem. Na perspectiva da cadeia de valor, as empresas que operam no elo Tratamento 

normalmente desenvolvem protótipos de forma autônoma.

Em termos de certificação de produtos e serviços, 12 empresas desenvolveram certificações 

por conta própria, duas com sócios e uma usou ambas as abordagens. Vale ressaltar que a 

única empresa de engenharia de processo da amostra adotou sistematicamente uma estratégia 

para desenvolver produtos e serviços sempre em colaboração com outras empresas e seguiu 

essa estratégia para todos os tipos de produtos. Esse modus operandi provavelmente reflete a 

necessidade de desenvolver processos em colaboração com clientes e fornecedores.

No que tange a publicações científicas, oito empresas desenvolveram publicações 

exclusivamente por conta própria e duas trabalharam exclusivamente com parceiros; nenhuma 

empresa informou publicar artigos em parceria apenas eventualmente. 

Atividades desenvolvidas para ampliar a inovação

As atividades mais frequentemente utilizadas pelas empresas como estratégias para ampliar a 

inovação são a aquisição de novas máquinas, equipamentos e hardware — ainda que a introdução 

de novos softwares e a qualificação e formação de profissionais também tenham sido citadas 

com alguma frequência. A figura 26 mostra que as atividades de P&D interno permanece como 

uma das abordagens mais comuns. Observa-se que os serviços de consultoria são usados como 

mais uma fonte de conhecimento externo e know-how para apoiar atividades inovadoras, embora 

não sejam os principais.

Fonte: elaborado pelos autores.

  Figura 26. Atividades complementares realizadas para apoiar a inovação (n=28)
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS 
DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE 
MINERAÇÃO DO COBRE NO BRASIL

5.

Principais conclusões

Este estudo busca contribuir para um melhor entendimento das principais oportunidades e 

desafios para a formação e desenvolvimento de uma massa crítica de fornecedores locais de 

perfil inovador na cadeia de valor da mineração no Brasil. A mineração do cobre foi selecionada 

para a pesquisa porque apresenta boa capacidade de comparação com outros países latino-

americanos, especialmente o Chile, o Peru e a Argentina. Ao longo do estudo, foi desafiador 

extrair visões específicas para o caso do cobre, dada a forma como a maioria das mineradoras 

e fornecedores operam simultaneamente com vários minérios e considerando o nível agregado 

em que as estatísticas locais são coletadas. 

No Brasil, a produção de cobre não se tornou o principal mineral tal como no Chile, porque a 

abundância de metais ferrosos fez com que a Vale, mineradora líder, sempre priorizasse o ferro. 

Como as grandes empresas estão claramente bem estabelecidas, principalmente no segmento 

do ferro, as mineradoras menores atualmente disputam o papel de liderança em relação a outros 

minérios, como ouro e cobre. A demanda por cobre está crescendo de maneira contínua; novos 

concorrentes, como empresas juniores e estrangeiras, estão analisando o cobre com interesse, 

como demonstrado pelos investimentos em cobre da Nexa no Rio Grande do Sul, da Mineração 

Vale Verde em Alagoas, e outras (consultar a seção Cenários e tendências do Mercado do Cobre 

no Brasil e no Mundo neste relatório). 

O estudo se concentrou nos seguintes estágios da cadeia de mineração: exploração, 

construção da mina e etapas de operação da mina (mineração e beneficiamento). Dado o 

interesse em encontrar práticas inovadoras, pesquisas de campo aprofundadas foram realizadas 

com fornecedores estratégicos locais; daí haver na seleção da amostra de fornecedores 

entrevistados, um viés proposital para firmas inovadoras. 
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Governança da cadeia de valor

À primeira vista, a governança parece ser diversificada nos segmentos da cadeia de valor nas 

quais as empresas da amostra operam. Neste estudo, os vínculos observados entre empresas 

líderes e fornecedores e entre os fornecedores de níveis 1 e 2 variaram de redes cativas (uma 

empresa define todos os parâmetros e controla as outras empresas na cadeia) a relações em 

condições normais de concorrência em mercado (com base no preço e com pouco fluxo na troca 

de informação) incluindo ainda redes equilibradas, especialmente quando as aquisições se dão 

em parceria entre fornecedores, ou entre esses e os clientes, pela oportunidade de apresentar 

uma solução única e diferenciada a um cliente. No entanto, há uma ressalva: essa amostra foi pro-

positalmente direcionada a fornecedores inovadores. O fato de a maioria dos fornecedores ter 

liberdade para decidir o tipo de produto ou solução a oferecer pode ser um sinal de capacidades 

bem desenvolvidas, o que tornaria menos provável um modelo de governança mais hierárquico. 

No entanto, mesmo com empresas inovadoras na amostra, foi comum observar que uma em-

presa estrangeira proporciona a parte mais avançada de uma tecnologia ou produto, enquanto 

o parceiro nacional viabiliza a adaptação ou o suplemento para que a solução se encaixe no 

contexto local.

De forma mais geral, nota-se sólida tendência de verticalização dos fornecedores, processo 

em que as empresas internacionais adquirem os fornecedores locais (nacionais ou não) a fim de 

ter um portfólio maior de soluções e tecnologias para oferecer aos clientes. Essa tendência foi 

facilitada pela crise econômica ocorrida no Brasil entre 2014 e 2018, que deixou muitas empresas 

locais em posições vulneráveis e, portanto, alvos atraentes para aquisição. Quanto maior o for-

necedor, mais provável que este seja uma empresa estrangeira, o que é claramente demonstrado 

pela presença de integradores e grandes empresas de engenharia que administram projetos para 

as mineradoras. Pouquíssimos integradores são nacionais, o que dificulta que outros fornecedo-

res nacionais sejam selecionados como parte da planilha dos compradores (lista de fornecedo-

res). Faz mais sentido usar fornecedores que já trabalham com as matrizes das empresas em 

outros países, de forma a obter ganhos de escala, compatibilidade de tecnologias e confiança.

Governança setorial e instituições

Como esperado em um país com as dimensões continentais do Brasil, há, no setor de mineração, 

uma densa rede de instituições e organizações com variadas funções, seja de representação, de 

treinamento e capacitação ou pesquisa. Essas entidades (públicas e privadas) tanto podem ter 

alcance nacional, com representação em todos os estados da união, como podem estar mais 

presentes nas regiões de mineração. No entanto, devido à rápida mudança do cenário político 

do Brasil e às crises econômicas recentes, as instituições tendem a estar muito focadas em seu 

objetivo de servir a um elo específico da cadeia e, normalmente, carecem de uma visão mais 

sistêmica do setor.

Especificamente neste estudo, que teve por foco mais direto os fornecedores, um dos 

principais achados advindos da análise da estrutura institucional é que não há uma associação 

ou cadastro que agrupe os fornecedores do setor de mineração.
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A Agência Nacional de Mineração (ANM), criada em 2017 para regular a atividade mineradora 

no Brasil, tem o importante papel de licenciar e fiscalizar a exploração e a produção da mineração. 

A ANM tem por função garantir que todas as operações de mineração cumpram a estrutura 

jurídica e regulatória em diferentes áreas, como outorgas para exploração de território ou gestão 

de riscos ambientais e de segurança. No entanto, como instituição nova e independente, a ANM 

ainda tentava se firmar quando aconteceu a grande tragédia ambiental de Brumadinho. Os 

cortes no orçamento geral do governo brasileiro à época fizeram com que a entidade não tivesse 

recursos suficientes para cumprir suas complexas funções em um país vasto como o Brasil, com 

uma atividade mineradora tão espalhada no território.

Preocupações com segurança como alavanca para a inovação

Analisar a segurança das barragens de rejeitos não foi um elemento central desta pesquisa, mas 

ficou claro que acidentes como o de Mariana (2015) e o de Brumadinho (2019) direcionaram o 

setor para a criação urgente de incentivos à inovação na área de segurança.

Embora várias das tecnologias necessárias para garantir o descarte mais seguro de resíduos 

e rejeitos estivessem disponíveis no Brasil antes dos acidentes (empilhamento a seco, filtragem, 

etc.), a demanda por essas soluções vem aumentando constantemente. A maior demanda, 

por sua vez, criou oportunidades para que fornecedores locais promovessem as mais recentes 

tecnologias da atualidade, além de variações e inovações incrementais. Produtos e serviços de 

saúde e segurança são agora mais bem aceitos pelos clientes, o que resulta do senso de urgência 

em adotar formas mais seguras e sustentáveis de lidar com os resíduos da mineração. No início 

deste estudo, havia dúvidas em relação a ser cedo para dizer se as inovações em segurança 

teriam aumentado como resultado das tragédias nas minas da Vale; no entanto, o setor estava 

pronto e as tecnologias estavam disponíveis.

A imagem pública do setor de mineração está em baixa, tornando difícil para as empresas 

de mineração recrutar os melhores talentos advindos das universidades. E o que é ainda mais 

grave: não só os desastres ambientais mancharam essa imagem, como também há a percepção 

generalizada de que o setor é tradicional e não tem interesse em inovar.

Inovação de fornecedores

Os fornecedores nacionais são claramente capazes de inovar. Vários incidentes de inovação 

relacionados a inovações do tipo novas para o mundo discutidos neste estudo foram facilitados 

por vínculos das empresas locais às redes de negócios internacionais que complementaram suas 

habilidades e permitiram que uma solução completa fosse apresentada aos clientes.

Embora várias das empresas entrevistadas que relataram inovações do tipo novas para o 

mundo tenham confirmado que operam em todos os segmentos da cadeia de valor (exceto 

comercialização), suas atividades principais estavam ligadas à extração e ao tratamento mineral. 

A atividade de mineração no Brasil já existe há décadas, o que tem favorecido o desenvolvimento 

de fornecedores altamente inovadores, mesmo em categorias que exigem mais investimentos 

de capital, como máquinas e equipamentos. No início do estudo, o pressuposto era que a 
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maioria das empresas nacionais inovadoras trabalharia na categoria de consultoria altamente 

especializada nas áreas de exploração mineral e engenharia ambiental, dado o investimento de 

capital mais baixo e o intensivo conhecimento necessário. Embora o estudo tenha encontrado 

inovadores nacionais gerando inovações do tipo nova para o mundo entre as consultorias 

(duas empresas), elas não se mostraram tão inovadoras quanto as empresas especializadas em 

extração e tratamento mineral.

Entre as empresas da amostra, fornecedores de uma ampla gama de setores estiveram 

trabalhando em inovações de produtos novos para o mundo (forte diferencial); no entanto, a 

inovação de processos estava sendo feita principalmente por empresas na categoria de máquinas 

e equipamentos. As entrevistas mostraram claramente que as capacidades de inovação de 

processos estão sendo estimuladas pela necessidade de tratamento de novos materiais e de 

recuperação de minérios de rejeitos e resíduos antigos. As inovações para recuperar o minério 

estão totalmente relacionadas ao processo e são incentivadas pela diminuição das reservas 

mundiais e preços mais altos do cobre.

É importante lembrar que o estudo teve um viés de amostragem para empresas inovadoras 

(fundamentado por referências e pela técnica de bola de neve). No entanto, esse viés é mais 

amplo no setor como um todo do que na categoria de máquinas e equipamentos. As empresas 

nessa categoria são percebidas como mais inovadoras devido à ideia de que a tecnologia está 

embutida nas máquinas; no entanto, essa é uma percepção muito tradicional, que continua a 

existir para muitas pessoas como um proxy de inovação.

Apesar disso, um achado importante refere-se à concentração de inovações do tipo novas para 

o mundo encontradas em empresas dos segmentos de extração, tratamento e análise mineral. 

Esses segmentos também foram identificados como tendo adquirido a maioria dos insumos de 

fornecedores nacionais, sugerindo que programas de formação de redes colaborativas entre 

fornecedores podem ser frutíferos.

Em termos de inovações do tipo novas para o mercado de atuação da empresa, o estudo 

mostra um cluster de inovação saudável, em que partes significativas do setor são capazes de 

trazer inovações e abordagens para manter as atividades do mercado local e o desempenho 

das empresas alinhado com as melhores práticas internacionais. Das 28 empresas entrevistadas, 

20 informaram que trabalhavam em inovações de produto e 13, em inovações de processo; 

porém, apenas uma disse estar trabalhando em inovações organizacionais e três em inovações 

de mercado. O estudo constatou, portanto, que alguns dos setores de engenharia tendem a 

desenvolver menos atividades no campo da inovação de processo, organizacional e de mercado.

A inovação do tipo nova para a empresa foi a mais comumente encontrada, indicando bom 

funcionamento da difusão de tecnologia nas regiões onde as empresas da amostra estão localizadas.

O estudo destacou o papel das parcerias no desenvolvimento de inovações. As parcerias com 

universidades são particularmente importantes para que empresas menores tenham acesso a 

cientistas bem treinados a custo menor do que os cientistas internacionais. Vários entrevistados 

mencionaram o alto calibre dos cientistas e pesquisadores brasileiros, mas apontaram barreiras 

institucionais que tornam a cooperação arriscada. As questões incluem a possibilidade de 

divulgação de segredos industriais e falta de motivação no meio acadêmico para usar fundos 

públicos para beneficiar os resultados financeiros de uma empresa privada.
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Com relação às parcerias de inovação entre empresas, as que participaram da amostra 

pareceram colaborar mais regularmente no desenvolvimento de protótipos e projetos de P&D, 

indicando que geralmente é benéfico trabalhar em estreita colaboração com um cliente ou 

fornecedor de pesquisa para esses tipos de projetos. 

Um dos resultados mais claros da pesquisa foram as dificuldades dos fornecedores em ter a 

oportunidade de apresentar ou demonstrar produtos ou inovações para clientes existentes ou 

potenciais.

Os fornecedores da amostra também relataram que precisam aprender como precificar os 

benefícios potenciais (intangíveis) que as inovações podem trazer ao cliente. Foi interessante — e 

animador — ver que os fornecedores reconheceram como muitas vezes deixavam de atribuir um 

valor monetário aos benefícios projetados (por exemplo, custos reduzidos) para o cliente em um 

setor que é tão consciente sobre as reduções de custos.

Financiamento da inovação

O financiamento da inovação surge frequentemente como uma barreira para as empresas locais. 

Os clientes da mineração tendem a pagar apenas após a conclusão do projeto ou serviço e, 

alguns projetos, mesmo com pagamentos parciais, podem durar meses ou anos. Do ponto de 

vista do fluxo de caixa, é necessária uma enorme autossuficiência financeira para trabalhar 

nessas condições. Essa é uma das razões pelas quais muitos fornecedores locais se tornaram 

vulneráveis ou foram absorvidos por empresas internacionais. Fornecedores locais também 

mencionaram que é difícil obter financiamento internacional, mas nesse caso, as empresas 

parceiras podem oferecer parte do financiamento se fizerem parte da mesma licitação de projeto. 

Alguns fornecedores já contaram com o apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e com serviços da APEX para inovação. A concorrência por 

empréstimos e créditos governamentais para empresas locais é alta. Fornecedores estrangeiros 

de máquinas e equipamentos que compram empresas de locais também podem se candidatar.

As colaborações fornecedor-cliente podem ser arriscadas e causar prejuízos à empresa local 

que desenvolve a solução inovadora. Se a solução for personalizada para o cliente e este não 

estiver disposto a adquirir o serviço ou produto, o fornecedor geralmente fica sem garantias. E, 

com a possibilidade de nenhum contrato ter sido firmado em relação à inovação, o fornecedor 

pode perder todo o seu investimento.

Ao manter parte da produção no Brasil e o restante no exterior, as empresas estrangeiras (ou 

empresas locais de propriedade estrangeira) ficam mais protegidas das crises. Elas também se 

tornam mais ágeis para reduzir ao mínimo sua presença no Brasil quando a economia se contrair, 

e podem voltar e se expandir, à medida que as condições melhorem. Alguns fornecedores 

brasileiros têm buscado esses níveis de internacionalização para ter uma base de clientes 

diversificada e ser mais resistente a crises, mas ainda assim, eles ainda são a minoria.

Os contratos entre clientes e fornecedores colocam uma enorme pressão sobre estes últimos. 

Os entrevistados referiram-se a tais contratos como um risco inevitável, o que significa que os 

aceitam porque, de outra forma, não conseguiriam vender. Isso indica um desequilíbrio de poder 

que impede a inovação porque o fornecedor sabe que pode não ser o proprietário da solução 

que ele criou e que pode ser possível que ele não possa comercializá-la. 
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Essa situação está ligada à questão de barreiras de propriedade intelectual. Iniciativas como o 

Mining Hub estão buscando superar essa barreira, disponibilizando todas as soluções inovadoras 

para todos os membros do Hub. O objetivo é seguir os princípios da inovação aberta, o que é 

mais fácil de fazer porque os membros do Mining Hub estão lidando com desafios coletivos que 

afetam o setor como um todo.

Novas tecnologias

Encontrou-se amplo uso de tecnologias digitais nas mineradoras e fornecedores, inclusive em 

fornecedores nacionais. Os exemplos incluem sistemas digitais para gerenciar todo o processo 

de extração de mineração, software que otimiza o uso de energia em todo o processo minerário, 

exportações de software com tecnologia em nuvem e drones para geoanálise em áreas remotas. 

Como já se viu, para resumir a urgência de se melhorar e inovar processos, um dos entrevistados 

afirmou que uma mina nunca é a mesma do início ao fim e que se não se melhorar o processo, 

se inviabiliza a operação. 

No mundo inteiro, investimentos significativos foram feitos para automatizar o setor de 

mineração (Daly et al., 2019), e o Brasil não é exceção. Mesmo antes da COVID-19, as mineradoras 

buscavam a automação, usando cada vez mais robôs, caminhões autônomos, monitoramento 

on-line de níveis de minérios, entre outras tecnologias. As empresas estão buscando aumentar a 

segurança, minimizar acidentes e reduzir a mão de obra para atenuar riscos e custos. Isso aponta 

para a possibilidade de se lançar mão de instrumentos de políticas que potencialmente apoiem 

as empresas locais na construção de recursos digitais e de automação, a fim de que elas não 

fiquem para trás na corrida para a inovação devido à falta de recursos para atualizar e adquirir 

essas competências. Destaca-se que os recursos incluem a necessidade de melhorar a formação 

da força de trabalho para poder assimilar novas tecnologias.

Recomendações de políticas de desenvolvimento da cadeia de mineração do 
cobre no Brasil

A mineração é um setor maduro no Brasil e recebe apoio do governo e do setor privado há 

décadas. A rede institucional relativamente grande é capaz de realizar atividades como pesquisa, 

defesa de interesses, inovação e financiamento. Todos os governos recentes têm procurado 

criar e implementar (com vários graus de sucesso) políticas públicas destinadas a apoiar o 

desenvolvimento do setor de mineração. 

Apesar dessas conquistas, o setor de mineração ainda é frágil, como demonstram as tragédias 

humanas e ecológicas em Brumadinho e Mariana. A mensagem foi clara: o apoio existente não 

foi suficiente para evitar tragédias. Algo precisava mudar, e o setor de mineração precisava se 

atualizar como um todo no que diz respeito à segurança, tecnologia e comunicação com todos 

os setores da sociedade.

Nesse contexto, e usando as conclusões desse estudo como ponto de partida, algumas 

sugestões de política são apresentadas a seguir. Embora essas sugestões tenham sido agrupadas 
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de acordo com os objetivos da pesquisa, essa separação artificial é puramente para fins analíticos 

— as medidas estão intrinsecamente ligadas.

Algumas sugestões discutidas a seguir já foram defendidas por lideranças do setor e fazem 

parte de debates locais. O que se propõe aqui, no entanto, é uma tentativa de cotejar e ampliar 

esses debates, encontrando formas de articular e integrar iniciativas que podem não ser 

amplamente conhecidas ou que sejam incipientes.

Governança setorial, instituições e imagem

A renovação da licença social para o setor de mineração depende da capacidade de as empresas 

serem proativas no sentido de garantir que tragédias não voltem a acontecer. As mineradoras 

também precisam mostrar ao público que suas iniciativas são genuínas. Simultaneamente, o setor 

de mineração precisa melhorar o envolvimento e a comunicação com as comunidades locais e 

com o público em geral, explicando o papel das receitas da mineração no desenvolvimento 

local por meio de impostos, geração de empregos e a criação de demanda local por bens e 

serviços. Se o setor de mineração deseja continuar atraindo os melhores talentos, deve mostrar 

e comunicar claramente seu compromisso com a segurança ambiental e dos trabalhadores, com 

a inovação e seu apoio às comunidades que sediam as minas.

A governança do setor precisa ser aprimorada, promovendo práticas éticas e de segurança 

por meio da autorregulação do setor para evitar acidentes futuros e reduzir os impactos 

ambientais. Ao investir em P&D e promover inovação, as mineradoras brasileiras podem se 

tornar líderes internacionais em segurança e descarte de resíduos de mineração. Embora esse 

empreendimento requeira investimentos, ele demanda principalmente um grande e coordenado 

esforço interinstitucional. Algumas empresas e governos locais (por exemplo, Minas Gerais) 

deram início a essa tendência ao usar princípios de inovação aberta para apoiar iniciativas de 

inovação, como é o caso do Mining Hub.

A regulamentação e o monitoramento externo podem acelerar a adoção de inovações em 

segurança de barragens de rejeitos e, portanto, regulamentos de saúde e segurança podem 

ser úteis para reduzir os acidentes de trabalho. Entidades externas (ou seja, não vinculadas à 

mineração) tendem a supervisionar a saúde e a segurança industrial em grandes empresas. As 

entrevistas mostraram que essas entidades são respeitadas, e suas sanções, temidas. A hipótese 

é que parte do sucesso no monitoramento de saúde e segurança vem da natureza externa dos 

órgãos de monitoramento tais como o Ministério do Trabalho e agências reguladoras. Outra razão 

para o sucesso do Ministério no monitoramento da saúde e segurança é que ele é financeiramente 

autossuficiente e independente do setor de mineração. Tradicionalmente, os sindicatos costumavam 

ser muito fortes no Brasil e uma fonte de poder de negociação para funcionários em grandes 

empresas (tanto mineradoras quanto grandes fornecedores). Embora seu poder não seja o que 

costumava ser (o Brasil modificou as regulamentações trabalhistas), os sindicatos ainda podem 

examinar as práticas de mineração. No entanto, eles não protegem trabalhadores informais ou 

prestadores de serviços, ou algumas categorias de funcionários de pequenas e médias empresas.

Uma recomendação essencial é fortalecer a ANM. É importante assegurar financiamento 

suficiente para garantir que a agência possa monitorar e fiscalizar os regulamentos com 
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independência, eficácia e eficiência. O grande número de minas e barragens de rejeitos que 

precisam ser monitorados é um grande desafio, que só pode ser superado com uma estrutura 

ágil, recursos suficientes e baixo nível de burocracia. O objetivo é cumprir o propósito original da 

ANM de realizar uma modernização institucional disruptiva do setor de mineração, ao assumir 

a função do Departamento Nacional de Produção Mineral, que já não existe. O papel da ANM 

também seria facilitado por meio de um compromisso maior das empresas com o cumprimento 

de responsabilidades ambientais e sociais. A ANM deveria também implementar tecnologias 

digitais para agilizar processos.

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) começou a formar um comitê técnico setorial 

para dirigir o reposicionamento do setor de mineração, mas precisará de adesão mais ampla 

e abrangente. Esse comitê poderia incluir trabalhadores e representantes das diversas partes 

interessadas do setor, cujas vozes ainda não foram formalmente incluídas. Durante um dos 

eventos mais importantes do setor, em 2019, houve sérios questionamentos sobre a falta de 

representantes das comunidades afetadas pelos desastres de mineração entre os apresentadores 

ou participantes do evento. Enquanto não houver diálogo aberto sobre licença social, será difícil 

alcançar consenso duradouro.

Os investimentos das mineradoras nas comunidades nas quais estão sediadas tiveram 

impactos positivos no desenvolvimento local. No entanto, à luz dos recentes desastres ecológicos 

e humanos, esses investimentos não são mais percebidos como suficientes para compensar os 

riscos. Por isso, é importante comunicar os benefícios sociais e econômicos da atividade de 

mineração, em paralelo a compromissos renovados com a segurança. Esta comunicação poderia 

ser realizada pelo comitê técnico setorial sugerido anteriormente ou por outros participantes (por 

exemplo, o governo), mas é medida essencial a ser tomada. Como alguns líderes de mineração 

sabem, esse tipo de campanha não pode ser apressada porque, se não estiver baseada em 

mudanças internas genuínas, pode expor o setor a ainda mais críticas (legítimas) e consolidar 

atitudes negativas. O tempo é primordial: tal campanha só poderá ser criada e implementada 

depois que algumas mudanças reais puderem ser comunicadas.

Outra maneira de melhorar a imagem do setor (no longo prazo) seria promover maior 

controle social sobre o uso de royalties da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM) e apoiar os governos municipais na criação de programas de desenvolvimento 

econômico local para mitigar os efeitos do encerramento de atividades da mineração.

Qualquer parte interessada em fortalecer o setor de mineração deve estar envolvida em 

garantir que a CFEM seja usada como previsto: para criar projetos sustentáveis que garantam 

um futuro melhor para os municípios mineradores. Discussões essenciais sobre como a CFEM 

é usada (não necessariamente para benefício das populações locais) são comuns nos meios de 

comunicação nacionais e locais, contribuindo para percepções negativas sobre os impactos da 

mineração na sociedade em geral.

Apoio aos fornecedores

Claramente, o setor de mineração precisa criar uma associação de fornecedores. Mesmo que 

grande parte dos fornecedores não trabalhe exclusivamente para a mineração, os clientes dessa 
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área são muito importantes e contribuem com uma parcela considerável das receitas desses 

fornecedores. Conhecer o tamanho dos mercados com mais precisão pode ajudar mineradoras e 

fornecedores a refinar estratégias e concentrar esforços de inovação. Tal entidade precisaria ser 

integrada ao comitê técnico setorial sugerido.

O primeiro passo para a criação de uma associação seria organizar um cadastro de 

fornecedores. Para apoiar fornecedores locais do setor de mineração, os formuladores de 

políticas precisam saber quantas empresas existem, suas características, se elas se diversificaram 

além da mineração por falta de políticas de apoio ou se têm outros setores como objetivo e 

a mineração é apenas uma de muitas opções. Um cadastro de fornecedores é um projeto de 

médio prazo que precisaria ser incorporado a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento do 

setor e com uma estratégia clara para comunicar como os fornecedores se beneficiariam com a 

participação neste cadastro.

Uma forma de atrair fornecedores a participarem de eventos do cadastramento e troca 

de conhecimento seria a perspectiva de oferecer insumos para a criação de um programa 

de desenvolvimento de fornecedores para o setor de mineração. Atualmente, os gerentes de 

compras são cautelosos e não se arriscam com fornecedores locais não testados. A perspectiva 

de um cadastro pode ser mais atraente se for o primeiro passo para a criação de programas 

de desenvolvimento de fornecedores e uma política de engajamento com universidades locais 

e treinamento vocacional para melhorar o capital humano. Uma estratégia de comunicação 

bem elaborada é fundamental para que essas iniciativas deem certo, pois constatou-se que a 

comunicação em geral no setor e entre os principais participantes precisa de aprimoramento.

Uma sugestão seria promover um programa de treinamento sobre a determinação de 

preços do valor da inovação, voltada para fornecedores nacionais. O objetivo seria ensinar aos 

fornecedores como vender o valor futuro do investimento em inovação para um setor que está 

muito preocupado com a redução de custos no curto prazo.26

Uma vez que mineradoras menores e projetos menores podem ser o novo normal para o setor 

do cobre e outros minerais metálicos não ferrosos, uma boa oportunidade de políticas pode ser 

apoiar empresas de consultoria menores que possam se expandir com estes novos projetos e 

desenvolver novas técnicas para essa modalidade de minério.

Políticas industriais para o setor

Até o momento em que se finalizava este trabalho, o Brasil ainda não havia formulado uma 

política do setor de mineração que tenha sido devidamente discutida com todas as partes 

interessadas da sociedade e que almeje um modelo de produção sustentável. Atualmente, há 

políticas e recursos diferentes para o setor, mas é necessário coordenação ou pelo menos maior 

articulação interinstitucional entre as diferentes iniciativas existentes. Esta falta de coordenação 

entre as medidas de apoio ao setor gera uma sensação de instabilidade e risco (institucional e 

legal), que desestimula potenciais investimentos.

Organizações multilaterais e agências de desenvolvimento como o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) poderiam desempenhar papel relevante, oferecendo incentivos 

26 Por exemplo, consulte os cursos do millerheinmangroup.com, embora alternativas brasileiras podem estar disponíveis.
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à adoção de uma cultura setorial que coloque a licença social de mineração no centro de 

qualquer investimento, o que deve promover segurança e metas de sustentabilidade máximas. 

Os investimentos em infraestrutura devem priorizar questões sociais (inclusive de segurança) e 

ambientais e, ao tornar locais de mineração remotos mais acessíveis, podem ajudar a reduzir os 

custos de se considerar uma cadeia de valor mais integrada nacionalmente para minérios como 

o cobre.

Como responsável pela formulação de políticas no setor de mineração, o Ministério de 

Minas e Energia tem papel fundamental em estabelecer contatos com organizações nacionais 

(por exemplo, a ANM) e internacionais (por exemplo, o BID) para analisar as políticas atuais. 

As recomendações do Ministério gozariam de credibilidade no setor como um todo, embora 

requeiram parcerias com as partes interessadas para garantir a implementação. De fato, em julho 

de 2020, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou que um plano nacional de 

mineração seria lançado antes de agosto de 2020 (Brandão. M, 2020). Espera-se que esse plano 

estabeleça uma linha de base para melhorias e recomendações adicionais como as apresentadas 

neste relatório. Espera-se ver políticas que tratem da eficiência energética, incentivos ao uso de 

fontes alternativas de energia (um dos principais custos da mineração é a energia), redução de 

emissões e promoção do uso mais eficiente da água.

O debate brasileiro sobre a mineração tem trazido longas discussões sobre a necessidade de 

reduzir a dependência do setor de ferro pelo aumento da exploração de outros minérios e recursos 

naturais. Estimular mais pesquisas, atualizar o serviço geológico para melhorar a precisão do 

mapeamento de reservas e desenvolver novas maneiras de buscar fundos de desenvolvimento 

junto a fontes públicas e privadas são tarefas essenciais que qualquer estratégia para a área 

de mineração deve cobrir. Já existem incentivos fiscais para a pesquisa, usados principalmente 

por grandes empresas. Outros tipos de incentivos são necessários para startups e pequenas e 

médias empresas. Além disso, deve-se investigar a viabilidade de adotar o modelo canadense 

de financiamento a projetos de mineração e empresas que atuam no mercado de ações, via 

investimento dos cidadãos em ações na bolsa.

Com relação ao cobre, especificamente, é importante promover uma discussão mais ampla 

sobre as vantagens e desvantagens de conectar as duas extremidades da cadeia de valor: extrair 

o minério e transformá-lo em metal. Enquanto as agências do governo exortam as vantagens 

de conectar o processo inteiro com argumentos sobre agregar valor, as mineradoras não veem 

a situação da mesma forma, já que os ganhos com a produção de concentrado de cobre (o 

pó exportado para ser transformado em fundições no exterior) são maiores do que refiná-lo 

localmente.

Pesquisa, desenvolvimento e inovação

Ampliar o debate sobre inovação é outro empreendimento que parece urgente e inevitável. 

Mesmo no difícil contexto econômico atual, os recursos precisam ser direcionados para a 

pesquisa aplicada. Os elementos da abordagem de inovação aberta precisam ser incorporados 

às soluções para problemas que afetam igualmente o setor de mineração como um todo (por 

exemplo, manejo seguro de resíduos de mineração e da água). 
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Promover parcerias técnicas entre empresas, universidades e centros tecnológicos (por 

exemplo, o CETEM, no Rio de Janeiro, e o Centro de inovação e Tecnologia do SENAI, em Belo 

Horizonte) é uma oportunidade de política clara, considerando evidências de colaboração 

para desenvolver protótipos e projetos de P&D. O estudo mostrou que o setor de mineração 

respeita os cientistas e deseja colaborar ainda mais com eles. No entanto, barreiras institucionais 

dificultam a colaboração entre universidades e empresas. Os formuladores de políticas devem 

avaliar a estrutura regulatória para universidades e centros tecnológicos para encontrar maneiras 

de garantir: (i) segurança dos segredos industriais das empresas, (ii) remuneração justa para 

universidades e centros tecnológicos, (iii) possibilidades de publicação e registro de patentes; e 

(iv) soluções criativas e estratégias de comunicação para resolver o dilema ético de organismos 

com o uso de financiamento público para apoio a empresas privadas em seus processos de 

inovação.

Conforme sugerido pela literatura sobre cadeias de valor, políticas para apoiar processos de 

crescimento das capacidades funcionais das empresas (capacidades de maior valor agregado, 

para além da manufatura) são extremamente necessárias. 

Mais também deve ser feito para facilitar a difusão da inovação dentro das indústrias 

(inovações do tipo nova para a empresa), como políticas de apoio ao networking e aceleradoras 

de inovação aberta, tais como o Mining Hub.

Os fornecedores receberiam de bom grado políticas para criar oportunidades para que as 

empresas compartilharem conhecimentos e soluções. As mineradoras devem ser incentivadas 

a compartilhar conhecimentos sobre os desafios comuns que afetam o setor, lançar desafios 

de inovação, criar indicadores de desempenho (financeiros, ambientais e sociais) e promover o 

diálogo sobre regulamentações, monitoramento, educação e políticas de treinamento, bem como 

o envolvimento com a comunidade em geral. Essas iniciativas podem melhorar a comunicação 

não competitiva e a colaboração entre as entidades que representam diferentes subsetores da 

cadeia de valor da mineração.

Nesse sentido, apoiado em políticas públicas, o Mining Hub de Belo Horizonte pode 

inspirar iniciativas semelhantes em outros lugares. O Mining Hub oferece um ambiente aberto 

de inovação, integrando as principais mineradoras e fornecedores, proporcionando espaço 

para testar protótipos ou serviços e mantendo um programa de aceleração de negócios para 

pequenos provedores de soluções. Iniciativas semelhantes poderiam funcionar em Porto Alegre 

(considerando o projeto Nexa em Caçapava do Sul e a concentração de fornecedores de máquinas 

e equipamentos, no sul do Brasil), Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Não se está sugerindo que os 

novos hubs devam ser réplicas exatas do de Belo Horizonte; cada programa deverá considerar 

fatores locais. Mesmo em Belo Horizonte, surgiram iniciativas ligeiramente diferentes de inovação 

aberta e aceleração para fornecedores de mineração, uma delas financiada pelo SENAI.

No que diz respeito à propriedade intelectual associada às inovações desenvolvidas em 

parceria com fornecedores, o IBRAM e a ADIMB poderiam desempenhar papel relevante. As 

mineradoras não abrirão mão dos seus direitos em relação às inovações que financiaram; no 

entanto, para inovações financiadas por um fornecedor, deve haver um caminho para o registro 

e comercialização das mesmas por parte do fornecedor. Novas formas de negociar questões de 

propriedade intelectual podem ser discutidas em grupos de trabalho e, quando houver acordo, 
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uma norma informal para o setor poderá surgir. O IBRAM e a ADIMB também poderiam sediar 

eventos claramente ligados à difusão da inovação, não apenas no Mining Hub, mas em outras 

ocasiões e em eventos de mineração para mostrar seu compromisso com este avanço em direção 

à inovação no setor (o movimento Mulheres na Mineração é precedente para outras iniciativas 

no setor).

As inovações geralmente são o resultado de investimentos em recursos e tempo despendido 

ao experimentar soluções com o mesmo cliente. Infelizmente, as mineradoras tendem a não 

anunciar ou não se comprometer com certos níveis de pedidos relacionados a fornecedores 

de nível 2, geralmente nacionais. Elas aparentemente tratam suas demandas futuras por 

soluções inovadoras como segredos industriais. Seria útil ter políticas públicas que apoiassem 

o fluxo de comunicação entre as mineradoras e seus fornecedores, para que estes planejassem 

investimentos, produção e recrutamento com antecedência.

Com relação às parcerias de inovação entre empresas, as empresas da amostra pareceram 

colaborar mais regularmente no desenvolvimento de protótipos e projetos de P&D, indicando 

que geralmente é benéfico trabalhar em estreita colaboração com um cliente ou fornecedor de 

pesquisa para esses tipos de projetos: atividades de inovação com foco em questões de saúde, 

segurança e meio ambiente; problemas técnicos; melhora da qualidade e redução de custos.

Como um banco internacional de desenvolvimento, o BID poderia ter papel relevante no 

financiamento de fornecedores para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Exemplos 

de outros setores na América Latina mostram que as empresas líderes em cadeias de valor 

podem financiar fornecedores usando vários mecanismos (Navas-Aleman, Pietrobelli e Kamiya, 

2015) e tais mecanismos podem ser adaptados para se adequar a parcerias para a inovação em 

mineração.

O futuro

Acredita-se que o estado do Pará, no norte do Brasil, seja o próximo grande aglomerado industrial 

de desenvolvimento e inovação em mineração. A maior mina de minério de ferro do mundo, em 

Carajás, está em Parauapebas, no Pará, e é de propriedade da Vale. A Vale também extrai cobre 

e outros minérios como ouro, bauxita, níquel e manganês. A área tem grandes reservas e já 

atraiu grandes empresas, como a Vale e fornecedores de nível 1. Muitos dos fornecedores são 

empresas internacionais que abriram escritórios e fábricas no município de Parauapebas. Dada 

a quantidade e a qualidade das reservas de minérios, mesmo uma pequena operação na área 

poderia ser uma ótima oportunidade, como demonstrado pela Oz Mineral, Lara e Vale Verde.

No estado do Rio Grande do Sul, a Nexa (fusão da Votorantim, do Brasil, com a Milpo, do 

Peru) fez um grande investimento em Caçapava do Sul em 2014. Se tudo correr conforme o 

planejado, a empresa extrairá cobre, chumbo e zinco até 2024.

Essas duas áreas apresentam cenários diferentes para a adoção de políticas de apoio. O Pará é 

muito remoto, oferecendo oportunidade de iniciar uma estratégia de desenvolvimento de cluster 

do zero, incluindo energia, infraestrutura e incentivos de investimento. Além disso, a distância 

geográfica da região torna imperativo investir no capital humano local. O Rio Grande do Sul é 

uma das regiões mais tecnologicamente avançadas do Brasil, com uma concentrada rede de 
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fornecedores de máquinas e equipamentos e algumas das melhores universidades e institutos 

tecnológicos do país. O desafio aqui é garantir que os fornecedores locais estejam rapidamente 

vinculados à Nexa para que fique menos atraente trazer fornecedores do exterior. Em ambos 

os grupos, o governo tem a oportunidade de criar redes de colaboração para programas de 

inovação e desenvolvimento de fornecedores, voltados para empresas locais e para testar 

tecnologias novas, mais limpas e seguras na era pós-Brumadinho.
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