
Materiais Avançados 

Agenda de Mineração Sustentável 

 

Exposibram 2019 



Brasil // Representatividade mundial 

 5ª maior População: 208.494.900 habitantes 

 5º maior território: 8.515.767 km², mais extenso do Hemisfério Sul 

 8ª maior economia (GDP - PPP): $ 3,5 trilhões 

 

 2º maior produtor mundial de minério de ferro 

 responde por 90% da produção mundial de nióbio 

 3º maior produtor de grafite (2ª maior reserva)  

 2º maior produtor mundial de Alumina 
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Desenvolvimento sustentável 
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Indústria Mineral // Desafios 

Gerais Brasileiros 

 Riscos ambientais, sociais e de 

governança 

 Expectativas da sociedade 

 Tensão comercial 

 Volatilidade de preços 

 

 

 Crise fiscal e redução de recursos 

tradicionais para P,D&I 

 Ausência de mecanismos adequados 

de financiamento de novos 

empreendimentos de mineração 

 Redução de participação da indústria 

no produto brasileiro 
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Indústria Mineral // Oportunidades 

Gerais Brasileiras 

 Produtos e sistemas mais eficientes e 

sustentáveis 

 Energia limpa 

 Veículos elétricos 

 Desenvolvimento regional 

 

 

 Riqueza mineral, vasto campo para 

exploração 

 Competência científica e tecnológica 

 Malha industrial diversificada 

 Um dos 10 maiores mercados 

automotivos do mundo 

 Matriz energética limpa 

 Melhores ventos do mundo 

 Regiões com elevados índices de 

radiação solar 
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Comércio Exterior // Mercado Silício 
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Comércio Exterior // EVs 

Importação Brasileira de Veículos Elétricos 
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Comércio Exterior // Vanádio 

Exportação Brasileira de Pentóxido de Divanádio 
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Agenda 

1. Apoio contínuo a P,D&I 

2. Atração de recursos e investimentos 

3. Fortalecimento de pequenas e médias 

4. Integração via uma Política Nacional 

 

 

 

 

 

 

Materiais Avançados Visão Compartilhada 
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Apoio a P,D&I // Objetivos 

Maximizar o aproveitamento dos recursos minerais e produtividade 

florestal brasileiros (Nióbio, Silício, Terras Raras, Grafeno, Lignina…) 

 Parcerias público-privadas para execução de atividades de P,D&I 

 Produção de materiais avançados e componentes industriais demandados 

por setores de baixo carbono em franca expansão 

 Desenvolvimento de novas aplicações e mercados 

 Desenvolvimento de tecnologias para biorrefinarias integradas a plantas 

de celulose 
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Apoio a P,D&I // Carteira BNDES 

Grafeno | Químicos de Fontes Renováveis | Terras Raras | Materiais Metálicos 

por Metalurgia do Pó | Lítio 

 UFMG / Petrobras / InterCement 

• implantação do CTNano - Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno  

• desenvolvimento de nanomateriais de carbono (incluindo nanotubos e grafeno).  

 

 COPPE-UFRJ / Klabin 

• nova rota de obtenção de fibras de carbono (Fibra de Carbono Verde) por meio de lignina 

(renovável). 

  

 IPT-SP / UFSC / CBMM / WEG 

• processo de obtenção de ímãs permanentes de Terras Raras (didímio-ferro-boro) partindo 

do óxido de didímio produzido no Brasil.  

• Plano MCTIC: cadeias produtivas baseadas em materiais de alto desempenho, a 

exemplo da geração de energia eólica e da produção de baterias e motores para 

veículos elétricos.  
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Apoio a P,D&I // Recursos 

Maior liberdade para aplicação de recursos destinados a P,D&I oriundos 

das obrigações contratuais de concessões de Petróleo e Energia 

 Obrigações contratuais das empresas (cláusula de 1% para P,D&I) ou destinados em lei 

para P,D&I.  

• Alterar o Regulamento Técnico ANP nº 3/2015 para permitir que os recursos oriundos da 

Cláusula de P,D&I não aplicados possam ser doados para fundos de apoio específicos.  

• Alterar a Resolução ANEEL nº 316/2008 para permitir às empresas a doação do montante a 

investir em projetos de P,D&I para fundos de apoio específicos.  

 Projetos de elevado risco tecnológico para desenvolvimento de cadeias produtivas dos 

minerais estratégicos contemplados no Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para 

Minerais Estratégicos 2018-2022 

 Desenvolvimento de outros materiais a partir de vantagens competitivas brasileiras, a 

exemplo do Grafeno e químicos a partir de biomassa.  
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Atração de investimentos // Desafios 

 Dobrar o volume de investimentos do setor mineral. 

 Promover maior aproveitamento do potencial mineralógico brasileiro. 

 Destaque a materiais com demanda em forte expansão para aplicação 

em setores industriais associados à economia de baixo carbono: 

vanádio, terras raras, silício, lítio, cobalto, grafita, níquel e cobre. 
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Atração de investimentos // Ações 

1. Fundo de capital de risco com vocação para investimento em participação 

de empresas nascentes de mineração e materiais 

 Alavancar os baixos investimentos em exploração mineral evidenciados no Brasil. 

 Ausência de fontes de financiamento disponíveis em mercados maduros como, por 

exemplo, Canadá e Austrália. 

 Bolsas de valores TSX Toronto, TSX Venture e Austrália (ASX) contemplam cerca de 

1700 listagens com valor em mercado inferior a US$ 100 milhões. 

 Canalizar recursos de investidores internacionais que já manifestaram interesse em 

operações no país.  

 Maior atratividade de projetos de mineração no Brasil, a partir de avanços regulatórios 

alcançados nos últimos dois anos. 
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Atração de investimentos // Ações 

2. Adoção efetiva de direitos minerários na composição das garantias de 

projetos de financiamento 

 Novo regulamento do Código de Mineração (Decreto 9.406/2018), no seu art. 43: “a 

concessão da lavra poderá ser oferecida em garantia para fins de financiamento”. 

 ANM: requisitos e procedimentos capazes de eliminar incertezas atuais relacionadas à 

averbação de cessões, transferências e onerações de direitos.  

 Instituições financeiras: critérios específicos para aprovação, com mitigação dos riscos 

associados ao aproveitamento econômico das jazidas minerais.  

 Destravar ou acelerar a execução de investimentos, principalmente de empresas 

nascentes e pequenas e médias empresas já atuantes no setor.  

 Vanádio de Maracás (BA), junior Largo Resources, ramp up em 2015, exportações de 

mais de US$ 350 milhões em 2018 e valor de mercado em outubro/2018 superior a US$ 

1,5 bilhão.  
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Pequenas e Médias Empresas 

Desafio: superar atraso tecnológico e de conhecimento evidenciado nas MPMEs do setor 

e fortalecer a malha brasileira de indústrias de médio porte.  

Ações de apoio à mineração de pequena e média escala 

 Produtos financeiros com foco na elevação da produtividade de pequenas e médias 

empresas (Crédito Direto Médias Empresas). 

 Apoio à aquisição de serviços tecnológicos: geotecnia, geologia e beneficiamento. 

 Realização de parcerias com agências descentralizadas, como por exemplo as 

superintendências regionais da ANM, para difusão de conhecimento e informação 

sobre produtos financeiros que impulsionem investimentos em modernização. 
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Integração // Proposta de Política Nacional 

 Articulação com setor privado para alinhamento de objetivos e metas de 

empresas e investidores no Brasil 

 Estruturação de projetos em parceria com Estados e Municípios mineradores 

 Coordenação de ações e instrumentos para apoio à inovação 

 

 BNDES Funtec - Materiais Avançados 

 Embrapii – Materiais de Alto Desempenho; Metalurgia e Materiais… 

 Inova Mineral 

 Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para Minerais Estratégicos 2018 – 2022 

 BNDES Direto 10 - Inovação 

 Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) 

 

 



Obrigado 

pedro.dias@bndes.gov.br 

Portal BNDES 

www.bndes.gov.br 

 

Atendimento Empresarial 

0800 702 6337 

Chamadas internacionais 

+55 21 2172 6337  

 

Ouvidoria 

0800 702 6307 

www.bndes.gov.br/ouvidoria 

 

Fale Conosco 

www.bndes.gov.br/faleconosco 



Crédito Direto 
Médias Empresas 



 
Financiamento direto, não dependente 
de projeto, para investimentos e capital 

de giro não associado 
 

Valor mínimo financiado: R$ 10 MM 
liberados ao longo de até 5 anos 

O que é BNDES Crédito Direto Médias Empresas? 

(“ ”) 



Empresas com faturamento anual 
entre R$ 40 milhões e R$ 1 bilhão 

Quem pode contratar esse novo produto? 



Valor Máximo 
Sujeito à análise 

de crédito 

BNDES Crédito Direto Médias: Resumo 

Valor Mínimo R$ 10 Milhões 

Participação 
BNDES 

100% 

Prazo de 
Utilização  

Até 5 Anos 

Prazo de Carência 
Investimento: 5 anos  

Capital Giro: 1 ano 

Prazo Total do 
Financiamento 

Investimento: 10 anos  
Capital Giro: 4 anos 

Custo Financeiro TLP 

Spread Básico 
Investimento: 1,7%  
Capital de Giro: 2,1% 



BNDES 
10 



 
Financiamento direto a projetos ou 

planos de investimento de empresas 
inovadoras (aprovadas Inova Mineral…) 

 
Valores financiáveis: entre R$ 1 MM 

e R$ 10 MM 

O que é BNDES Direto 10? 

(“ ”) 



 
Empresas com investimentos em 

Educação, Saúde, Bens de Capital, 
TIC, Mobilidade, Inovação, 

Economia Criativa, Eficiência 
Energética e Geração Distribuída 

Quem pode contratar o BNDES Direto 10? 



Vantagens: Agilidade e Flexibilidade 

• Contratação simplificada 

• Flexibilização de garantias 



Valor Máximo R$ 10 Milhões 

BNDES Direto 10 - Inovação: Resumo 

Valor Mínimo R$ 1 Milhão 

Participação 
BNDES 

100% 

Prazo de 
Utilização  

~ 3 Anos 

Prazo de Carência 2 anos 

Prazo Total do 
Financiamento 

7 anos 

Custo Financeiro TLP ou Selic 

Spread Básico 1,3% 


