
100% virtual



RODADA DE NEGOCIOS EXPOSIBRAM
DIAS 24 A 26/11 – 09h às 18h

REUNIÃO ÁREAS DE SUPRIMENTOS MINERADORAS
08/10/2020



O Instituto Brasileiro de 

Mineração
O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), uma

organização nacional privada e sem fins lucrativos,

representa as empresas e instituições que atuam no setor

mineral em busca do estabelecimento de um ambiente

favorável aos negócios, à competitividade e ao

desenvolvimento sustentável. Para fomentar inovações no

setor e difusão das melhores práticas e tecnologias

disponíveis no mercado, elabora debates, eventos, estudos,

pesquisas e estatísticas relativos à economia mineral,

tributação, legislação, tendências, proteção do meio

ambiente, riscos e oportunidades e outros temas associados

às atividades desempenhadas pela indústria minerária.



Mais sobre IBRAM

Considerado o porta-voz da Mineração 

Brasileira, o Instituto reúne cerca de 

130 associados que, direta ou 

indiretamente, fazem parte da atividade 

mineral brasileira. São mineradoras, 

entidades de classe patronais, empresas 

de engenharia mineral, ambiental, de 

geologia, fabricantes de equipamentos, 

centros de tecnologia, bancos de 

investimento, entre outros.



490 

estandes

40 mil m2 

de área de 

evento

29 países 

participante

s

100% do espaço 

da exposição 

comercializado

+ de 3.000 

downloads do 

aplicativo 

móvel da 

EXPOSIBRAM

+ de 1.300 

inscritos no 

Congresso 

Brasileiro 

de Mineração

+ de 55 mil 

participantes 

circularam no 

evento 

(22% a mais do 

que em 2017)

EXPOSIBRAM  2019  – Belo 

Horizonte



+

E-MINERAÇÃO
Evento Virtual de Negócios

 18.000 Participações

 6.100 Participantes

 27 Lives

 12 Palestras 

Técnicas

 15 Pitches de 

Startups

 31 Apoios 

InstitucionaisDE 40 HORAS 

DE CONTEÚDO

 22 Mineradoras

 590 Fornecedores

 210 Reuniões de 

Negócios

RODADA DE 

NEGÓCIOS



100% 

virtual



Benefícios de um evento 100% 

virtual

1) Menor custo de investimento para 

participação.

2) Menor investimento de tempo / recursos 

para participação.

3) Maior alcance – participação.

4) Possibilidade de ampliar conexões 

virtuais.

5) Congresso 100% gratuito.



Expo / 

Feira

Rodada de 

Negócios

Palestras 

técnicas

Congresso

100% 

VIRTUAL



Quem participa da EXPOSIBRAM

CEOs e outros 

executivos e 

profissionais 

da indústria da 

mineração 

global;

Autoridades 

Federais, 

Estaduais e 

Municipais –

brasileiras 

e 

estrangeiras

; 

Empresários 

da cadeia de 

suprimentos 

da mineração 

e de outros 

setores;

Pesquisadores, 

professores e 

estudantes 

universitários das 

áreas relacionadas 

à mineração



BEM VINDOS À EXPOSIBRAM 2020!



RESULTADOS 

ESPERADOS

 Acesso a fornecedores 

 Ampliação de atuação local e com o pequeno 
fornecedor

 Autonomia na seleção de categorias e perfil de 
fornecedores a serem selecionados

 Atuação com múltiplos gestores de suprimentos 
da empresa

 Presença institucional

 Percepção de fornecedores que já atuam no 
setor mineral e em outras empresas do país

Fornecedor

 Acesso a compradores

 Divulgação de sua empresa

 Ação sem custo, com possibilidade de doação 
caso seja selecionado e tenha interesse

 Profissionalização e melhoria da presença digital 
e apresentação da empresa

 Contato com responsável setor de compras na 
rodada

Comprador



RODADA DO SETOR

2020 / Imediata

RODADA DE NEGÓCIOS E-MINERAÇÃO RESULTADO GERAL

TOTAL REUNIÕES PREVISTAS 210

TOTAL REUNIÕES REALIZADAS 195

MINERADORAS AUSENTES 1

FORNECEDORES AUSENTES 7

EMPRESAS PRÉ CADASTRADAS 590

EMPRESAS SELECIONADAS 151

EMPRESAS MINERADORAS 22

80,3% dos fornecedores indicariam alto grau de satisfação (acima de 8) e que indicariam 

outras empresas para participar de Rodada de Negócios. 

94,4% dos gestores de suprimentos indicariam alto grau de satisfação (acima de 8) e que 

indicariam outras empresas para participar de Rodada de Negócios. 



RODADA DO SETOR

2020 | Após 60 dias

* 22 respostas de 12 empresas
**Nesse período de 2 meses 15% dos respondentes indicaram 
que já foram realizadas compras efetivas



ETAPAS DESSA RODADA:
1 – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA COMPRADORES E FORNECEDORES DIA 13/10
2 – SELEÇÃO DE QUANTIDADE DE SALAS ATÉ DIA 31/10
3 – RECEBIMENTO DE KIT PARA O GESTOR DE SUPRIMENTOS E DIVULGAÇÃO – ATÉ DIA 15/10
4 – ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS FORNECEDORES – 12/11
5 – CRUZAMENTO DE AGENDAS E FECHAMENTO DE SALAS – DE 16/11 A 17/11



FASE 1 – 13/10 a 12/11

INSCRIÇÕES

Fornecedor *fornecedor se inscreve até 12/11

 Dados da empresa

 Categorias de fornecimento

 Dados do representante da empresa na rodada

 Dados sobre investimento/valores  (doação)

Importante: Ao se inscrever o Fornecedor concorda 
em estar disponível dentro dos dias e horários do 
evento: 
24 a 26/11  - 9h às 13h e 14h às 18h

Comprador

 Dados da empresa

 Contato responsável setor de compras na rodada

 Contato de participantes na sala da rodada de 
negócios (até 10 contatos)

 Categorias de interesses por fornecedores

 Dia 24, 25 e 26/11

 Número de salas

 Bloco de horário: 
9h às 13h e 14h às 18h



FASE 1
INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

SALAS
Formatação da Agenda

TEMPO INÍCIO FIM 24/NOV 25/NOV 26/NOV

0:30 9:00 9:30

8 atendimentos 
por sala pela 

manhã

8 atendimentos 
por sala pela 

manhã

8 atendimentos 
por sala pela 

manhã

0:30 9:30 10:00

0:30 10:00 10:30

0:30 10:30 11:00

0:30 11:00 11:30

0:30 11:30 12:00

0:30 12:00 12:30

0:30 12:30 13:00

INTERVALO

0:30 14:00 14:30

8 atendimentos 
por sala no turno 

da tarde

8 atendimentos 
por sala no turno 

da tarde

8 atendimentos 
por sala no turno 

da tarde

0:30 14:30 15:00

0:30 15:00 15:30

0:30 15:30 16:00

0:30 16:00 16:30

0:30 16:30 17:00

0:30 17:00 17:30

0:30 17:30 18:00



FASE 2 – 31/10 a 13/11

SELEÇÃO

Fornecedor

 Aguarda liberação da agenda. 

Comprador

 Seleciona Fornecedores inscritos. 
(o sistema fará a distribuição de Fornecedores na 
agenda do comprador de forma automática conforme 
disponibilidade de ambos) 

Nota: Caso o comprador selecione mais Fornecedores do que a quantidade de horários que 
disponibilizou em seu cadastro, receberá aviso da plataforma  de que é necessário a abertura de 
novas salas ou horários para novas seleções.



FASE 3 – 16/11 a 26/11

AGENDA FECHADA

Fornecedor

 Poderá imprimir ou salvar sua agenda

 Aguardará link da reunião para dia e horário 
marcado

Comprador

 Poderá imprimir ou salvar a agenda

 Aguardará instruções da curadoria para reuniões 
agendadas.

Nota: Dias 16 e 17/11 serão direcionados para compatibilidade das agendas.



MELHORIAS PARA O GESTOR DE SUPRIMENTOS/MINERADORA
- Seleção de categorias adicionais (já realizado)
- Recebimento do kit Suprimentos  -material pronto para envio a seus fornecedores (convite, email

marketing)
- Acesso a fornecedores entre o setor Mineral (função de percepção de para quem o fornecedor já 

vende)
- Filtros inteligentes de cruzamento para seleção na plataforma
- Criação do selo (local, pequeno)



Suporte Gestores 
Suprimentos: e-
mail marketing, 
post e stories do 
Rodadas de 
Negócios



Contatos:
Secretaria da Rodada de Negócios:
Tel/Wpp: (31) 99165.2526 | (31) 99777.0125
rodadadenegocios@ibram.org.br


