
 

 

 

 

Riscos para o setor de 
Mineração 2020/2021 

 
Na atualidade, as empresas continuam a enfrentar mudanças 

significativas. Os riscos emergentes baseiam-se nas tendências 

atuais. Em outras palavras: Sinais de Mudança. Estes incluem 

inovações, novas tecnologias e disrupção. 2020 tem sido um ano 

que não iremos esquecer. O impacto e a disseminação do novo 

coronavírus, Covid-19, pelo mundo inteiro, estão afetando todos 

os ramos de atividade. A KPMG apresenta a nossa visão dos 

riscos emergentes e existentes, por fator determinante de valor, 

enfrentados pelas empresas que atuam no setor de Mineração.  
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• Altos volumes de dívidas e múltiplos da relação crescente entre preços e lucros.  

• Viabilidade dos projetos de mineração e mudanças de compromissos ao longo do 

tempo.  

• Condições políticas, econômicas e sociais nos países em que há operação.  

• Premissas geológicas sobre a mineralização. 

• Menor utilização da capacidade durante períodos de fraca demanda. 

• Gerenciamento ineficaz de projetos e de manutenção.   

• Quebras contratuais por contrapartes comerciais.  

• Distúrbios trabalhistas, violência, ativismo e conflito civil e religioso. 

• Infraestrutura em processo de envelhecimento nas operações. 

• Interrupções inesperadas que podem surgir. 

• 

Risco regulatório relacionado 

ao não cumprimento de leis, 

regulamentos, 

regulamentações e padrões 

éticos dentro da jurisdição da 

operação.  

• Violação de propriedade 

intelectual. 

• Falta de 

respostas a 

mudanças 

regulatórias.  

• Quebras de 

governança. 

• Fraude, suborno e 

corrupção. 

• Aceleração da integração 

tecnológica. 

• Ativismo crescente dos 

acionistas. 

• Escassez de água. 

• Dependência de 

biocombustíveis.  

• Eventos ambientais, de saúde e 

de segurança. 

• Propensão na direção de 

uma economia de baixo 

carbono.  

• Divulgação de doenças e riscos da 

pandemia.  

• Desafio de manter uma Licença 

Social para Funcionamento.  

 

 

 

 

 
 

• Mudanças em relação à carteira 

de ativos através de aquisições 

e de desinvestimentos.  

 

 
 

• Preferências dos 

consumidores em 

transformação. 

 

 

 

• Complexidade da seleção de tecnologias emergentes. 

• Preparação para equipamentos remotos e 

autônomos. 

• Custos de automação de mineração. 

• Aumento da qualificação e do aproveitamento das 

tecnologias emergentes. 

 
• Inflação de custos relacionada a preços mais altos 

de commodities. 

• Acontecimentos econômicos globais adversos. 

• Custos mais altos e desabastecimentos de energia. 

• Oscilações nos preços de commodities e impacto da 

contínua volatilidade econômica global. 

• Oscilações nas taxas de câmbio. 

• Deterioração da liquidez e do fluxo de caixa significativa. 

• Oscilações no custo operacional.  

 

Riscos para o Setor de 
Mineração por Fator 
Determinante de Valor 

Legenda 

• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

Tecnologia 

• 

Ameaças crescentes de ataques cibernéticos e de 

segurança. 

 

 

 

• Declínio na demanda por combustíveis fósseis. 

• Exposição a desastres naturais. 

• Concorrência crescente por conjuntos de 

habilidades “em falta no mercado”.  

• Dificuldade em atrair e reter pessoal 

qualificado. 
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