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Editorial

A economia circular – um conceito que a natureza levou bilhões de anos para 
desenvolver – ressurgiu nos últimos tempos como mais uma novidade nas 
discussões sobre sustentabilidade e, recentemente, na agenda ESG.

Longe de ser uma extensão dos programas de reciclagem, o conceito de 
economia circular, com baixas emissões de carbono, traz de modo consistente 
a ideia de que as atividades humanas não devem resultar em resíduos que não 
possam ser, de alguma forma, inseridos no ciclo produtivo ou natural. O resultado: 
um mundo com resíduo zero. O resíduo, da forma como o tratamos hoje – o qual 
é descartado em lixões, rios, oceanos e atmosfera – deixaria de existir.

O estudo aponta que o conceito de economia circular deve ser implementado, 
não somente porque seria um grande serviço para o planeta e para as gerações 
futuras, que terão de conviver com o lixo como nenhuma outra, mas porque faz 
sentido do ponto de vista econômico e geopolítico.

A análise destaca que a implementação desse modelo depende de como 
continuaremos produzindo celulares, baterias, carros e quaisquer equipamentos 
que dependam de placas e semicondutores feitos de minerais – como lítio, 
grafite e cobalto – cujas reservas estão localizadas em alguns países, contudo, 
que poderiam ser recuperados dos bilhões de equipamentos já existentes e que 
esperam pelo processo de reciclagem.

Além disso, a extração desses minerais, no modelo tradicional, exige um grande 
consumo de energia, mão de obra e recursos hídricos, portanto, pode causar 
efeitos ambientais e sociais relevantes, em um momento de crescente atenção 
sobre os impactos da atividade de mineração.

Notável ênfase tem sido dada acerca da dependência que a produção 
de baterias de veículos elétricos tem desses minérios, mas isso é uma 
simplificação. Inúmeras indústrias necessitam do acesso a esses minerais. 
O estudo revela a importância da economia circular de baixo carbono para a 
transição e a continuidade dos setores produtivos que utilizam semicondutores. 

A economia circular, além de relevante para a sociedade e os negócios, é 
essencial para o equilíbrio geopolítico durante a transição da economia e a 
reconstrução desta nos próximos anos. Hoje, temos especialistas, reguladores e 
empresas se preparando para implementar a economia circular, e testando esse 
conceito efetivamente – algumas já estão mudando seus modelos de negócio 
nesse sentido. As vantagens competitivas podem ser imensas. 

Esse movimento precisa ser melhor conhecido pelas lideranças corporativas e 
pela sociedade brasileira. Por isso, o estudo – agora traduzido – é fundamental 
para os líderes que desejam ser parte ativa da construção de um futuro melhor.

Boa leitura!

Nelmara Arbex
Sócia-líder de ESG  
da KPMG no Brasil
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Da OPEP para a OMEC¹: o novo 
ecossistema global de energia

Uma transição energética que depende de novas fontes está ocorrendo e redesenhará 
completamente o mercado global de energia e minerais — com consequências econômicas, 
ambientais e geopolíticas.

A energia está novamente no centro da nova 
economia e do cenário geopolítico. Nos últimos 
cinco anos, os mais quentes já registrados da história2, 
os países vêm lutando para cumprir as ambiciosas 
metas estabelecidas no Acordo do Clima de Paris, em 
2015. A meta amplamente aceita é limitar o aumento 
das temperaturas globais a 1,5 graus ou 2 graus, no 
máximo; nove das dez maiores economias globais 
da atualidade anunciaram planos de zero emissões 
líquidas ou se comprometeram a fazer algo. Empresas 
globais e instituições financeiras estão definindo seus 
próprios objetivos — a KPMG, entre muitas outras, 
comprometeu-se a se tornar uma organização com zero 
emissões de carbono na próxima década. 

Cumprir essas metas significa descarbonizar3 o 
setor de energia rapidamente. A redução necessária 
nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) 
implícita nesses objetivos só pode ser atingida 
por meio da transição da economia global: de uma 
economia baseada em combustíveis fósseis para 
uma amplamente alimentada por fontes renováveis 
e com produção e consumo de energia de baixo ou 
zero carbono. As agendas de zero emissões líquidas 
adotadas por economias intensivas em energia exigirão 
necessariamente implementações de tecnologias de 
energia renovável em grande escala para eliminar as 
emissões da geração de energia e descarbonizar os 
setores de manufatura e transporte em nível mundial, 
que hoje dependem do carvão, petróleo e gás.

Essencial, mas não crítico? A demanda por 
grafite (usado para construir ânodos na área 
automotiva, da rede elétrica e de baterias 
descentralizadas) deve crescer mais em termos 
percentuais como resultado da transição 
energética (em quase 500%5), segundo o Banco 
Mundial, mas a demanda poderia, teoricamente, 
ser atendida pelas reservas existentes 
(representando 440% da demanda).

de toneladas 
produzidas  
em 20206

em reservas

de toneladas anuais ou

de toneladas em 
demanda acumulada 

até 20507 

1,1 milhão 320 milhões8

4,5 milhões

68,8 milhões 

1Acrônimo recém-cunhado para a “Organização dos Países Exportadores de Minerais” — este agrupamento pode ainda não existir, mas o ponto permanece: o 
poder geopolítico pode mudar de países dominados pelo petróleo para países dominados por metais críticos. 
2Climate change: 2020 was the joint hottest year on record (2021) New Scientist. 
3Redução das emissões de carbono. 
4Números de 2016 com base em equivalentes de dióxido de carbono. Emissões por setor (2020) Our World in Data. 
5Com base nos níveis de produção de 2018. 
6Graphite data sheet - Mineral commodities summaries (2021) USGS. 
7Uma estimativa conservadora baseada apenas em tecnologias de energia. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition (2020) 
The World Bank (“World Bank Report 2020”). 
8Uma estimativa igualmente conservadora com base na produção e reservas globais das minas; os recursos inferidos de grafite recuperável superam 800 milhões 
de toneladas. Graphite data sheet - Mineral commodities summaries (2021). USGS.

A atenção do mundo vem se concentrando nos 
custos das próprias tecnologias renováveis e, 
comparativamente, pouca atenção tem sido dada à 
cadeia de suprimentos que torna essas tecnologias 
possíveis. O início dessa cadeia de suprimentos — o 
fornecimento de metais, minerais e materiais abióticos 
(“recursos”) — pode acabar se tornando o elo mais fraco.

Ligeiramente contraintuitiva, a questão central não é 
necessariamente a quantidade de minerais; as reservas 
globais conhecidas são, de fato, suficientes para 
atender às projeções atuais de demanda por muitos 
desses recursos.

Quase três quartos do total dos GEEs 
globais (73,2%) são provenientes 
do setor de energia (eletricidade, 
aquecimento e transporte)4.

Porém há um risco subestimado para a transição 
energética: o fornecimento de energia limpa depende 
de recursos naturais explorados, que estão imersos 
em desafios geológicos, geopolíticos e de governança.
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Apesar disso, o fornecimento futuro enfrenta dois 
riscos principais:

Setores dependentes de tecnologias verdes e soluções 
de armazenamento de energia, como infraestrutura, 
transporte e automotivo, ou da aplicação alternativa 
de recursos críticos transversais, como manufatura 
industrial e ciências da vida, precisarão gerenciar e 
avaliar esses riscos para garantir a resiliência da cadeia 
de suprimentos. Nas próximas páginas, exploramos 
fatores geográficos e geopolíticos específicos 
que podem influenciar a demanda comparativa, a 
disponibilidade e a produção desses recursos, que 
passam de “essenciais” para a transição energética para 
“críticos” para as operações de negócios.

No entanto, ao contrário do setor de energia 
“antigo”, há uma solução circular; o reprojeto dos 
produtos, juntamente com a reutilização, a reciclagem 
e o reaproveitamento desses recursos pode aliviar 
a pressão sobre os suprimentos de commodities 
para atender à demanda, garantindo o ritmo rápido 
da transição energética, a transformação de setores 
relacionados e a redução do aumento da temperatura 
em âmbito global.

A extração e a produção enfrentarão um 
escrutínio cada vez maior das indústrias 
derivadas (downstream), dos investidores 
e do público sobre questões ambientais, 
sociais e de governança (ESG).

Mesmo que a agenda política afete a 
“alta” da demanda (ritmo e volume), o 
acesso a esses “recursos estratégicos” 
será politizado em nome da segurança 
nacional, considerando a centralidade do seu 
uso para o desenvolvimento econômico mais 
amplo e a inovação tecnológica, bem como a 
transição energética.

 
9Relatório do Banco Mundial (2020)

Considerando a intensidade significativa das tecnologias 
de baixo carbono, quaisquer gaps ou restrições 
potenciais de oferta e demanda podem afetar a 
velocidade e a escala em que determinadas tecnologias 
podem ser implementadas9. Dessa forma, uma 
ampla gama de setores estará exposta aos riscos 
terrestres, oceânicos e econômicos associados à 
produção e ao uso desses recursos.

“A economia circular e a mitigação das mudanças climáticas estão intrinsecamente relacionadas. Embora a maior 
circularidade reduza as emissões, também é fundamental assegurar que a rede de energia renovável em rápida 
expansão seja projetada, instalada e implementada usando princípios regenerativos. Devemos evitar a criação de 
uma crise de resíduos de infraestrutura de energia em 20 anos enquanto resolvemos a emergência climática atual”.  
                – Federico Merlo, diretor-gerente do Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável 

Domínio geográfico da oferta
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números de 2020. Fontes: KPMG; USGS; NREL; GEMC; Roskill; CSA Global; DERA.
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Demanda acumulada até 2050 (para aplicações de energia)

As tecnologias de baixo carbono, incluindo aquelas que possibilitam redes de geração de 
energia renovável, exigem mais suprimentos de minerais em comparação aos sistemas 
tradicionais movidos a combustíveis fósseis10. Há diversos componentes para sistemas 
de energia renovável que requerem uma variedade de insumos minerais, tais como:

Um relatório recente do Banco Mundial estima que, no 
total, mais de três bilhões de toneladas de minerais são 
necessárias para atender às demandas de produção e 
armazenamento de energia de um cenário de dois graus 
(2DS) até 205011. Mesmo em termos absolutos, isso 
representa um aumento na demanda de cerca de 500% 
por alguns minerais em relação aos níveis atuais, como 
lítio, grafite e cobalto, que são utilizados em tecnologias de 
armazenamento de energia. Outras estimativas colocam a 
procura por recursos específicos, como o índio, em mais de 
12 vezes os níveis de produção atuais até 205012.

Notavelmente, essas estimativas muitas vezes excluem 
outras aplicações industriais que colocam ainda mais 
pressão sobre a demanda — como o uso final do tungstênio 
na perfuração e no corte na manufatura; a integração 

Certamente, quando a geopolítica está em jogo, as coisas nunca são tão simples.

De “essenciais” para a transição energética...

A captura de energia e a produção de fontes renováveis de energia dependem de 
determinados recursos utilizados para construir suas estruturas ou como componentes 
na geração de eletricidade, por exemplo, o uso de índio como um eletrodo transparente 
nos painéis solares.
O armazenamento de energia atualmente depende de grafite, cobalto e lítio 
(baterias de íon-lítio) ou vanádio (baterias de fluxo redox de vanádio, ou VRFBs). 
Soluções “recarregáveis” são fundamentais para formas variáveis e intermitentes de 
fornecimento de energia renovável (como solar ou eólica) e tecnologias ‘mais limpas’, 
como os Veículos Elétricos (VEs).
A eficiência energética, com a conversão, a transmissão e a distribuição cada vez 
mais realizadas por componentes eletrônicos, impulsionando um menor consumo de 
energia em diversos equipamentos eletrônicos, incluindo data centers, redes e edifícios 
inteligentes e aplicações industriais.

10World Bank Report (2020). 
11Ibid. Isso independe da infraestrutura associada necessária para implementar ou utilizar essas tecnologias (como linhas de transmissão ou chassis de veículos elétricos) 
e inclui 17 minerais no escopo. 
12Metal Demand for Renewable Electricity Generation in the Netherlands (2018) Universiteit Leiden. 
13The World Bank Report (2020); Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU (2020) European Commission (‘Critical Raw Materials Report’). 
14Mineral resources: Exhaustion is just a myth, say scientists (2017) University of Geneva. 
15Embora não todos, como ferro, índio e cobalto, onde a demanda estimada para aplicações de energia excede as reservas conhecidas. 
16O neodímio é o único recurso identificado no relatório do Banco Mundial que não foi incluído aqui; ao contrário dos demais, as reservas de neodímio não foram 
informadas pelo USGS ou pelo JRC da UE.

do gálio, do silício, do índio e do germânio em outras 
tecnologias digitais; a dependência do cobalto e do vanádio 
na impressão 3D; e o uso do cobalto na produção de aço13.

Apesar do mito difundido14, mesmo esse aumento 
significativo na demanda por recursos essenciais poderia 
ser atendido pelos depósitos de recursos de mineração 
em muitos casos15. Para a maioria dos recursos, as 
reservas conhecidas (e os depósitos ainda não explorados) 
ofereceriam um suprimento adequado para atender às 
necessidades de produção global, especialmente no 
médio prazo, e, como o petróleo e o gás, oferecem uma 
oportunidade expressiva para países e territórios ricos em 
recursos. Conforme as tecnologias de extração, refino e 
manufatura também melhoram, menos minerais serão 
necessários para atingir a mesma produção final  
— conservando esses suprimentos.

Demanda acumulada estimada contra reservas conhecidas

Fontes: Relatório do Banco Mundial; USGS; European Commission Joint Research Centre (apenas reservas de Índio); KPMG16.
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… para “críticas” para os negócios

A geopolítica está presente nos dois lados da equação da 
oferta e da demanda. Aqui, a política interna e o apetite 
por uma agenda “verde” provavelmente influenciarão 
a “inclinação” (em volume e ritmo) na demanda por 
determinados recursos. Especificamente, as agendas 
políticas mudarão: 

1. “Com quem” você concorre: definindo a ambição 
doméstica em termos de mudanças climáticas.  
Prevê-se que a demanda de recursos aumente 
significativamente (e rapidamente) em um cenário 
2DS, em comparação com um cenário business as 
usual de quatro graus. Embora a colaboração global 
seja necessária para atingir essas metas, o ritmo e 
o apetite para apoiar a transformação disruptiva vão 
variar entre os países, afetando o apoio político (de 
subsídios a mecanismos de ajuste de carbono nas 
fronteiras) e a demanda por tecnologias verdes e 
recursos associados. 

2. “Pelo que” você concorre: influenciando a 
combinação de tecnologias renováveis adotadas. 
Por exemplo, o papel da energia nuclear na transição 
energética permanece incerto por razões políticas 
e sociais — apesar de ela fornecer mais de 10% da 
eletricidade global em um dos níveis mais baixos 
de emissões de GEE no ciclo de vida combinado 
das tecnologias de geração de energia17. Limites 
ou restrições imprevistas a essa tecnologia podem 
fazer com que a demanda por energia solar, eólica 
e hidrelétrica (e suas dependências de recursos 
associadas) aumente.

17A energia nuclear tem um importante papel a desempenhar na transição energética. Aqui está o motivo. (2020) Fórum Econômico Mundial. 
18Matérias-primas críticas (2020) Comissão Europeia.

Política e 
políticas#1

Melhorias na eficiência e avanços tecnológicos, 
incluindo a aplicação em novos setores, podem 
colocar uma maior pressão na demanda por recursos 
individuais, dependendo das subtecnologias (verdes ou 
não) mais amplamente implementadas no longo prazo.

Por exemplo, o crescimento de parques eólicos 
offshore pode estimular a demanda por neodímio e 
disprósio (usados nos ímãs das turbinas). O papel do 
hidrogênio como meio de portabilidade de energia (ou 
seja, armazenamento da energia renovável excedente e 
transporte para regiões com menos recursos renováveis) 
aumenta a procura por irídio e platina (em eletrolisadores). 
O uso de rênio como um catalisador em soluções de 
captura e armazenamento de carbono para setores cuja 
descarbonização é mais difícil pode causar escassez para 
o setor aeroespacial (como um componente de pás de 
turbinas em motores). O hélio foi removido recentemente 
da lista de matérias-primas críticas da UE devido à queda 
da sua importância econômica, mas pode ser adicionado 
novamente em função da sua relevância para uma ampla 
gama de aplicações digitais emergentes18.

Conforme identificado pelo relatório do Banco Mundial, 
os materiais concentrados que são necessários apenas 
para uma ou duas tecnologias podem estar mais sujeitos 
a flutuações de demanda, decorrentes da disrupção 
tecnológica no longo prazo. No entanto, é a versatilidade 
reconhecida dos materiais transversais que também pode 
expô-los à demanda (não prevista) de novas inovações e à 
concorrência de diferentes setores.

Tecnologia e 
inovação#2

“A escolha da tecnologia e subtecnologia, substituição de materiais e melhorias tecnológicas 
deslocarão a demanda para minerais individuais em diferentes cenários de baixo carbono... O caminho 
da tecnologia que surgirá para descarbonizar a produção de eletricidade moldará os minerais 
que terão os maiores aumentos na demanda. É possível que novas tecnologias, como energia eólica 
offshore, hidrogênio verde ou baterias de estado sólido, possam mudar a forma do sistema de energia futuro.  
Essas tecnologias necessitam de diferentes minerais e têm diferentes implicações na demanda por minerais”.  
— Relatório do Banco Mundial (2020)

De maneira similar ao setor de petróleo e gás, diversos fatores políticos e geográficos podem influenciar a demanda 
e a oferta comparativas desses recursos, criando riscos de fornecimento para as empresas e, em última análise, 
desafiando o ritmo e a escala da transição energética. Essas tendências têm o potencial de transformar materiais 
“essenciais” em componentes “críticos” para as empresas, não apenas nas tecnologias limpas, mas em vários 
setores, incluindo manufatura industrial, ciências biológicas e automotivo.

Demanda: você não pode prever quem serão os vencedores

Embora esteja previsto que os depósitos conseguirão atender à demanda global em muitos casos, oscilações 
inesperadas na demanda para cima (e atrasos resultantes na oferta) têm o potencial de derivar a volatilidade de 
preços no curto prazo e a escassez na produção de vários metais críticos.
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Oferta: você não consegue diversificar muito

De maneira similar ao setor de petróleo e gás, as cadeias de suprimentos desses materiais são complexas 
e amplamente lineares por natureza. A diversificação é limitada em todos os aspectos: esses recursos têm 
origem em um pequeno conjunto de países, o refino está concentrado em um número ainda menor de países e, 
frequentemente, há pouquíssimos recursos que podem ser utilizados como substitutos22.

As mudanças climáticas entram na lista de fatores para 
um mundo “G-Zero” em 2021, definido como nenhum 
país ou grupo de países tendo influência política e 
econômica para impulsionar uma agenda internacional. 
Os principais emissores e impulsionadores do mercado 
provavelmente avançarão na ação climática, mas o 
fraco tecido conjuntivo geopolítico tem o potencial de 
transformá-los em fontes de conflito.

Isso significa que, ao contrário de outros recursos 
escassos, uma das restrições mais prováveis sobre os 
recursos “críticos” é inerentemente geopolítica por 
natureza: a concorrência estratégica por esses recursos 
tem o potencial de perturbar os equilíbrios de energia 
regionais existentes e interromper significativamente o 
fornecimento. De particular importância é a velocidade 
que essas restrições geopolíticas podem atingir. 
Reconhecendo o potencial de organizações e países 
ricos em recursos assumirem o controle das cadeias 
de suprimentos de minerais, os EUA, o Reino Unido, a 
UE, o Japão e a Austrália publicaram listas de matérias-

O poder geopolítico pode mudar de 
países dominados pelo petróleo para 
países dominados por metais críticos. 
O suprimento de minerais essenciais e 
a diversificação de parceiros comerciais 
hostis reposicionaram vários países 
para uma posição estratégica para se 
envolver com os EUA e países com 
interesses similares.

19Manufacturers Are Struggling To Supply Electric Vehicles With Batteries (2020) Forbes. 
20Relatório do Banco Mundial (2020). 
21The batteries of the future (2020) DW. 
22Notavelmente, dois dos três pilares dos investimentos em P&D que estão sendo coordenados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para enfrentar 
o risco da cadeia de suprimentos focam na diversificação da oferta e no desenvolvimento de substitutos. O terceiro é estimular a reciclagem, a reutilização e o uso 
mais eficiente de materiais essenciais. Critical Materials Rare Earths Supply Chain: A Situational White Paper (2020) US Department of Energy. 
23Final List of Critical Minerals (2018) US Department of the Interior.

primas “críticas” que são consideradas “vitais para… a 
segurança e prosperidade econômica”23.

Como parte de uma estratégia mais ampla para reduzir 
a dependência e minimizar os riscos da cadeia de 
suprimentos, essas listas consideram a centralidade 
desses recursos para o desenvolvimento econômico 
contínuo, a inovação tecnológica e a transição energética, 
comparando-os com as reservas potenciais e a 
dependência das importações.

Com o ímpeto global em torno da transição energética se 
acelerando, a concorrência por fontes seguras catalisará 
um esforço internacional para extrair esses minerais 
nacionalmente (quando possível) e obtê-los de  
forma sustentável.

Armazenamento “crítico” de energia

A adoção de VE em massa nos EUA, na Europa e na China está sendo acelerada por 
políticas para aumentar a aceitação dos VEs, incluindo regulamentações inéditas que 
proíbem a venda de novos motores de combustão interna e subsídios para fabricantes 
de VEs. Várias empresas de veículos foram recentemente forçadas a suspender 
temporariamente a produção de VEs em função dos gargalos no fornecimento de 
baterias — especificamente, a indisponibilidade de recursos críticos19.

Lítio, grafite e cobalto são usados principalmente no armazenamento de energia, incluindo baterias para VEs, e 
têm os maiores números de demanda em relação aos níveis de produção de 201820. No entanto, esses recursos 
também apresentam o maior nível de risco de demanda: há uma série de subtecnologias de armazenamento de 
energia atualmente em fase de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

Ao contrário do lítio, o sódio é barato e altamente disponível. Por isso, uma opção interessante seria o uso de 
baterias de íon de sódio em EVs, smartphones e laptops. Outra opção seriam as baterias de longa duração (bateria 
de fluxo redox de vanádio - VRFBs), com capacidade de energia quase ilimitada e adequada para aplicações 
industriais. Mas, devido ao alto custo do vanádio, sua aceitação ainda é bastante limitada.

“A China fornece 98% da oferta de elementos de terras raras (REE) da UE, enquanto a 
Turquia fornece 98% do borato da UE e a África do Sul fornece 71% das necessidades 
de platina da UE e uma parcela ainda maior de metais do grupo de platina, irídio, ródio 
e rutênio. A UE depende de empresas individuais da UE para o seu fornecimento de 
háfnio e estrôncio”. — Comissão Europeia.

98%

Geopolítica#3
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Custo da biodiversidade: os principais riscos 
incluem a perda e a fragmentação do habitat, 
perturbação de espécies migratórias, introdução 
de espécies invasoras e, em alguns casos, 
diminuições de espécies e ecossistemas 
raros e ameaçados em toda a região (como a 
influência da mineração de coltan nos gorilas de 
Grauer na RDC)25.

Os números absolutos da produção e os aumentos 
relativos na demanda por cada mineral terão um papel 
importante na sua capacidade de atender à oferta, 
principalmente se houver necessidade de exploração 
adicional. Nem todas as reservas teóricas são técnica ou 
economicamente extraíveis.

A produção de metais críticos cresce lentamente: a 
história sugere que levaria cerca de 10 anos da descoberta 
até a extração (embora, dependendo do tamanho, isso 
possa oscilar entre 7 e 13 anos). Esse processo também 
exige grandes investimentos de capital. Em um período 
marcado por políticas públicas globais desarticuladas 
relacionadas à transição energética, os sinais mistos do 
mercado, os níveis distintos de depósitos de recursos 
naturais e o aumento da demanda industrial evitaram um 
grande pico de suprimentos minerais até agora.

Do lado da oferta do item Política e Políticas nº 1, um 
rápido aumento na demanda global será, portanto, 
difícil de ser atendido com um rápido aumento na 
oferta global. Conforme observado anteriormente, o 
uso de recursos minerais vai variar dependendo das 
políticas climáticas adotadas mundialmente. Em última 
análise, os aumentos de preços resultantes da demanda, 
ou subsídios do governo, poderiam abrir reservas que 
não eram previamente comerciais ou acessíveis por 
meio das novas tecnologias. No entanto, empresas em 
diferentes partes das cadeias de valor em questão, bem 
como investidores ou financiadores de commodities e do 
comércio, exigem uma garantia de investimento global de 
longo prazo para poderem financiar o lado da oferta, no 
ritmo necessário para atender às metas climáticas.

Além das considerações de custo, a acessibilidade às 
reservas pode ser restringida por fatores que abrem 
as empresas à exposição regulatória, ética e de 
reputação relacionada a ESG, como:

Exploração#4

A extração de depósitos também traz uma série de 
implicações climáticas e ambientais. Esses materiais 
podem não ser raros, mas são preciosos, exigindo 
grandes quantidades de energia, mão de obra e esforço 
para serem extraídos, refinados e consumidos.

“A escala das emissões de gases de efeito 
estufa associadas é uma fração daquela 
das tecnologias de combustíveis fósseis. 
No entanto, as emissões de carbono e 
materiais não podem ser negligenciadas.”

— Relatório do Banco Mundial (2020)

Dano físico: os impactos ambientais da 
mineração podem ocorrer em uma escala 
local, regional e global por meio de práticas 
de mineração direta e indireta. A mineração 
pode resultar em sumidouros, erosão ou 
contaminação do solo e das águas subterrâneas 
e superficiais (incluindo água potável), apenas 
para citar alguns.

Custo humano: em algumas regiões, como 
a República Democrática do Congo (RDC), o 
custo humano da extração de terras raras pode 
ser alto, com a qualidade de vida dos mineiros 
prejudicada. As cadeias de suprimentos correm 
o risco de enfrentarem problemas de conflito 
e abusos dos direitos humanos, condições de 
trabalho inseguras e trabalho infantil, bem como 
impactos sociais da ecotoxicidade24. A extração 
consome, ainda, uma grande quantidade de 
recursos que, involuntariamente, desvia ou torna 
mais difícil os habitantes locais acessarem os 
mesmos recursos.

24The high human cost of cobalt mining (2019) Mining Review Africa. 
25Agriculture, mining, hunting push critically endangered gorillas to the brink (2019) Mongabay; Mining and biodiversity: key issues and research needs in 
conservation science (2018) The Royal Society Publishing. 
26Deep Sea Mining (2018) IUCN. 
27Ibid.

Acesso#5

É importante ressaltar que nenhum desses fatores atua isoladamente — por exemplo, as preocupações políticas 
em torno do acesso ao suprimento de cobalto podem levar a políticas industriais que defendam a primazia das 
tecnologias VRFB, mudando o mix da demanda por certos minerais (e o investimento contínuo nesses minerais).

A mineração em águas profundas é frequentemente 
mencionada como tendo o potencial de enfrentar as 
restrições de suprimentos terrestres; no entanto, há 
desafios similares.

Os cientistas estão alertando que a mineração em alto 
mar pode exterminar espécies inteiras — muitas ainda a 
ser descobertas26. A raspagem do fundo do oceano por 
máquinas pode alterar ou destruir habitats no alto mar, 
levando à perda de espécies e fragmentação ou perda 
da estrutura e função do ecossistema. Muitas espécies 
que vivem nas profundezas do mar são endêmicas, o 
que significa que não estão presentes em nenhum outro 
lugar do planeta, e distúrbios físicos em apenas um local 
de mineração podem destruir uma espécie inteira (por 
exemplo, 85% da vida selvagem que vive em torno de 
fontes hidrotermais não é encontrada em nenhum outro 
lugar nos oceanos). Plumas de sedimentos e poluição (ruído, 
luz e vibrações) também podem ter um impacto significativo 
sobre as populações de animais selvagens27.
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Os cinco recursos que dominarão o futuro
Com o intuito de ilustrar, concentramo-nos em cinco metais e materiais que são considerados essenciais para o bom 
funcionamento das futuras cadeias globais de fornecimento de energia e fabricação relacionada. Certamente, estes 
não são os únicos recursos que defrontam tais problemas; por exemplo, o cobre, o alumínio e o níquel enfrentam 
desafios similares em relação a aumentos na demanda e na criticidade em todos os setores. No entanto, o lítio, 
o cobalto, o vanádio, o índio e o grafite foram escolhidos porque se espera que registrem o maior crescimento na 
demanda (em termos percentuais) de tecnologias de energia até 205028, e restrições geográficas e geopolíticas têm o 
potencial de criar gargalos nas cadeias de suprimentos.

28Relatório do Banco Mundial (2020). 
29Innovation boosts lithium (2019) PV Magazine. 
30Relatório do Banco Mundial (2020). 
31Ibid. 
32Lithium data sheet - mineral commodities summaries (2021) USGS. 
33The spiralling economic cost of our lithium battery addiction (2018) Wired. 
342011 figure; Recycling perspectives for cobalt in the Hague (2018) Universiteit Leiden. 
35 As reservas terrestres de 3,525 bilhões de toneladas incluem depósitos identificados que não foram arrendados ao setor de mineração (na RDC, Zâmbia, 
Austrália, Cuba, Canadá, Rússia e EUA). Algumas das reservas oceânicas estão localizadas em Zonas Econômicas Exclusivas e territórios soberanos, outras em 
águas internacionais. Cobalt data sheet - mineral commodities summaries (2021) USGS.
36Ibid. 
37Cobalt crunch? Dealing with the battery industry’s looming supply challenges for cobalt (2018) Apricum.
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Um metal prateado leve, altamente reativo e inflamável, é um 
dos principais recursos transversais em termos de aplicações. 
Trata-se de um componente fundamental para o armazenamento 
de energia (baterias de VEs, produtos eletrônicos de consumo e 
armazenamento de energia em escala da rede elétrica), bem como 
de diversos outros produtos, incluindo: aeronave, cerâmica de 
vidro, ligas de alumínio e biofármacos.
O principal impulsionador da demanda (a bateria de íon-lítio) 
enfrenta uma pressão de procura significativa de novas tecnologias 
de armazenamento de energia. Contudo, esta deverá continuar 
sendo a principal subtecnologia utilizada no armazenamento de 
energia automotiva, descentralizada e em escala de rede até 
205030. A produção já disparou para atender à demanda nos 
últimos anos, quase dobrando entre 2017 e 201831 e provocando 
uma queda de curto prazo nos preços do lítio. No entanto, há 
duas restrições críticas potenciais de longo prazo na extração e no 
acesso aos depósitos de lítio.

5,6 milhões de toneladas (27% 
das reservas conhecidas) demanda 
acumulada até 2050

8 milhões de toneladas (113% 
das reservas conhecidas) demanda 
acumulada até 2050

21 milhões de toneladas
Reservas em 2020

50%29

Taxas indicativas 
de reciclagem

Lítio: o que os seus concorrentes estão fazendo?

Embora extraído em seis continentes, os quatro maiores 
produtores globais são a Austrália, a China, a Argentina e o 
Chile. A Bolívia detém quase um quarto de todos os recursos 
de lítio identificados globalmente (21 milhões de toneladas de 
um total estimado de 86 milhões)32. Mas o controle estatal e a 
infraestrutura de mineração limitada significam que a produção é 
amplamente inexplorada. Portanto, o crescimento da oferta estará 
fortemente ligado às condições geopolíticas e à acessibilidade a 
essas reservas em um país sem litoral. O Eurasia Group prevê 
que os EUA podem enfrentar problemas geopolíticos específicos 
relacionados ao fornecimento — dos países com as cinco maiores 
reservas, apenas a Austrália pode ser considerada uma nação 
particularmente amigável.
Também há preocupações de ESG associadas à extração. No 
Chile, o lítio usa aproximadamente 500.000 galões de água 
por tonelada extraída, o que desvia 65% da água disponível 
em algumas regiões, causando impactos adversos sobre os 
agricultores locais que cultivam produtos e criam gado33.

O cobalto tem diversas aplicações em processos industriais 
(como uma liga), ração animal, processos de biotecnologia e 
produtos farmacêuticos, além de baterias, laptops e smartphones. 
Apesar das preocupações de fornecimento mencionadas acima, 
é um elemento metálico abundante. Os recursos terrestres 
identificados de cobalto estão em torno de 25 milhões de 
toneladas, com mais 120 milhões de toneladas existentes em 
nódulos e crostas de manganês no fundo dos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico35. Ele é extraído predominantemente como 
um subproduto do cobre e do níquel e, portanto, depende das 
condições da demanda por esses outros metais.

No entanto, talvez seja o exemplo de mineral mais citado 
para o risco da cadeia de suprimentos decorrente de gargalos 
geopolíticos e questões de fornecimento responsável; isso levou 
a esforços significativos de P&D para minimizar a quantidade de 

Cobalto: qual é o seu nível de confiança?

cobalto necessária no armazenamento de energia.

Especificamente, hoje há uma alta concentração de oferta de 
cobalto em um país — a RDC, onde aproximadamente 70% da 
produção total é fornecida36. A instabilidade econômica e política, 
juntamente com as questões trabalhistas e de corrupção, 
significa que a oferta de cobalto é altamente imprevisível. Os 
princípios de investimento responsável, incluindo transparência 
e diretrizes de prestação de contas, têm o potencial de reduzir 
o capital dessas operações. Todavia, a falta de alternativas limita 
essa opção como uma solução relevante.

O domínio geográfico da cadeia de suprimentos de upstream, 
com dois terços da capacidade de refino localizada na China37, 
também cria pontos de estrangulamento potenciais na cadeia 
de suprimentos — que assumem particular importância em 
momentos de maior tensão geopolítica.

7,1 milhões de toneladas
Reservas em 2020

68%34

Taxas indicativas 
de reciclagem
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38The promise and limits of urban mining (2020) Fraunhofer ISI.
39Methods to increase indium supplies for the manufacture of thin-film solar cells (2015) European Commission; Indium data sheet - mineral commodities summaries 
(2021) USGS.
40Mineral processing and metallurgical treatment of lead vanadate ores (2020) MDPI.
41Vanadium: the metal that may soon be powering your neighbourhood (2014) BBC.
42Can Vanadium Flow Batteries beat Li-ion for utility-scale storage? (2019) Energy Post EU.
43Vanadium Outlook 2021: Strong Chinese Demand Expected, but Uncertainty Remains (2020) Investing News Network.
44The success story of graphite as a lithium-ion anode material (2020) Sustainable Energy & Fuels.
45 Li-Ion Batteries: A Review of a Key Technology for Transport Decarbonization (2020) Energies.
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O óxido de índio dopado com estanho (ITO) continua sendo o 
melhor material para preencher a necessidade crescente de LCDs 
(telas de cristal líquido) em telas sensíveis ao toque, TVs de tela 
plana e painéis solares.

Na natureza, o índio é muito raro e quase sempre encontrado 
como um oligoelemento em outros minerais — especialmente 
zinco e chumbo — dos quais é normalmente obtido como um 
subproduto. Baixos níveis de extração de índio resultam em uma 
menor disponibilidade e ineficiência de recursos; a eficiência 
geral de extração da mina para o produto está entre 23% e 28%, 
embora muito desse índio não entre no mercado. A China é a 
maior produtora de índio, representando 56% da produção global 
das refinarias em 202039. No final de 2020, esse país propôs uma 
nova Lei de Controle de Exportação que permite à China limitar as 
exportações de itens de dupla utilização relativos à segurança e 

Índio: qual é a alternativa?

aos interesses nacionais, incluindo elementos de terras raras.

A concentração geográfica atual do fornecimento, combinada 
com a importância desse mineral para tecnologias que vão além 
da transição energética, oferece uma oportunidade considerável 
para os países aliados do Ocidente desenvolverem a mineração 
bruta e urbana. Considere o Canadá: dos 35 metais críticos 
identificados pelos EUA, ele é um fornecedor considerável de 13 
desses minerais, incluindo o índio. O Eurasia Group sugere que 
essa vantagem abriu a oportunidade para uma parceria bilateral 
mais ampla em cooperação industrial, prioridades de defesa 
e colaboração no cenário internacional. É provável que essa 
tendência continue: garantindo um fluxo confiável de recursos 
enquanto dirige um clube de nações aliadas que exploram a rede 
de laços geopolíticos de cada país.

O vanádio é um elemento metálico prateado que tem vários 
usos em larga escala e de alta tecnologia, como veículos 
espaciais, reatores nucleares e ímãs supercondutores. Ele 
também é o principal material em VRFBs, uma alternativa às 
baterias à base de lítio em algumas aplicações que podem ser 
carregadas milhares de vezes sem se degradar41.

Substituir o vanádio atualmente não é algo econômico ou 
tecnicamente simples. Juntamente com os EUA e o Canadá, 
a Comissão Europeia identificou e registrou esse metal 
formalmente na lista de Matérias-Primas Críticas de 2017. 
Esta relação visa a aumentar a conscientização sobre os 
riscos potenciais de oferta, informar os acordos comerciais e 

Vanádio: onde está o seu próximo fornecedor?

estimular a produção de recursos identificados, orientando novas 
atividades de mineração e reciclagem dentro da UE.

Conforme mencionado anteriormente, a produção tem sido 
limitada em função dos altos custos. A extração de minerais 
adicionais de produtos residuais industriais ricos em vanádio, 
como níquel e titânio, vem subsidiando a extração de vanádio42. 
A produção está amplamente concentrada em quatro países, 
com a China detendo a participação majoritária de mercado, com 
62% em 2020, seguida pela Rússia, África do Sul e pelo Brasil. 
No entanto, muitas empresas de mineração na América do 
Norte revelaram planos de investir na exploração ou reabrir minas 
fechadas de vanádio nos EUA, no Canadá e na Austrália43.

A principal aplicação do grafite é como material refratário — por 
exemplo, na siderurgia —, mas também é essencial na produção 
de baterias de íon-lítio utilizadas em VEs.

O Eurasia Group destaca o grafite como um exemplo notável do 
risco das cadeias de suprimentos dominadas pelo país: a China 
é a fonte de mais de 60% do fornecimento global de grafite 
amorfo, e cerca de dois terços disso é grafite em flocos (100% 
do processamento global ocorre na China)45.  
O governo introduziu controles de políticas para restringir 
novos participantes, integrar operações regionalmente e 

<1%44

Taxas indicativas 
de reciclagem

Grafite: quem mais se interessa?

aumentar a porcentagem do mercado sob propriedade ou 
investimento estatal.

O domínio de um país nessa cadeia pode comprometer o acesso 
de outros países ao mineral e à atividade econômica associada à 
sua produção e uso. Entretanto, isso pode mudar nos próximos 
anos, à medida que uma maior demanda global pelo uso de 
grafite em baterias gerou esforços de exploração em todo o 
mundo — Moçambique, Finlândia e Suécia têm projetos de 
exploração em andamento.

34.000 toneladas (228% das 
reservas conhecidas) demanda 
acumulativa até 2050

2,4 milhões de toneladas 
(11% das reservas conhecidas) 
Demanda acumulada até 2050

68,8 milhões de toneladas 
(22% das reservas conhecidas) 
Demanda acumulada até 2050

Reservas de 35.000 
toneladas em 2020

Reservas de 22 milhões 
de toneladas em 2020

Reservas de 320 milhões 
de toneladas em 2020

0-1%38

Taxas indicativas 
de reciclagem

30%40

Taxas indicativas 
de reciclagem
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A energia renovável requer insumos 
“renováveis”

Dessa forma, como você gerencia os riscos da cadeia de suprimentos onde a diversificação geográfica das fontes é 
limitada e os insumos talvez não possam ser substituídos?

Economia circular. Conforme mais tecnologias limpas são necessárias para atender às metas de temperatura mais 
baixas, maiores quantidades desses minerais serão necessárias. Reduzir a necessidade de extrair de locais terrestres 
e oceânicos, e ainda cultivar os materiais disponíveis no mercado, exigirá que o material existente seja utilizado de 
novas formas circulares.

O que é economia circular47?

Uma economia circular é um modelo “regenerativo” que procura reter o valor da “circulação” de recursos, produtos, 
peças e materiais. Ele procura eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso, aumentar a 
produtividade e regenerar sistemas naturais.

O ritmo e a escala da transição energética necessária para atender a um cenário 2DS requer a 
implementação generalizada de soluções de economia circular46 — e não apenas no setor de energia.

Recursos primários -
de lineares a circulares
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Nos últimos anos, a economia circular ganhou cada 
vez mais força, como conceito entre as empresas, 
formuladores de políticas e consumidores, à medida 
que a urgência de agir contra as mudanças climáticas 
foi aumentando. No entanto, a pressão política para 
eliminar o uso de combustíveis fósseis e aumentar 
a parcela de energia renovável tem focado a P&D 
predominantemente na geração e no transporte mais 
econômicos de energia renovável, com menos foco na 
necessidade de circularidade no setor de energia. 

Redesenhar, reciclar, reutilizar e reaproveitar ao 
longo do ciclo de vida dos recursos desempenhará 
um papel fundamental, abordando as restrições 
geopolíticas e geográficas - mitigando a volatilidade  

potencial de preços e a escassez da oferta, 
especialmente para recursos que não podem ser 
substituídos (como o vanádio), e reduzindo a necessidade 
de extração e emissões.

A segurança da oferta já melhorou por meio das 
estratégias de economia circular existentes. Por exemplo, 
o Japão e a Coreia do Sul fizeram investimentos 
significativos na reciclagem de índio48.

Contudo, os esforços de reciclagem existentes não serão 
suficientes. Ironicamente, quanto mais ambiciosas forem 
nossas ambições climáticas, maior será a dependência 
potencial de materiais minerados “não renováveis”, 
possivelmente negando o impacto ambiental positivo da 
fabricação dessas tecnologias verdes em primeiro lugar.

46Circular Economy: A Key Lever in Bridging the Emissions Gap to a 1.5°C Pathway (2016) Circle Economy.
47‘Circular Transition Indicators’ Framework (2021) WBCSD, powered by KPMG.
48Indium data sheet (2020) USGS.
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Entrada ou movimento em 
direção a recursos secundários e 
substituição de recursos “críticos” por 
alternativas não críticas; isso poderia 
ser restringido pela disponibilidade 
de matéria-prima secundária e 
substitutos adequados para recursos 
virgens críticos.

Fonte: WBCSD; KPMG.

Potencial de recuperação: 
projeto aprimorado com foco na 
modularidade, desmontagem 
e reciclagem (como o uso de 
monomateriais), que contará com 
novas formas de inovação tecnológica.

Recuperação real: abordar as restrições 
atuais de coleta por meio de novos 
modelos de negócios (incentivando a 
recuperação a partir de produtos como 
serviço e esquemas de recompra), 
logística de retorno mais madura (para 
melhorar a coleta) e inovação em 
novas tecnologias de reciclagem (para 
aprimorar o rendimento da reciclagem, 
o que pode ser limitado devido às 
quantidades limitadas de recursos que 
podem ser obtidos).

Consumidores#1
Os usuários finais e a sociedade civil provaram ser um dos 
agentes de mudança mais fortes para o fornecimento 
sustentável e responsável de minerais essenciais. 
A imaginação do público foi capturada pela ideia de 
seus produtos ostensivamente “verdes”, como VEs, 
causarem danos ocultos e incalculáveis ao meio ambiente 
e às comunidades. Isso oferece a esses grupos de 
interesse público a oportunidade de continuar colocando 
pressão e exercendo escrutínio sobre as práticas de 
mineração, com o intuito de garantir resultados justos 
e equitativos. No entanto, essa questão também surge 
com a responsabilidade de aceitar e trabalhar dentro das 
restrições impostas pela tecnologia e fatores políticos 
que limitam a “arte do possível” para os produtores e 
processadores desses minerais.

Entrada circular Saída circ
ul

ar

LIMITE DA EMPRESA

Entrada linear
de recurso virgem

não renovável

Saída linear
Produto não recuperável 

e fluxos de resíduos

Aterro
incineração

%
Entrada
Circular

%
Potencial de
Recuperação

%
Saída

Circular

O potencial de circularidade pode ser 
avaliado em relação a três pilares:

49Linear Risks (2018) WBCSD in partnership with KPMG.
50Relatório do Banco Mundial (2020).
51Lithium price in China surges 40% to 18-month high (2021) Mining.com
52The battery paradox: how the electric vehicle boom is draining communities and the planet (2020) SOMO.

Catalisar as soluções de economia circular será essencial 
para enfrentar as restrições geográficas, geopolíticas e 
econômicas do futuro, garantindo um equilíbrio mais suave 
entre oferta e demanda de curto prazo e a viabilidade de 
longo prazo da transição energética. Isso só pode ser 
alcançado se as políticas global e nacional de transição 
climática e energética acompanhar as estratégias de 
economia circular para reduzir os riscos de metais críticos 
e a dependência49.

Advertências: algum nível de extração de novos recursos 
será um fato, pois os níveis existentes de alguns desses 
recursos já em circulação não podem atender à  
demanda futura por conta própria. Os desafios para 
a expansão dessas estratégias de economia circular 
também permanecem, incluindo custos, projeto e 
questões técnicas50.

Essas limitações (como o processo de fabricação 
termodinâmica desses produtos, o projeto para restrições 
de reciclabilidade e o alinhamento entre as partes 
interessadas na cadeia de valor) precisarão ser abordadas.

Governos, investidores, produtores de minerais, empresas 
e usuários finais, cada um tem um papel a desempenhar 
como parte de uma resposta holística à mudança no mix 
de energia e na disponibilidade de recursos.

Os preços do lítio na China estão passando por uma 
volatilidade significativa como resultado da demanda por 
soluções de armazenamento de energia. Chegando perto de 
US$ 25.000 por tonelada em 2018 e em constante queda 
desde então, o preço médio do carbonato de lítio para 
baterias aumentou mais de 40% em comparação com  
janeiro de 202051.

Apesar de serem quase totalmente recicláveis,  
apenas 5% das baterias de lítio são recicladas52.  
Por que? O projeto da bateria — os desafios em  
torno da separação das partes dos componentes  
de metal atualmente limitam as oportunidades  
de reciclagem.
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Investidores#3
O desinvestimento continuará sendo a saída mais 
fácil para investidores que buscam proteção contra 
riscos relacionados a ESG. No entanto, para garantir 
o acesso estável dos mercados globais a insumos de 
minerais essenciais e permitir a transformação industrial 
necessária para uma transição de energia suave, uma 
abordagem holística para a gestão de portfólio, com um 
entendimento melhor dos riscos e das oportunidades 
de mineração, abastecimento, uso e reciclagem desses 
materiais será necessário.

O ponto central desse esforço é focar no que alguns 
participantes da cadeia de valor podem fazer com o intuito 
de melhorar a eficiência do uso dos metais (por exemplo, 
designers e produtores de produtos no que tange à 
facilidade de separação do metal), bem como os pontos 
de aperto geopolítico cobertos aqui, quando devem se 
manifestar e até que ponto as proteções das políticas de 
governo podem resolver para eles.

Estar “aberto para funcionar” está muito longe da 
avaliação proativa de riscos e mitigação necessária para 
desenvolver cadeias de suprimentos de recursos em um 
ambiente global altamente competitivo. Os governos têm 
uma obrigação multifacetada de abordar cada uma das 
questões destacadas anteriormente e promover esses 
recursos como um material permanente para maximizar 
seu uso em uma economia circular futura. 

Em primeiro lugar, uma maior clareza sobre a ambição 
climática e as expectativas do mix de energia será 
necessária para conduzir os sinais do mercado — por 
exemplo, em um caminho de descarbonização 2DS, 
espera-se que a demanda global por minerais relevantes 
em baterias de armazenamento elétrico aumente mais 
de 1.000%. Caminhos detalhados sobre os custos 
embutidos na tecnologia limpa permitirão que os governos 
reforcem suas estruturas políticas para impulsionar os 
investimentos, proteger-se contra riscos de oferta e 
alcançar suas ambições políticas com minerais essenciais 
no centro da política industrial, comercial, ambiental, de 
recursos naturais e de segurança.

Os governos também podem considerar o incentivo 
à mineração urbana de produtos usados (como lixo 
eletrônico), especialmente na Europa. A Europa é quase 
totalmente dependente da oferta de metais críticos de fora 
de suas fronteiras, embora o continente tenha algumas 
reservas. A mineração na Europa enfrentará obstáculos, 
mas soluções de alta tecnologia e incentivos circulares 
devem ajudar a superá-los.

Governos#2 Há diversos desafios de financiamento específicos para o 
investimento em projetos de recursos críticos, incluindo: 

Tecnologia e processo: a tecnologia e os processos 
novos ou não comprovados comercialmente como 
necessários para produzir minerais aumentam o 
risco de estouros de custo ou produção abaixo das 
expectativas. 

Mercados e preços: pode ser mais difícil avaliar a 
oferta e a demanda do mercado, e os preços não 
são tão transparentes quanto outras commodities 
mais estabelecidas..

Clientes e offtake: identificar e interagir com os 
clientes usuários finais e, em seguida, avançar para 
acordos de compra mínima garantida (offtake) com 
os termos necessários para obter financiamento de 
dívida pode ser algo desafiador. 

Capital e patrocinadores: os requisitos de capital 
para financiar a construção podem ser significativos 
para empresas menores de desenvolvimento, e 
será difícil atrair o tipo de investidor preferido pelos 
financiadores de dívidas.

Infraestrutura e cadeia de suprimentos: locais 
remotos e fornecedores/processamento limitados 
significam uma estratégia viável para garantir o 
acesso de longo prazo à infraestrutura e às cadeias 
de suprimentos.  

Esses desafios tornam mais difícil atrair financiamento de dívida 
no volume necessário e em condições adequadas. Os governos 
de todo o mundo responderam a esses desafios com vários 
programas de subsídios e empréstimos, visando a “pressionar” 
outras fontes comerciais de financiamento. Todavia, mais poderia 
ser feito para preencher os hiatos do mercado e encorajar fontes 
comerciais de capital a financiar o investimento necessário.

Produtores de recursos#4
A cadeia de valor de metais críticos é extremamente 
complexa53. Diante dos desafios mencionados, os 
produtores de minerais críticos enfrentarão escassez 
e, portanto, aumentarão os preços e a volatilidade dos 
preços, ao mesmo tempo em que os consumidores 
buscam práticas mais circulares e sustentáveis.

Como uma primeira etapa, a mineração é frequentemente 
associada a impactos ambientais e sociais negativos 
significativos; obter um controle sobre a “pegada de ESG” 
da empresa e o nível de “transição circular” é necessário 
para mapear uma linha de base. Limitar as emissões  
de carbono dos minerais necessários na transição para a 
energia limpa pode oferecer ganhos duplos, ajudando a 
impulsionar o crescimento econômico e reduzir os  
riscos ambientais em países em desenvolvimento ricos 
em recursos.

01

02

03

04

05

53Critical Raw Materials (2014) KPMG.

E quanto ao financiamento?

“Os metais são essencialmente circulares; portanto um adotante inicial de um processo de fabricação circular sem desperdício provavelmente obterá uma forte 
vantagem competitiva e encurtará o caminho para suas metas de zero emissões líquidas de carbono”. - Ugo Platania, diretor Global de Aço e Metais
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Isso também permitirá a transição para um modelo 
2DS em linha com o Acordo de Paris; o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7, “acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos”; e o ODS 13, tomar “medidas urgentes para 
combater as mudanças do clima e seus impactos”.

A cadeia de suprimentos só se tornará mais complexa 
quando considerar os metais recuperados e sua 
reintegração na cadeia de valor; isso provavelmente 
precisará ser integrado às decisões de preço e 
investimento dos produtores. Há vários modelos de 
negócios novos e ampliados que podem ser explorados, 
incluindo a retenção da propriedade para permitir a 
mineração urbana.

Entre os três pilares da circularidade, as empresas em 
todos os setores expostos, particularmente a manufatura 
industrial, terão diversas opções para ajudar a possibilitar 
uma transição circular. Exemplo:

1. Entrada: empresas em vários setores podem 
procurar reduzir o uso de metais críticos 
aumentando os esforços alternativos para 
produzir energia limpa ou outros produtos com 
uma necessidade menor de metais críticos. A 
substituição por si só não é suficiente e pode 
transferir esse fardo para outros metais.

Empresas#5

O potencial de reciclagem da sucata 
de ITO é uma forma comprovada de 
devolver uma quantidade significativa 
de índio ao mercado global, com uma 
tecnologia eficiente e um tempo de 
processamento rápido; a produção 
mundial de índio refinado secundário resultou 
quase exclusivamente da reciclagem de sucata de 
fabricação, em vez da recuperação do fim da vida útil. 
No entanto, isso representa uma quantidade muito 
pequena do índio total usado atualmente, em função 
da falta de infraestrutura de reciclagem e dos preços 
voláteis do metal.

“Cada empresa de mineração entende a 
complexidade e os desafios únicos de encontrar, 
minerar e entregar produtos ao mercado de maneira 
consistente. Uma sociedade que deseja acelerar a 
transição energética agora deve priorizar o trabalho 
com o setor para ajudá-la a fazer isso”. 
            — Trevor Hart, diretor Global de Mineração

Na implementação do Acordo de Paris, esforços globais 
do governo e do setor privado são necessários para 
avançar em direção a um sistema de energia renovável. 
Fechar o ciclo não será fácil — o desenvolvimento 
dessas estratégias de economia circular pode 
encontrar barreiras legais, financeiras, organizacionais 
e operacionais, que exigem colaboração entre as 
diferentes partes interessadas e, potencialmente, novas 
competências (tecnológicas, ambientais e econômicas) 
a serem superadas.

No entanto, conforme 
a tecnologia avança, as 
oportunidades para abraçar os 
princípios da economia circular 
só aumentarão, e sua aplicação 
aos recursos necessários para 
esse sistema de energia e 
outras inovações tecnológicas 
deve galgar posições na agenda 
das empresas em um amplo 
espectro de setores.

A mudança para um sistema 
de energias renováveis e a 
transição para uma economia 
mais circular fazem parte da 
mesma agenda.

2. Potencial de recuperação: os setores automotivo 
e de energia podem procurar aumentar o projeto de 
produtos circulares e os esforços de circuito fechado, 
incluindo princípios de design circular na produção 
de ativos de energia, como turbinas eólicas e painéis 
fotovoltaicos, mas também VEs, para permitir a 
reutilização futura de componentes e materiais após 
o ciclo de uso técnico. Por exemplo, os primeiros 
painéis solares estão chegando ao fim da sua vida útil 
(aproximadamente 25 anos) e, com o investimento 
na infraestrutura necessária, podem teoricamente 
se tornar uma fonte de muitos materiais valiosos, 
incluindo silicone, prata, vidro e alumínio. 

3. Recuperação real: aqueles na cadeia de valor 
de manufatura industrial podem incentivar 
financeiramente a reutilização de metais por meio de 
contratos de arrendamento e renovação, marcando 
efetivamente um benefício financeiro para manter os 
metais em uso e permitindo, por exemplo, a coleta e a 
reciclagem de metais preciosos de baterias e produtos 
eletrônicos descartados. 

Ao analisar os riscos e as oportunidades de novos modelos 
de negócios e as melhores métricas circulares associadas 
ao ciclo de vida dos recursos, as empresas não apenas 
serão capazes de evitar potenciais gargalos de oferta e 
obter reduções de custos, mas também capturar novas 
oportunidades, conforme os consumidores, funcionários 
e partes interessadas financeiras públicas e privadas 
gravitam em torno dos líderes da indústria nesse espaço.
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