
No mercado atual, as empresas continuam a enfrentar um
ritmo de mudanças cada vez mais acelerado. Os riscos
emergentes são provenientes de tendências que surgem
atreladas a inovações e tecnologias disruptivas. A KPMG
apresenta um panorama dos riscos já existentes e também
daqueles que estão surgindo no setor de mineração.
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Reputação 
e Ética

Tecnologia

Produto e 
Operações

• Cumprimento dos 
requisitos 
regulatórios 
ambientais

• Regulamentações 
potenciais e normas 
em evolução.

• Inflação dos custos relacionada a alta nos preços 
de commodities

• Acontecimentos econômicos adversos na China
• Altos custos de energia e desabastecimento de 

energia
• Oscilação nos preços de commodities e impacto 

da contínua volatilidade da economia global
• Flutuação nas taxas de câmbio
• Predomínio crescente de doenças relacionadas à 

saúde no trabalho 
• Literatura contábil reduzida sobre setores 

específicos da indústria 
• Interrupções inesperadas podem surgir
• Significativa deterioração da liquidez e do fluxo 

de caixa

• Potenciais mudanças em 
relação à carteira de ativos 
por meio de aquisições e 
de desinvestimentos

• Sobrecarga de grande volume de dívidas e aumento dos múltiplos de 
preço/lucro (P/E)

• Utilização crescente de biocombustíveis
• Escassez de água
• Viabilidade de novos projetos minerais pode mudar ao longo do tempo
• Oscilação nos preços de produção de insumos
• Condições políticas, econômicas e sociais nos países em que há operação 
• Hipóteses geológicas sobre a mineralização
• Menor utilização da capacidade durante períodos de fraca demanda
• Gerenciamento ineficaz de projetos e panes operacionais 
• Roubo e mineração ilegal e artesanal
• Contrapartes comerciais deixam de realizar o previsto em contratos existentes
• Conflitos trabalhistas, violência, ativismo e conflito civil e religioso
• Infraestrutura em processo de envelhecimento nas operações

• Disputas judiciais 
não previstas ou 
acontecimentos 
negativos em 
processos 
pendentes

• Violações em 
processos de 
governança ou 
fraude, suborno e 
corrupção

• Preferências dos 
consumidores em 
transformação

• Declínio na demanda por combustíveis 
fósseis

• Descarte de substâncias perigosas no 
meio ambiente

• Ameaça de explosão ou de desastres 
naturais

• Regulamentações sociais, 
ambientais e de saúde e 
segurança

• Declínio na produção de 
motores à combustão 
interna e mudança para 
veículos movi-dos à bateria

• Foco crescente na 
sustentabilidade e nos 
benefícios voltados para as 
comunidades

• Ascensão da economia de 
baixo teor de carbono

• Obter uma Licença Social 
para Funcionamento (SLTO) 
é um desafio

• Aceleração da 
integração tecnológica

• Crescente ativismo 
dos acionistas

• Crescente 
concorrência por 
conjuntos de 
habilidades em 
escassez no mercado 

• Crescente 
concorrência com 
empresas de 
mineração

Riscos para o Setor de 
Mineração por Fator 

Determinante de Valor
Legenda
• Risco Emergente / Sinal de Mudança
• Risco Existente

• Aumento no uso de caminhões/ 
equipamentos de mina sem motorista

• Tecnologias de automação de mineração
• Utilização de tecnologias inclu-indo Wi-Fi, 

drones e sistemas automatizados 
subterrâneos

• Potenciais danos à infraestrutura técnica
• Empresas de mineração procurando utilizar 

novas tecnologias digitais. 

Todas as informações apresentadas neste documento  são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de nenhum indivíduo 
específico ou entidade. Embora nos empenhemos para fornecer informações precisas e atualizadas, não temos como garantir que tais informações sejam 
precisas na data em que são recebidas ou que continuem sendo precisas no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender ação 
alguma sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.
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