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Mineração
Minério de ferro

Mesmo com a queda nas exportações, o faturamento do setor de
mineração de ferro, no Brasil, não foi muito afetado se comparado
ao ano anterior devido ao aumento no preço comercializado
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Ao longo dos meses de março e abril houve muitas especulações
sobre o preço do minério de ferro, porém ao longo do período a
balança comercial oferta vs demanda foi estabilizada
Desbalanceamento
de oferta e demanda
A Associação de Ferro e Aço da China
(CISA) alertou sobre riscos de
especulação no mercado de minério de
ferro, uma vez que a tendência para os
índices de preços da commodite está
se desviando dos fundamentos de
oferta e demanda e do mercado spot.

02/ m a r

China evita grande
queda de preço

Chineses querem evitar
novas “bolhas”

Os preços do minério de ferro no curto
prazo permanecem resilientes com o
aumento da produção de aço na China, o
declínio do estoque portuário e a possível
exportação reduzida de minério de ferro
da África do Sul e da Índia.

A frenética construção da década passada
(crise 2008) deixou a economia da China
endividada. O setor imobiliário, um dos
principais impulsionadores da demanda
por metais, dificilmente verá uma grande
mudança de política por esse motivo.

25/ m a r
16/ m a r

Especulação de aumento
de demanda
Estoques do minério de ferro em queda nos
portos, pois as usinas siderúrgicas têm
aumentado o apetite pelo material.
Expectativas que a China divulgue novas
medidas de estímulo à sua paralisada
economia.

30/ m a r
27/ m a r

Fim das especulações,
queda no preço
A queda do minério de ferro parece o
início de uma tendência, e não um
susto, “o balanço indica um impacto
maior sobre demanda por minério de
ferro do que sobre a oferta”

Preços sofrem
pequenas variações
A jornada desta segunda-feira foi
marcada por uma leve queda nos preços
dos contratos futuros do minério de
ferro, que são negociados na bolsa de
mercadorias da cidade chinesa de Dalian

03/ a b r
30/ m a r

Demanda chinesa
seria insuficiente
Os futuros do minério de ferro na China e em
Cingapura caíram em meio a novas dúvidas
sobre se massivas medidas de estímulo ao
redor do mundo serão suficientes para
impulsionar a economia global após impactos
da pandemia de coronavírus

13/ a b r

Brasil interdita
47 barragens
Os contratos futuros de minério de ferro
negociados na China saltaram até 3,5%,
depois que o governo brasileiro interditou
47 barragens de mineração que não
conseguiram atestar sua estabilidade

Principais impactos na cadeia de valor do minério de ferro

Metal Prices Boosted By A South African Move To
Close Its Mines
Um grande evento de "interrupção", o fechamento
da grande indústria de mineração da África do Sul
por 21 dias, como medida de precaução para evitar
a propagação do coronavírus, deve fluir para os
preços de uma ampla variedade de minerais e
metais.

Prospecção
e exploração

Planejamento e
levantamento
de recursos

Extração

MMi Daily Iron Ore Index Report April 9 2020
De acordo com o cálculo da SMM, a redução
diária da produção de ferro-gusa das usinas
siderúrgicas do Japão, Coréia do Sul, Índia, Brasil,
América, Alemanha e Rússia aumentou esta
semana em 234.000 toneladas, com a demanda
diária de minério de ferro reduzindo em 390.000
toneladas

Transporte e
logística

Vale decide paralisar temporariamente o
Terminal Marítimo Teluk Rubiah
A Vale decidiu paralisar temporariamente, a
partir de terça-feira, 24 de março, seu centro de
distribuição na Malásia (23,7 Mt de minério de
ferro embarcadas em 2019), pelo menos até 31
de março. A Vale tomou essa decisão pois,
temporariamente, não é possível garantir os
recursos mínimos para operar com segurança o
terminal.

Processamento

Distribuição e
venda

Siderúrgicas podem diminuir produção
Com a parada de produção de montadoras,
fabricantes de máquinas e equipamentos e
obras da construção civil em razão da pandemia
do novo coronavírus, siderúrgicas brasileiras
podem ter que reduzir a produção de aço. Esses
setores representam 78% do consumo de
produtos siderúrgicos no Brasil, segundo o
Instituto Aço Brasil (IABR)

Principais ações sendo tomadas para mitigação dos impactos
Saúde e Comunidade
Vale traz ao Brasil 5 milhões de kits de testes
e equipamentos médicos, em ajuda
humanitária
Os testes, que permitem ter um resultado em
apenas 15 minutos, foram comprados na China e
serão entregues ao governo brasileiro.

Estamos procurando maneiras de apoiar
nossas comunidades e região

Na mina de Oyu Tolgoi (Mongólia), funcionários e
contratados organizaram uma campanha de
arrecadação de fundos e levantaram US $ 52.500
para doar ao Ministério da Saúde da Mongólia em
apoio aos seus esforços para impedir a propagação
da pandemia.

O plano de US $ 8 milhões da BHP para
fortalecer a rede de saúde pública diante da
disseminação do COVID-19 no Chile

A BHP lançou um plano focado em ajudar a
mitigar a disseminação do COVID-19 no Chile. Os
negócios e a Faculdade de Medicina da
Universidade Católica combinaram esforços com
o objetivo imediato de aumentar a capacidade de
teste e fortalecer os Centros de Saúde Familiar.

Cadeia de Valor
BHP aumenta o apoio às empresas locais e
contrata mão de obra durante a pandemia de
Covid-19
A BHP fará pagamentos imediatos das faturas
pendentes, reduzirá as condições de pagamento
de 30 para 7 dias para mais de 1.100 pequenas
empresas australianas, e também criou um fundo
de US $ 6 MM para apoiar suas empresas de
contratação de mão de obra e seus funcionários.

A Anglo American fornece amplo suporte
relacionado ao Covid-19 para funcionários e
comunidades hospedeiras onde é mais
necessário

Substituir comprovantes de garantia bancária
pelo seguro de garantia. O valor da garantia pode
estar entre 5% e 20% do valor do contrato.
Iniciativa beneficiará 215 dos fornecedores e
contratados no Chile

Vale vai injetar quase R$1 bi em ajuda a
fornecedores até o final de abril

A Vale vai ampliar as medidas para ajudar
pequenos e médios fornecedores. Até o final de
abril, o pacote de apoio via antecipação de
pagamentos somará R$ 932 MM e beneficiará 3
mil empresas.

Colaboradores
Atualização do Covid-19 - Protegendo os
funcionários

Escritórios regionais e corporativos fechados e
funcionários instruídos a trabalhar em casa.
Visto que as escolas e creches estão fechadas, está
fornecendo arranjos de trabalho flexíveis para
apoiar os funcionários afetados e suas famílias.

Quatro maneiras pelas quais a BHP está
focada no bem-estar mental

A Comunidade de Cingapura da BHP lançou o
Desafio ActiveBHP para incentivar os funcionários
e membros da comunidade a manter um regime
de exercícios saudável.

Fortescue no caminho certo para manter
seu guidance, apesar das restrições geradas
pelo coronavírus

A FMG mudou suas listas para quatro semanas de
folga / duas semanas de folga, reduzindo cerca de
40% das viagens.
Além de providenciar ônibus e vôos fretados
adicionais para manter distâncias entre os
membros da equipe de viagem, bem como testes
de saúde no aeroporto de Perth e nos
aeródromos do local.
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