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• O impacto do COVID-19 continua a pesar sobre a Harmony Gold Mining, sediada na África do
Sul, uma vez que houve uma queda de 15% na produção de ouro no ano, até 30 de junho.
Ainda não se retornou aos níveis de produção anteriores ao bloqueio, no entanto, estima-se
que o preço mais alto do ouro impactará positivamente sua margem de fluxo de caixa livre
operacional, que poderá dobrar, de 7% no ano financeiro anterior para cerca de 13% -15%
(https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1392979/covid-19-continues-to-impact-
Harmony, acesso em 17/08).

• A produção de cobre no Chile aumentou 2,6% nos primeiros seis meses de 2020 para 2,83
milhões de toneladas em comparação com 2,76Mt no período de 2019, de acordo com a
agência estatal do cobre Cochilco. Collahuasi, operada pela Anglo American, teve um aumento
de 26,8%, para 323.000 t, enquanto a mina Escondida operada pela BHP registrou um
aumento de 5,1%, para 599.000 t (https://www.mining-journal.com/copper-
news/news/1392487/chile-copper-production-increases-despite-covid-19, acesso em 17/08).

• A Ok Tedi Mining fechou sua mina de cobre-ouro em Papua Nova Guiné por pelo menos 14
dias após sete funcionários testarem positivo para COVID-19. Musje Werror, diretor
administrativo, disse que a mina vinha apresentando um ótimo desempenho e uma boa
posição de caixa e liquidez. Ele estimou o custo da paralisação em PGK100 milhões (US$ 39,5
milhões) e disse que impactaria a receita em US$ 40 milhões. O impacto estimado na
produção será de 4.000 toneladas de cobre e 12.000 onças de ouro. A mina produziu 99.000 t
de cobre e 306.000 onças de ouro em 2019 (https://www.mining-journal.com/copper-
news/news/1392618/virus-outbreak-shuts-ok-tedi-mine, acesso em 18/08).
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• Sumitomo prevê perda recorde quando a Covid-19 atinge seu projeto de níquel. A trading
japonesa Sumitomo Corp previu na sexta-feira um prejuízo líquido recorde de 150 bilhões de
ienes (US$ 1,4 bilhão) para o ano, até março, devido a pesadas perdas pontuais, incluindo
uma baixa do projeto de níquel Ambatovy em Madagascar em meio ao covid-19. A Sumitomo
suspendeu a operação em Ambatovy e sua mina de prata-zinco-chumbo San Cristobal na
Bolívia em março, para evitar a propagação do coronavírus. Ela retomou as operações em San
Cristobal em maio, mas espera que Ambatovy reinicie as operações apenas no trimestre
janeiro-março (https://www.mining.com/web/sumitomo-predicts-record-loss-as-covid-19-
hits-nickel-project/, acesso em 11/08).

• A Barrick Gold (NYSE: GOLD, TSX: ABX) está a caminho de atingir a produção anual dentro de
sua meta de 2020, disse a segunda maior mineradora de ouro do mundo na segunda- feira. Os
resultados do segundo trimestre mostram uma produção de ouro acumulada no ano de 2,4
milhões de onças, no ponto médio de sua estimativa anual de 4,6 milhões a 5 milhões de
onças. A produção de ouro de 1,149 milhão de onças no segundo trimestre caiu 15% em
comparação com 1,353 milhão de onças no mesmo período de 2019, devido ao impacto do
coronavírus na mina Veladero na Argentina e disputa pela mina de ouro Porgera em Papua
Nova Guiné. O fluxo de caixa operacional ultrapassou US$ 1 bilhão no trimestre e o fluxo de
caixa livre foi de US$ 522 milhões. O lucro líquido por ação foi de 20 centavos. O lucro líquido
ajustado por ação foi de 23 centavos, um aumento de 44% em relação ao primeiro trimestre.
A dívida líquida de caixa da empresa foi reduzida em quase 25%, para US$ 1,4 bilhão, desde o
final do primeiro trimestre (https://www.mining.com/barrick-on-track-to-meet-guidance-
hikes-dividend/, acesso em 19/08).

https://www.mining.com/web/sumitomo-predicts-record-loss-as-covid-19-hits-nickel-project/
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• O Statistics South Africa disse na semana passada que a produção da mineração do país caiu
28,2% com relação ao ano anterior. A empresa disse que os setores de metais, minério de
ferro e minerais do grupo da platina estão entre os maiores contribuintes para os números
negativos. "A pandemia COVID-19 e as regulamentações de bloqueio desde 27 de março de
2020 tiveram um amplo impacto na atividade econômica", disse o documento da empresa
(https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1393177/south-africa-miners-donate-as-
production-down-282, acesso em 19/08).

• Imdex retoma dinâmica de crescimento. O aumento do investimento no setor de ouro e os
esforços mais amplos da indústria para mais perfurações de exploração e desenvolvimento
parecem ter restaurado o crescimento de receita da empresa de serviços e tecnologia de
perfuração global Imdex, que afirma que a demanda de mercado por suas ferramentas está
de volta níveis anteriores à COVID. A Imdex, afirma ter 50% de sua receita proveniente do
setor de ouro e 25% de cobre. Ela adquiriu uma série de negócios e tecnologias nos últimos
10 anos e está procurando crescer no segmento de mercado de perfuração de minas, que
atualmente representa apenas cerca de 20% de suas vendas. A mais recente aquisição da
Imdex, AusSpec - "o fornecedor líder mundial de mineralogia espectral por meio de sua
plataforma aiSIRIS exclusiva [Artificial Intelligence Spectral InfraRed Interpretation System]" -
deve contribuir para o crescimento da receita e do lucro no FY21 ", tendo entregue quatro
anos de consistência e lucratividade crescimento“ (https://www.mining-journal.com/stocks-
market-insight/news/1393246/imdex-resumes-growth-momentum, acesso em 19/08).

https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1393177/south-africa-miners-donate-as-production-down-282
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• O primeiro-ministro da Papua Nova Guiné, James Marape, está avançando com os planos para
suspender as medidas de bloqueio no país do Pacífico nesta semana, mesmo com um recente
aumento nas infecções por coronavírus preocupando as autoridades de saúde. O surto
também está atingindo as operações de mineração no país, com um produtor interrompendo
a produção após a detecção de infecções em sua força de trabalho. A mineração gerou US$
1,2 bilhão em reservas cambiais da PNG de janeiro a setembro do ano passado, de acordo
com um relatório do Banco Mundial, que também reduziu a perspectiva de crescimento do
país nos próximos três anos para 3%, ante 5,9% no ano passado
(https://www.mining.com/web/png-to-lift-lockdown-despite-surge-in-covid-19-cases/, acesso
em 19/08).

• A mineradora de cobre australiana MMG Ltd. disse na quarta-feira que seu prejuízo semestral
quase dobrou com o surto de covid-19 atingindo os preços e vendas das commodities, mas
disse que a recuperação econômica na China deve levar a um segundo semestre mais forte. A
empresa listada em Hong Kong, registrou um prejuízo semestral atribuível aos acionistas de
US$ 158 milhões, em comparação com um prejuízo de US$ 81 milhões reportado no ano
passado. Em abril deste ano, a empresa retirou sua estimativa de produção de 2020 para a
mina de cobre Las Bambas no Peru, uma das maiores do mundo, citando impactos negativos
relacionados ao coronavírus (https://www.mining.com/web/mmgs-half-year-loss-doubles-as-
covid-19-hits-prices/, acesso em 19/08).

https://www.mining.com/web/png-to-lift-lockdown-despite-surge-in-covid-19-cases/
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• O 'novo paradigma de trabalho' da mineração. O surto de COVID-19 perturbou a economia
global de uma forma que levará anos para ser superada, ao mesmo tempo que muda
fundamentalmente a forma como o mundo funciona. O grupo de mineração e metais do
Fórum Econômico Mundial, junto com a Accenture, explorou como as empresas de mineração
e metais podem começar a mudar para o 'novo paradigma de trabalho' para construir
resiliência e flexibilidade para operações e força de trabalho em tempos de incerteza. A crise
do COVID-19 criou uma oportunidade para as empresas de mineração e metais aproveitarem
os ventos da mudança e colaborarem. As empresas precisam começar a trabalhar no sentido
de criar uma resposta em todo o setor para atrair novos talentos, definir e mapear as
habilidades da força de trabalho e investir coletivamente em diferentes caminhos
educacionais para desenvolver habilidades e talentos futuros. (https://www.mining-
journal.com/covid-19/opinion/1393175/minings-new-paradigm-of-work acesso em 19/08).

https://www.mining-journal.com/covid-19/opinion/1393175/minings-new-paradigm-of-work
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• Novos recordes mensais de alta para todas as formas de importação de cobre foram
observados nos dados preliminares de julho da alfândega chinesa, registrando conteúdo de
cobre de 1,31Mt. As importações até o momento atingiram 7,4Mt de janeiro a julho, um
aumento de 6,6% em relação aos 6,9Mt adquiridos no mesmo período do ano passado.
Roskill View: existem razões complexas por trás desse aumento repentino, especialmente o
crescimento inesperadamente forte em junho e julho. O ponto de partida é que a China está
enfrentando uma escassez de matérias-primas necessárias para sua indústria de fundição e
refino... as importações de concentrados, a principal matéria-prima para as fundições, quase
não aumentaram este ano devido ao impacto do COVID-19 na produção das minas no Peru,
Panamá e Chile. Roskill apresentará suas últimas opiniões sobre a indústria do cobre em seu
próximo webinar: Explicando a rápida recuperação do policial por preço na esteira do COVID-19, que será
realizado em 26 de agosto de 2020 (https://roskill.com/news/copper-chinese-imports-the-
world-is-not-enough/, acesso em 19/08).

• RHI Magnesita renuncia aos dividendos quando os lucros do 1S caem com a menor demanda
de COVID-19. Os lucros provisórios reduziram em mais da metade, já que a demanda em suas
divisões de aço e industrial foi atingida pela pandemia COVID-19. A empresa também reduziu
seu dividendo semestral, pois o lucro antes de impostos para os seis meses, até 30 de junho
de 2020, caiu para € 70 milhões (US$ 83 milhões), de € 165 milhões (US$ 196 milhões) em
2019, já que a receita caiu 24% para € 1,71 bilhões (US$ 2,03 bilhões)
(https://roskill.com/news/graphite-magnesium-compounds-rhi-magnesita-forgoes-dividend-
as-h1-profits-fall-on-lower-covid-19-demand/, acesso em 19/08).

https://roskill.com/event/explaining-the-rapid-copper-price-recovery-in-the-wake-of-covid-19/
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China: Importações de cobre (kt)

(https://roskill.com/news/copper-chinese-imports-the-world-is-not-enough/, acesso em 
19/08).

https://roskill.com/news/copper-chinese-imports-the-world-is-not-enough/




Sumitomo Corporation (03-07/08)

FONTE: SC Iron Ore Market Info (August 3- August 7)

“Para a semana de 3 a 7 de agosto, o índice de minério de ferro Platts Fe 62% começou
em US$ 116,35/t e terminou em US$ 118,85/t, o que é US$ 7,40/t mais alto que o final
de semana anterior. Em 6 de agosto, registrou-se US$ 121,40/t, o maior desde julho de
2019. O aumento no preço do minério de ferro se deve principalmente à alta produção
de aço na China e à oferta restrita de finos de média qualidade.”
“A diferença de preço entre Fe62% e Fe65% diminuiu para US$ 6,1/t em 6 de agosto,
contra US$ 17,6/t no início de maio. A diferença de preço entre Fe58% e Fe 62% está
aumentando, atingindo US$ 20,40/t, contra US$ 7,50 em 1º de julho.”
“O volume de importação de minério de ferro chinês em julho atingiu 112,6 Mt, um
recorde mensal.”
“Há congestionamento em muitos portos chineses, devido ao controle alfandegário e à
quarentena mais rígidos.”
“Por causa do aumento do custo das matérias-primas, a margem de aço está encolhendo
e as usinas siderúrgicas estão tentando reduzir o uso de pelotas e granulados de alto
custo.”
“Estimamos que o preço para a próxima semana ficará estável ou menor do que na
semana passada, na faixa de US$ 116,85/t e US$ 119,85/t nível.”



Sumitomo Corporation (03-07/08)

FONTE: SC Iron Ore Market Info (August 3- August 7)



Sumitomo Corporation (10-14/08)

FONTE: SC Iron Ore Market Info (August 10- August 14)

“Para a semana de 11 a 14 de agosto, o índice de minério de ferro Platts Fe 62% ficou em
um nível mais alto do que na semana passada, começando em US$ 121,45/t e
terminando em US$ 121,75 /t.”
“A forte produção de aço pelas usinas chinesas e a redução dos estoques de finos de
qualidade média nos portos chineses elevaram o preço do minério de ferro. A maioria
das siderúrgicas chinesas tem mantido alta produção.”
“A redução dos finos australianos nos portos chineses continua elevando o preço do
minério de ferro. A Platts relatou que o Ministério do Comércio da China pode aumentar
o tempo necessário para emitir licenças de importação para produtos originários da
Austrália, incluindo minério de ferro, embora nenhum anúncio oficial tenha sido ouvido
ainda.”
“As atuais dificuldades de descarga do minério de ferro e os problemas de
congestionamento nos portos chineses devem ser amenizados em meados ou no final de
agosto, devido à melhora do clima e do controle da disseminação do coronavírus.”
“Estimamos que o preço para a próxima semana permaneça na faixa alta atual de US$
120,00-124,00/t, considerando o fornecimento restrito de minério australiano de média
qualidade devido ao congestionamento do porto e forte demanda de minério de ferro
das usinas chinesas.”



FONTE: SC Iron Ore Market Info (August 10- August 14)

Sumitomo Corporation (10-14/08)



FONTE (19/08):

Análise entre 12/08 e 
19/08: +6,6% nos preços.



Preços se elevaram desde o início do ano, com récords
sucessivos. 

US dollars per troy once.

FONTES (19/08): 
LME                                       

(https://www.lme.com/)                       
InfoMine

(http://www.infomine.com/investment/).

https://www.lme.com/
http://www.infomine.com/investment/


US dollars per metric tonne

Houve queda de aproximadamente
25% entre janeiro e final de março
de 2020. Entre o menor valor
observado em 23/mar e 18/08, o
aumento é de 40,6%.

FONTES (19/08): 
LME                                       

(https://www.lme.com/)                       
InfoMine

(http://www.infomine.com/investment/).

https://www.lme.com/
http://www.infomine.com/investment/
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