


A convenção anual da Prospectors and Developers Association of Canada –
PDAC (www.pdac.ca/convention) é o maior evento mundial de prospecção 
mineral. Durante os 4 dias de evento, se reúnem investidores, profissionais 
e representantes governamentais num ambiente de negócios e debates 
envolvendo os mais variados assuntos relacionados com exploração 
mineral e depósitos minerais.

O PDAC 2018, ocorrido de 4 a 7 março, teve 25.606 participantes vindos de 
135 países, contou com estandes de 486 empresas de mineração e de 413 
empresas de serviços, além de 68 estandes de países. As feiras Trade Show 
e Investors Exchange, que ocorreram paralelas à convenção do PDAC, 
representam os mais importantes ambientes em escala mundial para 
oportunidades de investimentos e de negociação envolvendo depósitos 
minerais.

APRESENTAÇÃO

http://www.pdac.ca/convention


Com a consolidação das mudanças em sua legislação mineral, o Brasil 
voltou a  despertar o interesse de investidores internacionais. Nos últimos 
dois anos, é evidente entre os visitantes do estande do Brasil, montado no 
Trade Show, um aumento na demanda por informações sobre a 
disponibilidade de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos, além de 
informações sobre localização de projetos de pesquisa mineral e das áreas 
de grande potencialidade mineral.

Constantemente, essa demanda evoluiu para o interesse sobre as ações do 
Governo Federal de incentivo ao setor mineral, os sistemas de gestão da 
atividade, legislação, direitos minerários e a infraestrutura instalada no 
país. 

Em um momento de reestruturação e retomada da mineração brasileira, 
foi extremamente relevante que o Brasil tivesse uma presença marcante na 
maior convenção de exploração mineral do mundo, aprimorando as ações 
que visam promover o setor mineral brasileiro e apresentar sua relevância 
para o mundo.

JUSTIFICATIVA



O Brasil, como já é tradição, teve uma 
participação expressiva no Trade Show, o 
estande Brasil Pavilion, com 90 m2, já está 
consolidado como um ponto de referência e 
encontro, atraindo 1085 visitantes da feira. 
Pensado para funcionar como uma casa 
brasileira em Toronto, propiciou aos 53 
membros da delegação brasileira, uma 
excelente infraestrutura de apoio para 
contatos comerciais e realização de negócios 
em um ambiente agradável e acolhedor

BRASIL PAVILION 2018



Inauguração do Brasil Pavilion
2018 pelo então Ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira e 
pelo Presidente da ADIMB e 

Diretor da Vale, Edson Ribeiro.

Painel com as marcas das 
empresas patrocinadoras e das 

entidades coordenadoras no 
Brasil Pavilion 2018

BRASIL PAVILION 2018



Foi organizado pela coordenação da Missão
Brasileira ao PDAC 2018, um jantar exclusivo
do Ministro do Planejamento e Orçamento e 
demais autoridades brasileiras oferecido para
investidores, analistas e CEOs do mercado
global

JANTAR COM INVESTIDORES



Durante o PDAC 2018, a delegação 
brasileira participou do Brazil Breakfast,  
realizado em conjunto com a Brazil
Canada Chamber of Commerce,  que 
contou também com a participação de 
representantes do corpo diplomático 
brasileiro no Canadá, empresários e 
investidores estrangeiros. 

BRAZIL BREAKFAST 2018



O seminário Brazilian Mining Day 2018, que 
teve sua sala lotada a maior parte do tempo,  
contou com uma programação de palestras 
que apresentaram novas perspectivas para o 
setor mineral brasileiro e atualizações e 
potencial de províncias minerais brasileiras.

BRAZILIAN MINING DAY 2018



O Brasil viabilizou sua presença no PDAC2018 através da ação coordenada 
pela Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira (ADIMB) com a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), a Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM).

A participação do setor produtivo, reunido em consórcio com o Governo 
Federal, foi essencial para concretização da Missão Brasileira ao PDAC 
2018. A promoção organizada do setor mineral brasileiro depende dessa 
sinergia, que forneceu as condições necessárias para ações eficientes de 
divulgação em um fórum tão dinâmico e concorrido como o do PDAC.

A montagem do Brasil Pavilion no Trade Show do PDAC, somada à 
organização de atividades direcionadas, conferiu ao setor mineral brasileiro 
uma posição de destaque no principal evento internacional de captação de 
recursos para projetos minerais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



• A Missão Brasileira ao PDAC2018  promoveu o setor mineral brasileiro e 
divulgou o potencial econômico do Brasil com a participação efetiva do 
então Ministro do Planejamento e Orçamento, Dyogo Oliveira, em todas as 
atividades organizadas;

• Forneceu a infraestrutura necessária para os patrocinadores realizarem 
seu contatos comercias e institucionais, além de apoiar na divulgação de 
seus produtos e serviços;

• Atraiu, através da distribuição direcionada de informações, de palestras, 
seminários e ações de network, investidores e empresas interessadas em 
iniciar ou intensificar atividades no Brasil; 

• Estabeleceu contato com órgãos governamentais e instituto de pesquisas 
de outros países, possibilitando interação que pode ser revertida em 
futuras parcerias, nivelando conhecimento e cooperação bilateral.

OBJETIVOS ALCANÇADOS



PATROCINADOR PATRONO



PATROCINADOR DIAMANTE



PATROCINADOR OURO



PATROCINADOR COBRE



PATROCINADOR BRONZE



COORDENAÇÃO:

APOIO:


