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Um dos mais jovens empreendedores a abrir capital na bolsa do Canadá, Cristiano 
Veloso criou em Londres a Amazon Mining. Agora, quer extrair potássio em MG 
 
 

 
 
CERRADO VERDE 
 
Cristiano Veloso, 29 anos, na área de extração de potássio, em São Gotardo, a 300 km de Belo 
Horizonte. O Brasil importa 92% do fertilizante, vital para a agricultura  
 
Aos 16 anos, a maioria dos jovens tem um hobby que vira paixão. Coisas como tocar guitarra 
numa banda de garagem ou jogar videogame online com gente de todo o mundo. O hobby do 
mineiro Cristiano Veloso, hoje com 29 anos, era montar planos de negócios. A mania fez dele 
um dos mais jovens empreendedores a abrir capital na bolsa de valores do Canadá. Era 
novembro de 2007 e Veloso, então com 26 anos, captou US$ 16 milhões no IPO de sua 
Amazon Mining, uma empresa com sede em Londres, e que hoje explora potássio em Minas 
Gerais, num projeto chamado Cerrado Verde, que, se der certo, pode ajudar o Brasil a quebrar 
uma dependência externa desse fertilizante, um dos mais importantes para a agricultura.  
 
Filho mais velho de uma família de classe média de Belo Horizonte, Cristiano Veloso estudou 
numa escola técnica do Sebrae em que os alunos, desde o primeiro ano, são orientados a 
empreender. Aos 17, montou uma espécie de banco de investimento, que batizou de 
EmpreVender, para levantar dinheiro para projetos dos colegas. Mas a vida de angel investor 
foi curta. “Apesar de os projetos serem excelentes, ninguém arriscou financiar uma turma de 
moleques”, diz. Terminada a escola técnica, Veloso estudou direito na UFMG e alemão em 
Frankfurt. Mochilou pela Europa e na volta concorreu a uma bolsa de estudos para um 
doutorado na Inglaterra. Decidiu que era lá que queria morar, mas que faria um negócio 
relacionado com o Brasil.  
 
Sua Amazon Mining nasceu num quarto que dividia com um indiano na periferia londrina de 
East Croydon. Veloso tinha 24 anos e uma certeza: queria trabalhar com mineração. Mas para 
isso precisava de dinheiro. “Montei um projeto bem estruturado de exploração de ouro no 
Brasil e algumas pessoas compraram a ideia”, diz. Depois de esforços para levantar capital 



com investidores, surgiu a possibilidade do IPO. Por que na bolsa do Canadá? Veloso conta que 
procurou o mercado mais sofisticado para o negócio de mineração. “O Canadá é um país rico 
em recursos minerais e tem uma cultura que remonta às explorações do Alasca, que há mais 
de 100 anos já eram financiadas.” O IPO rendeu US$ 16 milhões, que se transformaram em 
US$ 20 milhões com outros rounds de investimentos.  
 
Obtido o dinheiro, Veloso começou a gastá-lo. Comprou computadores, contratou geólogos e 
foi procurar ouro em Minas Gerais e no Tocantins. Mas os resultados não foram os melhores. O 
ouro até que existia, mas não na quantidade esperada. Dois anos e US$ 4 milhões depois, o 
projeto foi abandonado e, com ele, vários investidores pularam fora da Amazon Mining. “Um 
fundo vendeu US$ 2 milhões em ações. No IPO elas valiam 1,20 dólar canadense. Caíram para 
8 centavos”, diz Veloso.  
 
Foi um período de confusões e brigas no conselho de administração da empresa, formado por 
brasileiros, americanos, australianos e canadenses. “Era eu, um cara de 27 anos, teimando 
que deveríamos partir para um projeto de potássio, contra um grupo de experientes 
profissionais que queriam vender a empresa enquanto era tempo”, diz Veloso. No auge do 
estresse, e da crise financeira mundial, Veloso conseguiu marcar uma conversa, no Rio de 
Janeiro, com Eike Batista. Queria um conselho, uma luz. Afinal, antes de se tornar um 
empresário milionário, Eike viveu experiência parecida com sua TVX, fundada para explorar 
ouro, com capital aberto na bolsa canadense. “Ele tinha 30 anos quando fez a TVX e deu várias 
dicas que me ajudaram”, diz Veloso. Uma delas: sempre trabalhar com um conselho de 
administração 100% comprometido com a empresa. “Hoje nosso conselho é formado por 
brasileiros. Os únicos estrangeiros são dois canadenses de coração brasileiro”, diz Veloso.  
 
O projeto de potássio Cerrado Verde pode significar para a Amazon Mining um sucesso 
estrondoso ou um fracasso ainda maior que o do ouro. “Nove entre dez especialistas dizem 
que é coisa de maluco. Mas tenho certeza absoluta que nossa tecnologia vai funcionar e que 
em 2012 atenderemos ao mercado nacional de potássio”, afirma Veloso, com o mesmo olhar 
determinado do ator Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, quando explica, desacreditado, como 
vai extrair petróleo no Texas, no início do século 20.  
 
Aqui, um parêntese para explicar algo importante. (O potássio é um dos fertilizantes vitais 
para a agricultura. O Brasil importa da Rússia e do Canadá 92% das 7 milhões de toneladas 
que consome. Com a Alemanha, esses países formam uma espécie de oligopólio e cinco ou 
seis empresas ditam o preço no mundo. O mercado brasileiro de potássio é estimado em US$ 
4 bilhões ao ano e nossa única mina está em Sergipe, mas produz menos de 8% do que o 
agronegócio necessita). Quando começou a estudar esse mercado, Veloso descobriu que há 
potássio na Amazônia, mas descartou a empreitada por questões ambientais.  



Em Minas Gerais, a rocha verdete é rica 
em potássio, mas sua extração requer 
tecnologia e oferece riscos. Com 
investimento de US$ 3 milhões, a 
Amazon Mining aposta em um processo 
que usa o calor para separar o potássio 
da rocha. Mas especialistas apostam tudo 
o que têm na carteira que esse sistema 
não dará certo. “Adoraria dizer que a 
Amazon Mining está no caminho certo. 
Mas a realidade não é essa”, diz o 
pesquisador José Carlos Polidoro, da 
Embrapa Solos. “Hoje não existe 
termopotássio viável economicamente.” 
Segundo João Sampaio, do Cetem 
(Centro de Tecnologia Mineral), a cara 
energia gasta para aquecer a rocha, 
proveniente de gás natural ou forno 
elétrico, é um dos pontos que inviabilizam 
o negócio.  
 
Atento às críticas, mas respaldado por 
geólogos mais otimistas, Veloso encomendou um estudo sobre o tamanho do depósito que 
será explorado. São 105 milhões de toneladas do minério, quantidade suficiente para suprir o 
país por três anos. “O levantamento foi feito numa área pequena e mostra que o potencial da 
jazida é imenso”, diz. Se o plano der certo, Veloso terá vencido uma dura batalha, que lhe 
dará tempo para outros projetos. “Minha paixão é construir empresas, e estarei feliz se 
conseguir passar os próximos 50 anos fazendo isso.”  
 

AINDA EM TESTE 
 
A Amazon Mining tenta extrair potássio da
rocha por um sistema térmico, que pode não
ser viável como negócio  

A PERDER DE VISTA 
 
A área do projeto Cerrado Verde tem 119 mil 
hectares, numa região agrícola de Minas 
Gerais. A expectativa da Amazon Mining é 
que a produção de potássio comece em 2012 

 
Fonte: Época Negócios, maio 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 13 maio 2010. 


