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Pesquisa Mineral: Pré-operacional



• Historicamente, os investimentos em pesquisa mineral no
Brasil correspondem a cerca de 3% dos recursos anualmente
dispendidos no mundo.

• Canadá e Estados Unidos, de extensão territorial equivalente,
investem respectivamente 22% e 18%.

• Na América do Sul, Peru e Chile recebem investimentos
substancialmente maiores que o Brasil, em face de uma
política de atração de investimentos e de mecanismos
compensatórios de risco.

• No Canadá, há um moderno e eficiente instrumento de
captação de recursos para a pesquisa mineral, através do
mercado de capitais, denominado flow-through share.

Investimentos em pesquisa mineral



Gargalos da pesquisa mineral no Brasil 

• Baixo nível de investimento em pesquisa mineral comparado ao
potencial geológico brasileiro

• Necessidade de mecanismos de incentivo compatíveis com as
atividades de risco nas fases pré-operacionais da mineração, a
exemplo de outros países (a Lei do Bem não reconhece despesas
com pesquisa mineral como dispêndios incentivados)

• Busca de mecanismos de financiamento em mercados de capitais
estrangeiros por mineradores brasileiros (Exemplo: Bolsa de
Toronto) para a descoberta de jazidas minerais no país

• Alternativas de financiamento restritas: capital próprio, crédito
bancário e emissão de ações restritas a grandes operações.



Etapas de um Projeto de Mineração

Nesta fase os grandes projetos são desenvolvidos
por majors, (reduzindo o tempo e o risco de
investimentos das majors), enquanto que os
pequenos e médios são desenvolvidos por juniors

Fonte: Belther, 2013



Fonte: Belther, 2013

Os recursos minerais pertencem, constitucionalmente, à União. Mas só têm algum valor 

quando encontrados, pesquisados, dimensionados e minerados. 



Exemplo internacional de sucesso

• No Canadá, adota-se o mecanismo denominado “flow through shares”,
por meio do qual os créditos tributários gerados pelos investimentos
em pesquisa mineral são transferidos aos acionistas.

• O sucesso observado com a utilização desse mecanismo se deve a
fatores como:
✓ Combinação de mecanismos de investimento em renda variável,

com os riscos inerentes à natureza da atividade mineral
✓ Realização de investimento de forma escalonada, na medida em

que o risco geológico e tecnológico declina e o ativo mineral se
valoriza.

✓ “Trade-off” entre a renúncia de arrecadação de tributos no curto
prazo com estímulo ao crescimento da renda e aumento da receita
tributária no médio e longo prazos.



Migração de negócios para o Canadá - 2012

• O Brasil haviam 50 Junior Companies (JC) listadas no TSX, com um total
de 154 projetos financiados. O Market Capital destas empresas em
2013 era da ordem de C$ 14,2 bilhões

• 31 destas JC são puramente exploratórias;
• 5 possuem jazidas em desenvolvimento;
• 13 já estão em produção
• Em 2012, 5 empresas levantaram C$ 416 Milhões em equity no TSX e

TSV:
– Belo Sun (Au)
– Luna (Au)
– Verde (K)
– Sirocco (K)
– Kensigton (Au, Cu)

• Este numero é 50% menor que 2011.

(*) Ativos não localizados no Canadá não são beneficiárias do FTS



TSX e TSXV na América Latina 2012



TSX
Anglo Pacific Group PLC
Aura Minerals Inc.
Belo Sun Mining Corp.
Carpathian Gold Inc.
Colossus Minerals Inc.
Eldorado Gold Corporation
Golden Star Resources Ltd.
Horizonte Minerals Plc
IAMGOLD
INV Metals Inc
Jaguar Mining Inc.
Kinross Gold
Luna Gold Corp.
MBAC Fertilizer Corp
Mirabela Nickel Limited
Rio Novo Gold Inc
Rio Verde Minerals Development Corp
Royal Gold
Sandstorm Gold
Serabi Gold plc
Sirocco Mining Inc.
Solitario Exploration & Royalty Corp.
Talon Metals Corp.
Troy Resources Limited
Verde Potash Plc
Yamana Gold Inc.

TSX e TSXV na América Latina 2012
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TSX Venture Exchange
Adriana Resources Inc.
Amarillo Gold Corporation
Amerix Precious Metals Corporation
Brazil Resources Inc.
Brazilian Gold Corporation
Cancana Resources Corp
Castillian Resources Corp.
Eagle Mountain Gold Corp
Eagle Star Minerals Corp
Ecometals Limited
Focus Graphite
IBC Advanced Alloys Corp
Karmin Exploration Inc.
Kenai Resources Ltd
Kensington Court Ventures Inc
Lago Dourado Minerals Ltd.
Lara Exploration Ltd.
Largo Resources Ltd.
Magellan Minerals Ltd
Medallion Resources Ltd.
Pacific Imperial Mines
Randsburg International Gold
Tristar Gold Inc

50

17

3

4
67

55

89

17

39
8 21

5

3

Brazil

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Argentina

Chile

Peru

Ecuador

Colombia

Venezuela Guyana

Suriname
French Guyana



Pesquisa Mineral – Brasil 2012

SUBSTÂNCA Dispêndios

Cobre: 105.048.909 10,50% 12,92%

Ferro: 143.472.373 14,30% 17,65%

Manganês 11.087.692 1,10% 1,36%

Niquel 62.291.087 6,20% 7,66%

Ouro: 321.500.521 32% 39,55%

Potassio: 49.330.747 5% 6,07%

Bauxita 72.176.974 7,20% 8,88%

Fosfato 48.007.614 4,80% 5,91%

812.915.917 81,07% 100,00%

Total 1.002.752.133

Total 81,1% destas 8 substâncias 

Fonte: DNPM/DIPEM 2013
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Modalidades de Financiamento no Brasil

Crédito
Participação 

(Equity)
Não reembolsável

Garantias 

colaterais

Encargos para 

o tomador

Taxas de 

retorno 

exigidas

Intervenção do 

investidor na 

gestão 

Saída

Reais/avais/fianças Não há Não há 

Previamente definidos
(pré ou pós)

Não há
Contra partidas financeiras, 

econômicas e físicas

Moderadas 

(RF + spread)

Altas 

(Metas do Plano de 

Negócio)

Maior ênfase em contrapartidas 

eminentemente sociais, ambientais e 

risco tecnológico

Não há 
Participa da gestão da 

empresa
Não há

Ao final da operação de 

crédito
média 7 anos Após a conclusão do projeto



Programa de Incentivo à Pesquisa Mineral
PROPEM

PROPOSTA



1) INOVA MINERAL

2) Internalização de melhores práticas mundiais.

Uniformização dos conceitos de Recursos e Reservas (43101, Jork e

CRIRSCO) – Criação da CBRR (Auto regulação).

3) Capacitação de empresas para abertura de capital em Bolsa: Trabalho 

coordenado pela BM&Fbovespa, CBRR e ABDI.

4) Isenção de tributação sobre a alienação de ações de pequenas e médias 

empresas (Lei 13.043/2014): 

• Ações adquiridas em operações de IPO

• Valor de mercado da empresa inferior a R$ 700 milhões

• Faturamento bruto inferior a R$ 500 milhões anuais

• Distribuição primária maior que 67%

5) PROPEM - Modelo tropicalizado de flow through share (atualmente em 

discussão)

Melhoria do Ambiente de Negócios na Pesquisa Mineral



Estímulo a inovação



▪ A Comissão Brasileira para recursos e

reservas ("CBRR) foi criada em 2015

como um sistema autoregulatorio;

▪ CBRR é uma organização privada sem

fins lucrativos com foco em estabelecer,

promover e gerenciar os esforços para

promover e desenvolver o setor mineral

brasileiro, incluindo as melhores práticas

de engenharia e geologia, exploração,

recursos minerais e reservas relatando as

diretrizes de acordo com as normas

CRIRSCO, gestão do processo de

certificação e banco de dados para o

registro de profissionais qualificados no

Brasil.

▪ Para os profissionais cadastrados nessas

áreas o termo "Profissional qualificado

registrado" será usado e será aceito pela

bolsa de valores brasileira (Bovespa).

Internalização de melhores práticas mundiais



Isenção de Imposto de Renda sobre Alienação em Bolsa de Valores de Ações de 
Pequenas e Médias Empresas 

Art. 16. Fica isento de imposto sobre a renda o ganho de capital auferido por pessoa
física, até 31 de dezembro de 2023, na alienação, realizada no mercado à vista de bolsas
de valores, de ações que tenham sido emitidas por companhias que, cumulativamente:
I- tenham as suas ações admitidas à negociação em segmento especial, instituído por
bolsa de valores, que assegure, por meio de vínculo contratual entre a bolsa e o emissor,
práticas diferenciadas de governança corporativa;
II - tenham valor de mercado inferior a R$ 700.000.000,00
III - tenham receita bruta anual inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais), apurada no balanço consolidado do exercício social:
IV - em que se verifique distribuição primária correspondente a, no mínimo, 67%
(sessenta e sete por cento) do volume total de ações de emissão pela companhia.

Lei 13. 043/2014  (MP 651)

Incentivo a Ofertas Menores



Capacitação de empresas para abertura de capital em Bolsa

“PERFIL MINERADORA IDEAL” PARA LISTAGEM 18-24 MESES:

• Operação no Brasil; 

• R$250 milhões valor de mercado;

• Direitos minerários e Licenças em ordem e vigentes:

– DNPM 

– Meio Ambiente

• Em produção comercial a pelo menos 6 meses;

• EBTIDA de R$25 milhões ou lucro liquido R$15 milhões;

• 3 anos balanço auditado (ou desde sua incorporação se <3 anos);

• Potencial de expansão de EBITDA/lucro liquido de 2-3x em 3 anos visando ordem de R$50-
100 milhões EBITDA/ano;

• Oferta Publica Inicial captando ao menos R$50 milhões;

• Relatório Recursos & Reservas padrão CBRR;



Objetivos do PROPEM 

Geral

Intensificar a descoberta de jazidas e a produção mineral no país

Específicos
• Estimular investimentos de brasileiros em ativos minerais existentes

no País conferindo isonomia tributária com investidores externos
• Aumentar o valor do patrimônio mineral do País
• Aumentar o valor da produção mineral brasileira
• Aumentar o conhecimento do inventário mineral brasileiro
• Estimular a agregação de valor aos recursos minerais
• Gerar emprego, renda, divisas e arrecadação de impostos



PROPEM: Descrição do  – Momento 1

Geração do benefício 
tributário ao investidor

SEED CAPITAL (*)

Relatório técnico-
econômico (Prospectos); 

LISTAGEM EM BOLSAIPO (**)

Capitalização da empresa 
de Pesquisa Mineral

(*) Investimento prévio realizado pelo controlador no objeto da captação (alvo prospectado). Exemplo: U$ 200 mil no Canadá.
(**) Initial public offering – abertura do capital em bolsa de valores

Realização de dispêndios 
em pesquisa mineral



: Fluxo esquemático dos benefícios

Poder público 
Sociedade Brasileira

Investidor

Brasileiro

Cadeia de Valor 
(EPM e intermediários)

Investimento 
em ações

Valorização /desvalorização 
das ações

Receitas tributárias 
decorrentes da valorização 
das ações

Abatimento em impostos a 
pagar (IPO)

Descoberta de jazidas, 
Geração de renda, empregos 
e arrecadação

Ambiente 
regulatório



Fase I – Abertura do Capital

1) Criação de empresa ou sociedade específica (SE) voltada exclusivamente para a

pesquisa mineral

2) Comprovação de realização de despesas preliminares aportadas ao projeto. Estas

despesas correspondem a gastos históricos nos projetos, mesmo que não tenham sido

realizados pelos atuais controladores.

3) Listagem da empresa na Bolsa

4) Elaboração de relatório técnico econômico (prospectus) aprovado pelo Conselho de

Administração da Empresa, que constituirá o instrumento de captação de recursos no

mercado aberto de ações. O Relatório identificará ao menos (um) projeto de mérito.

5) Abertura de Capital (IPO), cujo valor guardará correspondência com os dispêndios

estimados para a execução do plano de pesquisa mineral, observado o mínimo de

capital necessário para custear 18 meses do plano de pesquisa.

6) Mínimo de 20 acionistas pós listagem. Mínimo de 1 (um) investidor no IPO e

captações de “follow on” futuras.

7) Os recursos captados através do PROPEM poderão ser despendidos em qualquer

projeto de pesquisa mineral sob a titularidade da Empresa, sempre respeitando os

critérios de despesas elegíveis e a necessidade de ao menos 1 (um) projeto de mérito.



Fase II – Execução da pesquisa mineral

1) Ao longo da execução do Plano de Pesquisa Mineral, os gastos considerados como
"Despesa com Pesquisa Mineral" (DPM) correspondem àquelas incorridas nos
trabalhos voltados a: determinar a existência da jazida, a sua posição, a sua
extensão ou a qualidade de um recurso mineral, incluindo os trabalhos geológicos,
geofísicos e geoquímicos, topografia, sondagem, abertura de trincheiras,
consultores, colaboradores e funcionários relacionados as atividades de apoio a
pesquisa mineral, rotas de processo e ensaios metalurgicos, licenciamento
ambiental, caracterização da jazida via planta piloto, escavação de poços para
teste ou de amostragem, gastos gerais e administrativos de apoio a pesquisa
mineral bem como as despesas com a consolidação e elaboração do relatório final
de definição da jazida.

2) Tais despesas serão periodicamente divulgadas pela EPM através de relatórios
abertos ao mercado.



Fase II – Execução da pesquisa mineral

3. Recursos provenientes de captações através de IPO ou follow on incentivado pelo
PROPEM não serão elegíveis para compras secundárias de ações. Para incentivar a
liquidez, nos mercados de balcão e de bolsa, os compradores das ações incentivadas
pelo PROPEM poderão “portar” o incentivo. Contudo, o vendedor deverá pagar IR sobre
ganho de capital, assumindo o custo de aquisição como “zero”. (confirmar com ABPM).

4. O Conselho de Administração da Empresa poderá a qualquer momento, decretar a
suspensão e/ou redução das atividades de pesquisa mineral a fim de preservar o
interesse dos acionistas em vista de condições técnicas, mercadológicas, técnologicas e
outras encontradas pela Empresa durante seus trabalhos.

5. No caso da paralisação integral dos trabalhos, a empresa obriga-se dentro de um
período de 12 meses a buscar novo Projeto de Mérito, a fim de retomar trabalhos de
pesquisa mineral. Caso contrário, a empresa deverá ser encerrada e o seu patrimônio
retornado aos acionistas e submetido à tributação cabível.



Fase III – Dedução de perdas presumidas

Após a aquisição das ações incentivadas pelo PROPEM, os investidores ficam habilitados a 
utilizar o respectivo valor como perda presumida para efeito de abatimento dos respectivos 
ganhos de capital em operações com valores mobiliários (Lei 8383/91 - Art. 26 e 47 e IN RFB 
nº 1.022/2010 – Art. 53).

Exemplo numérico:

Investimento  
em AEPM

(A)

Ganhos de 
Capital em 

renda variável 
(B)

Imposto a
pagar 

(sem PROPEM)
C=15%*B

Abatimento
(PROPEM)

D=15%*A (<C)

Imposto a
pagar 

(com PROPEM)
E=C-D

20.000 100.000 15.000 3.000 12.000

100.000 100.000 15.000 15.000 0

200.000 100.000 15.000 15.000 (15.000) *

* Passível de compensação em operações futuras



Anexos



Parâmetros reconhecidos na legislação atual

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/

ins/2010/in10222010.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao

/Leis/Ant2001/lei838391.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/

ins/2012/in12902012.htm

Lei 8383/91

Art. 26. Ficam sujeitas ao pagamento do imposto de renda, à alíquota de vinte e cinco por 
cento, a pessoa física e a pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive 
isenta, que auferirem ganhos líquidos nas operações realizadas nas bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas, encerradas a partir de 1º de janeiro de 1992. 

§ 1º Os custos de aquisição, os preços de exercício e os prêmios serão considerados pelos 
valores médios pagos, atualizados com base na variação acumulada da Ufir diária da data 
da aquisição até a data da alienação do ativo. 

§ 2º O Poder Executivo poderá baixar normas para apuração e demonstração dos ganhos 
líquidos, bem como autorizar a compensação de perdas em um mesmo ou entre dois ou 
mais mercados ou modalidades operacionais, previstos neste artigo, ressalvado o 
disposto no art. 28 desta lei. 



Parâmetros reconhecidos na legislação atual

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislaca

o/ins/2010/in10222010.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislaca

o/Leis/Ant2001/lei838391.htm

Lei 8383/91

Art. 47. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva 
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média 
ponderada dos custos unitários. 

§ 1 º No caso de ações recebidas em bonificação, em virtude de incorporação ao 
capital social da pessoa jurídica de lucros ou reservas, considera-se custo de aquisição 
da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao acionista 
ou sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa. 

§ 2 º O disposto no § 1 º não se aplica na hipótese de lucros apurados nos anos-
calendário de 1994 e 1995, caso em que as ações bonificadas terão custo zero. 



Parâmetros reconhecidos na legislação atual

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/in

s/2010/in10222010.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/L

eis/Ant2001/lei838391.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/in

s/2012/in12902012.htm

Instrução Normativa RFB nº 1.022, de 5 de abril de 2010

Art. 53. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos,
as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 22-D, 47 e 49 a 51 poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subsequentes, inclusive nos anos-calendário seguintes, em outras operações realizadas
em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso de
perdas em operações de day-trade, que somente serão compensadas com ganhos
auferidos em operações da mesma espécie. (Redação dada pela Instrução Normativa RF
nº 1.290, de 6 de setembro de 2012)
Parágrafo único. As perdas a que se refere este artigo não poderão ser compensadas com
ganhos em operações day-trade de que trata o art. 54. ( Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.236, de 11 de janeiro de 2012 )

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12902012.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12362012.htm


Obrigado!


