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VOCÊ DEFINE A REALIDADE 

• “Pelo que CONHECE (know) ; 

•  Pelo que ACREDITA (believe) ; 

•  Pelo que FAZ (do) com isso”. 

Eric Berne 



NÓS, MINEIROS, E AS MINAS 

GERAIS 

 

“Eu quase que nada sei, mas 

desconfio de muita coisa.” 

 

                                                                  

 

                                                                           

Riobaldo Tartarana – “Grande Sertão, Veredas”, Guimarães Rosa 



OS MINEIROS 

“Não se fie Vossa Alteza Real em tudo 

que lhe disserem os mineiros, pois 

passam no Brasil pelos mais finos 

trapaceiros do Universo, fazem do branco 

preto e do preto branco, mormente nas 

atuais circunstâncias em que pretendem 

mercês e cargos públicos”. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 



INTENÇÃO  

&  

REALIDADE 





O BRASIL TERÁ DE ATRAIR US$350 

BILHÕES PARA A MINERAÇÃO 
 

“Os investimentos previstos em pesquisa 

mineral, mineração e transformação mineral 

(metalurgia e não metálicos) quase todos 

originários da iniciativa privada, totalizarão 

US$270 bilhões até 2030, além de mais 30% sobre 

este valor em infraestrutura e logística, 

alcançando US$350 bilhões.” 

PNM 2030 



BRASIL – O DESAFIO DE ATRAIR 

US$350 BILHÕES EM 18 ANOS 

Para avaliar o enorme desafio que será atrairmos 

US$350 bilhões para a Mineração e a Transformação 

Mineral no Brasil em 18 anos, vale lembrar o montante 

de investimentos privados que o País atraiu para sua 

infraestrutura de 1995 ao 1º semestre de 2011, ou seja, 

em cerca de 16 anos. Foram US$298 bilhões, o maior 

entre todos os países do mundo (a Índia, em 2º lugar no 

período, atraiu US$232 bilhões e a China, 3a colocada, 

US$102 bilhões). 

Revista Exame, 07.MAR.2012 



CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - I 

 

1. Comportamento da economia mundial; 

  

2. Comportamento da economia nacional e regional;  

  

3. Crescimento demográfico (renda per capita e grau de 

concentração da renda); 

  

4. Papel da atividade mineral na estratégia nacional 

prevalecente;  
 PNM 2030 



5. Mudanças nos costumes e valores, incluindo novos perfis de 

consumo; 

  

6. Evolução da importância, uso e demanda de tipos de 

minerais; 

  

7. A interface da geologia, da mineração e da transformação 

mineral com as mudanças climáticas; 

 

8. Mudanças nos meios e veículos de transporte; 

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - II 

PNM 2030 



9. Evolução da demanda nos mercados nacional e internacional; 

 

10. Mudanças tecnológicas na cadeia produtiva e na gestão; 

 

11. Mudanças na produção mineral (novas jazidas, reciclagem, 

manejo etc.); 

  

12. Surgimento de novos concorrentes (países, minas, 

empresas);  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - III 

PNM 2030 



13. Internacionalização dos agentes produtivos e de mercado;  

 

14. Mudanças e evolução na matriz energética nacional (oferta e 

preço);  

 

15. Impactos da evolução da matriz energética internacional 

sobre a demanda de minerais; 

  

16. Barreiras alfandegárias e não-alfandegárias (de natureza 

ambiental, social e outras);  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - IV 

PNM 2030 



 

17. Linhas de crédito (nacional e internacional); 

  

18. Escala do conhecimento geológico; 

  

19. Evolução da infraestrutura de transporte e logística; 

  

20. Restrições advindas da oferta de mão-de-obra;  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - V 

PNM 2030 



 

21. Volatilidade dos preços dos bens minerais; 

  

22. Competitividade dos produtos brasileiros; 

  

23. Evolução da percepção do setor mineral por parte da 

sociedade; 

  

24. Relação entre os setores público e privado nas atividades 

minerárias;  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O 

SETOR MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - VI 

PNM 2030 



 

25. Marco institucional e regulatório da atividade mineral; 

  

26. Marco regulatório do acesso e uso da terra, incluindo áreas 

protegidas; 

  

27. Configuração da consciência ambiental e suas repercussões 

sobre a atividade mineral; 

  

28. Importância relativa da mineração na economia nacional, 

regional e local;  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O SETOR 

MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - VII 

PNM 2030 



 

29. Configuração e dinâmica dos conflitos sindicais e 

socioambientais; 

  

30. Situação locacional do minério; 

  

31. Mineração no ordenamento territorial dos Municípios 

(Planos Diretores Municipais) e das regiões (ZEE)  

CENÁRIOS PROVÁVEIS E VISÃO DE FUTURO PARA O SETOR 

MINERAL BRASILEIRO: VARIÁVEIS DA GEOLOGIA, 

MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO BRASIL - VIII 

PNM 2030 



• Comportamento da demanda nacional e internacional; 

 

• Volatilidade do preço e natureza da concorrência;  

 

• Incertezas geológicas com relação à descoberta de novas e 

importantes reservas;  

 

• Capacidade do Brasil em superar seus gargalos e restrições atuais;  

 

• Possibilidade de criação, no País, de um ambiente favorável aos 

negócios de geologia, mineração e transformação mineral.  

GRANDES INCERTEZAS CRÍTICAS PARA A 

CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS  

PNM 2030 



• Empresas globais; 

 

• Médias e pequenas empresas; 

 

• Empresas fornecedoras e associadas;  

 

• Associações e organizações patronais; 

 

• Associações para-patronais;  

 

• Empreendedores autônomos;  

 

• Sindicatos de trabalhadores;  

PRINCIPAIS ATORES DO SETOR MINERAL RELEVANTES 

PARA O SISTEMA DE CENARIZAÇÃO - I 

PNM 2030 



• Órgãos governamentais federais relacionados; 

  

• Governos estaduais e municipais; 

  

• Partidos políticos e seus parlamentares (Congresso Nacional e 

Assembléias Legislativas); 

 

• Movimentos sociais e de representação diversos; 

 

• Movimentos e organizações ambientalistas; 

 

• Universidades e institutos de pesquisa públicos e privados. 

PNM 2030 

PRINCIPAIS ATORES DO SETOR MINERAL RELEVANTES 

PARA O SISTEMA DE CENARIZAÇÃO - II 



LEVANTAMENTOS  

AEROGEOFÍSICOS 

MAPEAMENTOS 

GEOLÓGICOS 

CONHECIMENTO GEOLÓGICO 2010 

*Fonte: CPRM- Ofício 025/2010 – GAPRE/CPRM 



País Prazo de Concessão da Lavra Prazo de Pesquisa 

ÁFRICA DO SUL 30 anos, renovado por 30 anos 
Até  5 anos. Pode ser renovado apenas uma vez 

 por um período não maior que três anos. 

CHILE Indeterminado Dois anos ,  prorrogáveis por mais dois anos 

COLÔMBIA 30 anos,  prorrogação de no máximo 20  anos 
3 anos. Prorrogação do prazo de Pesquisa: 2 anos a cada 

vez, até o limite total de 11 anos,. 

PERU Indeterminado 
Livre exceto áreas de concessão alheia e cercadas 

 ou cultivada, com permissão do dono 

CANADÁ 

ONTÁRIO 
21 anos no máximo Concessão Ministerial 

CANADÁ 

QUEBEC 

20 anos, renováveis pelo período de 10 anos, até 

limite 50 anos, e após por prazo indeterminado 
Ilimitado com taxa progressiva 

SOUTH 

AUSTRALIA 
21 anos, prorrogáveis 5 anos, renováveis pelo Ministro em casos específicos 

WESTERN 

AUSTRALIA 
21 anos prorrogáveis 

Exploração Inicial e Licença de Retenção na maioria das 

concessões garantida por cinco anos, renováveis  

ÍNDIA Licença de Lavra: 20 a 30 anos 
Licença de Pesquisa: máximo 3 anos; licença de 

Reconhecimento: 3 anos prorrogáveis por até 5 anos 

CHINA Varia de 10 a 30 anos e pode ser estendido 
O prazo de pesquisa é 150 dias, ampliado em 50 dias para 

cada unidade de medida 

LEGISLAÇÃO MINERAL DE OUTROS PAÍSES 

BRASIL indeterminado 3 anos, mais 3 anos 

MME 



PROJETOS DE LEI DA MINERAÇÃO 

Projeto de Lei Resumo l 

 
 

MARCO 
REGULATÓRIO 

 
Altera o regime de aproveitamento de recursos minerais e cria 
o Conselho Nacional de Política Mineral. Revoga o atual Código 

de Mineração  
(Decreto-Lei 227/67). 

 
 

AGÊNCIA  

 
Cria a Agência Nacional de Mineração  

e extingue o DNPM. 

 
 

CFEM (ROYALTIES) 

 
Altera os mecanismos de recolhimento, base de cálculo e 

alíquotas da CFEM e 
 cria a participação especial. 

MME 



 

• Exigência de investimento mínimo na pesquisa mineral; 

 

• Autorização de pesquisa e concessão de lavra só para pessoa jurídica; 

 

• Pagamento por ocupação ou retenção de área durante a pesquisa 

mineral ou quando não estiverem sendo executadas atividades de 

mineração; 

 

• Introdução de contrato de concessão, com prazo definido, renovável, 

com cláusulas prevendo direitos e obrigações do concessionário; 

 

• Rodadas periódicas de licitação para oferta de áreas em que houve a 

extinção de direitos minerários 

NOVO MARCO REGULATÓRIO 

MME 



CRIAÇÃO DA ANM 

• Estabelecer e fazer cumprir normas e procedimentos orientados por 

critérios técnicos; 

• Monitorar e fiscalizar dezenas de cadeias produtivas de base 

mineral, incluindo o recolhimento das participações 

governamentais; 

• Decidir sobre conflitos resultantes da aplicação das normas 

regulatórias; 

• Equiparar o setor de mineração a outros submetidos à autorização 

ou à concessão da União para o uso econômico de bens públicos; 

• Exercer funções reguladoras de mercado; 

• Estabelecer condições de entrada dos agentes econômicos 

(definição do investimento mínimo). 

MME 



MUDANÇAS NA CFEM  
• O modelo atual gera incertezas e judicializações; 

 

• A forma de arrecadação muitas vezes não guarda adesão 
à dinâmica do mercado; 

 

• A diferenciação das alíquotas não respeita qualquer 
critério técnico ou econômico; 

 

• A sistemática muitas vezes pune a agregação de valor em 
território nacional; 

 

• Desatualização das Leis 7.990/1989 e 8.001/1990.  

MME 



REGRAS PARA PESQUISA MINERAL 
• Regra geral: prioridade para pesquisa em áreas livres; 

 

• Prazo de vigência da Autorização de pesquisa de 5 anos (prorrogado, 

uma única vez e por até três anos, no caso em que for comprovada a 

necessidade de complementar a pesquisa); 

 

• Suspensão do prazo: casos fortuitos, força maior ou mora do 

licenciamento ambiental; 

 

• Exigência: investimento mínimo, a ser determinado pela Agência, de 

acordo com a região e o tipo de minério; 

 

• Pagamento progressivo: devido pela ocupação da área (R$ por 

hectare, a ser definido pelo Poder Concedente) 

MME 



REGRAS PARA AUTORIZAÇÃO DE LAVRA 

• Pesquisa: Autorização de lavra independe de 

pesquisa prévia 

 

• Critérios e condições: estabelecidos pelo Poder 

Concedente 

 

• Fiscalização: exercida pela Agência podendo firmar 

convênios 

MME 



REGRAS PARA CONCESSÃO DE LAVRA 

•  Contrato de Concessão: o titular terá prioridade 

para a assinatura, após a pesquisa 

• Modalidade: Contrato será de adesão, de acordo 

com os termos que estiverem em vigor no momento 

do requerimento de pesquisa 

• Prazo: 35 anos, admitida a renovação 

• Conteúdo obrigatório do Contrato de Concessão: 

direitos, obrigações, regras de mediação de 

conflitos, procedimentos para renovação, situações 

para extinção, procedimentos para o 

descomissionamento (fechamento) da mina 

MME 



REGRAS PARA ÁREAS ESPECIAIS 

• Criação: pelo Conselho, com acesso mediante licitação 

 

• Avaliação: avaliadas, inicialmente, pela CPRM 

 

• Condição: somente poderão ser criadas e áreas livres, 

respeitados os direitos pré-existentes (Autorizações e 

Concessões) 

 

• Contrato de exploração: prazo de 35 anos, admitida a 

renovação 

 

• Critérios para julgamento da licitação: bônus de assinatura, 

investimento mínimo e conteúdo local 

MME 



MME 



MME 



MME 



18 FATORES SELECIONADOS PELO 
FRASER INSTITUTE PARA MELHOR 
AVALIAR A ATRATIVIDADE DE UM 

DETERMINADO PAÍS OU 
ESTADO/PROVÍNCIA, NA VISÃO DOS 

INVESTIDORES EM MINERAÇÃO. 



•Incentivar no que respeita à administração, interpretação e 

cumprimento das leis e regulamentos existentes; 

 

•Incentivar no que respeita às leis, regulamentos e normas 

ambientais; 

 

•Duplicação de regulações e inconsistências (inclusive 

superposições governo federal/governo estadual ou provincial); 

 

•Sistema legal (os processos legais são amigáveis, transparentes, 

não há corrupção, tempestivos, eficientemente administrados, 

etc); 

 

18 FATORES DE ATRATIVIDADE - I 

FRASER INSTITUTE 



 

•Regime tributário (incluindo pessoal, coorporativo, deferimento 

e complexidades associadas à imposição tributária); 

 

•Incertezas relacionadas ao requerimento de áreas; 

 

•Incertezas relacionadas a áreas protegidas – vida selvagem, 

parques, sítios arqueológicos; 

 

•Infraestrutura; 

 

•Acordos sócio-econômicos referentes ao desenvolvimento das 

comunidades – inclusive compras locais, ofertas de escolas, 

hospitais, etc; 

 

FRASER INSTITUTE 

18 FATORES DE ATRATIVIDADE - II 



•Segurança; 

 

•Disponibilidade de mão de obra qualificada; 

 

•Corrupção; 

 

•Crescimento ou diminuição da incerteza 

relacionada à Política Mineral e à sua 

implementação. 

18 FATORES DE ATRATIVIDADE - III 

FRASER INSTITUTE 



•Barreiras tarifárias e não tarifárias, restrições à remessa de lucros e/ou 

à realização de operações cambiais; 

 

•Estabilidade política; 

 

•Leis, regulamentos e normas trabalhistas, inclusive militância 

trabalhista e suspensão dos trabalhos; 

 

•Dados geológicos – inclusive qualidade dos mapas disponíveis e 

respectivas escalas e facilidade em se obter informações; 

 

•Acordos sócio-econômicos referentes ao desenvolvimento das 

comunidades – inclusive compras locais, ofertas de escolas, hospitais, 

etc; 

 

18 FATORES DE ATRATIVIDADE - IV 

FRASER INSTITUTE 



COMPETITIVIDADE DA MINERAÇÃO NO BRASIL: 

DIFICULDADES  & DESAFIOS  

Gargalos Soluções Possíveis 

Legislação desatualizada •Nova Regulamentação de Recursos e 
Reservas  
•Título como Garantia 

Carga Tributária • Regime Especial de Mineração (REIMIN)? 
• ZPTM 
• Incentivos Fiscais a Pesquisa Minreral 

Financiamento a atividade de Risco •Private Equity & Venture Capital  
•Bolsa de Valores 

Infra-estrutura Precária (Rodovias, Ferrovias 
e Portos) 

•PAC I e PAC II 
•Linhas de Crédito 

Falta Mão de Obra Qualificada •Fortalecimento de Cursos técnicos 

Processos Obsoletos e Produtos Pouco 
Diferenciados 

• Incentivo à Inovação tecnológica 

Contrapartidas: Conteúdo Local, Agregação de valor, Investimento em Inovação  



IRÃ 

REINO UNIDO

ITÁLIAMÉXICO

CANADÁ

AUSTRÁLIA

NIGÉRIA

BANGLADESH

TURQUIA

JAPÃO

CORÉIA DO SUL

FRANÇA

ALEMANHA

INDONÉSIA

ÍNDIA

RÚSSIA

EUA

CHINA

BRASIL

Países com área 

maior que 3 

milhões de km²

Países com PIB (PPC) 

maior que US$ 800 bilhões

Países com 

população maior 

que 140 milhões 

de habitantes

BRASIL NO MUNDO (2008)

FONTE: FMI

MME 



MUNDO NOVO, 
NOVAS VISÕES, 
NOVOS 
PARADIGMAS 



 MINERAÇÃO 

“A Mineração é a atividade humana 
que nos propicia  saciar  nossas  fomes 
- biológicas, psicológicas, sociais e 
espirituais - e concretizar nossos 
sonhos.”  

José Mendo Mizael de Souza 



“1. Elaborar e difundir um discurso único; 

 2. Identificar os públicos de interesse; 

 3. Investir recursos humanos e financeiros; 

 4. Estabelecer indicadores de sucesso; 

 5. Utilizar as melhores técnicas de  

     comunicação, para cada público; 

6. Paciência e Transpiração: e muita!!!” 

José Mendo Mizael de Souza  

CONCLUSÃO: O QUE FAZER 



J.MENDO CONSULTORIA LTDA 

Belo Horizonte: Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 50 - 

8º andar - Sala 804 - CEP: 30320-670 

Telefone: 55 (31) 3297-2538 

 

E-mail: mendodesouza@jmendo.com.br 

            



MUITO OBRIGADO! 

Rio de Janeiro, RJ, 16 de maio de 2012 


