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Comissão Brasileira de Recursos & Reservas 
Quem Somos 
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•   Ideia é ventilada há pelos menos 15-20 anos; intenções, conversas e iniciativas de diversos 

profissionais e grupos;  

o   Instituições fundadoras da CBRR navegaram sobre caminhos já trilhados, assim facilitando 

nossos esforços.  

•   ABPM, ADIMB e IBRAM  formaram no início de 2015 um grupo de trabalho para atuar 

conjuntamente com a CRIRSCO, a fim de estruturar a entrada do Brasil como mais novo membro da 

CRIRSCO, assim implementando o “JORC/43-101 Brasileiro”; 

o   Juntas, estas Instituições representam mais de 90% do PIB mineral Brasileiro, com associados 

desde pequenas empresas de pesquisa, prestadores de serviço, tecnologia mineral, até os 

maiores grupos minerais do mundo; 

•   Dia 1 de Dezembro, 2015, o Conselho Superior da CRIRSCO aprovou a entrada da CBRR como a mais 
nova associada da instituição, tornando assim o Brasil seu 9o (nono) membro.  
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•   Cartilha definindo conceitos e padrões básicos para a estimativa e divulgação de recursos e reservas 

minerais; 

•   Amplamente utilizado nos principais países mineradores do mundo; Canadá (NI43-101), Austrália 

(JORC), Chile, EUA, África do Sul, União Europeia, Rússia, Mongólia, e agora Brasil; 

•   Estes países são todos membros do CRIRSCO (“Committee for Mineral Reserves International 

Reporting Standards”); comitê supra-nacional responsável pela manutenção da uniformidade e co-

validação dos relatórios de recurso e reserva minerais entre países membros; 

•   Busca para melhorar nível de governança corporativa e técnica do setor mineral brasileiro, 

aproximando-nos às melhores práticas aceitas e vigentes ao redor do mundo mineral = CREDIBILIDADE 

o   Profissional Qualificado Registrado e Guia Técnico CBRR como ponto central.  

•    Informações CRIRSCO – www.crirsco.com  

  

Padronização Recursos & Reservas 
O que é? 
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Padronização Mundial 
Realidade Competitiva 
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Australasia – 
JORC 

Canada – 
CIM 

Mongolia – 
MPIGM 

South Africa – 
SAMREC 

Russia – NAEN 

Europe –  
PERC 

Chile –  
Comisión 
Minera 

USA –  
SME 

Brazil –  
CBRR 

Kazakhstan - 
KAZRC 
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CBRR 
Objetivos 
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• Fomentar investimentos ao setor de pesquisa e produção mineral, consequentemente gerando 

riqueza e patrimônio para o Brasil e brasileiros; 

• Estabelecer bases sólidas de um ecossistema próspero: 

o Aumento do grau de governança das empresas e confiabilidade dos recursos e reservas sendo 

divulgados; 

• Equiparar o setor mineral Brasileiro ao nível de governança, transparência e credibilidade existentes 

e aceitáveis em outras potencias minerais mundiais; 

o Ganho  de competitividade e consequente atração de investimentos produtivos; 

• Redução da dependência estrangeira à capital de risco na mineração; 

  NÃO estamos pleiteando mudar legislação mineral, código de mineração ou maneira que relatórios 

para DNPM são elaborados. O selo da certificação CBRR / CRIRSCO é apenas uma chancela 

independente que pode ou não ser adotada pelas empresas e profissionais do setor mineral no Brasil, 

aos moldes da certificação ISO e IFRS (International Financial Reporting Standards) de outros 

adotadas em outras atividades. 
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Iniciativas CBRR 

6 

•   Continuo aprimoramento Guia CBRR e relação membros CRIRSCO. Melhores práticas mundiais; 

•   Profissionais Registrados (“PR, PQR, QP, CP”):  

o   Processo de Registro – www.cbrr.org.br; 

o   Guia Técnico CBRR. 

•   Reciprocidades: (SME/US, JORC/AUS, 43101/CAN, CM/CHILE, PERC, SAMREC); 

•   Grupo Trabalho CBRR, BOVESPA, ABDI:  

o   Objetivo de fomentar, auxiliar, viabilizar listagem de ??? mineradoras na Bovespa. 
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•   Setor Mineral, Mercado de Capitais e Governo juntos em ação coordenada para fomentar o 

financiamento, liquidez e ciência quanto a oportunidades de mineração no Brasil; 

o   Há recursos financeiros disponíveis no Brasil, precisamos trazê-los para nosso lado: processo 

educativo sobre o que é, riscos, vantagens e potenciais  de se investir em mineração; 

o   Preparação e adequação das empresas. 

•   Guia Técnico CBRR  e Profissional Registrado como ponto central dando credibilidade a investidores;  

•   Objetivo de em 24 meses listar novas empresas;  

•   GT iniciará busca por mineradoras interessadas; 

•   Perfil ideal para listagem: 

o   Ativo no Brasil; 

o   Empresa em produção: EBITDA +R$15 milhões por ano com potencial de crescimento; 

o   Licenças/autorizações ambientais e de lavra vigentes;  

o   Recursos e Reservas padrão CBRR; 
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Conclusão 
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•    A certificação dos padrões técnicos para divulgação de recursos e reservas minerais são uma 

realidade mundial do setor; 

•    Países / empresas que não adotarem esta metodologia perderão cada vez mais competitividade e 

atratividade para investimentos em pesquisa mineral; 

•    Aceitação da CBRR por parte da CRIRSCO é um marco crucial para nosso setor, auxiliando o 

desenvolvimento do patrimônio mineral Brasileiro, sempre visando o fomento à pesquisa e produção 

mineral e consequente criação de riqueza para a Nação e partes interessadas.  

 

 

  

CREDIBILIDADE & FOMENTO | Simexmin 2016 

    

Trazendo Credibilidade ao Setor Mineral Brasileiro 



Felipe Holzhacker Alves 

Presidente CBRR 

presidente@cbrr.org.br  

Grato 
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