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Dinâmica de Mercado
▪ Fluxo de capital para qualquer setor depende de:
▪ Governo (políticas & direcionamento)
▪ Empresas privadas (organização & qualidade)
▪ Investidores (rentabilidade & conhecimento)

▪ Mineração é mais um setor dentro de mais um país como alternativa de
investimento. Capital é movel e sem fronteiras. Porque ele deveria vir para
junior mining no Brasil?
▪ Selic a 12,25% a.a.; assumindo ciclo médio investimento na mineração de
8 anos = taxa composta de 150%
▪ i.e. = R$1 investido hoje na selic serão R$2,50 com baixíssimo risco.
▪ Junior mining brasileiro precisa entregar resultados melhores que estes!!!
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Há Capital? Fatos & Números
▪~US$300.000.000 captados por empresas juniores na TSX/ASX para
investimento no Brasil Q1/2017;
▪

Assumindo corretagem 6% + 6% são US$35M = R$100.000.000 em
taxas para brokers

▪PIB estado de SP de US$600B = Chile + Peru + Equador + Uruguay +
Bolivia;
▪Brasil tem 200,000 “individuos de alta renda”. Total de US$1 trilhão em
ativos (US$5M por investidor)
▪Fundos Private Equity brasileiros investiram R$100B em 2016
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Realidade
▪ Capital não é o problema, há amplo e diverso universo de investidores.

▪ Estrangeiros estão voltando => estabilidade e previsibilidade governo.
▪ Onde estão nossos bancos/ boutiques de investimento?

▪ oportunidade não sendo aproveitada
▪ Nossas empresas estão organizadas e preparadas para receber
investimentos?
▪ Nossos empreendedores / empresários estão dispostos a ter sócios?
▪ estão preparados e vender parte de sua empresa a investidor sabendo que buscam
SELIC + XX a.a. ?
▪ private equity estabelecido para grande empresas busca 25% a.a.
▪ Investidores

locais não conhecem setor mineral e muito menos juniors e
exploração mineral.
▪ Não entendem o ciclo e como se cria valor. Foco em fluxo de caixa. Percepção de
risco licenciamento e execução .
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Conclusão

???
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Perguntas ?
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