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A brilhante carreira de 30 anos na iniciativa privativa - em cargos de ge-
rência e diretoria na maior produtora de minério de ferro do mundo e se-
gunda maior mineradora global, entre outras ocupações de mercado - com 
certeza, não o preparou para as limitações de recursos e para os morosos 
tempos de resposta a demandas cuja prioridade exigiriam, por si só, um 
retorno senão imediato, ao menos mais ágil.
Ainda assim, após um ano, completado em 1º de agosto, de sua posse 
como diretor-presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
- CPRM (Serviço Geológico do Brasil), o geólogo Eduardo Jorge Ledsham 
considera estar sendo “uma honra e um aprendizado trabalhar com pes-
soas que dedicaram suas vidas e carreiras à área pública, vencendo com 
coragem e persistência todas as barreiras”. E, realmente, trata-se de uma 
equipe de primeira linha: são 1.800 profissionais, a grande maioria com ní-
vel superior e mais de 350 deles com mestrado e outros 180 com doutora-
do. Também invejável é o acervo de levantamentos geológicos, geofísicos 
e geoquímicos acumulados pela empresa em seus 48 anos de existência: 
são mais de 6 terabytes só em arquivos digitais.
Nesta entrevista exclusiva a In the Mine, Ledsham fala do novo planeja-
mento quinquenal da companhia, de sua conformação à nova lei das esta-
tais e do estatuto social, em elaboração, que será submetido ao Conselho 
de Administração e à Assembleia Geral da empresa em outubro próximo. 
Mas é notável seu entusiasmo pelos projetos em desenvolvimento ou pla-
nejados para os próximos anos, assim como pela recente criação do ins-
tituto de inovação e tecnologia que, percebe-se, deve se tornar uma das 
marcas fortes de sua gestão.
Recomendando coragem e persistência a jovens geólogos e citando como 
sua maior realização profissional ter sempre participado de times vence-
dores, Ledsham tem também muita consciência de sua missão: “Busquei 
trazer um pouco da minha experiência e uma visão de futuro para uma 
instituição de grande valor: o Serviço Geológico do Brasil.

UM GESTOR A SERVIÇO

“A CPRM 
deve estar 
em linha com 
a  orientação 
de governo: 
deixar de ser 
intervencionista 
e se tornar uma 
incentivadora de 
oportunidades 
para 
investimentos 
no Brasil”
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ITM: Como estava a CPRM há um ano, quando 
o senhor assumiu a presidência?
Ledsham: Na época, me dediquei a conhecer a fun-
do a empresa e suas 13 unidades no País. Ao mes-
mo tempo, realizamos uma pesquisa interna, para 
avaliar o clima organizacional e as expectativas dos 
empregados, e uma pesquisa externa para aferir, 
junto à sociedade, a percepção dos 
produtos que a CPRM entrega. O 
resultado dessas pesquisas apontou 
que, apesar de considerada relevan-
te para o desenvolvimento do país, 
a companhia não vinha cumprindo 
plenamente sua missão institucional 
e era vista como pouco transparente 
e inacessível à sociedade. Afloraram 
também críticas quanto à dificulda-
de de acesso aos dados brutos e ao 
prazo para a entrega dos produtos, 
considerado longo.

ITM: Quais eram os principais 
desafios, então, diante desse diagnóstico?
Ledsham: De forma geral, eram quatro desafios: 
fortalecer os mecanismos de gestão buscando de-
finir prioridades; alinhar os produtos com as ex-
pectativas da sociedade; otimizar procedimentos 
para dar celeridade e transparência aos processos 
e disponibilizar todo o acervo de dados da CPRM 
para a sociedade,  em linha com a orientação de 
governo: deixar de ser intervencionista para se 
tornar uma incentivadora de oportunidades para 
investimentos no Brasil.

ITM: Quais avanços o senhor destacaria em sua gestão?
Ledsham: Um primeiro passo foi a elaboração 
do Planejamento Estratégico para os próximos 5 
anos e a definição das diretrizes para reestrutura-
ção organizacional e desenvolvimento das lide-
ranças. Também atualizamos a missão da CPRM: 
gerar e disseminar conhecimento geocientífico 
com excelência, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. Ou seja: ser referência na 
geração de conhecimento e no desenvolvimento 
de soluções efetivas em Geociências para o bem-
-estar da sociedade brasileira.

ITM: E quais são as estratégias para alcançar 
esses resultados?
Ledsham: Definimos os seguintes impulsionado-
res: comprometimento na entrega de valor para a 
sociedade; governança e gestão; inovação e tecno-
logia através de parcerias e valorização das pesso-
as. O papel do Serviço Geológico do Brasil é funda-

mentar a tomada de decisão para o 
planejamento territorial, ambiental, 
mineral e de recursos hídricos no 
País. Por isso, o foco da empresa 
deve ser o ordenamento territorial 
e o uso racional dos recursos na-
turais, a prevenção dos desastres 
naturais e a mitigação de suas con-
sequências, caso ocorram, o desen-
volvimento das atividades do setor 
mineral e o aumento da disponibi-
lidade hídrica. Além disso, temos 
que reduzir a percepção de risco 
geológico para o investidor através 
da disponibilização de informações 

e dados técnicos criveis e que suportem a geração 
de novas oportunidades.

ITM: Como a CPRM se adequou às exigências 
da nova lei das estatais?
Ledsham: Foram criados grupos de trabalho visando 
a implementação de itens relevantes da nova lei, que 
busca a modernização da legislação de licitações e 
contratos, a transparência da gestão pública, o com-
bate à corrupção e a adoção de procedimentos mais 
rápidos e eficientes, de modo a se aprimorar a atua-
ção das estatais. Com isso, novos conceitos começam 
a fazer parte do dia a dia da empresa. Entre eles, 
Comissão de Elegibilidade, Governança Corporativa, 
Compliance, Gestão de Risco, Corregedoria, Códi-
go de Conduta e Integridade e Comitê de Auditoria 
Estatutário. Todos suportados por um novo Estatuto 
Social, que está sendo elaborado e será submetido à 
aprovação do Conselho de Administração e da As-
sembleia Geral da companhia em outubro próximo.

ITM: Também vem ocorrendo uma disponibili-
dade mais frequente de dados, não?
Ledsham: Esse foi outro avanço significativo que 
tivemos. É o caso dos resultados dos projetos Dia-
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mante Brasil, Lítio, Recursos Minerais para Cons-
trução Civil em municípios como Florianópolis 
(SC), São Luiz (MA) e Recife (PE) e de Rochas Or-
namentais, no Espírito Santo. Também reformata-
mos o GEOSGB, banco de dados da CPRM, para 
disponibilizar todos os levantamentos geofísicos, 
geológicos e geoquímicos de nosso acervo. São 
quase 7 milhões de amostras de geoquímica e uma 
cobertura de 95% do cristalino por levantamento 
aerogeofísico, totalizando mais de 6 terabytes de 
arquivo digital. Em outra frente, em julho último, 
anunciamos a criação de uma fundação científico-
-tecnológica, com um núcleo de inovação e tecno-
logia em tectônica, geofísica, geoquímica e recursos 
dos continentes e oceanos, a partir de três linhas de 
pesquisa: evolução continental e sistemas minerais; 
geologia marinha e análises de bacias e hidrosfera, 
solo e meio ambiente.

ITM: Em quais projetos a CPRM está trabalhando?
Ledsham: Nosso portfólio atual compreende 277 
projetos distribuídos em três gran-
des áreas: geologia e recursos mi-
nerais, hidrologia e hidrogeologia, 
gestão territorial e meio ambiente. 
Nos programas de levantamento 
geológico, geofísico e geoquímico, 
nossas prioridades são áreas de re-
levância mineral, como as provín-
cias de Carajás (PA), Quadrilátero 
Ferrífero (MG), Nova Brasilândia e 
Peixoto de Azevedo (MT), além de 
abrir novas fronteiras. Outro projeto 
prioritário é a recuperação da bacia 
carbonífera da região de Criciúma 
(SC), onde há mais  de 1.100 ha de 
áreas degradadas por antigas operações de carvão.

ITM: E na área de hidrologia e hidrogeologia?
Ledsham: Também temos um programa importante 
para aumento da oferta hídrica no semiárido nor-
destino por meio de fontes permanentes de abas-
tecimento.  Esse programa cobre a recuperação e 
perfuração de poços em bacias sedimentares dos es-
tados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Piauí. Sua primeira fase 
- de recuperação de poços - está em andamento. É 

importante destacar que a CPRM detém um sistema 
de controle de águas superficiais e subterrâneas com 
cerca de 288 mil poços cadastrados. Também dispõe 
de um sistema de alerta de cheias, com acompanha-
mento diário em diversas bacias como as dos rios 
Acre, Madeira, Doce e Amazonas, além do Pantanal. 
Toda a base de dados desses sistemas encontra-se 
disponível para acesso online no site da empresa.

ITM: Também há avanços na área de ordena-
mento territorial?
Ledsham: Sim. Nos últimos anos, um grande es-
forço tem sido feito na elaboração de mapas de 
ordenamento territorial (setorização, suscetibilidade 
e cartas geotécnicas), com o mapeamento em deta-
lhe de quase 1.300 municípios, buscando a preven-
ção de desastres naturais. Atualmente, cerca de 50 
municípios estão sendo mapeados e diversas ações 
são realizadas em áreas que estão ou estiveram sob 
risco de ocorrência desses desastres. 

ITM: E na geologia marinha?
Ledsham: Esse é outro projeto re-
levante: a prospecção e exploração 
de depósitos marinhos na platafor-
ma continental brasileira e na área 
do Atlântico Sul e equatorial. Ele 
tem um forte potencial para iden-
tificar novos depósitos e posicionar 
o  país estrategicamente no mun-
do geopolítico. Nos próximos anos, 
ainda, outra meta é o conhecimento 
da  subsuperfície, ampliando opor-
tunidades para mineração, água, 
energia e alocação de resíduos. 
Para isso, contamos com tecnolo-

gia e inovação, capazes de fornecer novos dados 
e meios para modelar e prever processos geológi-
cos em subsuperfície, suportar grande esforço no 
monitoramento dessas áreas e realizar investigações 
geofísicas e geoquímicas de alta resolução.

ITM: Como está a licitação prevista para ocor-
rer este ano de 4 depósitos minerais?
Ledsham: São quatro projetos para licitação que 
incluímos no Programa de Parcerias de Investimen-
tos (PPI), coordenado pelo governo federal: Fosfato 
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de Miriri, nos estados de Paraíba e Pernambuco; 
Palmeirópolis, de sulfetos polimetálicos (Cu, Zn, 
PB, Cd, Ag e Au), no Tocantins; Candiota, de car-
vão, no Rio Grande do Sul e Bom Jardim, de cobre, 
em Goiás. Devido ao atraso nas auditorias externas 
realizadas, a publicação da licitação dessas áreas 
foi adiada deste semestre para o primeiro semestre 
de 2018. O cronograma detalhado 
será divulgado em novembro próxi-
mo e as empresas interessadas terão 
acesso a um data room e prazo para 
elaboração de suas propostas. 

ITM: Qual será o modelo de lici-
tação?
Ledsham: Será baseado na maior 
proposta de investimento para con-
clusão do estudo de viabilidade em 
dois anos. É importante destacar 
que todas essas áreas foram cober-
tas por um programa de sondagem 
com potencial em aberto para ex-
tensões laterais e em profundidade. 
Em sua apresentação em road shows no Brasil e no 
exterior, cerca de 28 empresas juniores e médias, 
além de fundos de investimento nacionais e inter-
nacionais já demonstraram interesse em participar 
da concorrência. Além delas, a CPRM possui 376 
direitos minerários requeridos entre 1970 e 1990 
e distribuídos em 30 projetos. Também para 2018, 
está programada a oferta de pelo menos dois deles, 
um de diamante e outro de ouro.

ITM: Como o senhor avalia a repercussão nega-
tiva sobre a extinção da RENCA?
Ledsham: Não acredito que tenha sido por falta de 
transparência do governo. Com certeza, a polêmica 
seria menor se tivéssemos nos comunicado melhor 
com a sociedade, mas faltou um debate qualificado. 
A imprensa, que também tem um papel fundamen-
tal de buscar a verdade e evitar que apelos à emo-
ção ou crenças pessoais se sobreponham aos fatos 
objetivos, acabou multiplicando a desinformação. 
Uma consulta técnica ao Serviço Geológico ou a 
ANM mostraria que o decreto disponibiliza para mi-
neração menos de 8% de todo o polígono da REN-
CA, que é uma reserva mineral e não ambiental. 

Consequentemente, sua extinção não afeta o cum-
primento da legislação ambiental brasileira numa 
área permeada de unidades de conservação, reser-
vas indígenas e zonas de fronteira. Está muito claro 
no decreto de extinção que apenas as áreas livres 
dessas restrições estarão disponíveis para pesquisa.

ITM: A reação desproporcional 
também demonstra o desconhe-
cimento da sociedade em rela-
ção à mineração?
Ledsham: Sem dúvida. Há a ne-
cessidade de esclarecer para a so-
ciedade a relevância da mineração, 
em especial para o nosso País. O 
setor mineral responde por cerca 
de 4% do PIB, o equivalente a 20% 
da balança comercial em 2016. A 
sociedade atual tem uma demanda 
crescente por minérios. Quase tudo 
que nos cerca está associado a al-
gum bem mineral. O impacto para 
as comunidades locais, com gera-

ção de emprego, renda e tributos, assegura aos mu-
nicípios mineradores um dos maiores IDHs (Índice 
de Desenvolvimento Humano) do Brasil.

ITM: A CPRM chegou a realizar alguma pesqui-
sa mineral na RENCA? 
Ledsham: O decreto de criação da RENCA instituiu 
que a CPRM era a única empresa que poderia fazer 
pesquisa geológica na região. Entre 2002 e 2003, 
foram realizados levantamentos geológicos, geo-
químicos e geofísicos ali, identificando áreas com 
potencial para mineralização de cobre e fosfato. 
Esses levantamentos foram revistos novamente en-
tre 2016 e 2017, identificando áreas com potencial 
mineral fora das áreas de conservação, indígenas e 
de fronteiras. É necessário, agora, uma nova cam-
panha de campo para atualizar o conhecimento, 
em especial devido ao crescimento dos garimpos, 
que expuseram a mineralização gerando novas in-
formações. 

ITM: Em sua opinião, quais são os principais 
desafios para a retomada da pesquisa mineral 
no Brasil?
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Ledsham: Quando recebi o convite para fazer par-
te do time do Ministério de Minas e Energia (MME), 
liderado pelo ministro Fernando Coelho Filho junto 
com o secretário Vicente Lôbo, de Geologia, Mine-
ração e Transformação Mineral, e o Diretor da ANM 
(Agência Nacional de Mineração), Victor Bicca, co-
locamos como meta elaborar e implementar o plano
de revitalização da mineração. Esse plano deveria 
trazer estabilidade jurídica ao setor, celeridade aos 
processos relativos à pesquisa mineral e geração 
de novas oportunidades de  investimento, além de 
colocar o Serviço Geológico como braço de cresci-
mento do País. As três medidas provisórias que es-
tão sob análise do Congresso são parte desse plano 
e foram fruto de várias discussões entre agentes do 
setor mineral, sem descumprir os limites hoje exis-
tentes mas, sem dúvida, plantando sementes para 
melhorias futuras.

ITM: O senhor sempre teve posições de desta-
que em empresas privadas de mineração, par-
ticularmente na Vale. Como se sente do outro 
lado da mesa?
Ledsham: Depois de mais de 30 anos na iniciati-
va privada, a experiência na área publica realmente 
tem sido um dos maiores desafios de gestão, pois as 
ferramentas disponíveis são limitadas e os tempos 
de resposta  estão abaixo das expectativas. Por ou-
tro lado, também tem sido uma honra e um aprendi-
zado trabalhar com pessoas que dedicam suas vidas 
e carreiras à área pública, vencendo com coragem 
e persistência todas as barreiras. De minha parte, 
busquei trazer um pouco da minha experiência e 
uma visão de futuro para uma instituição de grande 
valor: o Serviço Geológico do Brasil 

P E R F I L
Nasceu em: 07/06/1962, em Belo Horizonte (MG)

Mora em: Belo Horizonte 

Trajetória Acadêmica: Geólogo, na turma de 1985 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
MBA em Finanças, pelo IBMEC (1994), e em 
Gestão, pela Fundação Dom Cabral (1997); Pós 
Graduação em Avaliação de Empresas e Projetos, 
pela FGV-Rio (1997); Especialização em Estratégia 
e Avaliação Econômica, na Warton School, EUA 
(2000) e em Gestão e Liderança no MIT, EUA 
(2005) e no IMD, Suiça (2007).

Trajetória Profissional: Vale, como geólogo para 
Exploração Mineral em Carajás, Pará (1986/91); 
gerente de Avaliação Técnica de Projetos de 
Exploração Mineral (1991/93); gerente de Negócios 
de Projetos de Exploração Mineral (1993/2001); 
gerente de Avaliação de Negócios Minerais 
no Brasil (2002/04); diretor de Exploração e 
Desenvolvimento de Projetos Minerais (2005/07); 
diretor global de Exploração e Desenvolvimento 
de Projetos, Energia e Fertilizantes (2008/09) e 
diretor executivo de Exploração, Desenvolvimento 
e Implantação de Projetos, Energia e Fertilizantes 
(2010/11); na B&A Mineração, como CEO e CFO 
(2012/15); Consultor (2015/16) e na CPRM, como 
diretor-presidente (desde agosto/2016).

Família: A maior alegria da minha vida - minha 
esposa, Marília Magalhães, e meus filhos Carolina 
e João Pedro 

Hobby: Esportes em geral

Um ídolo: Ayrton Senna

Maior realização: Ter sempre feito parte de times 
vencedores

Uma definição para a mineração: O sucesso 
na mineração só é alcançado com resiliência, 
persistência, humildade e respeito ao meio 
ambiente e às comunidades

Um “conselho” a jovens geólogos: Diversifiquem 
as experiências, pois a geologia é talvez uma das 
únicas ciências que permite ver o mundo de uma 
forma holística. Coragem e persistência

EDUARDO JORGE 
LEDSHAM.


