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RESUMO 

Tendo em vista a participação expressiva da indústria de minério de ferro na 

economia do país, é de grande valor que as empresas do ramo se tornem competitivas 

no mercado. Sendo assim, seus gestores estão em constante busca de análises que 

permitam tomar decisões visando a redução de custos. 

Buscando este objetivo, o presente trabalho tem como resultado a elaboração de 

um modelo de regressão múltipla para a estimação do custo de produção a partir dos 

indicadores de performance dos processos de produção. Realiza-se então um estudo 

de caso aplicado em uma mina de ferro situada em território nacional, resultando em 

uma equação de estimação cujas variáveis independentes são os indicadores mais 

relevantes para seus processos. 

Este tipo de estudo possibilita a associação dos processos operacionais com os 

resultados financeiros da empresa. Dando aos gestores mais uma ferramenta para 

análise da importância dos KPI’s nos seus custos, de modo que possam avaliar 

métodos para otimização de processos e melhoria do gerenciamento de custos.  

 

Palavras-chave: Mineração, Regressão Múltipla, KPI, Custo de Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Given the significant participation of the iron ore industry in the country’s economy, 

it is of great value that the companies in this industry become competitive in the market. 

Therefore, its managers are constantly searching for analyzes that allow decisions to 

be taken in order to reduce costs. 

Seeking this objective, the present work results in a multiple regression model for 

estimating the cost of production from the key performance indicator. A case study is 

carried out in an iron ore mine located in the national territory, resulting in an estimation 

equation whose independent variables are the most relevant indicators for its 

processes. 

This type of study allows an association of operational processes with the financial 

results of the company. Giving managers another tool to analyze the importance of 

KPI’s in their costs, so they can select methods for optimizing processes and improving 

cost management. 

 

Keywords: Mining, Multiple Regression, KPI, Production Cost. 
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1. Introdução  

1.1. Contexto 

A mineração tem participação essencial na economia brasileira, representando 

aproximadamente 5% do PIB industrial do país, de acordo com o relatório do IBRAM 

de 2015. Com o atual cenário de crise no setor, se torna cada vez mais necessário a 

busca por reduções de custos associados à produção mineral. 

Dentro dos produtos de origem mineral que compõem as exportações do setor 

brasileiro, o minério de ferro é o mais relevante, como pode-se observar na Tabela 1. 

Sendo assim, é de grande importância para a economia do país que as empresas 

nesse ramo se tornem cada vez mais competitivas frente aos concorrentes 

internacionais. 

Tabela 1: Exportações do setor mineral em Bilhões de US$ 

 

Fonte: AliceWeb/MDIC 

Buscando este objetivo, as organizações se deparam com o desafio de associar 

o seu custo de produção com os diversos indicadores de performance acompanhados 

na atividade de extração e beneficiamento do minério de ferro. Portanto, o presente 

estudo propõe a elaboração de um modelo de regressão múltipla para a estimação do 

custo de produção a partir desses indicadores, tendo como resultado uma análise da 

integração dos processos operacionais com os resultados financeiros da empresa. 

 

 

Produtos de Origem Mineral 2013 2014 2015

Minérios de ferro 32,49 25,82 14,08

Ouro 2,67 2,32 2,32

Minérios de cobre 1,83 1,81 1,98

Nióbio 1,61 1,74 1,57

Minérios de alumínio 1,30 1,28 1,21

Rochas Ornamentais e de Revestimento 0,34 0,27 0,27

Caulim 0,22 0,21 0,20

Minérios de manganês 0,26 0,23 0,15

Outros (Zinco, Enxofre, Carvão, etc.) 0,01 0,01 0,01

Total Geral 40,73 33,68 21,78
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1.2. O Problema 

Segundo a classificação adotada pela ONU (2016), define-se mineração como a 

extração de minerais que se encontram naturalmente em estado sólido (carvão e 

minérios), líquido (petróleo) ou gasoso (gás natural). A extração pode ser obtida por 

mineração subterrânea ou de superfície (ditas a céu aberto) ou a partir da operação 

de poços. Neste conceito inclui-se todas as atividades complementares destinadas à 

preparação dos materiais para a comercialização, por exemplo, britagem, moagem, 

limpeza, secagem, triagem, concentração de minérios, liquefação de gás natural e 

aglomeração de combustíveis sólidos.   

Todas as etapas descritas na definição acima possuem um custo associado, e a 

redução dos mesmos tem se tornado prioridade para as empresas mineradoras. O 

preço de minério de ferro vem apresentando declínio nos últimos anos, conforme 

demostrado no Gráfico 1. Com isso, as organizações se veem motivadas a buscarem 

um custo de produção cada vez menor, para que se obtenha um lucro razoável.  

Gráfico 1: Evolução do preço do minério de ferro 

Fonte: IndexMundi, dezembro 2016 

Na empresa estudada são conhecidos todos os componentes que agregam valor 

ao custo de produção de minério de ferro, porém não existem estudos que associem 

os indicadores de performance da atividade mineradora a este custo de produção. 

Isso impossibilita as áreas estratégicas de tomarem decisões mais aprofundadas e 

embasadas. Para isso, foi selecionada como objeto de estudo uma mina de ferro 

localizada em território brasileiro, utilizando como exemplo indicadores significantes 

para o seu processo e seu custo de produção. 
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1.3. Objetivo 

A finalidade do trabalho é analisar os indicadores de performance acompanhados 

em uma mina de ferro e associá-los às variações observadas no seu custo de 

produção. Ao avaliar uma série histórica, pode-se obter dados que possibilitem uma 

correlação direta entre a variação desses indicadores e a variação do custo. Sendo 

assim, tem-se como objetivo final a elaboração de um modelo de regressão múltipla 

cuja variável dependente é o custo e as variáveis independentes são os indicadores. 

A organização em questão possui grande gestão sobre esses indicadores, e 

também sobre seu custo, porém o estudo das relações entre eles ainda é pouco 

desenvolvido e pouco preciso. Deste modo, o intuito deste estudo é evidenciar um 

modelo que possa ser usado para tomada de decisões de gestores das empresas do 

ramo. 

1.4. Delimitação do Trabalho 

O presente trabalho se delimita ao estudo de uma mina de ferro específica situada 

em território brasileiro. Portanto, todos os indicadores de performance e o custo de 

produção são exclusivos a esta mina, não podendo ser generalizado às demais. 

Adicionalmente, o sistema de custeio e de mensuração dos indicadores se referem à 

empresa estudada, logo, estes podem ter comportamentos diferenciados em outras 

organizações. 

1.5. Importância do Estudo 

A importância do minério de ferro para a economia brasileira é evidente, 

representando mais de 60% das exportações da indústria extrativa mineral, como foi 

demonstrado na Tabela 1. Analisando em detalhe o segundo semestre de 2015, as 

exportações do produto totalizaram R$ 26,1 bilhões, de acordo com dados do site 

oficial de estatísticas de comércio exterior do governo brasileiro (AliceWeb). Os 

percentuais de exportação por produto podem ser observados no Gráfico 2. Assim 

sendo, um estudo que possibilite maiores análises sobre performance e possíveis 

reduções de custo é de extrema relevância para as empresas que comercializam 

minério de ferro.  
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Gráfico 2: Distribuição das exportações por produto (2º/2015)

 

Fonte: AliceWeb/MDIC 

A mineração é uma indústria global presente em diversos países, tendo grande 

importância para o produto interno bruto (PIB) dos mesmos. Na Tabela 2 pode-se 

observar como a produção de minério de ferro mundial é dividida entre esses diversos 

países. 

Tabela 2: Produção de minério de ferro por país em milhões de toneladas 

 

Fonte: U.S. Geological Survey 

 As mineradoras brasileiras têm fortes concorrentes estrangeiras, como as 

empresas anglo-australianas Rio Tinto e BHP Billiton. Portanto, análises que 

favoreçam vantagens competitivas a empresas brasileiras não só beneficiam as 

mesmas, mas também a economia do país, com geração de emprego e renda para a 

população.  

Ferro
61,3%

Ouro
10,3%Nióbio

6,4%

Cobre
8,2%

Pedras
4,6%

Alumínio
1,4%

Manganês
0,7%

Caulim
0,8%

Outros 
6,4%

País 2013 2014 2015

China 1450 1510 1380

Australia 609 774 824

Brasil 317 411 428

Índia 150 129 129

Russia 105 102 112

Ucrânia 82 68 68

África 72 81 80

Estados Unidos 53 56 43

Iran 50 33 33

Canadá 43 44 39

Outros 176 215 187

Total Geral 3107 3423 3323
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1.6. Organização do estudo 

Com o objetivo de apresentar o estudo de caso de forma clara, o projeto foi dividido 

da seguinte forma: 

O primeiro capítulo se refere à introdução e contextualização do tema, onde é 

exposta a situação econômica do setor de extração mineral, e abordada a 

necessidade crescente de se reduzir custos. É apresentada a situação-problema e os 

objetivos do projeto, que se resumem em uma proposta de associar os indicadores de 

performance aos custos de produção apurados. A importância do estudo também é 

descrita e assegurada com base em estatísticas atuais. 

No capítulo dois é apresentada a revisão bibliográfica do tema estudado, através 

de pesquisas na literatura existente. São mapeados os panoramas da indústria de 

extração mineral e especificamente da indústria de extração de minério de ferro. São 

definidos os conceitos de gestão de indicadores, competitividade, cadeia de valor, 

contabilidade gerencial, sistemas de custeio, e por fim, correlação e regressão. 

No terceiro capítulo faz-se a descrição da metodologia utilizada, apresenta-se a 

classificação da pesquisa assim como sua estrutura, e define-se a população e 

amostra utilizadas. Neste capítulo também são determinados a coleta, tratamento e 

análise dos dados, bem como as suas limitações. 

O quarto capítulo diz respeito ao estudo de caso realizado no trabalho, onde são 

selecionadas uma empresa mineradora brasileira e uma mina de ferro específica para 

aplicação do estudo. Para realização do estudo, são definidos a coleta e modelagem 

dos dados históricos disponíveis para esta mina, incluindo custos e indicadores. 

Posteriormente, os dados são utilizados para composição do modelo de regressão, 

este que passa por diversos testes para comprovar sua validade. 

Por fim, no capítulo cinco se encontram as conclusões sobre o estudo realizado, 

levando em consideração os problemas levantados e os resultados obtidos com o 

estudo de caso. Neste capítulo também é ressaltada a possível utilização do estudo 

para benefícios de empresas do ramo. 
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2. Referencial Bibliográfico 

2.1. Indústria de Extração Mineral  

2.1.1. Níveis de emprego 

De acordo com o relatório da DNPM (2016), os níveis de emprego do setor mineral, 

acompanhados pelo saldo de mão de obra (diferença entre admissões e 

desligamentos) fornecido pelo CAGED, constituem importantes ferramentas na 

análise do desempenho da indústria extrativa mineral do país. Para este estudo, foram 

selecionados os grupos de atividades a seguir: extração de carvão mineral, de minério 

de ferro, de minerais metálicos não ferrosos, de pedra/areia/argila, de outros minerais 

não metálicos e atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás 

natural. 

No final do segundo semestre de 2015, a economia brasileira apresentou um saldo 

de quase 40 milhões de postos de trabalho. A partir da análise do Gráfico 3 pode-se 

perceber que os empregos no brasil registraram queda por três semestres seguidos. 

Gráfico 3: Saldo ajustado e estoque semestrais de mão de obra do Brasil. 

Fonte: CAGED (MTE) 
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Analisando agora a indústria extrativa mineral brasileira, pode-se observar que no 

final do segundo semestre de 2015 foi responsável por 179 mil postos de trabalho, 

representando uma queda de 3,4% em comparação com o semestre anterior. O setor 

de extração mineral apresenta comportamento similar ao observado nos níveis de 

emprego agregados do Brasil, estando em queda desde o final do primeiro semestre 

de 2014, estando agora 8,4% abaixo do nível desse período, como demonstrado no 

Gráfico 4. 

Gráfico 4: Saldo ajustado e estoque semestrais de mão de obra do setor de extração mineral 

(exceto petróleo e gás). 

Fonte: CAGED (MTE). 

Todas as atividades do setor de extração mineral apresentaram saldo de mão de 

obra negativo no segundo semestre de 2015. A atividade de extração de minério de 

ferro representou uma perda de (-1.438) em relação ao final do primeiro semestre de 

2015. 

Analisando os dados de distribuição por estado dos empregos do setor do final de 

2015 a partir do Gráfico 5, pode-se observar que a região Sudeste é a principal 

empregadora, representando 52,1% do total. Em seguida, vêm as regiões Nordeste 

(14,9%), Norte (13,2%), Sul (11,6%) e Centro-Oeste (8,2%). Dos estados com maior 

representação, Minas Gerais e Pará concentram cerca de metade de seus empregos 

do setor na extração de minério de ferro. 
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Gráfico 5: Distribuição do estoque de mão de obra do setor de extração mineral (exceto 

petróleo e gás) (dezembro/2015) 

Fonte: CAGED (MTE) 

2.1.2. Comércio exterior 

De acordo com os dados da DNPM, o comércio exterior da Indústria Extrativa 

Mineral (I.E.M) no segundo semestre de 2015 teve expressiva queda no valor das 

exportações e do saldo comercial (Gráfico 6). As exportações apresentaram uma 

diminuição de 29,8% em relação ao segundo semestre de 2014, enquanto o saldo 

comercial caiu 35,6% no mesmo período. O processo de redução das contas externas 

da I.E.M vem sendo identificado desde o primeiro semestre de 2014, com 

comportamento semelhante a geração de empregos observada no setor. 

Gráfico 6: Evolução das Exportações de Bens Minerais (em bilhões de US$)

 

Fonte: DNPM, MDIC 
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O principal fator que influenciou a redução da exportação foi o preço médio do 

minério de ferro, que caiu 44,5% entre os segundos semestres de 2014 e de 2015 (de 

U$S 62,8 para U$S 34,8). A grande variação de preço no período ocasionou uma 

queda de 41,3% do valor exportado de minério de ferro, mesmo com o aumento de 

5,7% da quantidade exportada.  

Esse contexto é melhor quando são avaliadas as exportações da I.E.M. na 

moeda nacional. Para essa análise, a exportação de minério de ferro entre os dois 

semestres teve redução de apenas 9,2% (R$ 28,7 bilhões para R$ 26,1 bilhões). Este 

comportamento demonstra a influência da desvalorização cambial sobre a indústria 

de minério de ferro, já que este é comercializado em dólares. 

A queda no preço do minério de ferro vem modificando a composição das 

participações de cada substância exportada pela I.E.M. Enquanto este respondia no 

segundo semestre de 2014 por 73,3% das exportações, no segundo semestre de 

2015 essa participação reduziu para 61,3%.  

Analisando as informações dos principais países de destino das exportações 

brasileiras da I.E.M. do segundo semestre de 2015, observa-se que a China é o 

principal representante, apesar de ter reduzido sua participação de 39,8% para 36,3%, 

em relação ao segundo semestre de 2014. Essa tendência de queda na participação 

da China como principal mercado da I.E.M ocorre em virtude da queda do preço do 

minério de ferro. 

Gráfico 7: Principais Países de Destino das Exportações (2º/2015) 

 

Fonte: DNPM, MDIC 
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2.2. Indústria de Minério de Ferro 

2.2.1. Reservas brasileiras 

Dados da USGS (United States Geological Survey) de 2015 apontam que o Brasil 

está em terceiro lugar nas reservas mundiais de minério de ferro (14,1% do total 

mundial). Esse dado ratifica a importância das empresas do setor estarem bem 

posicionadas para o sucesso da economia do país. 

Gráfico 8: Reservas mundiais de minério de ferro – 2015 

 

Fonte: USGS – United States Geological Survey 

Analisando as reservas brasileiras por estado, observa-se ver que grande parte 

está localizada em Minas Gerais, seguido por Mato Grosso do Sul e Pará. Juntos, 

esses três estados representam 96,5% das reservas do país. 

Gráfico 9: Reservas brasileiras de minério de ferro por UF – 2015 

 

Fonte: DNPM 
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2.2.2. Extração de Minério de Ferro 

O conhecimento para descrição dos processos desta seção foi obtido na própria 

empresa estudada, a partir de treinamentos, materiais internos e conhecimento prévio 

da autora.  

O processo de extração do minério de ferro é composto por diversas etapas, desde 

a rocha na mina até o produto final. Essas etapas podem ser segmentadas e cada 

uma possui um custo associado, são chamadas então de fases de produção. Após a 

descoberta de jazidas ricas em minério de ferro, a rocha é extraída, fracionada em 

pequenas partes, separadas de substâncias indesejadas e transportada para o 

cliente. Após o estudo de viabilidade de uma mina, será necessário realizar o 

planejamento de lavra, que pode ser entendido como o projeto de evolução da mina. 

Ele prevê os equipamentos, a quantidade de mão de obra e os custos inerentes à 

operação.  

A primeira etapa de mineração é a extração propriamente dita, que pode ser feita 

com escavadeiras ou tratores que raspam a rocha ou com o uso de explosivos.  

Quando o ferro se encontra longe da superfície, se faz necessário o uso de explosivos, 

existindo então duas etapas associadas: perfuração, que é feita com o objetivo de 

posicionar os explosivos no interior da rocha e desmonte, que é a explosão em si, 

gerando fragmentos de rocha. Após a extração, as carregadeiras serão responsáveis 

por lotar as caçambas dos caminhões fora de estrada com os fragmentos de rocha 

produzidos, fase denominada de carregamento. A próxima etapa consiste no 

transporte dessas rochas para a usina por meio dos caminhões. 

 A primeira parada do caminhão fora de estrada é no britador primário. A partir daí, 

tem início um conjunto de operações fundamentais no preparo do bem mineral para 

torná-lo adequado à sua utilização futura pelas indústrias metalúrgica e química, entre 

outras. Essas próximas etapas ocorrem na usina de beneficiamento, cujo objetivo é 

separar o material valioso, contido no mineral, daquilo que não tem utilidade: as 

impurezas. Além de promover essa “limpeza” no minério, máquinas e equipamentos 

entram em ação para deixá-lo com tamanho compatível com as demandas do 

mercado.  
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A primeira operação do beneficiamento é a de fragmentação, que agrupa um 

conjunto de técnicas com finalidade de reduzir as rochas extraídas em tamanhos 

menores. A fragmentação de um material heterogêneo visa liberar os minerais 

valiosos, e no caso de um mineral homogêneo, visa reduzir até à dimensão 

necessária.   A operação de fragmentação compreende diversos estágios que se 

aplicam ao minério, desde a mina, até sua adequação ao processo industrial 

subsequente.  

A fragmentação pode ser subdivida em duas etapas: britagem e moagem. A 

britagem é um estágio no processamento de minério de ferro, que utiliza em 

sucessivas etapas, equipamentos apropriados para a redução das rochas e para a 

liberação de minerais valiosos. No estágio de moagem as partículas são reduzidas, 

pela combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito, a um tamanho adequado 

à liberação do mineral a ser concentrado nos processos subsequentes.  

O minério que sai da fragmentação cai em uma peneira que possui telas de 

diferentes espessuras, permitindo a passagem apenas dos fragmentos, esse estágio 

é chamado de peneiramento. Esta fase do processo de extração do ferro é feita com 

a ajuda de água que retira o excesso de terra em volta do ferro. Além disso, para os 

fragmentos de menores dimensões são utilizados imãs que atraem o ferro para eles. 

Depois de limpo, peneirado e separado por tamanho, o minério de ferro segue para 

as máquinas empilhadeiras, que vai descarregando-o em pilhas separadas pelas 

especificações de cada minério. O minério é armazenado nas pilhas para futuro 

transporte por meio de trens ou caminhões até os portos ou clientes finais. 

Além de todas as etapas descritas acima, para a composição do custo de minério 

de ferro ainda são considerados os custos de Overhead Operacional e Corporativo. 

Estes representam toda a estrutura que auxilia a produção indiretamente, como as 

áreas de Planejamento Estratégico, Recursos Humanos, Tecnologia, Segurança, 

entre outras. Na figura 1 está representado um esquema das fases e macrofases que 

resultam no custo que será analisado. 
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Figura 1: Esquema das fases que compõem o custo de produção de minério de ferro 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2.3. Indicadores do processo 

Como descrito anteriormente, o processo de extração do minério de ferro é 

composto por diversas etapas. Todas elas possuem um custo associado e indicadores 

de performance que mostram seu desempenho. A partir de acompanhamentos já 

realizados na empresa, foram selecionados alguns indicadores mais significativos 

para os processos descritos anteriormente:  

• Disponibilidade Física - determina o quanto os equipamentos estão 

realmente disponíveis para a operação da mina, indicando o tempo que o 

equipamento está mecanicamente apto para o trabalho. A equipe de manutenção é 

responsável por colocar os equipamentos trabalhando o máximo possível de horas 

dentro da mina. Esse indicador mede a eficiência da manutenção: uma disponibilidade 

física alta é sinônimo de eficácia no trabalho das equipes que colocam os 

equipamentos para operar. 

• Utilização - motivos adversos também afetam a utilização dos 

equipamentos dentro de uma mina. Situações como o almoço do motorista, a fila no 

britador, o abastecimento e até mesmo a chuva, que torna intransitáveis as praças de 

operação e as estradas de acesso. A utilização mostra o uso efetivo dos 

equipamentos, ou seja, o percentual das horas disponíveis para a operação que foram 

realmente trabalhadas. 
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• Produtividade - verifica-se o quanto um equipamento é capaz de produzir 

num determinado número de horas. Dependendo do objetivo final deste equipamento, 

este indicador pode ser determinado por metros/horas trabalhadas (equipamentos de 

perfuração), toneladas/horas trabalhadas (equipamentos de carregamento, transporte 

e máquinas da usina). 

• REM – relação estéril-minério, representa a quantidade de material 

estéril (material sem valor econômico) que deve ser retirada para a obtenção de uma 

unidade de minério. Quanto menor a REM, mais eficiente é o processo, pois menos 

recursos são gastos para extração de material sem valor econômico. 

• Movimentação total – se refere ao volume total movimentado dentro da 

mina, sendo composto pelo minério alimentado na usina, pelo estéril que será levado 

a pilha de descarte e por outras eventuais movimentações necessárias a infraestrutura 

da mina. 

• DMT – distância média de transporte executada para as movimentações 

de minério e estéril. Esse indicador vai variar de acordo com a distância da mina até 

a usina e até a pilha de estéril. Outros importantes KPI associados a DMT são as 

velocidades dos caminhões e o consumo de combustível. 

2.3. Gestão de Indicadores 

Segundo Lima (2005), indicador de desempenho é um conjunto de medidas que 

fornece informações sobre o desempenho de processos e produtos, auxiliando na 

tomada de decisões. Os indicadores precisam ser selecionados com cuidado, pois 

são essenciais para avaliação do desempenho de um processo. 

De acordo com Caldeira (2012), os indicadores de desempenho têm a função de 

medir os resultados de uma empresa para que possam comparar as metas aos 

possíveis desvios de performance. A necessidade da empresa de acompanhar e gerir 

suas informações de performance é cada vez maior, visto que o mercado de minério 

de ferro passa por uma situação difícil. A crescente relevância do monitoramento de 

indicadores tem papel essencial em novas abordagens de gestão, e deve-se 

reconhecer que falar sobre desempenho envolve a utilização de indicadores.  
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São chamados de KPI (Key Performance Indicator) os indicadores chaves de 

performance. Nader (2013), os define como um conjunto de medidas sobre os 

aspectos do desempenho organizacional, críticos para o sucesso atual e futuro de 

uma empresa. São variáveis métricas que precisam possibilitar a comparação de 

melhorias nos processos por meio de medidas do desempenho ao longo do tempo de 

qualquer processo, refletindo os objetivos da empresa. 

2.4. Competitividade 

Em épocas de recessão econômica, competitividade é um dos fatores mais 

importantes a serem considerados na estratégia de uma empresa, podendo 

determinar seu sucesso ou fracasso. 

Para Porter (1986) a estratégia competitiva visa estabelecer uma posição lucrativa 

e sustentável contra as forças que determinam a competição industrial. O desafio 

enfrentado pela gerência consiste em escolher ou criar um contexto ambiental em que 

as competências e recursos da empresa possam produzir vantagens competitivas. 

2.5. Cadeia de Valor 

Para Horngren (1997), a cadeia de valor é a sequência de atividades que 

adicionam utilidades aos produtos ou serviços da organização, sendo elas: 

• Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

• Design de produtos, serviços ou processos 

• Produção 

• Marketing 

• Distribuição 

• Atendimento ao cliente 

O enfoque do estudo será no custo associado a fase de Produção, que pode ser 

considerada a maior atividade agregadora de valor na indústria de extração mineral. 

Segundo Horngren (1997), os esforços contínuos para redução de custo entre os 

concorrentes levaram as organizações a buscar uma redução constante nos custos 

de seus produtos. Os esforços para redução de custo frequentemente se concentram 

em duas áreas chaves. 
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1. Realizar somente atividades que adicionam valor, ou seja, aquelas atividades 

que os clientes percebem como adicionadoras de valor aos produtos ou 

serviços que eles compram 

2. A utilização eficiente de direcionadores de custo naquelas atividades que 

adicionam valor (direcionador de custo é qualquer fator que afeta os custos 

totais). 

2.6. Contabilidade Gerencial 

“A Contabilidade é a ciência que, através de seus princípios e conceitos, registra 

as transações financeiras de forma que permite o controle efetivo do patrimônio de 

uma entidade. ” (SANT’ANNA, 2016) 

Segundo Horngren (1997), o sistema contábil é o principal sistema de informação 

quantitativo em quase todas as organizações, tendo 5 objetivos principais: 

1) Formulação das estratégias gerais e dos planos de longo prazo 

2) Decisões de alocação de recursos com ênfase no produto e no cliente, tanto 

quanto no preço 

3) Planejamento e controle de custo das operações e atividades 

4) Mensuração da performance e avaliação das pessoas 

5) Adequação com a regulamentação externa e as exigências legais da 

publicação dos demonstrativos 

Horgren (1997) também discorre em seu livro sobre as diferenças entre as 

contabilidades gerencial, financeira e de custos. Ele afirma que a contabilidade 

gerencial mensura e relata informações financeiras bem como outros tipos de 

informações que ajudem os gerentes a atingir metas da organização. A contabilidade 

financeira se concentra nos demonstrativos dirigidos ao público externo que são 

guiados pelos princípios contábeis gerencialmente aceitos. Já a contabilidade de 

custo mensura e relata informações financeiras e não-financeiras relacionadas ao 

consumo de recursos pela organização. 

Analisando essas definições, pode-se concluir a importância que a contabilidade 

tem para consolidação do custo de produção do minério de ferro. Este custo deve ser 

preciso e detalhado, para que as decisões sejam embasadas e tomadas 

corretamente. 
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2.7. Sistemas de Custeio 

De acordo com Horngren (1997), pode-se definir três principais sistemas de 

custeio: 

O custeio por absorção, ou custeio pleno, consiste na apropriação de todos os 

custos envolvidos na produção de um produto, sejam eles fixos ou variáveis, 

excluindo-se os gastos não-fabris (despesas). Este método é derivado da aplicação 

dos princípios fundamentais de contabilidade e é adotado pela legislação comercial e 

fiscal no Brasil.  

O custeio variável, ou custeio direto, considera como custo de produção de um 

período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos. Os custos 

variáveis são aqueles que ocorrem de acordo com o volume de produção, ou seja, se 

a produção é aumentada, obviamente aumentam também os custos com mão-de-

obra, compra de matéria-prima, etc. Já os custos fixos vão existir mesmo que não haja 

produção, por isso são consideradas como despesas. 

O método de custeio ABC (activity based costing) tem como base a análise das 

atividades significativas da empresa. Neste método, a apropriação dos custos é 

baseada na premissa de que os produtos de uma empresa requerem a realização de 

atividades; e que estas requerem o consumo de recursos (custos). Os custos são 

derivados relacionando as atividades aos produtos, com base na demanda por tais 

atividades pelo produto ou serviço durante o processo de produção. Portanto, as 

bases de alocação usadas no custeio baseado na atividade são medições das 

atividades executadas, podendo incluir as horas do tempo de ajuste de máquina, o 

número de vezes que isso foi feito etc. 

No caso estudado, o custo de produção do minério de ferro foi formado pelo 

sistema de custeio de absorção. Portanto, todo os custos associados a extração e 

beneficiamento do minério de ferro, como insumos, manutenção, pessoal, energia 

elétrica, combustíveis, equipamentos, entre outros, são considerados no seu custo de 

produção.  
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2.8. Correlação e Regressão 

Para analisar o impacto dos indicadores estudados no custo do minério de ferro, é 

necessário estudar o relacionamento entre as variáveis. De acordo com Correa 

(2003), a relação entre duas ou mais variáveis denomina-se correlação, a utilidade e 

importância das correlações entre duas variáveis podem conduzir à descoberta de 

novos métodos, cujas estimativas são vitais em tomadas de decisões. 

Segundo Larson (2010), existe correlação entre duas variáveis quando uma delas 

está, de alguma forma, relacionada com a outra. Ela está presente quando a alteração 

no valor de uma variável (dita independente) provoca alterações no valor da outra 

variável (dita dependente). 

A partir da construção de um diagrama de dispersão pode-se determinar se a 

correlação existe ou não, e existindo, se ela é positiva ou negativa. Segundo Correa 

(2003), o diagrama de dispersão é um gráfico cartesiano em que cada um dos eixos 

corresponde às variáveis correlacionadas. A variável dependente (Y) situa-se no eixo 

vertical e o eixo das abscissas é reservado para a variável independente (X). A 

configuração geométrica do diagrama de dispersão pode estar associada a uma linha 

reta (correlação linear), uma linha curva (correlação curvilínea) ou, ainda, ter os pontos 

dispersos de maneira que não definam nenhuma configuração linear; nesta última 

situação, não há correlação.  

Após a análise do gráfico de dispersão, se faz necessário a determinação 

matemática do coeficiente dessa correlação. De acordo com Correa (2003), este 

coeficiente pode ser positivo ou negativo, o sinal positivo indica que o sentido da 

correlação corresponde a uma reta de inclinação descendente, e o sinal negativo 

corresponde a uma reta de inclinação ascendente. Uma das formas de medir essa 

correlação é a partir do coeficiente de correlação de Pearson, como demonstrado na 

equação 2.1: 

      (2.1) 
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Em que:  

                             (2.2) 

       (2.3)                   (2.4) 

Além do coeficiente de correlação, para a mensuração da qualidade do modelo 

proposto deve-se também calcular o coeficiente de determinação r2 (no caso de duas 

variáveis) ou R2 (regressão múltipla). Este coeficiente indica quanto da variação de Y 

é explicado pelas variações nas variáveis independentes. Ele diz quanto a linha de 

regressão amostral ajusta-se aos dados, variando no intervalo de 0 a 1 (quanto mais 

próximo de 1 mais adequado é o modelo). A equação do R2 é obtida pela razão entre 

a soma dos quadrados da regressão e a soma dos quadrados total: 

      R2 = SQReg 

                        SQTotal                           (2.5) 

Os coeficientes de correlação e determinação estão fortemente relacionados, 

porém, possuem diferenças conceituais entre si. O primeiro é usado para determinar 

a força da relação entre as variáveis, enquanto o segundo se refere a eficiência da 

equação de regressão proposta. 

Para os casos de regressão múltipla, deve-se também analisar o coeficiente de 

determinação ajustado. Segundo Gujarati (2006), o R2 é uma função não decrescente 

do número de variáveis explanatórias no modelo, ou seja, à medida que o número de 

variáveis dependentes aumenta, quase invariavelmente R2 aumenta e nunca diminui. 

Para comparar dois modelos de regressão, é preciso levar em conta o número de 

variáveis X, o que pode ser feito ao considerar um coeficiente de determinação 

alternativo: 

  R2 ajustado =   1- SQRes /(n-k)  

                                        SQTotal /(n-1)                                 (2.6) 

Onde k = número de parâmetros do modelo, incluindo o termo de intercepto.  
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Outro coeficiente para comparação de modelos de regressão múltipla é o critério de 

informação de Akaike (CIA), que pode ser descrito pela seguinte equação: 

  ln CIA = (
2𝑘

𝑛
)  + ln(

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠

𝑛
)                                         (2.7) 

Este coeficiente é uma medida da qualidade relativa dos modelos estatísticos para 

um dado conjunto de dados, fornecendo um meio para a seleção do modelo. De 

acordo com Gujarati (2006), o critério de informação de Akaike impõe uma medida 

corretiva pelo acréscimo de regressores no modelo, diferenciando-se da análise 

oferecida pelo R² ajustado. Na comparação de modelos, o que possuir menor valor de 

CIA é considerado mais adequado.  

2.8.1. Regressão Linear 

De acordo com Larson (2010), após verificar se a correlação linear é expressiva, o 

próximo passo é estabelecer um modelo que visa prever o comportamento de Y em 

relação a X. Esse modelo é constituído pela equação que mais se aproxima da 

dispersão no diagrama. Na maior parte dos casos, os pontos do diagrama não vão se 

ajustar perfeitamente à curva proposta, havendo uma distância entre o ponto e a 

curva, o que é denominado erro. Quanto menor o erro, mais preciso é o modelo. 

 Um dos métodos que se pode empregar para descobrir a relação entre as 

variáveis é o dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).  Segundo Gujarati (2006), 

este método tem algumas propriedades estatísticas muito atraentes que o tornaram 

um dos métodos de análise de regressão mais poderosos e difundidos. 

Ele tem como base a obtenção de uma equação estimada de tal forma que a 

distâncias entre os pontos do diagrama e a curva sejam as menores possíveis. Por 

esse método, a soma dos quadrados das distâncias entre os pontos do diagrama e os 

respectivos pontos na curva da equação é minimizada, obtendo-se uma relação 

funcional entre X e Y com o menor erro possível. O modelo estatístico do MQO 

consiste na seguinte equação: 

                Yi = α + βXi + ei               (2.8) 

Em que: 

Yi - valor observado para a variável dependente Y no i-ésimo nível da variável 

independente X 

α - constante de regressão, representa a interseção da reta com o eixo Y 
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β - coeficiente de regressão, representa a variação de Y em função da variação de X 

Xi - i-ésimo nível da variável dependente X 

ei - erro associado à distância entre o valor observado Yi e o correspondente ponto 

na curva. 

Para se obter a equação estimada usando o MQO, tem-se: 

  ei = Yi - α + βXi                 (2.9) 

Elevando ambos ao quadrado e aplicando o somatório: 

  ∑  𝑛
𝑖=1 ei

2 = ∑  𝑛
𝑖=1 [Yi - α + βXi]2             (2.10) 

Agora é necessário obter os valores de α e β que minimizem a equação. Derivando 

a expressão chega-se nos seguintes resultados: 

           β = n(ƩXiYi) - (ƩXi)(ƩYi)                         α = ƩYi -  β ƩXi 

              n(ƩXi
2) - (ƩXi)2              (2.11)                                n                   (2.12) 

Uma vez obtidos os valores de α e β, é possível chegar na equação 2.12 estimada: 

      Yi = α + βXi              (2.13) 

2.8.2. Regressão Múltipla 

Segundo Larson (2010), em muitos casos um modelo de previsão mais adequado 

pode ser encontrado para uma variável dependente ao usar mais que uma variável 

independente. Hair et al. (2005) reconhecem a regressão múltipla como uma das 

ferramentas estatísticas mais usadas nas esferas de pesquisa, devido a sua 

capacidade de explicar e prever determinados eventos, baseada em variáveis 

métricas e não métricas.  

Hair et al. (2005) também apontam que os pesos na regressão linear múltipla 

denotam a contribuição relativa das variáveis independentes para a previsão geral e 

facilitam a interpretação sobre suas influências na previsão da variável dependente. 

A forma mais simples do modelo de regressão múltipla é dada pela equação linear, 

conforme mostrado na equação 2.13: 

                Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βkXk + e                   (2.14) 

Nesta equação, Y representa a variável dependente Xk as variáveis 

independentes. O parâmetro α é conhecido como a interseção do plano ou coeficiente 

linear e os parâmetros βk os coeficientes parciais de regressão, esses coeficientes 

determinam a variação em Y por unidade de variação em Xk, quando todas as outras 

variáveis independentes são mantidas constantes. 
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Para os modelos de regressões múltiplas lineares, Gujarati (2006) propõe dois 

métodos para estimação dos coeficientes: o método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO) e o método da máxima verossimilhança (MV). Assim como na 

regressão simples, o MQO consiste na escolha dos valores dos parâmetros 

desconhecidos de forma que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor 

possível. Gujarati (2006) aponta que este método é o mais utilizado para a análise de 

regressão principalmente porque é intuitivamente convincente e matematicamente 

muito mais simples que o da máxima verossimilhança. Além disso, no contexto da 

regressão linear, os dois costumam proporcionar resultados similares. Aplicando o 

método dos mínimos quadrados ordinários pode-se chegar na seguinte equação geral 

para o valor esperado de Y: 

          Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βkXk                         (2.15) 

2.8.3. Pressupostos na Análise de Regressão 

Para que os modelos de regressão linear (simples e múltipla) sejam 

estatisticamente válidos, existem suposições que devem ser satisfeitas. Esta seção 

trata desses pressupostos e de como fazer para certificar-se que eles estão sendo 

atendidos nos modelos analisados. 

2.8.3.1. Linearidade do Modelo 

Segundo Hair et al. (2005), a linearidade representa o grau em que a variação na 

variável dependente é associada com a variável independente. Visto que o conceito 

de correlação é baseado em uma relação linear, esta suposição se torna uma questão 

crucial na análise de regressão. 

Nos modelos de regressão linear simples, este pressuposto pode ser verificado por 

meio de gráficos de resíduo, assim como por meio de testes de não-linearidade como 

o do multiplicador de Lagrange (LM). Para os modelos de regressão múltipla, deve-se 

fazer uso dos gráficos de regressão parcial, onde pode-se observar a relação de uma 

única variável independente com a dependente, um padrão curvilíneo de resíduos 

indica uma relação não-linear entre elas. 
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2.8.3.2. Homocedasticidade  

Este pressuposto preocupa-se com a presença de variâncias desiguais. Para 

atende-lo, é necessário que os resíduos apresentem comportamento aleatório, sem 

padrão. De acordo com Hair et al. (2005), o diagnóstico pode ser feito a partir da 

representação gráfica de resíduos versus os valores dependentes previstos, a sua 

comparação com o gráfico nulo mostra um padrão consistente se a variância não for 

constante. Segundo Gujarati (2006), a verificação desse pressuposto também pode 

ser feita a partir de diversos testes como os de Glejser. Park, Goldfeld-Quandt, 

Breusch-Pagan-Godfrey ou White. 

Corrar et. al (2007) explicam que o conjunto de resíduos referentes a cada 

observação de X deve ter variância constante ou homogênea em toda a extensão das 

variáveis independentes; isto é, a dispersão de Y em relação às observações deve 

manter consistência em todas as dimensões desta variável. Tal característica se 

define como homocedasticidade, ou seja, dispersão homogênea das ocorrências de 

Y em relação a cada observação de X.   

Eles também afirmam que os principais causadores de quebra desse pressuposto 

são a seleção de apenas uma seção dos dados (concentração em um dado intervalo 

de tempo), erro de especificação das variáveis ou da função matemática. 

2.8.3.3. Independência dos resíduos  

Nos modelos de regressão, deve-se assumir que cada valor previsto é 

independente, ou seja, um valor encontrado para a variável Y não impacta no valor 

encontrado da próxima variável Y. Segundo Hair et al. (2005), este pressuposto pode 

ser verificado a partir do uso de gráficos de resíduos em relação a qualquer variável 

sequencial possível, o padrão dos gráficos deve parecer aleatório.  De acordo com 

Gujarati (2006), também pode-se obter essa verificação por meio de testes como os 

de Geary, Durbin-Watson ou Breusch–Godfrey.  

Corrar et. al (2007) ressaltam que a variável Y só sofre influência da própria variável 

X considerada e não dos efeitos defasados de X1 sobre X2 e desta sobre Y. Dito de 

outro modo, os resíduos são independentes entre si e só se observa o efeito de X 

sobre Y, ou seja, não existe autocorrelação residual.  
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2.8.3.4. Normalidade dos Resíduos 

Conforme apresentado por Hair et al. (2005), a violação de suposição encontrada 

com mais frequência é a não-normalidade das variáveis. Para verificação deste 

pressuposto, se faz uso de métodos que visam a constatação da normalidade dos 

resíduos das variáveis independentes. Corrar et. al (2007) ressaltam que a condição 

de normalidade dos resíduos não é necessária para obtenção dos estimadores pelo 

método dos mínimos quadrados, mas sim para a definição de intervalos de confiança 

e testes de significância.  

Segundo Hair et al. (2005), o diagnóstico mais simples é um histograma de 

resíduos, com a verificação visual para uma distribuição que se aproxima da normal. 

Esta análise gráfica geralmente é associada a um teste de normalidade, que têm como 

hipótese nula que a amostra analisada segue a distribuição normal e como hipótese 

alternativa que os dados analisados não são normalmente distribuídos. Logo, deseja-

se a não rejeição da hipótese nula. 

A omissão de variáveis explicativas importantes, a presença de outliers ou a 

definição incorreta da forma funcional da equação podem ser possíveis causas para 

a falta de normalidade dos resíduos. A violação da suposição de normalidade dos 

resíduos faz com que os testes t e F para avaliação dos coeficientes de regressão e 

os intervalos de confiança destes coeficientes sejam afetados, a ponto de invalidar os 

resultados obtidos. 

2.8.3.5. Multicolinearidade 

Este pressuposto diz respeito a análise de correlação existente entre as variáveis 

independentes. Esta análise não se refere a presença ou não de correlação, pois as 

variáveis sempre serão correlacionadas, e sim a mensuração dessa relação, quanto 

menor for o grau, menor serão as dificuldades de interpretação dos resultados. 

Segundo Corrar et. al (2007), a utilização de variáveis independentes altamente 

correlacionadas gera erros-padrão maiores, menor eficiência dos estimadores, 

estimativas mais imprecisas, estimadores sensíveis a pequenas variações nos dados 

(gerando dificuldade na separação dos efeitos de cada uma das variáveis). 
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3. Metodologia 

3.1. Classificação da pesquisa 

Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um 

problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é 

realizada quando se tem um problema e não se têm informações para solucioná-lo 

(Silva e Menezes, 2005). 

Silva e Menezes (2005) também destacam que a pesquisa pode ser classificada 

de diversos pontos de vista: natureza; forma de abordagem do problema; objetivos; 

procedimentos técnicos.  

Do ponto de vista da natureza:  

• Básica - objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência 

sem aplicação prática prevista; 

• Aplicada - objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à 

solução de problemas específicos.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema:  

• Quantitativa - considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o 

uso de recursos e de técnicas estatísticas; 

• Qualitativa - considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  

Do ponto de vista de seus objetivos: 

• Exploratória - visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas 

a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão; 
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• Descritiva - visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática; 

• Explicativa - visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque 

explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, 

requer o uso do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do 

método observacional.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos: 

• Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado; 

• Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico; 

• Experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto; 

• Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer; 

• Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de objetos de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento; 

• Pesquisa Expost-Facto: quando o “experimento” se realiza depois dos fatos; 

• Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo; 

• Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas. 

A partir das classificações descritas, pode-se definir esse trabalho como uma 

pesquisa: aplicada, visto que tem como objetivo a solução de um problema específico 

de empresas mineradoras; quantitativa, visto que se faz uso de indicadores numéricos 

e técnicas estatísticas; explicativa, pois se aprofunda no conhecimento visando a 

solução e explicação do problema descrito; bibliográfica, documental e estudo de 

caso. 
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3.2. Estrutura da pesquisa 

Com a finalidade de se atingir o objetivo proposto no capítulo 1, a pesquisa será 

estruturada conforme a Figura 2. 

Figura 2: Estrutura do estudo 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.3. População e amostra 

Será estudada uma empresa mineradora brasileira líder de mercado. O produto 

principal da empresa é minério de ferro e matérias-primas essenciais para a indústria 

siderúrgica.  

A amostra coletada consiste em dados de periodicidade mensal, num horizonte de 

três anos: 2015 e 2016 executados e 2017 orçado. Serão coletados os dados dos 

principais indicadores de performance acompanhados pela empresa, e o custo de 

produção de minério de ferro da mesma. 

3.4. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada pela própria autora durante os meses de julho e 

dezembro de 2016. A coleta foi feita na própria empresa estudada, a partir de 

consultas a documentos, relatórios internos e relatórios divulgados para o público. 

Para a coleta foram utilizados dados secundários, que são aqueles que se encontram 

à disposição do pesquisador em materiais já tratados.  
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3.5. Tratamento e análise de dados 

Segundo Diehl (2004), entre os tipos de estudos quantitativos pode-se citar os de 

correlação de variáveis ou descritivos (os quais por meio de técnicas estatísticas 

procuram explicar seu grau de relação e o modo como estão operando), os estudos 

comparativos causais (onde o pesquisador parte dos efeitos observados para 

descobrir seus antecedentes), e os estudos experimentais (que proporcionam meios 

para testar hipóteses). O estudo em questão se enquadra no de correlação de 

variáveis ou descritivos, onde o objetivo é determinar o grau de relação entre as 

variáveis visando prever seus comportamentos.  

Reis (1996) afirma que a estatística descritiva consiste na recolha, análise e 

interpretação de dados numéricos através da criação de instrumentos adequados: 

quadros, gráficos e indicadores numéricos. O tratamento e análise dos dados desse 

estudo serão feito por meio de análises descritivas, método que nos permite avaliar 

as características da sobre a tendência central e a dispersão dos dados. 

3.6. Limitações do método 

As minas de minério de ferro possuem diversas particularidades: suas operações 

são influenciadas por fatores como o tipo de minério, a profundidade da jazida, sua 

forma geométrica e a escala de produção. Por se tratar de um estudo de caso aplicado 

em uma mina específica, os resultados podem não ser aplicáveis a demais minas. Em 

outros casos, os KPI’s podem possuir importâncias desiguais, podendo haver a 

necessidade da seleção de diferentes indicadores para o modelo de regressão. 

Além disso, o modelo foi baseado em uma série histórica de 3 anos, sendo limitado 

às características dos processos e da mensuração dos indicadores durante esse 

período. Os dados obtidos são de periodicidade mensal, formando, portanto, uma 

amostra de 36 observações. Segundo Hair (2005), para a generalização do modelo 

de regressão a proporção entre as observações e o número de variáveis 

independentes deve ser de pelo menos 5 para 1. Esta regra é atendida no modelo 2, 

visto que são utilizadas 7 variáveis independentes. Devido ao número baixo de 

amostras as estatísticas de p-valor das variáveis independentes podem apresentar 

valores distorcidos. Porém, essa limitação não anula a validade estatística do modelo, 

visto que as exigências são atendidas. 
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4. Estudo de Caso 

4.1. A empresa  

A empresa estudada é uma mineradora multinacional brasileira considerada a 

terceira maior empresa de mineração do mundo. A empresa também produz 

manganês, ferroliga, níquel, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. É a 

maior empresa no mercado de minério de ferro e pelotas e a segunda maior produtora 

integrada de manganês e ferroligas, além de operar serviços de logística, atividade 

em que é a maior do Brasil. 

Tem atuação nos cinco continentes e no Brasil, opera em 14 estados. Possui mais 

de dez mil quilômetros de malha ferroviária e 9 terminais portuários próprios. No Brasil, 

os minérios são explorados por quatro sistemas totalmente integrados, que são 

compostos por mina, ferrovia, usina de pelotização e terminal marítimo (Sistemas 

Norte, Sul e Sudeste).  

É uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo, Paris, Madrid, Hong Kong e Nova York, integrando o Dow 

Jones Sector Titans Composite Index. Em 2015, a empresa teve uma receita bruta de 

R$ 86,935 bilhões, o que significa uma redução de R$ 2,976 bilhões em comparação 

com 2014, em razão de menores preços de finos de minério de ferro, pelotas, níquel 

e outros. O EBITDA ajustado foi de R$ 23,654 bilhões em 2015, ficando 24% inferior 

ao de 2014, principalmente em função dos menores preços de venda. 

4.2. Coleta de dados 

Os dados foram recolhidos a partir de acompanhamentos já realizados na 

empresa pelas Gestões Econômicas. Foram coletadas informações históricas sobre 

a variável dependente já estabelecida, o custo de produção de minério de ferro em 

uma mina específica. E também sobre diversos indicadores de performance 

acompanhados na empresa, com o objetivo de posteriormente se estabelecer as 

possíveis variáveis independentes. Essas serão escolhidas a partir de um conjunto 

que melhor explica as mudanças na variável dependente. 
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No momento da coleta dos dados históricos, foi encontrado um obstáculo referente 

ao número de amostras do modelo, pois as áreas responsáveis pelo 

acompanhamento das informações só as possuíam para anos mais recentes. 

Portanto, foi possível a obtenção dos indicadores e custos realizados para os anos de 

2015 e 2016 e os valores que foram orçados para 2017, que também foram utilizados 

no modelo. 

4.3. Modelagem dos dados 

A partir de análises oriundas do sistema contábil adotado na empresa, foi 

identificado que o custo de produção do minério de ferro (do momento da extração até 

a armazenagem ou expedição do produto final) pode ser composto por 9 contas: Óleo 

Diesel; Pessoal; Material de Manutenção; Serviços de Manutenção; Material 

Operacional; Insumos; Energia Elétrica; Pneus; Outros Custos. 

Definidas as contas, foram investigados os indicadores operacionais que as 

influenciavam a partir dos dados previamente coletados. Essa investigação teve como 

primeiro passo discussões com funcionários da empresa familiares ao tema, e 

posteriormente, verificação das informações coletadas com base em dados 

estatísticos, identificando as possíveis correlações. O resultado das análises de 

correlação para explicação das contas por meio de indicadores, pode ser visto na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Relação entre contas e indicadores 

Conta Indicadores 

Óleo Diesel DMT; Movimentação; Preço 

Pessoal Headcount 

Material de Manutenção N/A 

Serviços de Manutenção N/A 

Insumos N/A 

Energia Elétrica Preço 

Pneus DMT; Movimentação 

Outros Custos N/A 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como demonstrado na tabela 3, existem custos que não podem ser explicados por 

meio de indicadores (assinalados como N/A - não aplicável), estes são tratados como 

custos fixos dentro da empresa. Os gastos relacionados à manutenção dependem do 

plano de manutenção utilizado no período, podendo ser realizadas manutenções 

preventivas ou corretivas, ou até mesmo a terceirização da mesma.  

Já os insumos dizem respeito a todo o material necessário para a produção do 

produto final, como explosivos, refratários, peneiras, esteiras, etc. Estes também 

dependem da estratégia utilizada em cada mês, suas trocas são feitas a partir da vida 

útil de cada material, e ainda pode-se optar por adquiri-los quando o preço está abaixo 

do padrão.  

A conta de Outros Custos é composta por todos os gastos de apoio para a 

produção do minério de ferro, como informática, serviços de apoio, seguros, tributos, 

aluguéis, viagens, etc. Todos esses custos são realizados sob demanda e não 

possuem previsões exatas.  

Portanto, as contas citadas anteriormente devem ser analisadas considerando 

seus gastos de origem, sem serem associadas a indicadores expressivos para o 

modelo. Para sua simplificação, as contas de Serviços de Manutenção e Material de 

Manutenção foram unificadas em uma conta denominada de Manutenção, e a conta 

de Insumos foi unificada na de Outros Custos. 

A conta de Óleo Diesel se refere em sua maior parte ao combustível utilizado pelos 

caminhões fora de estrada. Esses operam com a finalidade de transportar o minério 

para a usina de beneficiamento ou transportar o estéril (material sem valor econômico) 

para a pilha de descarte. Portanto, como indicadores relevantes temos a DMT, 

distância média de transporte executada para as movimentações de minério e estéril, 

a Movimentação total, volume total movimentado dentro da mina (minério e estéril), e 

o próprio preço do diesel. 

Com um comportamento semelhante à conta de Óleo Diesel, a de Pneus também 

diz respeito aos caminhões fora de estrada. Nesta conta estão inclusas a manutenção 

e a aquisição desses pneus. Do mesmo modo, esta conta é influenciada pelos 

indicadores de DMT e Movimentação total, que vão determinar o desgaste e a 

necessidade de aquisição dos mesmos. 
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Para a conta de pessoal foi selecionado o indicador Headcount, que em português 

denota o número de funcionários. É evidente a conclusão que quase todo o gasto de 

pessoal será influenciado diretamente pela quantidade de empregados destinados 

aos processos de produção do minério. Mesmo havendo diferença salarial entre 

cargos e gastos pontuais como viagens e benefícios, numa série histórica a proporção 

entre os cargos se mantém estável e a influência dos gastos pontuais é pequena, não 

possuindo relevância para a explicação desta conta. 

Por fim, a conta de Energia Elétrica teve como indicador selecionado o seu próprio 

preço, pois este apresenta variações sazonais consideráveis. Como o consumo 

específico de energia não se altera com relevância entre os meses, devido aos 

processos serem regulares e constantes, esse indicador não apresentou importância 

para as justificativas nas variações dessa conta. 

Após coletados os dados necessários, para a concretização da análise proposta 

será utilizado o software GRETL, de forma a gerar o modelo de regressão múltipla e 

todos os testes de pressupostos necessários para sua validação. Este software é 

utilizado para análises econométricas, com uma ampla variedade de estimadores: 

mínimos quadrados, máxima verossimilhança, GMM; métodos de equações únicas e 

sistemas de equações.   

4.4. Análise e Resultados 

4.4.1. Modelo de Regressão Linear Múltipla 

Como foi atestada a existência de muitos indicadores que influenciam o custo de 

produção do minério de ferro, não foi cogitada a possibilidade da utilização de um 

modelo de regressão simples. Sendo assim, ajustou-se um modelo de Regressão 

Linear Múltipla para os dados observados após a análise dos principais componentes, 

conforme roteiro definido, utilizando os dados contidos na amostra. 

Para o modelo proposto, a variável dependente utilizada será denominada de 

Custo e as variáveis independentes serão determinadas por: Manutenção; Preço 

Energia; Headcount; DMT; Outros Custos; Movimentação; Preço Diesel. 
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Conforme mencionado na revisão bibliográfica, o modelo utilizado para estimação 

dos coeficientes da equação de regressão múltipla será o de mínimo quadrados 

ordinários (MQO), ou OLS (do inglês Ordinary Least Squares). O software utilizado 

dispõe deste método para cálculo das estimativas a partir da amostra selecionada, o 

resultado é demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4: Modelo de regressão 1 

Modelo 1: Estimativas OLS usando as 36 observações 2015:01-2017:12 

Variável dependente: Custo 

 
Variável Coeficiente Erro Padrão estatística-t p-valor  

const -56,5749 69,8061 -0,8105 0,42451  

Manutencao 11,3244 1,53526 7,3762 <0,00001  

Preço Energia 143,093 78,1436 1,8311 0,07774  

Headcount 15,55 3,55284 4,3768 0,00015  

DMT 10,0229 5,51475 1,8175 0,07986  

Outros Custos 13,6919 2,6188 5,2283 0,00001  

Movimentaçao 1,32256 0,767216 1,7238 0,09576  

Preco Diesel -15,3442 18,2655 -0,8401 0,40799  
 

 Média da variável dependente = 237,4 

 Desvio padrão da variável dependente = 15,8587 

 Soma dos resíduos quadrados = 1769,82 

 Erro padrão dos resíduos = 7,95033 

 R2 não-ajustado = 0,798939 

 R2 ajustado = 0,748674 

 Estatística-F (7, 28) = 15,8945 (p-valor < 0,00001) 

 Estatística de Durbin-Watson = 2,00807 

 Coeficiente de autocorrelação de primeira-ordem = -0,1022 

 Logaritmo da verossimilhança = -121,194 

 Critério de informação de Akaike = 258,388 

 Critério Bayesiano de Schwarz = 271,056 

 Critério de Hannan-Quinn = 262,809 

Fonte: Gretl 

Como observado na tabela, coeficiente de determinação (R2) do modelo é de 

79,9%, representando assim o percentual que o conjunto de variáveis independentes 

explica a variação no custo. Já o coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado), 

que considera o número de variáveis independentes incluídas no modelo e o tamanho 

da amostra, é de 74,9%.  
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Analisando a significância das variáveis independentes, por meio da estatística t, 

pode-se afirmar que o Preço do Diesel não se mostra significativo na explicação da 

variação do custo. Usando como referência um nível de significância α de 10%, esta 

foi a única variável com p-valor acima de α.  

Na análise individual realizada para a escolha dos indicadores esta variável 

apresentou relevância estatística, porém, ao ser inserida no modelo completo, não 

apresentou evidências suficientes para sua explicação. É importante ressaltar que 

existe diferença entre resultados obtidos de análises univariadas e multivariadas, pois 

na segunda todas as variáveis são analisadas em conjunto e simultaneamente, 

gerando resultados mais adequados. Portanto, deve-se melhorar o modelo excluindo 

a variável do preço do diesel, o resultado pode ser visto na Tabela 5. 

Tabela 5: Modelo de regressão 2 

Modelo 2: Estimativas OLS usando as 36 observações 2015:01-2017:12 

Variável dependente: Custo 

 

Variável Coeficiente  Erro Padrão estatística-t p-valor 

const -95,3382 52,1139 -1,8294 0,07764 

Manutencao 10,8103 1,40088 7,7168 <0,00001 

Energia 173,698 68,7798 2,5254 0,01728 

headcount 15,8552 3,51624 4,5091 0,00010 

DMT 12,0865 4,91234 2,4604 0,02007 

Outros Custos 13,7964 2,60254 5,3011 0,00001 

Movimentaçao 1,35728 0,762206 1,7807 0,08544 
 

 Média da variável dependente = 237,4 

 Desvio padrão da variável dependente = 15,8587 

 Soma dos resíduos quadrados = 1814,42 

 Erro padrão dos resíduos = 7,90989 

 R2 não-ajustado = 0,793872 

 R2 ajustado = 0,751225 

 Estatística-F (6, 29) = 18,6149 (p-valor < 0,00001) 

 Estatística de Durbin-Watson = 2,06457 

 Coeficiente de autocorrelação de primeira-ordem = -0,112503 

 Logaritmo da verossimilhança = -121,642 

 Critério de informação de Akaike = 257,284 

 Critério Bayesiano de Schwarz = 268,36 

Critério de Hannan-Quinn = 261,153  

 
Fonte: Gretl 
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Analisando a Tabela 5, observa-se que o coeficiente de determinação (R2) do novo 

modelo é de 79,4%, menor que o coeficiente do modelo anterior. Porém, como 

explicado na revisão bibliográfica, para comparação entre modelos é mais adequado 

utilizar o R2 ajustado, pois este considera o número de variáveis independentes 

incluídas no modelo. Neste caso, observa-se que o coeficiente melhorou, passando 

de 74,9% para 75,1%.  

Outro coeficiente utilizado para a comparação de modelos é o critério de 

informação de Akaike, que neste caso teve seu valor reduzido, passando de 258 no 

primeiro modelo para 257 no segundo. A análise do CIA confirma a seleção do 

segundo modelo como mais adequado. 

Utilizando como referência para aceitação do modelo um nível de confiança de 

10%, todas as variáveis independentes restantes foram aceitas e contribuem para 

explicação das variações no Custo. Concluída a escolha do modelo, deve-se agora 

avaliar os pressupostos que garantem a validação do mesmo. 

4.4.2. Linearidade do Modelo 

Este pressuposto diz respeito a relação entre as variáveis escolhidas para compor 

o modelo, que deve ser representada por uma relação linear. Segundo Gujarati 

(2006), o modelo de regressão é linear nos parâmetros, embora possa não ser linear 

nas variáveis. Este pressuposto é verificado a partir do momento em que se ajustou 

um modelo de Regressão Linear Múltipla para os dados observados, logo, a função 

linear é intrínseca a esse modelo. 

4.4.3. Homocedasticidade 

A verificação desse pressuposto pode ser realizada a partir do teste de White, 

desenvolvido para examinar se a variância dos resíduos se mantém constante ao 

longo de toda a amostra (homocedasticidade).  Neste teste as hipóteses a serem 

testadas são: 

• H0: Os resíduos são homocedásticos; 

• H1: Os resíduos são heterocedásticos. 

Analisando o resultado do teste realizado a partir da Tabela 6, adotando-se um 

nível de significância de 0,05, pode-se observar que a hipótese nula não foi rejeitada 

e, portanto, o pressuposto foi atendido. 
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Tabela 6: Teste de homocedasticidade 
 

Teste de White para a heterosquedicidade 

Estimativas OLS usando as 36 observações 2015:01-2017:12 

Variável dependente: uhat^2 

 

   VARIÁVEL       COEFICIENTE        ERRO PADRÃO    ESTAT. T   P-VALOR 

  const             73106,4          26206,1           2,790   0,02357  

  Manutencao        -3108,13           907,926        -3,423   0,00904  

  Energia         -115580            70210,6          -1,646   0,13834 

  headcount         -9180,35          4263,44         -2,153   0,06345  

  DMT              -11950,5           4144,88         -2,883   0,02041  

  Outros Custos     -3342,30          2774,39         -1,205   0,26275 

  Movimentacao To     -28,3214         554,857        -0,051   0,96054 

  sq_Manutencao        12,7040          17,2310        0,737   0,48201 

  Manute_Energi      3000,05           878,719         3,414   0,00917  

  Manute_headco       285,410           70,1908        4,066   0,00360  

  Manute_DMT          277,597           93,6917        2,963   0,01807 

  Manute_Outros        61,4375          54,4561        1,128   0,29193 

  Manute_Movime        -1,92609         11,6497       -0,165   0,87278 

  sq_Energia       -17586,2          76132,0          -0,231   0,82312 

  Energi_headco     10267,2           4058,68          2,530   0,03527 

  Energi_DMT        16136,8           4435,99          3,638   0,00661  

  Energi_Outros        34,3179        4578,68          0,007   0,99420 

  Energi_Movime      -586,301         1021,25         -0,574   0,58168 

  sq_headcount        331,239          192,364         1,722   0,12338 

  headco_DMT          613,700          297,157         2,065   0,07277  

  headco_Outros        44,0031         206,764         0,213   0,83679 

  headco_Movime       -14,6668          60,4618       -0,243   0,81443 

  sq_DMT              318,170          228,925         1,390   0,20203 

  DMT_Outros          282,499          192,188         1,470   0,17978 

  DMT_Movime           30,2103          44,3095        0,682   0,51461 

  sq_Outros Cus        63,5471          73,3048        0,867   0,41125 

  Outros_Movime        42,1960          22,0768        1,911   0,09234  

  sq_Movimentac        -3,19769          5,71749      -0,559   0,59128 

 

Estatística de teste: TR^2 = 33,452455, 

com p-valor = P(Qui-quadrado(27) > 33,452455) = 0,182546 

Fonte: Gretl 

4.4.4. Independência dos resíduos 

Para testar a autocorrelação será utilizado o teste de Breusch-Godfrey, que possui 

a seguinte formulação de hipótese: 

• H0: Sem autocorrelação serial dos resíduos; 

• H1: Existe correlação serial dos resíduos. 

Para verificação do pressuposto deve-se realizar os testes de autocorrelação para 

os níveis 1, 2 e 3. Visto que nos testes realizados para validação dessa suposição 

com um nível de significância de 0,05 resultaram na não rejeição da hipótese nula, 

como demonstrado nas Tabelas 7, 8 e 9, pode-se considerar que esta foi atendida. 
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Tabela 7: Teste de autocorrelação de ordem 1 

 

Teste de Breusch-Godfrey para autocorrelação de primeira-ordem 
MQO, usando as observações 2015:01-2017:12 (T = 36) 
Variável dependente: uhat 
 
                    coeficiente   erro padrão  razão-t   p-valor 
  const              −11,8909      53,8676     −0,2207   0,8269  
  Manutencao           0,724052     1,61376     0,4487   0,6571  
  Energia             43,0724      83,5994      0,5152   0,6104  
  headcount            0,488209     3,56688     0,1369   0,8921  
  DMT                  0,425775     4,94873     0,08604  0,9320  
  OutrosCustos        −0,972723     2,81964    −0,3450   0,7327  
  MovimentacaoTotal   −0,0165544    0,764642   −0,02165  0,9829  
  uhat_1              −0,258734     0,283704   −0,9120   0,3696  
 
Estatística de teste: LMF = 0,831719, 
com p-valor = P(F(1,28) > 0,831719) = 0,37 
 
Estatística alternativa: TR^2 = 1,038505, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 1,0385) = 0,308 
 
Ljung-Box Q' = 0,485874, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 0,485874) = 0,486 
 

 

Fonte: Gretl 

 

Tabela 8: Teste de autocorrelação de ordem 2 

 

Teste de Breusch-Godfrey para autocorrelação até a ordem 2 
MQO, usando as observações 2015:01-2017:12 (T = 36) 
Variável dependente: uhat 
 
                     coeficiente  erro padrão  razão-t   p-valor 
  const              −12,9703      54,9698     −0,2360   0,8152  
  Manutencao           0,822768     1,68982     0,4869   0,6303  
  Energia             50,3645      90,0509      0,5593   0,5806  
  headcount            0,434989     3,63471     0,1197   0,9056  
  DMT                  0,147170     5,15958     0,02852  0,9775  
  OutrosCustos        −0,814765     2,93908    −0,2772   0,7837  
  MovimentacaoTotal   −0,0325056    0,780497   −0,04165  0,9671  
  uhat_1              −0,280180     0,301452   −0,9294   0,3609  
  uhat_2              −0,0567388    0,230511   −0,2461   0,8074  
 
Estatística de teste: LMF = 0,432200, 
com p-valor = P(F(2,27) > 0,4322) = 0,653 
 
Estatística alternativa: TR^2 = 1,116781, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(2) > 1,11678) = 0,572 
 
Ljung-Box Q' = 0,486461, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(2) > 0,486461) = 0,784 
 

Fonte: Gretl 

 



49 
 

Tabela 9: Teste de autocorrelação de ordem 3 

 

Teste de Breusch-Godfrey para autocorrelação até a ordem 3 
MQO, usando as observações 2015:01-2017:12 (T = 36) 
Variável dependente: uhat 
 
                     coeficiente  erro padrão  razão-t   p-valor 
  const              −19,4587      60,2997     −0,3227   0,7495  
  Manutencao           0,855094     1,72293     0,4963   0,6239  
  Energia             50,4005      91,6205      0,5501   0,5869  
  headcount            0,966248     4,13304     0,2338   0,8170  
  DMT                  0,936644     5,92282     0,1581   0,8756  
  OutrosCustos        −0,823639     2,99047    −0,2754   0,7852  
  MovimentacaoTotal    0,0125695    0,809393    0,01553  0,9877  
  uhat_1              −0,273148     0,307677   −0,8878   0,3828  
  uhat_2              −0,0348634    0,246535   −0,1414   0,8886  
  uhat_3               0,0659442    0,229097    0,2878   0,7757  
 
Estatística de teste: LMF = 0,305964, 
com p-valor = P(F(3,26) > 0,305964) = 0,821 
 
Estatística alternativa: TR^2 = 1,227590, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(3) > 1,22759) = 0,746 
 
Ljung-Box Q' = 0,622559, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(3) > 0,622559) = 0,891 
 

 

Fonte: Gretl 

 

4.4.5. Normalidade dos Resíduos 

A verificação do pressuposto de normalidade dos resíduos é realizada através de 

testes que examinam se a série apresenta distribuição próxima à distribuição normal. 

Para isto, são formuladas as seguintes hipóteses: 

• H0: A distribuição da série é normal; 

• H1: A distribuição da série não tem comportamento normal. 

O software utilizado realiza esta análise por meio do teste de Shapiro-Wilk 

acrescido da explicação gráfica por meio de um histograma de resíduos. A distribuição 

dos resíduos em torno da média apresentou uma tendência à distribuição normal, 

como demonstrado na Tabela 10 e no Gráfico 10.  
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Tabela 10: Teste de normalidade de resíduos 

 

 

Distribuição de frequëncia para uhat17, observações 1-36 

número de classes = 7, média = 0,00107264, desvio padrão = 0,0725903 

 

       intervalo      ponto médio  frequência   rel.    acum. 

 

           < -0,090711  -0,11078       3      8,33%    8,33% 

 -0,090711 - -0,050578  -0,070645      6     16,67%   25,00%  

 -0,050578 - -0,010444  -0,030511     10     27,78%   52,78%  

 -0,010444 -  0,029689   0,0096224     5     13,89%   66,67%  

  0,029689 -  0,069823   0,049756      5     13,89%   80,56%  

  0,069823 -  0,10996    0,089889      4     11,11%   91,67%  

          >=  0,10996    0,13002       3      8,33%  100,00%  

 

Teste para a hipótese nula de distribuição normal: 

Qui-quadrado(2) = 1,416 com p-valor 0,49255 
 

Fonte: Gretl 

 

Gráfico 10: Gráfico de normalidade de resíduos 

 

Fonte: Gretl 
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4.4.6. Multicolinearidade 

Para análise do pressuposto de multicolinearidade se faz uso dos coeficientes 

Tolerance ou VIF (Variance Inflaction Factor), o segundo é calculado a partir do 

inverso do primeiro. 

Segundo Corrar et. al (2007), O cálculo da medida Tolerance é feito estimando 

cada variável independente como se fossem dependentes e as regredindo em relação 

às demais, obtendo-se o valor (1 - R2) de tal regressão; portanto, quando Tolerance 

(ou VIF) são próximos da unidade, é indicativo de não-detecção de multicolinearidade, 

pois o Coeficiente de Determinação terá sido próximo de zero.  

A análise de VIF é feita da seguinte forma: 

• Até 1 – sem multicolinearidade; 

• De 1 até 10 – com multicolinearidade aceitável; 

• Acima de 10 – com multicolinearidade problemática. 

A partir do teste realizado pelo Gretl demonstrado na Tabela 11, pode-se concluir 

que esse pressuposto foi atendido. 

Tabela 11: Teste de multicolinearidade 

 

Factores de Inflaccionamento da Variância (VIF) 

 

 Valor mínimo possível = 1,0 

 Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade 

 

   2)      Manutencao    1,302 

   3)         Energia    1,745 

   4)       headcount    3,913 

   5)             DMT    2,716 

   6)   Outros Custos    1,516 

   7) Movimentacao To    1,188 

 

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) é o coeficiente de correlação múltipla 

entre a variável j e a outra variável independente 

 

Propriedades da matriz X'X: 

 

 norma-1 = 32899,214 

 Determinante = 1344020,5 

 Número de condição recíproca = 2,6390356e-007 
 

 

Fonte: Gretl 
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5. Conclusões 

A partir de um levantamento do panorama econômico do setor de extração mineral, 

foi constatada a sua importância para a economia do país e de como a crise atual vem 

afetando seus resultados. A revisão bibliográfica realizada garantiu ferramentas para 

a realização do estudo e análise dos seus resultados, a partir dos objetivos propostos. 

Como pôde ser visto, na empresa estudada existe uma carência de análises que 

relacionem os indicadores de performance de uma mina e seu custo de produção. 

Sendo assim, foi elaborado um modelo de regressão múltipla que visa a estimação 

desse custo a partir de indicadores selecionados como os mais relevantes para os 

processos da mina estudada. 

O custo do minério de ferro é acompanhado na empresa em questão por meio de 

contas que nem sempre retratam corretamente o cenário dos processos produtivos. 

Sendo assim, a utilização de KPI’s para sua estimação traz uma nova perspectiva de 

análise dos resultados. Os indicadores de performance permitem comparar o 

desempenho de diferentes minas, considerando suas particularidades, tanto no 

âmbito dos processos, como dos resultados financeiros. 

Para atingir o objetivo do trabalho, foram analisados dois modelos de regressão 

múltipla. A necessidade do segundo surgiu a partir da constatação da não significância 

de uma das variáveis independentes selecionadas para a estimação do custo. O 

segundo modelo se justificou mais relevante ao comparar o R2 ajustado: 75,1%, contra 

74,9% do modelo anterior. Essa estatística evidencia que o conjunto de variáveis 

independentes utilizado tem capacidade de justificar 75,1% da variação no custo 

(variável dependente).  Este conjunto foi composto pelos indicadores evidenciados na 

equação de estimação do custo: 

Custo = -95,3 + 10,8 Manutenção + 173,7 Preço Energia + 15,9 Headcount 

                          + 12,1 DMT + 13,8 Outros Custos + 1,4 Movimentação                      (5.1) 

Quanto ao atendimento aos pressupostos, todos os pontos analisados obtiveram 

resultados satisfatórios, comprovando assim a validade estatística do modelo de 

regressão escolhido. 

 



53 
 

Para aplicação do trabalho em outros sistemas, visto que o mesmo retrata o 

cenário de uma mina particular, deve-se realizar previamente um estudo para a 

seleção dos indicadores mais expressivos para o mesmo. A estimação do custo de 

produção do minério de ferro deve ser vista como uma primeira parte de um estudo 

mais abrangente dentro das empresas do setor, no qual se inclui um melhor 

acompanhamento dos indicadores, a inclusão de novos regressores significativos, o 

aprimoramento dos meios de coleta e modelagem dos dados, visando sucessivas 

melhoras no próprio modelo de regressão. 

Para futuros trabalhos, sugere-se a extensão da aplicação do modelo de regressão 

para os custos agregados ao minério de ferro após o processo de beneficiamento, 

como os custos incorridos nas ferrovias e nos portos. Também pode-se indicar a 

elaboração de um modelo de regressão comum a um grupo selecionado de minas, e 

não só a uma mina específica, facilitando assim a comparação e análise entre elas. 

Também são sugeridos estudos que se aprofundem nos indicadores selecionados 

para o modelo, podendo se estabelecer metodologias de mensuração e metas a 

serem atingidas, de forma a acompanhá-los corretamente e identificar possíveis 

melhorias. 

O presente estudo é uma ferramenta para que gestores das empresas de 

mineração possam avaliar a importância dos KPI’s aos seus processos e sobretudo 

aos seus custos. De modo que possam identificar as atividades que agregam valor ao 

produto e verificarem a possibilidade de redução dos custos das demais. Para as que 

agregam valor, devem analisar possíveis métodos para otimização dos seus 

processos, combinado com um melhor gerenciamento de seus custos. Sendo este 

mais um instrumento que possibilita avaliarem o impacto dos seus processos nos 

resultados da empresa, afetando seus trabalhadores, sociedade, e principalmente a 

economia do país. 
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