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ESTUDOS ECONOMICOS EM PROJETOS DE MINERAÇ~

CANDIOO ANTONIO DE PRETTO

RESUMO

Sob este tema, serão abordados alguns aspectos de nature
za económica em projeto& de mineração, desenvolvidos nõ
pala, sob o ponto de vis ta de investimentos, custos operacionais e análises económicas. o tema aerá desenvolvi
do tendo como objetivo apresentar normas para a elabora=
ção de estudos técnicos-econômicos na área de mineração.
ABSTRACT
ECONOMIC STUDIES I.N MINING PROJECTS

This paper deals with some aspects of economic
studies
in mining projects, concerning investments, operational
costa and economic ' analysis. The ~bject cover
some
procedures applied to the development of
feas1b1lity
studies.

Engenheiro Metalurqiata, Chefe do Departamento de Engenharia
BoonOmioa 4a Paulo Abib Engenharia S.A.
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1. INTROOU<;h>
SOb este tema, serão abordados

alqu~s

aspectos de natureza econôm!

ca em projetos de mineração, desenvolvidos no pais, sob o ponto de
vista de investimentos, custos operacionais e análises económicas.
O tema seri desenvolvido tendo como objetivo apresentar normas para a elaboração de estudos técnico-econõmicos na área de

aineraçã~

2. ESTUDOS T2CNICO-EC0N0MICOS

2.1. Objetivos do Estudo de Viabilidade

i

Os estudos de viabilidade ticnico-econômica visam fornecer uma

f~

ramenta de avaliação para os investidores no sentido de tomada

de

decisões relativas a aplicação de capital em novoa , projetos ou

em

modernização/ampliação de empreendimentos já existentes.
Os estudos de viabilidade procuram, deste modo, identificar aspectos mercadolôqicos (d-nda, oferta, preços, etc.), o que produzir
e o método de comercialização (consumo cativo, forma de comercial!
zação, sazonalidade, estoques, esquema de comercialização,
ção, etc.), quanto e

~do

export~

produzir, processo produtivo, (tecnol2

qia conhecida ou desenvolv.i.Diento de novas rotas de proce.s sol, eYi!.
tência e quantificação de matéria-prima, inswnos, mão-de-obra,

qu~

lificada ou não, infraestrutura necessária (água, energia elétrica,
sistemas de transporte, centros de urbanização, etc.) bem como
macrolocalização das instalações.

Procura definir ainda um

to importante que são as estimativas de investimento e de

aspeE
custos

operacionais, e, através dos indicadores econômicos, medir a
bilidade do empreendimento (Taxa Inte rna de

Retor~o,

a

rent~

Prazo de

Rec~

peração do Capital, Valor Presente, etc. ) .
Um aspecto também importante são os incentivos fiscais

passiveis

de serem conseguidos, como a isenção do Imposto Sobre a Renda,IPI,
Imposto de Importação, bem como as diversas modalidades de
Ciamentos. Tais medidas podem, em alguns casos, inviabilizar

finan-

8!
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preendimentos ou

alavancar a rentabilidade de muitos outros.

Finalmente, deve-se atentar para os benef1oios e obriqações

soci-

ais (proteção ao meio-ambiente, bem como os benef!cioa reqionaia e
ao pata) .
2.2. Roteiro doa Estudos de Viabilidade
A elaboração de um estudo da viabilidade deve aequir a uma

série

de etapas, procurando torná-lo o maia abranqente e completo poaatvel.

Deve- se, contudo, ter em mente os objetivos do estudo e com-

patibilizá-lo com esses objetivos.

Oeste .odo, um relatório

para

decisão de di.retoria deve ser sucinto e claro, enquanto um projeto
encaminhado a 6rqãos de financiamento deve aequir rote i ros espectficos.

A fiqura l 1110atra, •

linhas qeraia, as r89r as para a ela-

boração dos referidos estudos.
2 . 3. Estudo de Mercado
O estudo de mercado visa a análise do aetor onde se pretende colocar o produto. A produção m!nero-metalúrqica exiqe condições

de

produção que vai ser confrontada com as condições de co-rcialização, determinando se o produto será viável ou não.
A noção de mercado é bastante ampla.

! necessário analisar- se to-

das as condições de produzir e entreqar ao consumidor final o produto: consumidores, fornecedores, concorrência,

aspectos tic:nicos

de produção, preços praticados, politicas econômicas, jur1dicaa

e

administrativas.
2.3.1. Objetivos do Estudo de Mercado
De maneira aapla, o estudo de mercado procura definir os aequintes

aspecto11
-escala de produção (quanto produzir)!
- aspectos de sazonalidade (problemas com estoques, pi cos da prod_!!
çio a comercialização)

I

- especificações de produto (adequação ao mercado,

concorrência,

\
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exportação) :
- polos de produção e consumo (locais de comercialização,

centros

de consWDO);
- loq!stica de comercialização (transportes, forma de comercializ!
ÇÃo);

- planos e programas do setor envolvido (programação a médio-longo
prazo, obsolescência do produto);
- politicas de preços (controle do governo, livre concorrên.c ia);
- subsldios, contingeneiamentos e i ncentivos no produto

(politica

governamental de apoio aa exportações, isenção de impostos).
2.3.2. Métodos de Estudo
Baseiam-se em levantamentos gerais de dados em diversas fontes. De
modo geral, um estudo de mercado seque a seguinte metodologia:

- Extrapolação de séries hiBtóricas da demanda do produto e

seus

Indicas técnicos:
- Coaparação com mercado de produtos correlato• ou substitutos;
- Análise da oferta atual e extrapolação da oferta futura;
- Evoluçio ~nolÕgica:
- Efeito da renda e de caracterlsticas sociais;
- Planos governamentais:
- Mercado de produtos substitutos;
- Balanço demanda-ofert.a , projeções;
- Batimativas previstas, otimista e peasiaista;
- Anilise do preço atual, considerações sobre a evolução do preço;
- Aapectos de comercialização.
2.4. Estimativas de Investimentos
2. 4.1. Itens do Investimento

Já foi mencionada antes a importância das estimativas de
mantos na elaboração de projetos.

Hi a necessidade de se

investisaber,
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ao inicio do projeto,

qu~l

certos limites. e precisão.

será o montante a ser gasto, dentro
Existem regras para a elaboração

estimativas, porém a principal é a definição de quais itens
rã.o na estimativa.
va de

p~ojetos

de
das

entr!

De modo geral, os itens que compÕem a estimat!

minero-metalúrgicos aio apresentados na

figura

2.

Estes itens compÕem o que normalmente denomina-se Plano de Invest!
manto o qual deve ser adaptado

is condições especificas do

--

preendimento.
2.4.2. Areas Fisicas do Empreendimento
Sempre que posslvel, deve-se subdividir o empreendimento em
• sub-ireas, correspondentes às diver sas atividadea.

áreas

Estas ativi-

dades são as normalmente existentes em empreendimentos mlnero-met!
lúrgicos:

mina, britagem, beneficiamento, infraestrutura, etc. C!

da área deve ter seus limites perfe.itamente definidos.

Tal proce-

dimento é aconselhável em estudos de certo porte para facilitar as
estimativas e o acompanhamento de custos.
2.4.3. Osando a Estrutura Matricial
Osando-se simultaneamente as contas de investimento e as áreas

do

empreendimento, cria-se uma estrutura matricial que permite a alocação de valores por contas e áreas, permitindo uma visão detalhada de cada item.

Alé.111 d188o, há facilida4e para trabalhar-se

com

diversas alternativas pela eliminação ou substituição de uaa área .
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2.5. Técnicas Utilizadas nas Estimativas de Custo de Investimento
Diversas técnicas são empregadas pata a determinação de investimerr
tos.

A escolha da técnica mais apropriada depende da natureza

do

estudo, do qrau de precisão desejado, do estado da arte dispon!vel.
Para a apresentação do tema, as estimativas serão consideradas para 3 nlveis de protundidades dos estudos:
- Estimativas Baseadas em Ordem de Grandeza
Empregada -

,

estudos sumários, para avaliações expeditas.

Cera.!_

aente baseados em casos anteriores.
- Estudos
Geralaente baseados em projetos conceituais:
fluxo~amas

estão dispon!veis

de processo, plano diretor, arranjos gerais, conheci

mantos do local de implantação.
- Projetes Bi.a icos ou Projeto Detalhado
Neste caso, as intoraações são conhecidas em
profundidade.

Wll

n!vel maior

de

Há definições seguras quanto ao processo produti-

vo, desenhos construtivos, serviços de montaqem, de

enqênharia,

etc.
2.5.1.

Est~ativas

Esta estimativa é
Cons~ste

Dado

Wll

por Correlação (Avaliação de Ordem de Grandeza)
empreqada em avaliações de ordem de

em correlacionar os custos de empreendimentos semelhantes.

custo para uma deteJ:'lllinada capacidade, o custo para

capacidade pode ser levantado pela
I

2

• Il

g~andeza .

outra

fór~aula:

02 n

lO)

l

onde:
t 1 • custo do empreendimento de capacidade 0 1
1

2

.. custo do empreendimento de capacidade

o2

O expoente n i obtido a partir de vários empreendimentos

execut!_
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tados com diversas capacidades.
de capacidades.

Tem validade dentro de uma

faixa

Trata-se de um levantamento grosseiro para

proce~

sos bastante conhecidos e com muitas unidades construidas, tais c2
mo, por exemplo , plantas de produção ·de ácido sulfúrico.
empregada para a

d~terminação

Pode ser

do preço de um equipamento a

partir

do custo conhecido de outro semelhante.
Estas estimativas também podem ser obtidas diretamente de
históricas.

Normalmente, tais curvas indicam a época do

curvas
levanta-

mento dos custos, como fÔrarn traçadas e a abrangência do custo (1!
mite de bateria, inclui ou não gerenciamento, fundações, etc.}.
Deve ser observado que os valores de 11 e I2 estão na mesma

data .

Para a aplicação em outras datas deve ser feita a transposição t~
peral dos investimentos, através da aplicação de Indicas espec!ficos ou da utilização de valores em moeda forte.

Hã também que

se

analisar as condições especificas de cada projeto, conside.r ando-se,
se necessário, transposições geográficas do empreendimento.

(Ex. :

internação de equipamentos, fator amazõnico, "tropicalização"

de

investimentos estrangeiros, etc.}
2.5.2 . Estimativas por Fatoraçio
Também é empregada em avaliações de ordem de grandeza.
Dá- se mais ênfase aos itens-chave, ou seja, procura- se maior

pre-

cisão de custo na determinação dcs itens- chave, fazendo correlação
dos demais (por fatoração) com os itens - chave.

Para uma planta de

processo, os itens-chave são os equipamentos.

Por exemplo, o cus-

to da tubulação para uma planta "X" seria 15\ do custo dos equipamentos principais, a montagem 40\, etc.
2.5.3. Estimativas por Levantamento
São empregadas em avaliações do nlvel de Estudos ou baseadas

em

projetes básicos ou detalhados.

em

estudos de viabilidade.

Deve ser a técnica empregada
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"\

esti~

Consiste no levantamento de quantidades dos itens a serem
doa.

Sendo o levanta.m ento função das di.a ponibilidadea de info:nua-

çõea, a execução por levantaaento se apri.ora ao longo do desenvo!
vi-nto do projeto pela lenta substituição de informações imperfe!
tas por informações maia precisa que permitam levantamentos ("takeoffa").

Por exemplo, a disponibilidade de desenhos

itométricos

peraite um levantiUIIento de homens-hora · de JnOntaqem da tubulação , a
disponibilidade de um projeto básico permite o levantamento preliainar de quantidade de concreto.

2.6. Precisão das Estimativas
A

previsão nas estimativas de investimento é um assunto

controvertido.
de t 20\,

bastante

Tradicionalmente, fala-se em precisão (imprecisão)

± 30\,

etc.

O acerto das estimativas é o quanto um

va-

lor anteriormente ettimado se aproxima do valor efetivamente real!
zado.

A precisão envolve , na realidade, o acerto das

(equipamentos, materiais, volumes de concreto,
homens-horas de montagem, de

~ngenharia,

de

quantidades

terraplanagem,

etc,} e dos valores

unit~

~(preços).

Para o caso de palaes com a economia estável, as estimativas
tidade x preços unitários) podem ser medidas e comparada• com
rea . efetivados, já realizados.

~a12

Porém, no caso brasileiro, as est!

aativaa aio afetadaa pelas incertezas nos preços
rios).

(~

(custos unit!

Sempre que te referir a precisão esta deve ser

entendida

aa.o sendo o acerto de quantidades, ao menos no caso brasileiro.

Detvios ou !!!2! que possam invalidar uma
clattificadoe ems
- esquecimentos;
- erros qrossei.r os 1
- illperfeições naa estimativas:
- acidentes durante a construção;

estimat~va

podem

ser
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- mudanças econôroicas ou ambientais relevantes que

a~1n jam

o proj!

to;
- ritmo e/ou estilo de implementação;
- mudanças de escopo;
- efeito do ciclo de preç.o s de materiais ou componentes.
2.6.1. Esquecimentos
São as principais fontes de erros. Podem ser minimiz ados pelo
de "Check lista•. Um engenheiro de custos experimentado Dão

uso

dispa~

sa uma lista completa qué lhe traga à meraória todos os i t ens a
rem esti.mados.

O Plano de Contas ajuda, porém, não é

S!

s u.flciente,

pols trata-se de um método de ordenar custos e, portanto, não sub!.
titui os "oheck lista" e folhas padrões para executar e s timatlvas.
2.6.2. Erros Grosseiros
Geral.mente são erros aritméticos,
quados.

uso de valores histór icos inad!

A revisão sistemática, se posslvel por outrosest iaadorea ,

pode diminuir e/ou eliminar tais erros.
2.6.3. Imperfeições nas Estimativas
Estão diretamente ligadas à qualidade e à quantidade das

informa-

ções e à capacidade do estimador de manipulá-las de tal .ado

que

se tenha uma idéia do grau de precisão das mesmas.

se-

Precisará

gregar tais custos em seus detalhes, atribuindo conti.nqênc:ias, con
forme o grau de precisão da informação .
2.6.4. Acidentes Durante a Construção
Devem ser cobertos por seguros e não por eventuais continqência a.
2.6.5. Mudanças Económicas ou Conjunturais
Podem alterar uma estimativa por alterarem o ritmo do
dos recursos financeiros (dotações orçamentárias).

desembolso

Geralmente,

o

cronograma financeiro é função do fluxo de caixa que o projeto necessita, sendo este função do ritmo que a gerência do pEOjeto é s2
licitada ou qualificada para implementar.

Se os recursos nio

são
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dispon!veis na medida das necessidades do empreendimento, a estima
tiva não

mais

espelha as premissas iniciais e o custo aumenta-

do é a resposta natural, com perda de e.f iciência global decorrente
dos atrasos, da perda de controle, etc.

O custo final fica agrav!

do ainda pelo impacto da inflação ao estender-se à 1mplantação
p~azos

em

muito superiores aos inicialmente previstos.

2.6.6. Ritmo e/ou Estilo da Implantação
portant~

Administração de projeto& é uma arte que foge à rotina e,
tem toda uma filosofia própria.

,,

Projeto& nascem, se desenvolvem e

se concluem necessitando, ao longo destes per!odos, o aporte
serviços dos mais
pletam.

A

va~iados

estrut~a

que se sucedem, se entrelaçam e se

administrativa que os

conteúdo a todas as ações.

int~gl1ga

to final pode

o

se~

co~

dá forma

e

E, se não opera a contento, diminui

eficiência, e indiretamente, aumenta os cu.s tos.

pe~ iência

de

a

O aumento do cus-

decorrência tanto da qualidade e/ou falta de ex-

da gerência, quanto da falta de compromissos daquela com

orç&~~~ento .

2.6.7. Mudanças de Escopo
Mudanças de escopo e

g~au

de indefinições quase

semp~e

andam casa-

dos e, de longe, junto com a quase impossibilidade de se saber
estilo de gerência, levam ao insucesso das estimativas.
que maior o grau de definição de

;,un

óbvio

empreendimento, maiores as

dições para o est1mador gerar seus valores.
definição é que define o tipo de estimativa.
~plantação

2

o

CO;:!

Na verdade, o grau de
Alterações

significam também indefinições, pois, são

d~ante

a

alterações

nos custos para mais ou, mesmo para menos.
2.6 . 8. Estilo de Gerência do Empreendimento
A extrema burocratização ou falta completa de um órgão centralizador das decisões e cobrança de andamento influenciam no custo
empreendimento.

Esta influência se traduz no andamento do

do

empree~
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dimento, ou seja, na marcha de sua imp lementação.

Marcha acelera-

da ou lenta fazem com que se perca eficiência já que há sempre

um

periodo de tempo ótimo para implementar um dado empreendiJnento .

o

afastamento do tempo óttmo aignifica um aumento de custo por perda
de eficiência global.
2 . 6 . 9 . Inflação - Escalada por Preços ou Escalonament o
Não deve ter influência na eati.m ativa, a qual, normalmente, i executada em valores constantes: nesse caso, conatuma-ae

trabalhar

com uma moeda forte ldólár, por exemplo), ou em OTN's, etc.

Sua

eficácia ê, no entanto, diacutlvel. Ao iniciar uma estimativa,
engenheiro de custos deverá ter conhecimento e/ou participar da
terminação das datas chaves do projeto.

o
d~

Toda implantação deve ter

datas esperadas de inicio e de conclusão, bem como datas

inte~e

diárias para inicio e fim de fasea do projeto , tais como : engenharia de detalhe, de procura, const.r ução civil, montagem, etc.
base nestas datas objeti vos, faz- se um planejamento prel iminar.

com
o

plano de contratos se condiciona a este planejamento preliminar.Se
houver um planejamento detalhado, melhor, pois ambos, planejamento
e plano de contratos , vão permitir o cômputo de um cronograma
desembolso mais preciso para o projeto, ou seja, as

de

necessidades

periódicas de recursos do projeto.
2 . 6.10. Comentários Finais
A atual fase da economia brasileira tem acàrretado sérios
tempos para as estimativas de investimentos.

contra-

Após as mudanças

ocorridas em nossa economia durante o Plano Cruzado e as
zas atuais quanto ao futuro, o mercado tem se mostrado

incerteinstável,

obrigando os fabricantes de equipamentos e demais empr esários a em
butirem em seus preços coeficientes de segurança

que mascaram

os

valores atuaia. Estes, quando comparados com valores históricoa,em
moedas fortes, constantes em bancos de dados, são bastante

super!~
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rea, comprometend.o as estimativas.

Tal fato é extremamente

grave

quando estas estimativas são utilizadas para projeções ao longo da
vida útil, em estudos de viabilidade.
2.7. Custos Operacionais
Outro aspecto importante é a correta definição dos custos
naia.

operaci~

De modo semelhante aos investimentos, os custosoperacionais

devem ser item1zados segundo as principais operações de
çio de matéria- prima e segundo os principais insumos.

transform~

Podem

ser

divididos em custos fixos e custos variáveis:
i'

- Custos Fixos: Qão- de-obra de supervisão, de administração e

de

manutenção, e.n e.r gia elétrica (demanda) , despesas administrativas,
seguros, etc. 1
- Custos Variáveis: matéria-prima, "mão-de-obra direta,

reagentes,

OOIIIbuatlveis, lubrificantes, e.n ergia elétrica (consumo) , explos!
vos, peças de manutenção, materiais de desga.s te, etc .

2 .8. Anllise !conõmica
A análise econõmica visa mostrar a eoonomicidade do empreendimento,
através da determinação dos principais indicadores econõaicos.
objetivo principal de um estudo de viabilidade i fornecer
dios para uma tomada de decisão.

o

subal-

Assim, a análiae econõmica é

fecho final nos estudos vistos anterior111ente.

o

Para a análise eco-

nõmica aio usados diversos procedimentos, baseados em técnicas
Engenharia Econômica.

Ne~te

de

trabalho, será abord!ldo apenas o

lor Atual (também conhecido como Valor Presente) e a Taxa

Va-

Interna

de Retorno, que devem ser analisados conjuntamente para as tomadas
de decisão.

2.8 . 1 . Taxa Interna de Retorno
Mede a rentabilidade do capital empregado no empreend imento.
I.R. pode ser interpretada como

11

A T.

re.m uneraçio (entenda-se taxa

juros) que o empreendimento em estudo pagaria à empresa pelo

de
em-
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préstimo do capital empregado no referido empreendimento além
recuperação do referido capital.

da

A taxa obtida deve ser comparada

com as taxas mlnimas de atrativ1dade adotadas pela empresa .
2. 8.2. Valor Atual
Um método importante para a análise econôm1ca é o do Valor
do Fluxo de Caixa.

Atual

o Valor Atual é o resultado do somatôrio de t2

dos os fluxos anuais, trazidos a uma mesma data a uma
taxa de atrativ1dade.

determinada

Se for usada a taxa mlnima de atrat1v1dade,

que é especifica para cada empresa, qualquer resultado positivo ou
mesmo nulo indica que o projeto remunera o empreendimento
as condições rnlnimas estipuladas.

segundo
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FIGORA l
ROTEIRO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE

As reqras não são fixas, entretanto, em qeral:

l. Parte-se de um leque de opções (alternativas);
2. Elilll.i nam-se as que não são tecnicamente plauslveis;

,

3. Estuda-se em maior detalhe as restantes, podendo deste estudo
resultar a eliminação de mais alqumas alternativas;
4. Estimam-se custos de investi~ento e operacionais .

Dai

pode-

rão resultar novas eliminações de alternativas;
S. Calculam-se Indicas econômicos , procurando definir as

opções

.ais vantajosas'
6. Em certos casos, efetuam-se cálculos mais

complexos,

por exemplo de sensibilidade e análise de risco.

COlDO
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FIGURA

2

PRINCIPAIS ITENS OE INVESTIMENTO FIXO
- Equipamentos
- Materiais
- Construção Civil
- Montaqem Eletromecânica
- Enqenharia e Gerenciamento
- Terreno e Suas Melhorias
- Indiretos de Investimento
- Investimentos Preliminares
- Despesas de Pré-operação

PRINCIPAIS ITENS DE CAPITAL DE GIRO
- Estoques e Quantidades em Trânsito de Matérias-Primas, Produtos
Finais, Produtos em

Elabor~ção

e Insumos

- Peças de Reposição e de Desqaste
- Materiais de Consumo
- Dinheiro em Caixa, em Bancos e T1tuloa
- Contas a Receber (menos valôr de duplicatas descontadas)
- Créditos de Fornecedores (são

~omputados

com valores neqativos:

