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1. RESUMO 

Hoje, as incertezas do mercado são tamanhas que se questiona a validade desse ou daquele modelo de 
avaliação, pois leis cada vez mais complexas regem os mercados. Contudo, o investidor e a comunidade 
através das instituições de fomento c de fiscalização devem ser alertados dos riscos econômicos e ambientais 
que estarão assumindo na implantação de um determinado empreendimento através da mensuração desses 
mesmos riscos. Na fase preliminar ou de pré-execução de projetos de investimento, o estudo econômico cm 
várias etapas, com nível de dctalhamento crescente, acompanhado do respectivo fluxo de caixa atualizado é 
uma solução interessante. Estas etapas, baseadas nos dados de avaliação geológica, nos métodos de lavra, de 
caracterização tecnológica do minério, impacto ambiental e análise de mercado, podem ser nomeadas como 
segue: estudo preliminar ou conceituai, estudo de pré-viabilidade, estudo de viabilidade. O objetivo deste 
trabalho é, a título de orientação, apresentar um roteiro para avaliação cconômica de projetos de mineração 
dando ênfase à montagem do esqueleto de um estudo de pré-viabilidade com a aplicação da técnica do fluxo 
de caixa descontado (DCF) c o estudo de sensibilidade. Esta técnica tem mostrado ao longo do tempo 
resultados satisfatórios na avaliação cconômica de jazidas minerais e podendo ser estendida a qualquer ramo 
de atividadc. 

Palavras-chave: Avaliação cconômica, fluxo de caixa descontado. 

Área Temática: Economia Mineral 
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2. INTRODUÇÃO 

"As etapas sucessivas de reconhecimento de uma jazida coloca em evidência scqüências de decisões 

as quais, necessitam a cada vez, uma avaliação específica mais precisa. Os diferentes métodos utilizados se 

adaptam à necessidade crescente de precisão, desde uma ocorrência ou mineralizaçüo (anomalia) até a jazida 

lavrúvel. Os dados necessários se tornam cada vez mais numerosos e devem ser mais c mais precisos à 

medida que nos aproximamos da decisão final: o depósito mineral é lavrúvel ou não'1" (Michel Duchene, 

1988) 

Este trabalho pretende apresentar a técnica do Fluxo de Caixa Descontado para os que ainda não a 

conhecem, através de uma metodologia de fácil compreensão e aplicação. Para tanto serão definidos alguns 

conceitos e apresentação de caso prático. 

3. ESTUDOS DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE MINERAÇÃO 

É o conjunto de estudos que permitem concluir se um projeto de mincraçiio é viável. Este conjunto 

de estudos pode ser apresentado sob a forma de um relatório sintético chamado de relatório de viabilidade .. 

Esta fase chamada de atividades de pré-desenvolvimento consiste desde a identilicaçiio do recurso 

geológico até o projeto executivo. As atividades de pré-desenvolvimento normalmente evoluem numa 

seqüência de relatórios que se diferem no seu grau de detalhamcnto e conseqüente aumento na precisão dos 

resultados propostos ou estimados para a operação do projeto. Estas são ações necessúrias para que o 

empreendedor possa buscar recursos para a implantação do projeto. As fases das atividades de pré

desenvolvimento, Tabela O I, geralmente progridem na seqüência: 

Conceituai ou escopo 

Pré-viabilidade 

Viabilidade 

3.1. Estudo conceituai ou escopo 

Depois da identificação do potencial do recurso geológico, o estudo conceituai tem como objctivo: 

Linhas gerais e ordem de magnitude dos parâmetros do projeto; 

Soluções técnicas (que requererão mais investigações c testes); 

Custos e tempo necessário para aprofundar as demais fases de projeto. 

O escopo não é suficientemente preciso para definir a viabilidade económica de um projeto. 

3.2. Estudo de pré-viabilidade 

Uma vez que se tenha disponível informações suficientemente precisas sobre o depósito mineral 

pode-se dar início ao estudo de pré-viabilidade que consiste em: 

Estimação das reservas e recuperação da jazida; 

Identificar as técnicas e taxas de produção; 

Levantamento da infra-estrutura necessúria; 

Estimativas dos custos de capital e de operação; 

Testar o potencial de mercado do produto; 

Calcular a viabilidade econômica; 

Definir as necessidades para continuar a avaliação. 
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O Estudo de pré-viabilidade é suficientemente preciso para fazer comparações entre diferentes 

alternativas de projeto (capacidade e configuração). 

3.3. Estudo de viabilidade 

Uma das opções levantadas na etapa anterior é detalhada (para uso próprio ou para os bancos). O 

objetivo é: 

Estimar a reserva medida e a recuperação da jazida; 

Provar a viabilidade técnica do método proposto; 

Definir e dimensionar a infra-estrutura necessária; 

Estimativa do Capital e custo operacional para toda a vida econômica do projeto; 

Estabelecer o mercado para o produto; 

Calcular a viabilidade econômica; 

Fazer estudos de sensibilidade; 

Definir a matriz de investimentos para o projeto. 

Tabela 01 -Comparativo de tempo e custo dos estudos de pré-desenvolvimento. 

Duração (em meses) 
Montar base de dados: 

Avaliação testemunhos: 
A vai iação resultados: 

Total: 

Escopo 

2 
3a4 
2a3 
7a9 

Custo do estudo (% do 
Projetos pequenos e 

pouco complexos : 

Investimento Inicial) 

Projetos médios: 
Grandes projetos e 
muito complexos: 

0, 1 a 0,2% 
0,2 a 0,5% 

0,5 a 1% 

3.3.1. Custo de capital e de operação 

Como estimar os investimentos 

Pré-viabiliddade 

2a3 
4a6 
3a4 

9 a 13 

0,2 a 0,5% 
0,5 a 0,75% 

0,75 a 1,5% 

Através da analogia com as instalações existentes. 

Através de cotações (na etapa do estudo de viabilidade). 

Viabilidade 

3a4 
6a9 
3a4 

12 a 17 

1,0 a 2,0% 
1,5 a 2,5% 

2,5 a 3,5% 

Através da modelamento das principais atividades em função dos parâmetros mais 

adequados (na etapa de previabilidade). 

Investimento, como julgar os resultados 

A aplicação de um modelo e/ou a utilização de dados parciais a partir de exemplos conhecidos 

permitem geralmente estabelecer uma estimação coerente com a ordem de grandeza de um investimento. 

É possível esse resultado global com um certo número de "padrões" como o investimento unitário 

(investimento total dividido pela capacidade diária em toneladas de minério) ou a intensidade de capital 

(investimento total dividido pelo faturamento bruto anual). 

v' Estudos mostram que o investimento unitário para uma mina está sempre entre 15.000 e I 00.000 

US$. Os valores elevados correspondem sempre ao caso onde as infra-estruturas de acesso, do 

transporte de concentrados e de alojamento de pessoal tomam uma parte preponderante do capital 

(até 60 % do total). No caso mais geral de investimento unitário realizado num contexto não isolado, 
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isto é, lugares não remotos, o investimento unitário se situa entre 15.000 c 40.000 US$ por tonelada 

processada diária . 

../ A intensidade de capital das operações mineiras é particularmente elevada. Em geral as somas a 

investir antes da produção nominal representam 3 anos de turnovcr, valor que se encontra em toda 

indústria dita "pesada": siderúrgica, metalúrgica e química. Ao contrário das indústrias de 

transformação que não precisam investir que um ano de faturamento bruto anual em média; e as 

atividades econômicas de distribuição podem necessitar que uma fração do turnovcr. 

Essa intensidade de capital elevada tem conseqüências importantes para a rentabilidade dos 

investimentos mineiros. Com relação a outros tipos de investimentos financeiros, as minas devem ou 

deveriam durar mais tempo (recuperação do capital investido através de uma pequena fração anual do 

faturamento anual bruto), mas sobre um grande número de anos, isso conduziria a uma rentabilidade 

medíocre ou gerar a cada ano uma margem bruta considerável (ao menos 50% do turnovcr). 

As infra-estruturas gerais podem representar até 60 % do investimento total (Carajás). Entretanto, 

nos casos mais freqüentes essa infra-estrutura será na ordem de 30 % do investimento, em casos muito 

favoráveis cai a menos de 1 O %. 

Os equipamentos de lavra não atingem 20 % dentro dos grandes projetos. Eles podem, entretanto 

representar 30 a 40 % do investimento para uma mina pequena a céu-aberto. 

A usina representa uma parte muito variável segundo a complexidade do processo e do tipo de 

minério tratado onde, 30 % é um número bem razoável para um tratamento de metal básico ou para plantas 

muito grandes; 60 % pode ser esperado para plantas de metais preciosos, de urânio lavrado por minas de 

dimensão mediana ou pequena. 

Os outros itens de investimento (serviços auxiliares, estudos e supervisão) representam 

frequentemente 20 a 25 % do investimento total. 

Os custos de operação da mina 

Essas são as despesas normalmente ligadas ao funcionamento da explotação, excluídas as despesas 

de capital (ligadas ao investimento). São classificadas geralmente em três categorias: 

Os custos diretos, ligados à quantidade produzida (ou custos variáveis). 

Mão-de-obra: pessoal de operação e manutenção, isto é, o quadro de pessoal para a 

produção e trabalhos associados; 

Materiais: consumíveis (energia, água, lubrificantes, explosivos, reagentes químicos para o 

tratamento, corpos moedores, etc.), peças de reposição. 

Os custos indiretos, independentes da produção realizada. 

Mão-de-obra: serviços administrativos, vigilância, almoxarifado, escritórios; 

Seguros, juros, taxas, etc.; 

Despesas com escritório; 

Trabalhos gerais de preparação e de pesquisa. 

Os custos gerais, podendo ser relativo a várias minas. 

Despesas com comercialização. 

Serviços administrativos da central. 

Serviços financeiros. 
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Escritório de projetas. 

Pesquisa c desenvolvimento. 

Outros reagrupamentos diferentes são correntemente utilizados, por exemplo: 

Ou ainda: 

Mina. 

Usina. 

Despesas gerais da mina (oficinas, serviços). 

Despesas gerais com a administração central. 

Mão-de-obra. 

Materiais. 

Energia. 

Serviços externos. 

Despesas gerais. 

4. A V ALIAÇÃO FINANCEIRA DE UMA EMPRESA DE MINERAÇÃO 

A avaliação econômica de um projeto de mineração é em realidade a avaliação do funcionamento da 

empresa que vai realizar o projeto depois de explorar a mina durante toda a sua vida. É então necessário 

projetar para o futuro a fim de analisar o funcionamento da empresa que existirá a partir do momento em que 

a decisão de investir terá sido tomada. 

4.1. Os movimentos de caixa da empresa de mineração 

Os diversos fluxos monetários que acompanharão a vida do projeto são: 

As necessidades (ou saídas) 

Pagamento dos investimentos durante a fase de implantação, segundo o programa de 

despesas de implantação (construção da mina). 

Pagamento dos custos de operação: mão-de-obra, materiais, energia, taxas .. . durante a fase 

de lavra, em ritmo mensal, trimestral ou anual. 

Pagamento dos juros sobre os empréstimos eventuais a um ritmo fixado pelas condições do 

empréstimo. 

Reembolso dos empréstimos segundo as parcelas fixadas pelo financiador. 

Pagamento dos impostos sobre lucros, segundo a legislação em vigor. 

As disponibilidades (ou entradas) 

Fundos próprios colocados pela empresa na execução do projeto (nonnalmente todo no 

começo). 

Somas tomadas por empréstimo segundo um escalonamento das parcelas. 

Produto das vendas segundo contratos comerciais. 

Assim, o estudo de viabilidade de um projeto, é uma previsão dessa contabilidade que deverá ser 

executada. Se bem entendido, a contabilidade provisional não será tão precisa até antes da realização do 

projeto. As simplificações são necessárias, a fim de serem evitados dados inacessíveis, mas os itens de 

despesas mais importantes precisam ser bem estimados. 
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4.1.1. Os fluxos de caixa anuais 

Uma primeira simplificação consiste em anualizar os movimentos de tesouraria provisional e 

interessar-se tão somente aos saldos anuais que constituem basicamente os fluxos de caixa. Esses fluxos de 

caixa anuais podem ser estimados a partir das despesas e receitas e acrescentando algumas considerações de 

análise financeira de maneira a estabelecer uma tabela, que é um cronograma de despesas dos fluxos de caixa 

prOVISIOnaiS. 

Uma segunda simplificação consiste em expnm1r todos os fluxos numa moeda única - dita 

constante, isto é, livre de inflação- esta moeda de referência é ligada às outras moedas (estrangeiras) através 

da taxa de câmbio em vigor na data do estudo. 

O valor atualizado dos fluxos de caixa anuais 

O valor presente de um projeto 

Todos os fluxos de caixa tendo sido calculados e dispostos sob a forma de um cronograma de 

entradas e saídas anual. Agora resta levar em consideração o "tempo". Não se pode considerar da mesma 

maneira um fluxo de caixa disponível ao fim do 3° ano e um fluxo de caixa que não será real ao fim do I O" 

ano. A curva de fluxos de caixa acumulados não deverá ser utilizada sem atualização. 

A técnica de atualização permite de levar em conta o espalhamento ao longo do tempo, em 

considerando simplesmente que uma unidade monetária atual (disponível hoje) é equivalente a pouco mais 

que uma unidade monetária que só será disponível dentro de um ano: 

I unidade atual = ( I + a ) unidades dentro de um ano, inversamente pode-se dizer que o Valor 

Atual de uma unidade disponível dentro de um ano é um pouco menor que uma unidade disponível agora: 

I unidade dentro de um ano= ------------ unidade atual, a é a taxa de 
1 + a 

atualização. É uma quantidade pequena geralmente expressa em percentual. 

Geralmente esse princípio pode assim afetar a toda transação monetária efetuada durante o ano "n" c 

então a todos os fluxos de caixa com um valor atual: 

CFn 
Valor atual do fluxo de caixa CFn 

(!+a)" 

Para os eronogramas de entrada e saída, pode-se calcular para cada fluxo de caixa o valor atual 

correspondente (Discounted Cash-flow). Resumindo: 

A soma dos fluxos de caixa futuros atualizados 
é o valor presente líquido do projeto (ou da empresa) à data zero. 

A capitalização das despesas passadas 
consiste em capitalizá-las à data zero 

n CFn 
Valor Presente Líquido = I ------------ Net Present V alue NPV 

-r ( I +a)" 

Onde r é o período de pesquisa, anterior à data zero. 
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O NPV do projeto representa o enriquecimento real em capital que pode ser esperado a partir da 

realização do investimento, desde que seja adotada uma taxa de atualização "a". O enriquecimento somente 

será real a data n. 

A atualização não leva em conta a inflação, não é o custo do capital, nem o custo da oportunidade de 

investimento estudada em relação a outro. A atualização traduz a preferência pelo presente em relação ao 

futuro . A taxa de atualização que traduz esta preferência depende unicamente da arbitragem efetuada pelo 

agente econômico em função do presente e futuro. Normalmente essa taxa é na ordem de 3 a 7 %, sem 

inflação. 

Utilização direta do NPV 

Com o Valor Presente Líquido de um projeto se dispõe de um meio de comparação muito fácil entre 

diferentes projetos: 

Aquele que tem NPV mais alto é o projeto que deve ser escolhido se eles são substituíveis. 

Deve-se considerar que todo projeto tendo um NPV positivo merece ser realizado, visto 

que, ele é suscetível a criar riqueza. 

No entanto, como os meios de financiamento são geralmente limitados, nem todos os projetas 

podem ser executados. Classificando-se os projetas através do NPY decrescente é sempre possível de se achar 

uma taxa de atualização tal que todos os projetas realizáveis (ou financiáveis) e tão somente esses, tenham um 

NPV positivo. Isso dá uma maneira a princípio "racional" de escolher a taxa de atualização. 

Utilização indireta do NPV: a taxa de rentabilidade. 

Para um projeto sem empréstimo, sem inflação, sem imposto, o NPV é um dado intrínseco do 

projeto que depende unicamente de a. É nonnalmente possível encontrar um valor particular a0 de a que anule 

oNPV: 

NPV (a= a0 ) = O. Neste caso não existe uma vantagem ou desvantagem em relação a um depósito bancário 

a mesma taxa e, essa taxa é por conseqüência a taxa de rentabilidade interna do projeto (internal rate return): 

TIRou (IRR). 

TIR = lRR = Taxa Interna de Retorno 

o 
n= I (I +TRl)" 

NPY (IRR) =O 

A TlR como a taxa de atualização, é análoga a uma taxa de juros. Seu significado é o seguinte: é a 

taxa máxima a qual se pode tomar emprestado sem que o projeto se torne deficitário. Se os empréstimos são a 

uma taxa inferior a TIR, o NPV continuará necessariamente positivo. A partir do fluxo de caixa sem imposto 

e sem empréstimo (Tabela 03), é obtida uma única e verdadeira TIR, intrínseca ao projeto, além dos demais 

parâmetros de avaliação como valor presente líquido (Tabela 02). 

Tabela 02: 

Parâmetros econômicos obtidos a partir do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) 

Soma dos fluxos de caixa (MR$): 

Soma flx.de caixa atualiz. -NPY- (MR$): 

Taxa de atualização('%): 

4,55 

2,37 

7,00 
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Taxa interna de retorno(%): 

Intensidade de capital: 

Margem operac ional(%): 

Payback (anos): 

Breakeven price (R$/tonelada): 

Cash breakeven price (R$/tonelada): 

36,65 

0,83 

30,83 

3 

94,00 

83,0 

Tabela 03 - Exemplo de fluxo de ca ixa descontado (DCF) anualizado numa mina de 15 anos de operação. 

Fluxo de Caixa Descontado (sem imposto e sem empréstimo) 

Preço do produto (RS/t ): 120.00 
Reservas Produção Receita Custo Investi mento Fl uxo de Somatório Flx. Caixa Soma tór io 

Ano Restantes Operação Caixa Fl x. Ca ixa Descon tado Flx.Cx .Dcsc . 

toneladas toneladas RS R$ RS R$ RS RS R$ 

7.00% 
o 150.000 o o o \.000.000 - 1.000.000 -1 .000.000 -1.000.000 -1.000.000 

I 140.000 10 .000 1.200.000 830.000 o 370.000 -630.000 345.794 -654.206 

2 130.000 \0.000 1.200.000 830.000 o 370.000 -260.000 323. 172 -33 1.033 

3 \ 20.000 \0.000 1.200.000 830.000 o 370.000 110.000 302.03 0 -29.003 

4 11 0.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 480.000 282. 271 253 .268 

5 100.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 850.000 263.805 51 7.073 

6 90 .000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 1.220.000 246.547 763.620 

7 80.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 1. 590.000 230.4 17 994.037 

8 70.000 10.000 1.200. 000 830.000 o 370.000 1.960.000 2 15.343 1.209.380 

9 60.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 2.330.000 201.255 1.410.636 

lO 50.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 2.700.000 188.089 1. 598.725 

li 40.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 3.070.000 175.784 1.774.5 1 o 
12 30.000 10.000 1.200 .000 830.000 o 370.000 3.440.000 l ú4.2S4 1.938.794 

13 20.000 10.000 1.200.000 830.000 o 370.000 3.8 10.000 153.537 2.092.33 I 

14 10.000 10.000 1.200 .000 830.000 o 370.000 4 . 180.000 143.492 2.235.823 

15 o 10 .000 1.200.000 830.000 o 370.000 4.550.000 134.105 2.369.928 

1.000.000 

5. CONCLUSÃO 

A partir da introdução da técnica do DCF, há duas décadas, pode-se fac ilmente medir o potencial de 

um projeto desde que seja respeitada a fase inicial, a qual abrange os estudos de pré-desenvolvimento. 

Tomando todos os cuidados na coleta e tratamento dos dados que irão gerar um DCF, pode-se utili zar esta 

poderosa ferramenta de simulação com a certeza de que dentro da incertezas inerentes e intransponíveis de 

um projeto de risco, o DCF responderá fielmente ao que lhe será inquirido, isto é, se o depósito mineral é 

lavrável ou não. 
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