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RESUMO 
 
O trabalho em questão consiste em um estudo de caso referente à gestão de custo 
do trator de esteira, considerado um dos principais equipamentos utilizados nas 
atividades de mineração. A escolha do tema se deu com a finalidade de encontrar 
soluções para a redução dos custos do referido equipamento. O aumento da 
competitividade no mercado mundial demanda a busca por alternativas de produção 
com menores custos. Neste sentido, mensurar os gastos, evitar operações onerosas 
e detalhar custos operacionais são atitudes que influenciam no rendimento e na 
produtividade de uma empresa. Os objetivos propostos consistem, na identificação 
das diferenças nas variações de consumo de combustíveis, nas horas de locomoção 
do equipamento e nos gastos com a manutenção visando propor um planejamento 
de gestão de custos mais viáveis. A metodologia aplicada baseou-se em uma 
pesquisa de caráter quantitativo no que se refere à coleta, análise e a interpretação 
dos dados, por meio de software, planilhas de controle e pesquisa de campo. Os 
resultados obtidos identificaram gastos excessivos com a manutenção do trator de 
esteira, os quais devem ser considerados nas ações de planejamento e gestão na 
perspectiva de produzir com menor custo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão; custos; mina; trator de esteira. 
 
ABSTRACT 
 
The work in question is a case study regarding the cost of managing the bulldozer, 
one of the main equipment used in the mining activities. The choice of subject was 
given in order to find solutions to reduce the cost of that equipment. Increased 
competitiveness in the world market demand the search for production alternatives 
with lower costs. In this sense, measure spending, avoid costly operations and detail 
operating costs are attitudes that influence the efficiency and productivity of a 
company. The proposed objectives consist in identifying the differences in fuel 
consumption variations in the hours of transportation equipment and in spending on 
maintenance in order to propose a more cost that is viable management planning. 
The methodology used was based on a quantitative research study with regard to the 
collection, analysis and interpretation of data through software, control spreadsheets 
and field research. The results show excessive spending on the maintenance of the 
bulldozer, which should be considered in planning actions and management in view 
of producing at lower cost. 
 
KEYWORDS: management; costs; mina; bulldozer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A indústria de mineração, como qualquer outro empreendimento, tem por objetivo 
econômico básico maximizar a sua riqueza aumentando ganhos a curto médio e 
longo prazo. Entretanto, é caracterizada também por visar o aproveitamento 
econômico de um bem de capital exaurível e não renovável, o que a diferencia das 
demais indústrias do setor de base da economia. Assim, a maximização da riqueza 
futura deve se realizar em um período definido, ou seja, durante a existência do bem 
mineral que lhe deu origem. Para que isso ocorra à gestão de custos deve ter o foco 
em cada detalhe independente do setor. Em termos econômicos, podemos dizer, 
mais apropriadamente, que o objetivo da indústria de mineração é a maximização do 
valor atual líquido dos benefícios monetários futuros, durante toda a vida da mina 
para que se obtenha o maior retorno possível. 
 
Segundo Morozini (2012) a implantação de sistemas de custos é considerada uma 
situação complexa, uma vez que o produto resultante não é palpável ou visível e, 
além de grande parte dos custos envolvidos serem de natureza indireta, exigindo um 
estudo mais aprofundado na sua alocação. Dessa forma é necessário que se faça 
um estudo acerca do método que melhor se aplique para um caso, até a elaboração 
de um sistema de tal forma que se possa chegar aos custos envolvidos. A gestão 
dos custos exerce um papel relevante para todos os tipos de empresas, pois, todos 
os custos influenciam significativamente no resultado econômico (lucro ou prejuízo) 
das empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços, principalmente, com 
relação à competitividade frente aos seus concorrentes. 
 
Em geral a gestão de custos em atividades minerárias tem como foco os tratores de 
esteira, os quais possuem uma atenção diferenciada ao realizarem operações 
fundamentais no desenvolvimento de mina, além de possuir um elevado custo 
operacional, significativo custo de manutenção e um alto valor de aquisição. Os 
tratores são equipamentos utilizados para realizar operações de terraplanagem. É 
um equipamento de grande força e tração, com locomoção limitada e velocidades 
restritas, além de apresentar grande versatilidade para realizar operações robustas. 
Na mineração a função do trator é essencial para o desenvolvimento de uma mina, 
podendo desempenhar várias funções. Sua versatilidade aumenta a importância na 
realização de serviços. Ele pertencente à frota de infraestrutura e sua atividade 
geralmente antecede as atividades de produção, por isso, os atrasos oriundos do 
seu deslocamento poderão comprometer todo planejamento e ainda causar perda 
de produtividade de outros equipamentos. O trabalho torna-se relevante em virtude 
da carência de planejamento e controle na gestão de custo específico em 
equipamentos de mineração.  
 
O objeto de estudo desta pesquisa está relacionado com as operações realizadas 
por estes tratores de esteira considerados os maiores e os mais potentes da 
categoria, consequentemente geradores de maiores custos. Os objetivos propostos 
consistem, na identificação das diferenças nas variações de consumo de 
combustíveis, nas horas de locomoção do equipamento e nos gastos com a 
manutenção visando propor soluções de gestão de custos mais viáveis. O período 
de coleta de dados foi compreendido entre fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. Na 
ocasião, a mina possuía oito tratores de grande porte e todos foram amostrados. 
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Considerando os aspectos éticos e estratégicos da pesquisa, não foi revelado o 
nome da empresa e localização pontual da mina. 
 
Neste sentido, o estudo de gestão de custos focado no desempenho dos 
equipamentos deve se destacar no planejamento como inicial e também desafiante 
sempre cheio de novas descobertas, fazendo-se aprofundar-se cada vez mais em 
determinadas áreas e técnicas específicas. 
 
A gestão de custo exerce um diferencial competitivo e pode identificar uma melhora 
em todo processo produtivo por isso é necessário fazer uma análise criteriosa nas 
distorções e nas informações sobre custos em uma organização. A informação do 
custo dos equipamentos promove uma economia de capital exercendo influência 
positiva na lucratividade da empresa. Em geral, observa-se que “a maioria das 
empresas detecta este tipo de problema somente depois de sua competitividade e 
lucratividade terem-se deteriorado”. (COOPER apud FILOMENA, 2004, p.31). 
 
A redução dos custos dos materiais utilizados na industrialização conforme alertado 
por Klippel (2013), proporciona um aumento no lucro operacional maior do que se 
fossem aumentados os volumes de vendas, isto é, com novas vendas. Este mesmo 
autor afirma que “a relação entre os custos de materiais e o lucro da empresa é 
direta”, pois, seria necessário um aumento superior no volume de vendas para se 
obter o mesmo resultado, do que a redução dos custos de materiais e mão-de-obra 
utilizados na oferta de serviços. Sugere ainda que, “a situação ideal consiste na 
minimização dos custos dos materiais conjuntamente com o aumento no volume de 
vendas”. (KLIPPEL, 2013, p. 02). 
 
O sistema de custos é considerado uma ferramenta útil no âmbito interno de uma 
organização empresarial nos níveis: tático, estratégico e operacional. A coleta de 
dados ocorre no nível operacional e a classificação e análise dos mesmos estão 
presentes no nível tático, gerando informações e orientações que serão utilizadas no 
nível estratégico como a decisão do mix de produtos a serem adquiridos e/ou 
utilizados pela empresa, prevalência ou extinção de determinado produto no 
mercado, bem como, a redução e controle dos custos (WERNKE, 2014). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O trabalho baseou em uma pesquisa de caráter quantitativo no que se refere à 
coleta de dados, através de software denominado de supervisório/despacho. A 
função básica do despacho é registrar todas as informações do equipamento como: 
posição de locomoção, velocidade, abastecimento dentre outras. Foram amostrados 
todos os tratores existentes na mina durante o período da pesquisa não havendo 
nenhum critério de exclusão.  
 
Além do despacho foram consultadas planilhas de controle operacional, as quais 
registram valores de custos, serviços e produtos. Para maior credibilidade, os dados 
de medição de abastecimentos foram aferidos em campo e posteriormente 
comparados com o software, na forma de aumentar a confiabilidade da pesquisa. 
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Durante a estruturação dos dados optou-se por separá-los em sete itens a serem 
analisados da seguinte forma: 
 
Medições de abastecimentos dos tratores de esteiras no período de fevereiro de 
2012 a janeiro de 2013. 
 

 Cálculos dos custos de manutenção. Todos os custos mensais de cada trator 
no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 Cálculo do custo horário de mão de obra do operador do trator. 

 Cálculo do custo horário de consumo de combustível. 

 Cálculo do custo horário de depreciação. 

 Custo com material rodante. 

 Os custos com Locomoção própria que é o tempo em que o equipamento 
está se locomovendo sem realizar trabalho/serviço. 

 
Todos esses cálculos foram necessários para se chegar ao custo total com 
locomoção própria, que é um custo ao qual se gera apenas gastos e não se obtém 
retorno. 
 
O software utilizado foi o Microsoft, EXCEL® para geração dos gráficos, tabelas, 
cálculos de porcentagem, de desvio padrão e outras análises. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análises dos dados de combustíveis 
 
Através do despacho foram levantados todos os dados de abastecimento dos 
tratores, juntamente com a informação de horimetro do equipamento, em seguida 
realizou-se a média para cada equipamento como mostra a Figura 01. A partir da 
média de cada equipamento realiza-se uma média geral de consumo de 
combustível. Essa média geral é expressa no gráfico em vermelho, fator este que 
possibilita a visualização clara de quais estão acima e abaixo da média geral. Os 
tratores acima da média possuem uma atenção especial. Os resultados 
demonstrados na Figura 01 estão descritos na Tabela 01 com as respectivas médias 
mensais, o desvio padrão em litros e as porcentagens dos tratores de esteira. 
 

 
Figura 01. Consumo de combustível dos tratores de esteira. Fonte: Dados obtidos a partir do 

despacho, obtido durante a pesquisa in loco, 2013. 
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Tabela 1. Média de consumo de combustível mensal e desvio padrão. 

 
Fonte: Adaptada. Dados obtidos a partir do despacho obtido durante a pesquisa in loco, 2013. 

 
Considerando os resultados obtidos na Tabela 01, o desvio padrão varia entre 
20,81%, no trator 06 a 35,49%, no trator 07. Esses valores de desvio padrão são 
considerados estatisticamente elevados, o que indica a possibilidade de que, em 
algumas operações de terraplanagem os tratores consomem mais combustível do 
que em outras.  
 
3.2. Custos horário de manutenção  
 
Com base nas informações coletadas nas planilhas de controle e despachos, 
obtiveram-se todos os custos de manutenção de cada equipamento, durante o 
período estudado. O valor obtido foi divido pelas horas que o trator esteve em 
operação no ano todo, determinando assim o custo horário de manutenção. 
 
3.3. Custos horário do operador 
 
O cálculo do custo horário de mão de obra do operador de trator foi realizado 
utilizando o somatório de todo o custo mensal que a empresa teve com o 
funcionário, o que inclui: salário mensal, décimo terceiro referente ao mês, plano de 
saúde e auxílio alimentação e transporte. Posteriormente divide-se pelas horas 
mensalmente trabalhadas. O custo horário com mão de obra obtido foi de R$ 30,02. 
  
3.4. Custos horário do consumo de combustível 
 
O cálculo do custo horário de consumo de combustível foi realizado utilizando os 
dados constantes no item 3.1. Para calcular o custo horário de consumo de 
combustível utilizou-se o consumo horário dos tratores multiplicado pelo valor, em 
reais (R$ 1,70) do litro do óleo diesel, no período de estudo amostrado.  
 

3.5. Custos horário de depreciação  

O preço de aquisição do trator estudado representa um valor de R$ 1.886.321,53 
com uma vida útil de 30.000 horas, segundo informações repassadas pelo 
fabricante. Utilizando o padrão de cálculo do Manual de Custos Rodoviários do 
DNIT, adotou-se o percentual de 15% do valor de aquisição do equipamento para a 
estimativa de seu Valor Residual. De posse dos dados necessários, foi calculado o 
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custo horário de depreciação utilizando a Equação 1. Os resultados estão descritos 
na Tabela 03. 
 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓á𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 =
𝒑𝒓𝒆ç𝒐 𝒅𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑.−𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒗𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍
                   (1) 

 

Tabela 2. Custo horário de depreciação. 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da planilha do fabricante durante a pesquisa in loco, 2012. 

 
Os valores encontrados na Tabela 02 indica que o custo horário de depreciação é 
relativamente alto se comparado com outros equipamentos de mina. Por isso a 
necessidade de gerenciamento de custo no trator de esteira torna-se importante.   
 
3.6. Custos com material rodante 
 
De acordo com o Manual da Caterpillar (2007 p.27): “O cálculo do custo horário do 
equipamento será composto de aproximadamente 70% do custo de peças e 30% 
das despesas de mão-de-obra”. O custo dos componentes do material rodante é 
baseado na Lista de Preços ao Consumidor nos EUA e pode ser ajustado, se 
necessário, para taxas de importação. 
 
De acordo com o Manual da Caterpillar o custo com peças representa 70% do gasto 
com manutenção. Neste estudo, o custo com peças representou 88%. Essa 
diferença de 18% se comparado com as indicações presentes no Manual da 
Caterpillar indica um aumento significativo no custo de manutenção. 
 
Para melhor compreender o fato deste custo com peças estar acima da média 
referenciada foi necessário desmembrar o custo com peças. Dentro dos gastos com 
peças observa-se que 70% foram gastos materiais rodantes. Materiais rodantes são 
materiais utilizados no sistema de locomoção do equipamento.  
 
3.7. Análises dos dados de locomoção própria 
 
Locomoção própria é a nomenclatura dada pelo despacho ao tempo em que o trator 
está se locomovendo, sem realizar trabalho, de um ponto a outro da mina. Esta 
locomoção ocorre toda vez que o equipamento recebe uma instrução do despacho 
encaminhando-o para outra área, ou é solicitado pela equipe de infraestrutura para 
realizar uma operação em outro ponto distinto da mina. No geral, essa locomoção 
ocorre no final de uma operação e início de outra. 
 
Por possuir uma estrutura que se desgasta sempre que entra em movimento, o 
trator de esteira não é um equipamento de locomoção e não foi projetado para 
percorrer longas distâncias. Diferente de um equipamento de pneus, sua estrutura 
rodante é metálica, característica importante para aumentar o atrito e 

Preço de aquisição R$ 1.886.321,54

Valor residual R$ 282.948,23

Vida útil (Horas) 30.000

Custo horário depreciação (R$) 53,45

Tabela 02 – Custo horário de depreciação R$
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consequentemente provocar alta tração. Durante o deslocamento, esta peculiaridade 
faz com que seu custo operacional seja mais elevado do que os outros 
equipamentos. 
 
Dando continuidade às análises realizou-se o cálculo do custo horário (R$/h) que 
representa a soma do custo horário de manutenção, custo horário de mão de obra 
do operador, custo horário de consumo de combustível, custo horário de 
depreciação do equipamento, dividido pelas horas trabalhas de cada trator, 
conforme está demonstrado na Equação 2.  

 

Custo horário do trator = Manutenção + M.O. + Combustível + Depreciação                    (2) 

                                                                                       Horas trabalhadas 

M.O = Mão de Obra 

 
Os resultados encontrados foram expressos na tabela abaixo. 
 

Tabela 3. Custo horário dos tratores de esteiras. 

 

Fonte: Dados obtidos a partir da pesquisa in loco, 2013. 

 
Os custos com locomoção própria foram mensurados a partir do cálculo simples em 
que se analisaram as horas de locomoção própria de cada trator, multiplicando pelos 
custos horários encontrado na Tabela 04, respectivamente, sem esquecer que 
locomoção própria é considerada um atraso operacional, não é uma operação gera 
apenas gastos. 
 
Cada trator gerou um custo de locomoção própria durante o período em que foi 
estudado, e a soma de todos esses custos resultou no custo total de locomoção 
própria. Esse custo poderia ser economizado reduzindo as horas de locomoção 
própria e por consequência diminuiria significativamente os custos de manutenção, 
pois se sabe que uma parcela significativa do custo de manutenção do trator 
atribuiu-se ao material rodante, justamente os que se desgastam mais com a 
locomoção do trator de esteira. Os resultados com os custos de locomoção própria 
dos tratores estão expressos na Tabela 04. 
 
 
 
 
 
 

Equip. Manutenção /H M.O./H Depreciação/H Combustível/H Custo Total/H

Trator 01 357,33                 30,02 53,45 96,73 537,53

Trator 02 250,33                 30,02 53,45 99,20 432,99

Trator 03 274,56                 30,02 53,45 95,20 453,23

Trator 04 139,08                 30,02 53,45 120,70 343,25

Trator 05 71,81                   30,02 53,45 95,03 250,31

Trator 06 97,08                   30,02 53,45 116,79 297,34

Trator 07 42,72                   30,02 53,45 117,13 243,32

Trator 08 32,35                   30,02 53,45 137,02 252,84

Média  351,35

Tabela 03 – Custo horário (R$) dos tratores de esteiras 

Custo horário total dos equipamentos
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Tabela 4. Custos com locomoção própria na Mina. 

 

Fonte: Adaptada. Dados obtidos a durante a pesquisa in loco, 2013. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Este trabalho mostrou que a gestão de custo é de extrema importância para o 
planejamento estratégico, pois a busca de gerenciamento de custos pode muitas 
vezes diagnosticar problemas ou evitar que eles ocorram. O trabalho concretiza um 
planejamento de gestão de custo para equipamentos de mineração com uma 
metodologia bem definida a qual poderá servir de parâmetro para trabalhos futuros 
nesta área, ainda pouco explorada. 
 
Conclui-se que os altos consumos de combustível estão relacionados com as 
atividades que os equipamentos realizam e não possuem uma relação direta com o 
custo de manutenção. 
  
Também ficou demonstrado que o gasto com a manutenção em especial com 
material rodante está acima da média geral. Isso se deve ao grande número de 
horas que o equipamento fica em locomoção própria, o que não condiz com a 
finalidade principal deste equipamento.  
 
O alto número de horas por locomoção própria poderia ser resolvido através da 
priorização de atividades próximas evitando as grandes distâncias a serem 
percorridas. Esta estratégia de gestão poderia ser feita pelo próprio funcionário 
responsável pelo despacho. 
 
Os resultados encontrados neste estudo sugerem também, novas pesquisas por 
meio de análise estatística, utilizando variáveis como: tipos de operação, manejo do 
equipamento, os tipos de lâminas, as inclinações das lâminas, os tipos de ajustes. O 
objetivo é encontrar a melhor configuração capaz de gerar os menores custos 
operacionais, além de promover um aumento da durabilidade do equipamento e das 
peças, consequentemente maior eficiência, produtividade e lucratividade. 
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Equip. Custo horário (R$) Horas Locom. Própria (hs) Período Custo Locomoção Própria (R$)

Trator 01 537,54 167,77 02/2012 _ 01/2013 90183,09

Trator 02 432,99 203,78 02/2012 _ 01/2013 88234,70

Trator 03 453,18 188,88 02/2012 _ 01/2013 85596,64

Trator 04 343,17 208,54 02/2012 _ 01/2013 71564,67

Trator 05 250,35 208,5 02/2012 _ 01/2013 52197,98

Trator 06 297,36 191,8 02/2012 _ 01/2013 57033,65

Trator 07 243,32 154,78 02/2012 _ 01/2013 37661,07

Trator 08 252,91 147,92 02/2012 _ 01/2013 37410,45

TOTAL 519882,24

Tabela 04 - Custos com Locomoção própria na Mina
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