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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é medir e analisar a produtividade da indústria extrativa brasileira 

como um todo e seus subsetores. Primeiramente foi feita a estimação da produtividade 

multifatorial utilizando o método clássico proposto por Robert Solow de onde se verificou 

uma queda na produtividade do setor no período entre 1997 e 2009. Posteriormente foi feita 

uma nova estimação dessa produtividade que corrige as mudanças na qualidade dos minerais 

extraídos. Observou-se que a queda na produtividade, no período analisado, foi ainda mais 

acentuada. 

Palavras-chave: produtividade multifatorial. Indústria Extrativa. Teor mineral 
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ABSTRACT 

The aim o f this study is to measure and analyze the productivity o f Brazilian mining industry 

as a whole and its subsectors. We first estimate multifactor productivity using the classic 

method proposed by Robert Solow where there was a drop in productivity in the period 

between 1997 and 2009. After a new estimation of productivity was made that corrects 

changes in the quality of the minerais extracted. It was observed that the drop in productivity 

in the period analyzed was even more pronounced. 

Keywords : multifactor productivity. Mining Industty. Mineral content. 
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1. Introdução 

O presente trabalho buscou medir e analisar a produtividade na indústria extrativa como um 

todo e seus respectivos subsetores. Para tanto utilizamos duas metodologias. A primeira é a 

metodologia clássica de estimação da produtividade multifatorial proposta por Robert Solow 

(1956), onde a produtividade é o resíduo não explicado pela utilização dos insumos de 

produção, conhecido ainda como "a medida da nossa ignorância". A segunda é um 

aperfeiçoamento da estimação dessa produtividade que corrige a mudança na qualidade dos 

minerais extraídos. Ambas as medidas apontam para uma queda na produtividade entre 1997 

e 2009. 

A produtividade na indústria extrativa reflete a influência de dois fatores que não são 

considerados no modelo: o uso dos recursos naturais e o longo período entre o investimento 

no setor e seu retomo. O primeiro fato r será abordado e analisado neste trabalho tanto para 

indústria extrativa quanto para os seus subsetores. Em contrapartida, a análise referente ao 

segundo fator que influencia a produtividade do setor não será abordada em vütude da falta de 

dados. 

A omissão desses dois fatores no cálculo da produtividade leva a distorções no setor estudado 

fazendo com que o resultado esteja equivocado. O objetivo desse trabalho é incluir esse fator 

(esgotamento dos recursos naturais) no cálculo da PTF e dessa fmma mostrar o verdadeiro 

resultado da produtividade no setor mineral. 

Alguns estudos que refletem a necessidade de incorporação dos recursos naturais no cálculo 

da produtividade e nas contas nacionais estão surgindo. Segundo a pesquisadora do Instituto 

de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IP AM), Maria del Carmem V era Diaz, os indicadores 

macroeconômicos derivados do sistema de contas nacionais veem sofrendo bastante críticas 

por não registrarem a exaustão dos recursos naturais , gerando dessa forma indicadores 

inconsistentes. 

Em seu trabalho, ela aponta que não existe uma depreciação e nem uma amortização que 

compense a perda ou a degradação dos recursos naturais como ocorre com o capital 

manufaturado, onde a depreciação é deduzida do PIB. A inexistência dessa depreciação no 
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"capital natural" pode ser compreendida por um exemplo elaborado pela própria autora do 

trabalho: 

"Uma economia baseada na extração de um recurso não renovável, como o 

minério de feno, cuja produção se remonta a épocas geológicas remotas cada ano 

extrai uma quantidade determinado do recurso a uma taxa de extração de 10%, de 

tal forma que as reservas só durariam 1 O anos. A renda gerada por essa economia, 

que depende totalmente da extração do minério de ferro, é de 1.200 unidades 

monetárias ao ano (das quais já se deduziram a amortização pelo desgaste dos 

outros instnunentos de trabalho usados como meios de produção). A metodologia 

atual habitual da Contabilidade Nacional informará que o PILou Renda Nacional 

é de 1.200 unidades monetárias, porem se a economia mantem esse consumo, 

estará de descapitalizando, pois, suas reservas de minério que são sua principal 

fonte de renda serão exauridas em 1 O anos. Se essa economia aumenta a extração 

de minério, de maneira que a renda anual sobe para 1.300 unidades monetárias, a 

Contabilidade Nacional atual indicará que ocorreu um crescimento econômico de 

10% quando na verdade se esta aproximando do colapso final" (texto: Sistema de 

Contas Ambientais: A inclusão da exaustão e degradação dos recursos naturais 

nas estimativas econômicas). 

Segundo seu attigo, a Noruega foi o primeiro país a se interessar na contabilidade dos 

recursos naturais. Preocupava-se em conseguir estimativas mais aprimoradas de setores como 

petróleo, minerais, pesca entre outros. A França e o Canadá também se esforçaram em 

incorporar aos balanços nacionais os recursos naturais. 

1.1- Revisão da Literatura 

Produtividade é comumente definida como a razão entre o volume de produção e o volume de 

insumos utilizados. Embora não haja desacordo sobre esse conceito geral, um olhar sobre a 

literatura da produtividade e as suas diversas aplicações revela, de forma, rápida, nem um 

propósito único nem uma medida única para a produtividade. 

Esta seção analisa a literatura para tentar descobrir os fatores que explicam o fraco 

desempenho da produtividade da indústria extrativa brasileira entre 1997 e 2009. Infelizmente 
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existem poucos esh1dos sobre a produtividade multifatorial da mineração no Brasil. Dessa 

fotma, a atenção se volta para o Canadá, sendo este considerado o líder na análise dessa 

problemática. Portanto mesmo existindo poucos estudos sobre a produtividade da indústria 

extrativa brasileira, é possível tirar lições e experiência do Canadá para a indústria como um 

todo. 

Segundo Wedge (1973) ele observou que o uso dos recursos naturais, um insumo de extrema 

importância, estava sendo ignorado no cálculo da produtividade. Ele desafiou as estimativas 

anteriores do fraco crescimento da produtividade da mineração canadense, alegando que 

mudanças na qualidade dos recursos naturais não estavam sendo levados em consideração no 

cálculo. Dessa forma foi criado um índice que contemplava o teor do mineral como uma 

proxy para esse fator. Já no estudo de Young (1991): "Productivity and metal mining: 

evidence from copper-mining finns", ele encontrou evidências econométricas onde a 

dificuldade de acesso a um depósito geológico assim como o baixo teor nos minerais, 

provocou uma queda na PTF de algumas empresas de cobre. Com isso resolveram investigar 

métodos para incluir nas contas nacionais o uso dos recursos naturais. 

Um dos primeiros estudos da produtividade da mineração canadense foi com Stolle1y (1985), 

onde utilizou uma função custo para investigar fatores que contribuíram para mudanças na 

produtividade na indústria mineral no Canadá. Ele analisou as diversas indústrias de 

mineração no período de 1957-1979 e percebeu que a desaceleração da produtividade na 

década de 70 foi causada em grande parte pelo aumento do preço de energia e pelo declínio na 

qualidade do mineral. Tal fato implicou em um aumento considerável nos custos uma vez que 

minerais de baixa qualidade necessitam de mais capital e tecnologia para serem processados e 

se tomarem comercializáveis. 

Mais recentemente, Rodriguez e Arias (2008) utilizaram uma abordagem econométrica para 

medir quanto do esgotamento cumulativo (medido por alterações nos níveis de reserva) afeta 

os custos de extração em minas de carvão no Canadá. Os autores descobriram que o 

esgotamento dos recursos naturais requer um aumento anual de 1,3% no uso dos insumos. 

Dessa fonna, eles salientam a impottância de "corrigir" o esgotamento dos recursos naturais 

que implicam no aumento dos custos de extração. 
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Existem outros estudos que não são do Canadá, como por exemplo, Managi (2005). Em seu 

trabalho que fala do impacto da mudança tecnológica sobre a produção de petróleo e gás no 

Golfo do México, notou que os custos das operações de petróleo e gás tinham aumentando 

consideravelmente e a produtividade caído bastante. Isso foi devido ao esgotamento dos 

recursos associado à acessibilidade, como por exemplo, a exploração em áreas mais remotas, 

profundas e pequenas. Rodriguez e Arias (2008) pennitiu o uso do esgotamento dos recursos 

naturais no cálculo da produtividade do carvão espanhol e descobriu que esse esgotamento 

representa uma queda de 1,3% anual no crescimento da PTF. 

Esses estudos realizados nos mostram a importância de introduzir no cálculo da produtividade 

extrativa mineral o esgotamento dos recursos naturais. A omissão da mesma leva a distorções 

no cálculo da PTF provocando resultados equivocados. 

O presente trabalho está divido em quatro seções. A primeira seção é a introdução que explica 

de maneira resumida o objetivo do trabalho e traz a revisão da literatura. A segunda seção 

aborda a indústria mineral no Brasil mostrando sua importância através dos principais 

indicadores econômicos. Na terceira seção será apresentada a metodologia utilizada para o 

cálculo da produtividade do setor mineral e seus subsetores serão estimados. Por fim, será 

apresentada a conclusão deste trabalho com base nos resultados encontrados e na referência 

bibliográfica. 
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2- A Indústria Brasileira de Mineração 

2.1 -O setor mineral no Brasil 

A mineração é um dos setores básicos da economia que desempenha um papel muito 

impmiante para o Brasil e tem hoje uma patiicipação importante no Produto Interno Bruto. A 

sua patiicipação no PIB cresce a cada ano, pois a maior parte dos bens minerais é utilizada 

como matéria-prima pelas indústrias de transformação e com o aumento da demanda dos 

países emergentes a demanda por bens minerais também cresceu. 

Segundo cálculos do IPEA (Instituto de Economia Aplicada) a patiir das Contas Nacionais, a 

indústria de mineração brasileira foi, em 200 I, responsável por I ,5% na composição do valor 

adicionado total. Em 2009, esse percentual aumentou para 1,8% em vitiude da maior procura 

por bens minerais provocado pelo crescimento mundial, mesmo como a crise iniciada em 

2008. Na tabela 2.1 abaixo apresento a participação de outros setores. 

Tabela 2.1- Contribuição da exportação, estoque de capital, valor adicionado e empregos no valor total da produção 
Percentual 

Agropecuária 

Extrativa Mineral 

Transformação 
Servicos e Outros 

Follle: Elaboração propria com dados do I peadata 

R$1000000/Composição total das ocupações {em%) 

Agropecuária 

Extrativa Mineral 
Transformação 
Servkos e Outros 
Fonte: Dados no PIA empresas para a FBKF e 

Relatorio "Comunicados IPEA N'133" para as pessoas 

empregadas 

Valor Adicionado 

2001 2009 

6,0 5,6 

1,5 1,8 

17,1 16,7 

67,1 67,5 

Formação Bruta de Capital Fixo 
2001 2009 

ND 
1,3 

41,9 
ND 

ND 

8,2 
113,8 

NO 

Coeficiente de Exportação 
2001 2009 

N.O N.D 

42,3 61,3 

18,4 14,8 

N.D N.D 

Pessoas Empregadas 
2001 2009 
21,2 

0,3 

11,8 
59 5 

17,4 
0,3 

12,7 
62,1 
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É interessante ressaltar, contudo, que esse aumento de relevância da indústria extrativa no 

período 2001-2009 não se refletiu nas ocupações, onde o mesmo pennaneceu com 0,3% de 

participação no total ocupado. 

A atividade mineradora dos principais produtos é voltada para exportação. Alguns recursos 

minerais, como por exemplo, minério de ferro, caulim e amianto, apresentam um percentual 

de exportação dado volume de produção bem elevado. O carvão mineral, ao contrário, 

apresenta um percentual mais baixo em virtude de toda sua produção ser voltada para a 

indústria siderúrgica nacional, conf01me indica a tabela 2.2 abaixo. 

Tabela 2.2- Proporção do valor de produção exeortado 

2001 2009 

Aluminio 38% 37% 

Ferro 70% 86% 

Manganês 60% 52% 

Calcário 0% 0% 

Caulim 70% 68% 

Niquel 82% 22% 

Carvão Mineral 2% 1% 

Niobio 74% 16% 

Amianto 64% 65% 

Doi omito e Magnesita 2% 8% 

Fonte: Elaboração propria com dados do Anua rio Mineral Brasileiro 

A indústria extrativa é um dos principais carro-chefe da receita total das exportações 

brasileiras. Entre 2001 e 2009 o valor total exp01tado do setor aumentou de 42,3% para 

61,3%, conforme tabela 2.1. Isso pode ser explicado, principalmente, pelo aumento da 

demanda por minério de ferro, mineral com bastante representatividade no valor total da 

indústria extrativa. 

Como dito anteriormente, a indústria extrativa possui uma representatividade considerável nas 

exp01tações brasileiras. Abaixo apresentamos o percentual dessa representatividade por setor 

e o valor das expo1tações. 



Tabela 2.3- Participação dos setores nas exportações brasileiras 
% no total da exportações brasileiras 

2009 

lndustria extrativa 15,95% 
Agropecuaria 
Indústria de Transformação 
Fonte: Pesquisa de Bruno Breve r Caldas: 
"Uma análise por intensidade 
teconológlca das exportações brasileiras e gaúchas" 

11,86% 
69,57% 
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valor das exportações (US$ M) 
2009 

24.405,60 

18.137,75 

106.439,99 

O fetTO é de longe o minério que predomina entre os minerais exportados para o mercado 

intemacional do Brasil, confotme mostra tabela 2.2. Tal mineral possui grande importância 

para a economia mundial, pois é a matéria-prima básica do aço, utilizado nas estmturas de 

indústrias. 

O Brasil é um produtor bastante significativo em recursos minerais. Produz 70 derivados 

minerais: 21 metais, 45 minerais industriais e 4 combustíveis. Os valores de produção de cada 

mineral com relação à produção total da indústria para o ano de 2009 estão explicitados na 

tabela abaixo: 

Tabela 2.4- Distribuição do valor de produção 

Ano 
Alumínio 

Ferro 

Ouro 

Níquel 

Areia e cascalho 

calcario 

pedras britadas 

Cobre 

Caulim 

Água Mineral 

2009 
3% 

49% 

7% 

1% 
6% 

3% 

10% 
4% 

1% 
3% 

Fonte: Elaboração propria com dados do Anuário Mineral Brasileiro 

A natureza da indústria mineral é capital intensiva e é responsável por uma parte significativa 

do investimento agregado no Brasil. Em 2001 o valor referente à formação bmta de capital 

fixo era em torno de R$1,3 bilhões de reais. Com o aumento dos preços das commodities e o 

aquecimento do mercado no período analisado, mesmo com a crise de 2008, o investimento 

em capital aumentou para R$ 8,2 bilhões de reais. 
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2.2 - Participação dos Estados Brasileiros 

A atividade mineral não está distribuída uniformemente ente os estados do Brasil. De acordo 

com o Anuário Mineral Brasileiro 2010, obtido junto ao DNPM, as regiões que mais se 

destacaram em termos de quantidade e valor de produção são as regiões Sudeste e N01te. 

60,00% 

50,00"/o 

40,00"/o 

30,00"/o 

20,00% 

10,00"/o 

0,00% 

Gráfico 1 -Distribuição do valor da produção por regiões 
Fonte: Elaboração própria com dados do Anuátio Mineral 

111 Distribuição por Estado 

•• Centro Nordeste Norte Sudeste Sul 
Oeste 

O gráfico acima apresenta a distribuição do valor, em reais, da produção dos minerais em 

relação ao valor total da indústria extrativa. Essa distribuição foi feita por regiões com o 

objetivo de apresentar qual delas apresenta maior representatividade no valor total no setor 

analisado. Como se pode observar as regiões que apresentaram maiores participações foram a 

Sudeste e a Norte. 

Os estados de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero) e Pará (SeiTa de Carajás) possuem as 

maiores e principais reservas. O Quadrilátero Fe!Tífero é responsável por aproximadamente 

80% da produção nacional. A serra de Carajás possui a maior reserva mundial de minério de 

fen·o do mundo e a exploração desse mineral e de outros fazem patte do Projeto Carajás. A 

Vale é a principal empresa mineradora que explora esses locais. 

Os valores de produção de cada região e seus respectivos Estados no valor da produção total 

da indústria extrativa estão explicitados abaixo: 
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Tabela 2.5- Valor de produção por Estado 
Região/UF Valor da Produção (R$) Patticipação UF e Região(%) 

BRASIL 52.293.516.369 100% 

Centro Oeste 4.598.952.322 8,79% 
DF 283.148.012 0,54% 
GO 3.266.484.411 6,25% 
MS 429.087.431 0,82% 
MT 620.232.468 1,19% 
Nordeste 4.882.289.766 9,34% 
AL 126.692.824 0,24% 
BA 1.889.711.960 3,61% 

CE 324.615.804 0,62% 
MA 205.207.656 0,39% 

PB 307.992.588 0,59% 

PE 363.095.156 0,69% 
Pl 107.426.222 0,21% 

RN 594.586.274 1,14% 

SE 962.961.282 1,84% 
Norte 13.609.390.362 26,03% 
AC 16.661.774 0,03% 

AM 332.053.958 0,63% 

AP 574.707.279 1,10% 

PA 12.220.143.107 23,37% 

RO 342.940.699 0,66% 

RR 16.268.566 0,03% 

TO 106.614.979 0,20% 

Sudeste 26.728.081.242 51,11% 
ES 423.664.546 0,81% 

MG 21.717.713.788 41,53% 

RJ 716.749.724 1,37% 

SP 3.869.953.184 7,40% 
Sul 2.474.802.677 4,73% 
PR 748.632.685 1,43% 

RS 724.361.727 1,39% 

se 1.001.808.265 192% 
Fonte: Elaboraç.ào propria com dados do Anuário Mineral Brasileiro 

Os valores acima foram obtidos no Anuário Mineral Brasileiro, obtido junto ao DNPM, 

referente ao ano de 2009. Vemos a abertura do valor de produção por Estado e sua 

patticipação no valor total da produção da Indústtia Mineral. 
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2.3- Estrutura da Indústria Extrativa 

A mineração é um setor bastante heterogêneo que engloba: 

• Uma série de atividades distintas (exploração, extração, desenvolvimento da mina); 

• A extração de uma gama diversificada de produtos, onde os depósitos estão 

distribuídos de forma desigual em virtude da localização geográfica e da qualidade; 

• Uma variedade de técnicas de extração e processamento. 

Como visto na seção anterior os depósitos minerais estão distribuídos de forma desigual 

sendo concentrados nas regiões Nmte e Sudeste. Sabemos também que a atividade da 

mineração leva a extração de vários minerais que são muito importantes para a economia do 

país. 

Para compreendermos melhor a estmtura da indústria extrativa precisamos entender quais são 

as etapas de um projeto de mineração. Para cada etapa do projeto, temos as fases, os 

procedimentos e o resultado. Temos um total de quatro etapas, onde as duas primeiras se 

referem à exploração e as duas últimas se referem à produção. 

A primeira etapa se refere à prospecção. As fases referentes a essa etapa são divididas em 

duas pmtes: estudos preliminares que seguidos por análises ambientais levam a seleção da 

província mineral; e o reconhecimento geológico que resulta no alvo selecionado. A segunda 

etapa se refere à pesquisa mineral. Essa etapa é dividida em três pattes: a exploração, que com 

o mapeamento geológico temos a ocorrência mineral; o delineamento, que com o controle da 

mineralização temos o depósito mineral e por último, a avaliação. Essa fase tem como 

objetivo a quantificação tecnológica que nos dá como resultado a jazida mineral. Finalizada 

essas duas etapas, concluímos o processo de exploração. 

A terceira etapa se refere à lavra. As fases referentes a essa etapa são divididas em duas 

partes: projeto e desenvolvimento, que tem como procedimentos a preparação das frentes e o 

planejamento de lavra que tem como resultado final a abertura da mina; e a explotação que 

tem como finalidade a produção do minério, tomando a mina ativa. A quarta e última etapa se 



refere ao descomissionamento. Tal etapa apresenta duas fases: a desativação, que tem como 

finalidade o fim da atividade e a recuperação ambiental; e o fechamento que tem como 

objetivo final liberação da área da mina para outros fins. De forma resumida segue quadro 

abaixo com todas as etapas: 

Tabela 2.6- Etapas de um projeto de mineração 

_I!:I~J.'~'----"·--------................ !.~~~~ ......................... ~!."~~d.i!."•.n.t_o_s .......................... _ll_e_~~~ll.d.~ .. -------------............ .. 
Estudos Analises dos Seleção de Provinda 

Prospecção ~!~_1!\j_~~~~~-.. ---------- ~~-~i e n_!_~-~-~-~-~Jógi~~~---------- ~-~~~-~~!_ ___________________ _ 
Reconhecimento Métodos Aéreos indiretos 

1 1 . . Avo Se ecionado 
········-------~---···········---....... ~~-'?-~~~!~~-------··-··----·· ~-P..~~~P.!:..~~~2._Ç_~2.9~~~-~----····· ···----------········-······---·-····--·· 

Exploração Mapeamento Geológico Ocorrencia Mineral 

Pesquisa Mineral De I i ne ame nto Controle da Mineralização Depósito Mineral 

Avaliação Quantificação Tecnológica Jazida Mineral 
__________ .. ___________________ r----------------------- ----------------------------------- ---------------------------------------

Projeto e Planejamento de lavra e b d M' . _ A ertura a ma 
~~-~-se ~.YE~Y~f!'-~!9._ ~~~.P~~~~ de!~~.']-~~~------- ----------------------------------Lavra 

Explotação Produção do Minério Mina em atividade 
--------------------------------- --------------------- ---------------------------------------- -:c--------------------------------

Operações de Fim da atividade e 
Oescomissionamento 

da Mina 

fonte: lbram, pdf 717. 

~~~-~-~~-~------------ ~~~-~9bil_i_~~~-Çl-----------------~- !~~-~-P.~~~~-~-?l!l_~lr:D~~---····· 
liberação da área da 

Fechamento Recuperação Ambiental 
mina para outros fins 
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A concessão e autorização da lavra são concedidas pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME) e o Depattamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) respectivamente. A 

regulação e fiscalização das áreas são feitas também pelo DNPM. As etapas de exploração 

(pesquisa mineral, prospecção) e produção (lavra) são de competências de empresas privadas 

previamente autorizadas. 

No próximo capitulo iremos medir a produtividade do setor mineral como um todo e seus 

subsetores. 
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3. Medindo a Produtividade no Setor Extrativo 

3.1 Metodologia Padrão 

Os ganhos de eficiência provenientes da utilização ótima dos insumos contribuem para o 

crescimento de determinados países resultando dessa forma em taxas positivas na variação do 

produto. O aumento da produtividade é essencial para o desenvolvimento das economias 

representando assim um dos fatores que geram competitividade frente ao dinamismo do 

comércio internacional. 

Dessa forma, o grau de eficiência com que são utilizados os recursos disponíveis esta 

diretamente ligada com o aumento da produtividade, e, portanto sua mensuração é muito 

importante. A produtividade total dos fatores representa um indicador dos rendimentos dos 

fatores capital e trabalho utilizados na produção. Com isso, os ganhos medidos pelo índice da 

PTF, refletem uma utilização mais eficiente dos insumos e são reconhecidos como uma 

importante fonte de aumento de receita e bem-estar. 

Para a estimação da PTF, parte-se de alguma medida que represente a produção, como por 

exemplo, o Valor Agregado ou o Valor Absoluto da Produção. No primeiro caso são 

considerados os fatores primários de produção o capital e o trabalho. Já no segundo, as 

matérias primas também devem ser incluídas. 

Existem diferentes maneiras de se medir a produtividade. A escolha entre elas depende do 

propósito de sua mensuração e, em muitos casos, da disponibilidade de dados. Em termos 

gerais o cálculo da produtividade pode ser feita com a utilização de um único fator de 

produção ou com a utilização de mais de um fator de produção (produtividade multi fatorial ou 

produtividade total dos fatores). Uma outra distinção, é entre o cálculo da produtividade que 

utiliza a produção bmta e aquela que utiliza valor adicionado para capturar movimentos na 

produção. 

Segundo Bonelli e Fonseca (1998) em seu mtigo "Ganhos de Produtividade e Eficiência: 

Novos Resultados Para a Economia Brasileira.", quando utilizamos o valor adicionado para o 

cálculo da produtividade são considerados dois fatores primários de produção: capital e 

trabalho. Quando utilizamos o valor bmto de produção devemos incluir também as matérias-
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primas como fator de produção. Segue abaixo tabela com resumo dos principais critérios para 

se calcular a produtividade. 

Tabela 3 1 Medidas de Produtividade 
Tipos de Insumo 

Capital, Trabalho e 

Tipo de 
Insumos 

Produção 
Trabalho Capital Capital e Trabalho Intermediários 

(energia, materiais, 
serviços) 

Produtividade do 
Produtividade do Capital Capitai·Trabalho PTF KLEMS 

Trabalho 
Produção Bruta 

(baseado na 
(baseado na produção (baseado na produção produtividade 

produção 
bruta) bruta) multifatorial 

Produtividade do 
Produtividade do Capital Capital-Trabalho PTF 

Trabalho 
Valor adicionado 

(baseado no valor 
(baseado no valor {baseado no valor . 

adicionado) 
adicionado) adicionado) 

Produtividade de um ónlco fator Produtividade Multlfatorial 

Fonte: Me as uri ng Productlvity OCOE Ma nua I 

Para realizar o cálculo da produtividade no setor da extração mineral, o presente trabalho se 

baseou no modelo neoclássico de crescimento econômico proposto por Robert Solow (1956). 

Tal modelo, baseado no desempenho da economia nmte americana, mostra como o 

crescimento da força de trabalho, do estoque de capital e do progresso tecnológico podem 

influenciar o aumento do produto de uma economia. Solow patte do trabalho de HatTOd 

(1939)-Domar (1946), modificando algumas hipóteses desse ultimo. A principal diferença em 

relação aos dois modelos diz respeito ao fonnato da função de produção. Em Harrod-Domar a 

função de produção é fixa não havendo substituição entre os fatores disponíveis. A 

abordagem padrão para o estudo da produtividade do trabalho e do capital na produção 

começa com uma função de produção agregada da seguinte forma: 

1) Y=Af(K,L) 
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Onde Y é a produto da economia, A é uma constante que reflete influências como mudança 

tecnológica, mudanças na qualidade do trabalho e capital, não mensuráveis, e intensidade que 

os mesmos são utilizados. Ou seja, o A é o resíduo de Solow. 

Para qualquer indústria, a equação acima pode ser reescrita em variações percentuais como: 

onde y, a, k e I são as variações percentuais em Y, A,K e L respectivamente e Sk é a 

patticipação do estoque de capital no produto. 

A produtividade multifatorial é equivalente ao "a" da equação 2 e com isso pode ser reescrita 

como: 

3.2 Problemas com a PTF para a Indústria Extrativa 

A PTF pode ser interpretada como um indicador de eficiência produtiva onde os insumos 

capital e trabalho são utilizados para gerar o produto da economia. No entanto, a 

produtividade no setor mineral reflete a influência de outro fator; o uso dos recursos naturais. 

Mudanças nas qualidades dos recursos minerais deveriam ser levadas em consideração no 

cálculo da produtividade. A omissão dos mesmos gera um viés na PTF, pois os recursos são 

finitos, se esgotam com a extração contínua e sua qualidade varia. Se os minerais fossem 

finitos, a ausência deles no cálculo da produtividade não seria um problema. 

Com o esgotamento dos recursos minerais, a qualidade e a acessibilidade das reservam 

restantes tendem a cair, ao menos que haja novas descobertas e estas serem de qualidade alta. 

No entanto quando essas reservas se esgotam, os depósitos restantes podem ter uma qualidade 

mais baixa, situada em uma área mais distante, em uma profundidade ainda maior, misturada 

com outras impurezas exigindo dessa forma melhores técnicas de extração. 
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O declínio da qualidade e do acesso aos depósitos exigem maiores compromissos com o 

trabalho e o capital para extrair os minerais. Quando os depósitos são profundos, mais 

ferramentas são necessárias para se chegar aos recursos naturais. Se eles estão com muitas 

impurezas, maiores são os custos para extrai-los e processa-los de forma que se tomem 

comercializáveis. Em tetmos gerais, maiores são os esforços para se produzir uma unidade do 

produto. 

A necessidade de mais capital e mais trabalho para se produzir uma unidade do produto 

mostra um declínio na produtividade. Consequentemente, a produtividade na mineração 

reflete não apenas a mudanças na eficiência produtiva, mas também mudanças na qualidade e 

na acessibilidade dos depósitos minerais. 

Essas mudanças na qualidade do mineral, quando não consideradas no cálculo da 

produtividade, podem exibir uma renda superestimada revelando uma produtividade 

equivocada. Esse "aumento" na renda pode levar a níveis elevados de consumo que 

futuramente, não poderão ser mantidos quando os recursos naturais se exaurirem. 

3.3 Medindo o esgotamento dos recursos minerais 

Para inserirmos o esgotamento dos recursos naturais no cálculo da produtividade da indústria 

extrativa utilizamos um índice de rendimento (yield). Esse índice foi construído utilizando o 

teor contido em cada minério ano a ano no período estudado. 

A abordagem utilizada para estimar o efeito das variações no teor dos minérios, ou seja, na 

yield, na PTF é fazer uso de que mudanças nessas variações afetam diretamente a mudanças 

na produção. Em termos gerais, a produção é diretamente afetada por mudanças nas variações 

nos yields segundo a equação abaixo: 

PTF = Valor Adicionado = Producão Bmta- Insumos Intennediários 

Insumos Insumos 

Onde a Produção Bmta Ajustada= produção bruta*yield, sendo assim: 
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PTF = Produção Bmta*Yield- Insumos Intermediários 

Insumos 

Esses insumos, localizados no denominador da fótmula se refere aos fatores capital e trabalho 

que utilizados para realizar o cálculo da produtividade. 

A mudança na PTF de um ano para o outro é simplesmente mudanças na produção que não 

são explicadas por mudanças na utilização dos insumos. Essa mudança é justamente causada 

por variações na yield. Após remover a influencia desses yields no cálculo da produtividade 

total dos fatores na indústria extrativa, o resíduo é próximo da interpretação geral da PTF: 

mudanças na produção não são explicadas por mudanças nos insumos. 

O efeito de mudanças na yield no cálculo da PTF foi estimado para cada mineral (minério de 

feno, manganês e alumínio) e serão apresentados na próxima seção. 

3.4 Cálculo da PTF para a Indústria Extrativa 

Antes de analisarmos cada subsetor da indústria extrativa, analisaremos a indústria como um 

todo. 

Um dos grandes debates acerca da estimação da PTF diz respeito aos dados utilizados como 

representantes dos fatores de produção capital e trabalho. Por se tratar de uma variável não 

mensurável, é de extrema importância que os fluxos de capital e trabalho sejam mensurados 

com o máximo de exatidão. Caso contrário, a PTF, que é calculada como um resíduo, irá 

refletir as distorções nas mensurações dos demais fatores. Assim, diferenças inócuas acerca 

das séries de insumos utilizadas podem acarretar estimativas bem distintas no comportamento 

daPTF. 

O produto da equação (y) foi obtido no Anuário Mineral Brasileiro disponibilizado junto ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A medida utilizada é fisica, pois 

usamos a quantidade bruta produzida, medida em toneladas, por cada mineral. O conceito de 
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produção bmta divulgado pelo departamento "é a quantidade de minério bruto produzido no 

ano, obtido diretamente da mina, sem sofrer qualquer tipo de beneficiamento". 

Uma outra forma de calcular o produto da equação (y) seria utilizar o Valor da Transf01mação 

Industrial (VTI). No entanto, não utilizamos esse dado uma vez que duplicaria o efeito das 

reduções na produtividade e o objetivo desse trabalho é isolar o efeito do percentual o teor 

mineral da jazida. 

A variável trabalho (l) foi obtida junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) na "Pesquisa Industrial Anual por Empresa (PIA)". A tabela que foi utilizada para a 

obtenção dos dados apresenta o número de empregados total na indústria extrativa e a 

abertura do mesmo por minerais. O número de pessoal ocupado engloba empregados ligados 

e à produção. 

Há enormes dificuldades empíricas na obtenção da série de estoque de capital ou ainda na 

utilização de proxies eficientes que possam representá-la. Em vista de tal problemática 

utilizamos a estrutura de investimentos das empresas industriais obtidas junto ao PIA 

(Pesquisa Industrial Anual). Foi considerado os valores totais do ativo imobilizado 

(aquisições de terceiros e produção própria, melhorias e baixas). Baixa de ativos imobilizados 

significa que máquinas e equipamentos já depreciados são descartados. 

Normalmente para a elaboração da série de capital leva-se em consideração o acúmulo de 

investimentos, através do método do inventário perpétuo. Tal estimativa pode ser baseada no 

trabalho de Nícias (200 1 ), onde o capital no período t pode ser dado por uma função 

envolvendo a taxa de depreciação do capital e a formação bruta de capital fixo (FBCF). Para 

calcular a taxa de depreciação, pela ausência de estimativas para a economia brasileira, adota

se geralmente uma taxa constante de 5% ao ano, de acordo com os padrões intemacionais e 

com a teoria acerca do tema: 

"Praticamente não existem estimativas da taxa de depreciação 

para a economia brasileira. Carvalho (1996) estimou taxas que variam de 3,56% a 
4,32%, enquanto Bonelli e Fonseca (1998), usando técnicas de teoria de investimento, 

obtiveram o valor de 3,1 %. No entanto essas estimativas parecem subestimadas, tanto 
em comparação com padrões internacionais, como em termos teóricos. Dessa forma, 

optou-se por adotar o valor de 5% para a taxa de depreciação, cifra freqüentemente 

utilizada como regra de bolso para a variável (Jones, 2000)" (NÍCIAS, Tito, 2004, 
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p.13). No entanto, como dito anterimmente, por falta de dados, utilizamos a estmtura 
de investimentos. 

A variável s1 que reflete a pa11icipação do trabalho na produção foi obtida dividindo-se os 

salários dos empregados sobre o Valor da Transfonnação Industrial. Os dados de salários e 

VTI foram obtidos também junto ao PIA. Para sabermos o valor da participação do capital no 

produto basta fazermos l-s1• 

Os dados citados acima foram utilizados para calcular a PTF de cada subsetor da indústria 

extrativa. Para calcular a produtividade do setor como um todo foi utilizado o percentual de 

pa11icipação do valor de cada mineral no valor total da produção da indústria. Em termos 

gerais, a PTF da indústria extrativa é a soma das PTF 's de cada subsetor ponderada pela 

participação de cada setor no valor da produção total da indústria. 

Esse percentual foi obtido dividindo o valor da produção bmta de cada mineral pelo valor 

total da indústria. Esses dados foram obtidos junto ao DNPM no Anuário Mineral Brasileiro. 

O valor total em reais da indústria extrativa não contempla os valores de produção do 

petróleo. Os valores obtidos estão explicitados na tabela abaixo: 

Fonte: Elaboração Propria com os dados 
do valor de produção obtidos na ONPM 



Com todos os dados obtidos conseguimos estimar a PTF para a indústria extrativa e a 

evolução da mesma pode ser vista em: 

o 
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Gráfico 1- Evolução da PTF da Indústria Extrativa 
Fonte: Elaboração propria com os dados do Anuário Mineral Brasileiro 
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Observando os dados acima conclui-se que a PTF se comportou de maneira equilibrada até o 

final da década de 90, vindo a ser decrescente na década seguinte com uma leve recuperação 

em 2002/03. Nos anos seguintes a tendência percebe-se uma leve tendência de declínio 

Os resultados encontrados, de fato estão correlacionados com a evolução de PTF de cada 

subsetor que será analisado posterimmente neste trabalho. 

Para estimar a PTF com mudanças na yield para a indústria extrativa utilizamos o teor da 

reserva medida. As reservas oficiais são classificadas, como estabelecido no Código de 

Mineração em Medidas, Indicadas e Inferidas, dependendo do grau de conhecimento da 

jazida. 

A escolha do teor dessa reserva foi porque a Reserva Medida, conforme conceituado pelo 

Anuário Mineral Brasileiro, é o volume ou tonelagem de minério computado pelas dimensões 

reveladas nos trabalhos subterr-âneos e sondagens. Além disso, apresenta, para esse trabalho, 

dados disponíveis para os anos estudados. 

A partir dos anos 2000 foi introduzido o conceito de Reservas Lavráveis, que veio com o 

intuito de dimensionar melhor as reservas, é uma reserva economicamente aproveitável. Leva

se em consideração a recuperação da lavra e a relação estéril/minério. No entanto, por termos 
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dados apenas a partir do ano 2000, o teor dessas reservas foi descartado. Os teores de cada 

mineral são apresentados abaixo: 

própria com os dados 

da DNPM 

Com a utilização do teor mineral como sendo a yield, estimamos a PTF da indústria extrativa 

corrigida e a evolução da mesma pode ser vista em: 

Gráfico 2- Evolução da PTF com a yield para a Indústria E><trativa 
fonte: Ela buração propriacom dados do Anuário Mineral Brasileiro 
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Observando os dados acima o comportamento da PTF apresenta similaridade com a estimação 

feita anterimmente. No entanto partir de 2000 a tendência de queda mais acentuada do que a 
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PTF estimada acima, tendo a mesma recuperação em 2003/04. Nos anos seguintes o declínio 

se manteve. 

Plotando as duas estimativas em um mesmo gráfico, a comparação das mesmas pode ser vista 

em: 

Gráfico 3 
Fonte: EldiJOril~~u prupria t.:UIII u~ dod1..1:; du AIIU<Írio Mi11erol Brasiieiru 

100,J 

100 

o 
::l 99,5 

11 
~ 

--Evolução da PTF 
u 
:;; 99 
.5 -- PTF corrigida 

98 ---------~------------------ -----·--·· 

19961997199819992000200120022003200420052006200720062009 

Observando os dados acima pode-se concluir que a omissão das variações nos teores minerais 

no cálculo da produtividade evidencia uma PTF superestimada distorcendo dessa forma o 

verdadeiro valor da produtividade. Uma possível explicação para tal fato é que quando a 

variação da perda (teor) for maior que a variação na produção, teremos uma queda na 

produtividade. 

3.5. Medindo a produtividade nos subsetores 

Os minerais escolhidos para o cálculo e análise da produtividade foram: minério de ferro, 

alumínio e manganês. Tal escolha foi devido a sua importância na indústria de extração 

mineral, pois a patticipação dos mesmos para a indústria como um todo é bastante 

representativa. Além disso, a disponibilidade de dados para estimar a PTF colaborou para a 

escolha dos mesmos. 

Inicialmente o presente trabalho tinha como outro insumo para a análise, o petróleo, pois sua 

patticipação no valor total da produção na indústria era bastante elevado. No entanto, a partir 



29 

de 1998 os dados sobre quantidade produzida e valor de produção deixaram de ser reportados 

pelo Anuário Mineral Brasileiro divulgado pelo DNPM. Por conta disso tal insumo foi 

descmtado para a nossa análise. 

3.5.1 Minério de Ferro 

O minério de ferro é o mineral de maior destaque na indústtia extrativa. Sua participação no 

valor total da produção é bastante representativo sendo ele o insumo mais exportado pelas 

indústrias brasileiras gerando dessa fonna os maiores retornos. 

Para estimarmos a PTF do minério de ferro, os mesmos dados ditos anteriormente foram 

utilizados. Esses dados estão explicitados abaixo: 

Fonte: Elaboração propria com os dados do Anua rio Mineral 

Os dados da produção, confmme dito anteriormente, foram obtidos no Anuário Mineral 

Brasileiro. Utilizamos a produção bruta (em toneladas) e fizemos a variação percentual (log 

da diferença) de um ano para o outro. 

Tanto para o capital quanto para o trabalho foram feitas variações percentuais também e os 

dados obtidos para o cálculo foram retirados junto ao site do IBGE no relatório da PIA 
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empresas. O percentual de ambos os insumos no produto foram calculados da mesma 

maneira, conforme explicitado no inicio do capitulo. 

Com base nos dados da tabela acima, a evolução da PTF no minério de ferro pode ser vista 

em: 
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Gráfico 4 w Evolução da PTF para o F e 
Fonte: Elaboraçao propria com dados da Tabela 3.4 
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Observando os resultados acima, percebe-se uma similaridade com o gráfico da Indústria 

Extrativa Mineral como um todo. Isso se deve ao fato do minério de ferro ser o mineral com 

maior representatividade no setor. 

Entre 1997 e 2000 a PTF se comportou de maneira equilibrada sendo seguida por uma queda 

brusca ate 2002. Essa queda na produtividade pode ser explicada pelo aumento do insumo 

capital no período analisado. Esse aumento de capital não veio acompanhado de um aumento 

na produção de minério e sim de uma queda de aproximadamente 19%. 

Os anos de 2003 e 2004 apresentaram uma leve recuperação seguida novamente por uma 

queda em 2005. Essa tendência de queda na produtividade se manteve praticamente ao longo 

do restante do período analisado. 

Para a mensuração da PTF com variações na yield incluímos no cálculo da produtividade o 

teor contido na produção bmta do minério de fen·o. Segundo os valores de teor apresentado na 

tabela 2.3 acima, multiplicamos esse valor pelo logaritmo da produção bruta do minério de 

ferro (medido em toneladas) para cada ano. Após esse cálculo foi feito a diferença dos logs 

para se chegar ao novo valor de produção e consequentemente ao novo cálculo da PTF. Os 
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novos valores da produção e PTF mantendo o insumo trabalho capital inalterados é 

explicitado abaixo: 

Tabela 3.5 - Nova decom 

Fonte: Elaboração propria com os dados do Anua rio Mineral Brasileiro e PIA empresas 

Dessa forma, a produtividade evoluiu de acordo com o gráfico abaixo, onde é mostrada a 

nova PTF em comparação com a estimada anterionnente: 

Gráfico 5 
Fonte: Elaboraç~o proprla com dados da Tabela 3.5 
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Observando a comparação acima, a nova evolução da PTF para o minério de feiTO apresenta 

similaridade com a estimação anterior. No entanto percebe-se que no período compreendido entre 

1999 e 2001 a elevação da produtividade foi mais significativa do que a anteriormente estimada. E 

entre 2003 e 2009 a queda na produtividade foi mais significativa. 
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Para entende1mos melhor os resultados apresentados acima, explicitamos abaixo a evolução 

do teor do minério de ferro ao longo do período analisado: 

Gráf,co 6- Evolução do Teor do Fe 
r onte: Elaboração propriacom os dados do Anuário Mineral Brasileiro 
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Observando o gráfico acima percebe-se que o teor do minério de feno oscilou bastante entre 

1997 e 2003 tendo uma leve melhora em 2004 seguida de uma queda até o final do período. 

Entre 2000 e 2002 a variação no teor do minério foi menor que a variação do produto, o que 

levou a um aumento na produtividade comparada com a estimativa da produtividade feita 

anteriormente. 

Nos anos posteriores vemos uma queda contínua no teor do minério de ferro e se 

comparmmos a estimativa da PTF nova com a anterior observamos um desalinhamento. A 

produtividade de ambas cai porem a queda da nova PTF é ainda maior. Tal fato pode ser 

explicado pelo aumento do preço do minério juntamente com a variação da perda da 

qualidade (teor) ter sido maior que a variação na produção. 

O aumento do preço do minério no período analisado levou a extração de mais depósitos 

minerais, sendo estes de baixa qualidade e acessibilidade. Tal fato exige mais esforços para 

extrair uma unidade do produto o que leva uma queda na produtividade. 

O efeito do aumento dos preços dos minérios pode ser temporário, dependendo de quanto 

tempo durar a alta no preço das connnodities. Ao mesmo tempo esse aumento incentiva a 
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expansão da exploração em novos depósitos. Se novos depósitos são descobertos, eles podem 

aumentar a produtividade. No entanto, algumas explorações não dão certo, e novas 

descobertas podem apresentar baixa qualidade no minério levando dessa forma a uma queda 

na produtividade. 

Considerando os dois gráficos acima, percebemos que a mensuração anterior da produtividade 

do minério de feno esta superestimada em relação à nova. Se não levarmos em consideração 

o esgotamento dos recursos minerais no cálculo da PTF, a mesma apresentará distorções não 

revelando o verdadeiro resultado. 

3.5.2 Alumínio 

O segundo mineral analisado no presente trabalho será o alumínio. Esse mineral representa 

em torno de 4% no valor total da produção da indústria como todo. 

Os mesmos parâmetros utilizados no calculo da produtividade do minério de fetTo foram 

utilizados para estimar a PTF do alumínio. Os mesmos estão explicitados abaixo: 

Fonte; Elaboração propria com os dados do Anua rio Mineral Brasileiro 
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Os dados da produção bruta do alumínio foram obtidos junto ao DNPM, e fizemos a variação 

percentual do mesmo. Essa mesma variação foi utilizada para encontramos os valores de capital e 

trabalho. Os dados de capital e trabalho, como dito anteriormente, foram obtidos junto ao IBGE, no 

relatório PIA empresas. 

Dessa forma, com base nos dados da tabela acima, a evolução da PTF pode ser vista em: 
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Gráfico 7 ~ Evolução da PTF para o Alumínio 
Fonte: Elaboração Propria com dados da tabela 3.6 
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Observando o resultado acima percebemos que entre 1997 e 1998 temos uma queda na 

produtividade seguida de recuperação no ano seguinte até o ano 2000. Novamente temos uma 

tendência de queda e a mesma chega ao seu ponto mínimo em 2004. Segue-se uma boa 

recuperação em 2005 e o comportamento da PTF se mantém equilibrado nos anos posteriores. 

Entre 1999 e 2003 o fator capital aumentou significativamente, não sendo acompanhado por 

um aumento na produção. Tal fato levou a uma queda na produtividade chegando seu ponto 

mínimo em 2004. A pa1iir desse ano começamos a observar uma leve recuperação que se 

manteve equilibrada até o final do período analisado. 

Para a mensuração da PTF com variações na yield, incluímos no cálculo da produtividade o 

teor contido na produção bmta do alumínio. O mesmo método utilizado no minério de ferro 

foi contemplado no cálculo do mineral ora analisado. Os novos valores da PTF e produção, 

mantendo o fator trabalho e capital inalterados, estão explicitados abaixo: 



35 

Fonte: Elaboração propria com os dados do Anua rio Mineral Bras i leiro 

Dessa forma, a produtividade evoluiu de acordo com o gráfico abaixo, onde é mostrada a 

nova PTF em comparação com a estimada anterionnente: 

Gráfico 8 
Fonte: Elaboraç~o propria com dados da tabela 3. 7 
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Observando os resultados acima percebemos que a estimação da nova PTF apresenta 

compm1amento similar com a anteriormente estimada, porem com uma queda mais acentuada 

a pm1ir de 2004 em diante. 

Para entendermos melhor os resultados apresentados acima, explicitamos abaixo a evolução 

do teor do minério de ferro ao longo do período analisado: 
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Gráfico 9 ·Evolução do teor do AI 
Fonte: Ek:lboraçüo propriu com dado::; do Anuário Mincml Brvsilciro 
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Observando o gráfico ac1ma, entre 200 I e 2006 o teor do alumínio declinou 

consideravelmente apresentando um leve aumento em 2007/08. Tal aumento no teor pode ser 

justificado pelo aumento da reserva do mineral no período. 

O desalinhamento entre a nova PTF e a PTF estimada anteriormente começa a ser mais sutil a 

partir do ano 2002. E a partir desse ano também que o teor do alumínio começou a entrar em 

declínio chegando em 2007 no seu menor patamar. A variação do teor foi maior que a 

variação da produção, levando dessa forma a uma queda mais acentuada da produtividade. 

Pode-se concluir que a mensuração da PTF sem considerar os teores do mineral apresenta 

uma distorção evidenciando uma evolução superestimada. 

II.4.1.3 Manganês 

O ultimo mineral a ser analisado é o manganês. O mesmo raciocínio é válido para esse 

mineral. No entanto algumas considerações precisam ser feitas: 

- Os dados para os anos 2000, 2002 e 2004 não estavam disponíveis nos mesmos relatórios 

utilizados para os outros minerais; 

- Para conseguir fazer a mensuração de ambas as PTF 's foi feita uma aproximação do ano 

anterior com o ano seguinte para obter os valores do anos sem os dados; 
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-Por conta disso, as PTF 's apresentarão algumas distorções; 

Como dito anteriormente, os mesmo parâmetros foram util izados para estimar a PTF do 

manganês. Os dados utilizados estão explicitados abaixo: 

Fonte : Elaboração propria com os dados do Anua rio Mi nera l Brasi lei ro 

Dessa forma, a produtividade evoluiu da produtividade do manganês pode ser vista no gráfico 

abaixo: 

Gráfico 10- Evolução da PTF para o Manganês 
Fonte: Elaboração própria com dados da tabela 3.8 
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Observando os resultados actma percebe-se uma grande oscilação na produtividade do 

manganês durante o período analisado. Lembrando que os anos 2000, 2002 e 2004 foram 

obtidos por aproximação para que conseguíssemos estimar a PTF. 

Entre 1998 e 1999 o fator capital caiu consideravelmente e essa queda refletiu, ainda que de 

forma atenuada, na produção do mineral. Partindo para o ano 2003 ate 2005 acontece 

exatamente o inverso. O fato capital aumenta consideravelmente aumentando a produtividade. 

Para a mensuração da PTF considerando a yield, foi incluído no cálculo da produtividade o 

teor contido na produção bruta do mineral. Os novos valores de produção e da PTF, mantendo 

o fator capital e trabalho inalterados, estão explicitados abaixo: 

Fonte : Elaboração propria com os dados do Anua rio Mineral Brasile i ro 

Dessa forma, a produtividade evoluiu de acordo com o gráfico abaixo, onde é mostrada a 

nova PTF em comparação com a estimada anteriormente: 
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Observando os resultados encontrados a nova tendência apresenta similaridade com a 

estimação anterior porem os ganhos de produtividade em entre 1997 e 2001 se mostraram 

mais intensos. Da mesma fmma nos anos entre 2004 e 2006, as perdas foram ainda maiores 

do que a PTF normaL 

Para analisarmos e entendermos melhor a comparação apresentada explicitamos abaixo a 

evolução do teor do manganês . 

.---------------------------------

Gráfico 11- Evolução do teor do Mn 
fonte: Elaboração própria com dados do Anuário Mineral Brasileiro 
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Observando o gráfico acima percebe-se que o teor do mineral vai caindo de fmma contínua 

até 2003 pennanecendo no mesmo patamar nos anos 2004/05 seguida por um leve aumento 
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em 2006. No entanto, no período como um todo, o teor do manganês se comportou de forma 

equilibrada durante todo o período em análise. 

Entre 1997 e 2002 a variação na perda da qualidade do minério foi menor que a variação na 

produção o que levou a um aumento na produtividade de forma mais intensa do que a PTF 

nonnal. Embora o teor mineral do manganês, nesse período, tenha apresentado uma ligeira 

queda, as reservas desse mineral aumentaram no período analisado. 

Já no período entre 2004 e 2009 acontece o inverso. A variação no teor do mineral é maior 

que a variação na produção levando a uma queda mais acentuada na produtividade em 

comparação com a PTF anterionnente estimada. Dessa fonna, ao desconsiderar os valores do 

teor mineral no cálculo, a produtividade do manganês evidencia uma distorção apresentando 

um resultado superestimado. 
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5. Conclusão 

Apresentamos neste trabalho um aperfeiçoamento no cálculo da produtividade multifatorial 

para a indústria extrativa brasileira. Tal fato pode ser explicado em viltude da peculiaridade 

presente nesse setor: a utilização de recursos naturais onde os mesmos são finitos e de 

qualidade variável. 

Esse novo cálculo buscou corrigir a PTF através da inclusão da qualidade dos minerais nessa 

nova metodologia. Para isso buscamos o teor contido na produção bmta de cada mineral, 

analisado nesse trabalho, para estimar a nova PTF e dessa forma compara-las. 

Como resultado, observamos que a PTF normal, para a indústria extrativa como um todo e 

seus subsetores, apresentou um viés em relação à PTF cotTigida. Ao incluirmos a qualidade 

do minério no cálculo a queda da produtividade em determinados períodos foi mais 

significativa que a previamente estimada. 

Quando as variações no teor mineral são maiores que a variação na produção desse mineral, 

temos uma queda na produtividade. Em contrapa1tida, variações menores no teor mineral em 

relação a variações na produção, nos levam a um aumento na produtividade. 

Além disso, alguns fatores externos, como por exemplo, o aumento nos preços das 

conunodities, levaram a um aumento na extração desses minerais, que como vimos, 

apresentaram um declínio em sua qualidade. Tal fato eleva os custos para produzir uma 

unidade do produto, resultando assim na queda da produtividade. 

Em comércio internacional países mais produtivos tendem a se tornar exportadores líquidos 

do bem. Uma queda na produtividade leva a uma perda de competitividade no setor. Dessa 

fmma, a análise de produtividade é de extrema impmtância para o desenvolvimento das 

economias. 
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