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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise sobre a retração no preço do minério de ferro 

observada no ano de 2014, com o objetivo de avaliar o impacto do choque positivo 

na oferta aliado à desaceleração de setores demandantes de aço na China. O 

estudo faz uma breve apresentação da indústria e do mercado transoceânico de 

minério de ferro e, em seguida, estima com métodos econométricos fatores 

determinantes do preço. Os resultados indicam que uma parcela significativa da 

queda do preço do minério em 2014 não pode ser explicada por fatores usuais, 

sugerindo que as condições atípicas observadas naquele ano determinaram o 

equilíbrio no mercado de minério de ferro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Minério de ferro, choque de oferta, variáveis binárias. 

 

ABSTRACT 
 

This study presents an analysis about the sharp fall in the price of iron ore observed 

during the year of 2014, using econometric methods to assess the impact of the 

strong increase in the volumes supplied to the seaborne market combined with a 

slowdown in some steel-intensive sectors in China. The study briefly presents the 

industry and the recent developments of the iron ore seaborne market, and then uses 

regression models to estimate determinant factors for iron ore price. The results 

indicate that a significant part of the price decline observed in 2014 cannot be 

explained by usual factors, suggesting that the atypical conditions observed during 

the year determined the market equilibrium. 
 

  
KEY-WORDS: Iron ore, supply chock, dummy variables. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados da última década, um acelerado movimento de industrialização, 

investimento em infraestrutura e urbanização consolidou a China como o principal 

motor da demanda global por diversas commodities. 

 

Para atender a demanda gerada por estes investimentos, houve uma forte expansão 

da indústria siderúrgica no país. No início dos anos 2000, a China produzia 

aproximadamente 130 milhões de toneladas e respondia por 15% da produção 

mundial de aço, em 2005 respondia por 30% e em 2013, com uma produção 

superior a 800 milhões de toneladas, foi responsável pela metade do volume 

mundial.   

 

O acelerado crescimento alterou o balanço envolvendo a oferta e a demanda das 

commodities ligadas à cadeia do aço. Houve um forte aumento da demanda pelo 

minério ofertado no mercado transoceânico, e os produtores não apresentavam 

capacidade de expandir seus volumes no mesmo ritmo da demanda chinesa.  

 

Essa dinâmica gerou um suporte para preços de minério de ferro em patamares 

superiores nos últimos anos. O nível de preços e a crescente demanda chinesa 

atraíram novos entrantes para a indústria. Players tradicionais e mineradoras de 

diferentes portes passaram a avaliar novos projetos e expansões das suas 

capacidades de produção.  

 

Recentemente, a indústria observou um forte aumento nos volumes produzidos e 

ofertados no mercado transoceânico, notadamente na Austrália, o país com maior 

participação neste mercado. 

 

O forte aumento da oferta ocorreu no mesmo período em que a China apresentou 

uma desaceleração no ritmo das construções no seu setor imobiliário, um dos 

importantes destinos do aço produzido no país.  

 

Os fatores mencionados acima alteraram os fundamentos da indústria de minério de 

ferro no ano de 2014. A principal motivação deste trabalho é avaliar o impacto 
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destes eventos e obter um melhor entendimento sobre como eles influenciaram a 

formação dos preços do minério no período. 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo dois fornece uma 

apresentação sobre o minério de ferro, a distribuição geográfica das reservas e uma 

breve introdução sobre a classificação dos minérios. É realizada também uma 

resumida apresentação sobre as duas principais rotas de produção de aço. 

 

O capítulo dois também traça um panorama sobre a importância da China e a sua 

consolidação como principal variável da demanda transoceânica, a evolução do 

sistema de precificação e uma descrição sobre os eventos recentes que impactaram 

a indústria.  

 

O capítulo três apresenta o desenvolvimento do modelo econométrico para os 

preços do minério de ferro. Para a elaboração do modelo foi adotado o método de 

mínimos quadrados ordinários, com a utilização de variáveis binárias visando testar 

alterações na precificação do minério de ferro durante o ano de 2014. 

 

O capítulo quatro apresenta as conclusões obtidas a partir do modelo. 
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2. O MINÉRIO DE FERRO 

 
2.1 Distribuição geográfica das reservas 
 

O minério de ferro é um insumo essencial na cadeia de produção do aço, tal mineral 

tem grande ocorrência na crosta terrestre e quatro países detêm quase 70% das 

reservas, conforme estimativa do U.S. Geological Survey (USGS). Brasil e Austrália 

respondem juntos por 44% das reservas mundiais, a Rússia detém 13% e a China 

12%.  

 

Os minérios de ferro apresentam variadas formas e podem ser classificados de 

acordo com a sua composição química. O nível dos teores de ferro (Fe), assim como 

dos demais elementos no mineral (que podem também ser impurezas para o 

processo de produção do aço), são fatores determinantes para a qualidade do 

produto.  

 

Além de se destacar pelo tamanho de suas reservas, o Brasil também é detentor de 

um dos minérios com melhor qualidade no mundo. Já a China, que possui a quarta 

maior reserva, possui um minério com baixo teor de ferro, o qual demanda 

processos de concentração para que o produto seja viável para a utilização no 

processo metalúrgico. 

Tabela 1. Distribuição das reservas de minério de ferro e seu respectivo teor de ferro 

País 
Reservas  

(milhões de toneladas) 
Teor médio de ferro (%) 

Austrália 53.000 43% 

Brasil 31.000 52% 

Rússia 25.000 56% 

China 23.000 31% 

Índia 8.100 64% 

Estados Unidos 6.900 30% 

Ucrânia 6.500 35% 

Canada 6.300 37% 

Mundo 190.000 46% 

Fonte: USGS (2015) 
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Os minérios também se classificam de acordo com suas características e 

propriedades físicas, o minério granulado pode ser utilizado diretamente nos altos 

fornos das indústrias siderúrgicas, enquanto os finos (minérios com diâmetro inferior 

a 6,3 mm), sinter feed e o pellet feed, precisam passar por processos de 

aglomeração.  

 

Os processos de aglomeração permitem que a carga, composta por finos de minério 

de ferro e de outras matérias-primas, obtenha tamanho e resistência adequada para 

que possa ser utilizada no processo de produção do aço. O material resultante da 

aglomeração do sinter feed é o sínter de minério de ferro e do pellet feed é a pelota 

de minério de ferro. 

 

Apesar da grande disponibilidade de minério de ferro e a sua ocorrência em diversos 

países, a sua extração nem sempre é economicamente viável. A qualidade, o 

tamanho e a localização dos depósitos, a infraestrutura para o escoamento da 

produção e a disponibilidade de mão-de-obra são fatores determinantes para a 

viabilidade da produção do mineral. 

 

2.2 Rotas para a produção de aço 
 

As usinas siderúrgicas podem ser geralmente classificadas em integradas e semi-

integradas: 

 

 Integradas (alto-forno / aciaria a oxigênio / lingotamento): As usinas 

integradas executam todas as fases do processo industrial, constituído pelas 

etapas de redução, refino e laminação. O aço é obtido a partir do minério de 

ferro, o qual é transformado em ferro-gusa nos altos-fornos (reator 

metalúrgico destinado à produção deste produto). O ferro-gusa é uma solução 

ferro-carbono, composta majoritariamente por ferro, com aproximadamente 

4,5% de carbono, além de outros elementos. No alto-forno, o ferro-gusa é 

produzido no estado líquido. Tipicamente são consumidas 1,5 toneladas de 

minério de ferro para cada tonelada de ferro-gusa. Na próxima etapa, o gusa 

líquido é transportado à Aciaria, onde se utiliza oxigênio puro, aditivos e ligas 
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metálicas para a separação de impurezas e refino, transformando assim o 

ferro-gusa em aço. 

 Semi-integradas (aciaria elétrica / lingotamento): Processo constituído pelas 

etapas de refino e laminação. Neste processo o aço é geralmente obtido a 

partir da sucata de aço, que é transformada novamente em aço via utilização 

de fornos elétricos. No forno elétrico, a sucata de aço pode ser substituída em 

parte por ferro-gusa ou ferro-esponja1.  

As usinas integradas normalmente têm uma maior capacidade instalada, fator que 

permite ganhos de escala. As usinas semi-integradas geralmente têm capacidade 

instalada variando entre 400 mil a 1 milhão de toneladas por ano.  

A decisão sobre a rota tecnológica a ser utilizada quando da construção de uma 

usina siderúrgica depende principalmente da disponibilidade e do custo dos insumos 

como minério de ferro, carvão, sucata, energia e gás. Assim sendo, usinas semi-

integradas geralmente estão mais presentes em regiões com um mercado de sucata 

estabelecido, com menor custo de energia elétrica e gás.  

Conforme dados do World Steel Association, a rota integrada via aciaria a oxigênio é 

responsável por 72% de todo o aço produzido globalmente, enquanto a produção via 

forno elétrico registra 27,5%, outras rotas respondem por 0,5%.  

 

2.3 A indústria de minério de ferro 

 

A produção mundial de minério de ferro (granulado, finos e pelotas) é superior a dois 

bilhões de toneladas. Austrália, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul são os 

maiores produtores mundiais. 

 

Em 2014, a Austrália produziu cerca de 735 milhões de toneladas e o Brasil produziu 

cerca de 400 milhões (finos e granulados), juntos os dois países produzem 

aproximadamente a metade de todo o volume global.  

 

O minério doméstico chinês possui menor qualidade e consequentemente um maior 

custo de produção. Uma parte significativa do volume produzido no país só é viável 

quando os preços internacionais atingem níveis superiores, permitindo a operação 

1 Produto obtido a partir de pelotas de minério de ferro 
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de produtores de alto custo. Estima-se que a China tenha produzido cerca de 250 

milhões de toneladas de produto concentrado no último ano, apesar de ser uma 

grande produtora, a China é o maior importador de minério de outros países. 

 

A Índia registrou um volume de produção de cerca de 125 milhões de toneladas. A 

produção na Rússia se manteve praticamente estável nos últimos anos, em torno de 

100 milhões de toneladas. Com investimentos visando a exploração de depósitos de 

alto teor de ferro, a produção da África do Sul alcançou aproximadamente 70 

milhões de toneladas. 
 
Gráfico 1. Evolução da produção mundial de minério de ferro (Milhões de toneladas) 

 
 

 

O minério de ferro exportado via frete marítimo compõe o mercado transoceânico, 

este mercado movimentou aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas em 2014.  

 

Como a Austrália não possui um grande volume de produção de aço 

(aproximadamente 5 Mt), praticamente toda a sua produção de minério de ferro é 

destinada ao mercado transoceânico, o país detém 50% deste mercado. Em 2014, o 

Brasil exportou 344 milhões de toneladas, somados estes dois países são 

responsáveis por cerca de 75% da oferta transoceânica. A África do Sul exportou 

cerca 60 milhões de toneladas e é o terceiro país com maior participação. 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Outros Brasil Australia

Fonte: World Steel Association - Statistical Yearbook 2014 
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Diversos países com menores volumes compõem o restante da oferta, o volume 

desses países oscila em resposta a diferentes níveis de preços, níveis mais altos 

permitem a entrada de produtores menos competitivos, quando se observa a 

presença de mais países participando deste mercado, um cenário de menor preço 

reforça a presença daqueles países que possuem operações com menor custo. 

 

A China é responsável por aproximadamente 70% da demanda no mercado 

transoceânico, em 2014 o volume importado ultrapassou 900 milhões de toneladas. 

O crescimento chinês na última década exerceu forte influência e alterou a dinâmica 

da indústria.  Como consequência de um movimento de urbanização e investimentos 

em infraestrutura, houve um forte aumento da demanda por aço no país, com 

consequências diretas no mercado transoceânico de minério de ferro.  

 

 A demanda do Japão e Coréia do Sul, aproximadamente 135 milhões e 60 milhões, 

consolida a relevância dos países asiáticos para o mercado transoceânico de 

minério de ferro, com a redução dos volumes importados pela Europa nos últimos 

dez anos, a Ásia totaliza 85% de todo o volume transacionado neste mercado. 

 

A Austrália foi o país que mais adicionou oferta no mercado transoceânico. Somente 

no ano de 2014, a produção foi maior em 160 milhões de toneladas quando 

comparado ao volume produzido no ano anterior.  

 

Quatro grandes players se destacam na indústria de minério de ferro, a Vale, com 

operações no Brasil, e as australianas, Rio Tinto, BHP Billiton e Fortescue (FMG). 
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Gráfico 2. Produção minério de ferro quatro grandes produtores em 2014 

 (milhões de toneladas)1 

 

 
 

 
2.4 A evolução da precificação do minério de ferro 

 

Até a última década, o preço do minério de ferro era estabelecido em negociação 

anual envolvendo uma grande mineradora e seus principais clientes (geralmente 

siderúrgicas asiáticas). Esse processo era liderado pela Vale ou por uma das 

mineradoras australianas, o preço resultante dessa negociação se tornava o 

benchmark, uma referência que era adotada por toda a indústria para a precificação 

dos minérios.  

 

A negociação determinava o preço para o minério de ferro com determinada 

especificação de qualidade, desta forma, os prêmios ou descontos de preço para os 

produtos (granulado, finos ou pelotas) eram estipulados de acordo com a diferença 

de qualidade em relação ao benchmark. Um minério com maiores impurezas e 

menor teor de ferro receberia um desconto em relação ao preço de referência. 

Nessas negociações eram também discutidos os volumes que seriam fornecidos por 

um período de tempo, normalmente eram definidos contratos de longo prazo.  

 

Em meados da última década, houve uma forte aceleração no ritmo da demanda na 

China, implicando em aumentos nos preços negociados. Esta elevação de preços 
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1 Considera 100% dos volumes das operações de minério de ferro  
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incentivou o aumento da oferta, tanto por parte dos grandes produtores como por 

parte de produtores locais na China. Mineradoras menores passaram a operar de 

maneira rentável com o cenário de preços mais altos, estabelecidos nas 

negociações do benchmark.  

 

Apesar do aumento da oferta, a demanda continuou a crescer em ritmo superior, 

permitindo que estes players marginais realizassem vendas de minério de ferro a 

valores superiores àqueles estabelecidos pelo benchmark. A dinâmica da 

precificação se alterou, surgindo assim, o mercado spot de minério de ferro. 

 

No ano de 2008, surgiram índices de preços para os valores negociados de minério 

de ferro diariamente na China, tais índices se expandiram e passaram a informar 

preços para minérios com diferentes teores e qualidade, cobrindo uma variação de 

especificações. Nos anos seguintes foram criados instrumentos derivativos 

baseados nesses índices. 

 

Os valores negociados no mercado spot na China se tornaram a principal referência 

para o preço do minério de ferro no mercado transoceânico.  

 

Em 2010, as grandes mineradoras passaram a realizar negociações trimestrais com 

os compradores.  

 

2.5 A DINÂMICA DA OFERTA E DEMANDA NOS ÚLTIMOS ANOS  
 

Em meados da última década, a produção mundial de aço vinha apresentando uma 

expressiva taxa de crescimento, motivada principalmente pelo ritmo da China e 

outros países asiáticos, tal crescimento aqueceu a demanda por minério e sustentou 

a elevação dos preços da commodity no período.  

 

Em 2009, refletindo os impactos da crise iniciada no ano anterior, houve uma forte 

retração no volume de aço produzido em algumas economias tradicionalmente 

importadoras de minério de ferro. No mesmo período, a produção de aço na China 

continuou apresentando expansão, reforçando a importância daquele país como 

variável chave para a demanda. O crescimento da demanda chinesa por minério 
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continuou em ritmo acelerado, possibilitando a recuperação dos preços no mercado 

transoceânico. No período entre 2008 e 2013, a produção de aço fora da China 

permaneceu praticamente estável, enquanto a produção na China aumentou em 

mais de 300 Mt.  

 
Gráfico 2. Produção de aço bruto China x Mundo e exportação de minério de ferro  
(Milhões de toneladas) 

 
 

 

A China se consolidou como o principal destino dos volumes produzidos pelas 

mineradoras. A escalada nos preços do minério e a perspectiva da manutenção das 

elevadas taxas de crescimento na demanda chinesa atraíram novos entrantes para a 

indústria. Ao mesmo tempo, produtores tradicionais executaram planos de 

investimento para a expansão de suas capacidades de produção. A grande 

demanda por recursos e insumos para a execução desses projetos de mineração 

implicou no aumento dos custos. A aquecida demanda por minério de ferro e o 

aumento nos custos suportaram preços em níveis superiores nos últimos anos.  
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2.6 Alterações recentes nos fundamentos da indústria 

 

No ano de 2014 foram observadas importantes alterações em variáveis que 

impactam o consumo de minério de ferro na China. Os seguidos anos de 

investimentos no setor imobiliário, aliado a um cenário de maior aperto de crédito, 

resultaram na formação de um elevado estoque de unidades à venda. O impacto foi 

visto no volume de construções iniciadas durante 2014, a taxa apresentou uma 

retração em relação ao volume do ano anterior em todos os meses de janeiro a 

dezembro. A retração no mercado imobiliário chinês foi um evento relevante para a 

indústria de minério de ferro, este setor é um dos grandes demandantes de aço na 

China. 

 

No período entre 2009 e 2013 o volume de aço produzido na China cresceu a uma 

taxa superior a 9% ao ano, em 2014 o total produzido ficou praticamente estável 

quando comparado ao volume do ano anterior1. Ainda em 2014, o volume das 

exportações de aço chinês apresentou o maior valor dos últimos dez anos, 

alcançando mais de 90 Mt, um crescimento de 30 Mt em relação a 2013, fatores que 

sinalizam um potencial desaquecimento da demanda no mercado doméstico.  

 

Do lado da oferta, houve um forte aumento dos volumes de produção destinados ao 

mercado transoceânico durante o ano de 2014, notadamente na Austrália, onde os 

grandes produtores expandiram significativamente seus volumes, acompanhados 

por mineradoras de menor parte que também contribuíram para o aumento. 

 

O ritmo acelerado de crescimento da oferta e o desaquecimento do setor imobiliário 

impactam diretamente os fundamentos da indústria de minério de ferro. 

 

 
 
 

 
 
 
 
1 Conforme dados do World Steel Association  
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3. O MODELO DE REGRESSÃO 

 

Para avaliar o impacto dos eventos descritos no capítulo anterior no preço do 

minério de ferro, foram realizadas regressões pelo método de mínimos quadrados 

ordinários (MQO), com a utilização de variáveis binárias.  

 

A utilização de variáveis binárias permite testar se os parâmetros (intercepto e 

coeficientes) de uma equação de regressão permanecem os mesmos ou se tais 

parâmetros se alteram em determinadas condições, indicando uma mudança 

estrutural. A alteração nos parâmetros pode se dar em função de eventos que 

ocorram ao longo de um determinado período, criando subconjuntos no tempo, ou 

em função de características qualitativas que distinguem os grupos na amostra de 

dados.  

 

Uma equação de regressão que utiliza variáveis binárias para identificar diferenças 

nos parâmetros entre dois períodos pode se dar da seguinte forma: 

 

푌 = 	 훼 + 훼 퐷 + 	훽 푋 + 	훽 (퐷 푋 ) + 푢                  푡 = 1, … , 푛      

Onde 퐷 = 1 para observações pertencentes ao período no qual se deseja realizar o 

teste da mudança e 퐷 = 0 para as demais observações. O coeficiente 훼  é o 

intercepto diferencial e 훽  é o coeficiente angular diferencial, os quais indicam o 

quanto o intercepto e o coeficiente angular são diferentes no período analisado. 

Portanto, caso 훼 	e 훽  sejam estatisticamente significantes, assumindo-se 퐸(푢 ) = 0, 

teremos: 

퐸	(푌 |퐷 = 0,푋 ) = 훼 + 	훽 푋 	; e 

퐸	(푌 |퐷 = 1	,푋 ) = (훼 + 훼 ) + (훽 + 훽 )	푋 	 

Caso 훼 	e 훽  não sejam estatisticamente significantes, 훼  e 훽  representam 

respectivamente o intercepto e a inclinação para ambos os conjuntos, indicando que 

não há uma mudança estrutural no período analisado.  
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Importante destacar que para evitar um problema de colinearidade perfeita (relação 

linear exata entre as variáveis), não se pode utilizar uma variável binária para cada 

categoria da variável que esteja sendo avaliada. 

 

3.1 Base de dados e Variáveis utilizadas no modelo 

 

Conforme mencionado, a partir de 2008 e nos períodos subsequentes, os valores 

negociados no mercado spot ganharam evidência, se tornando uma das principais 

referências para o preço do minério de ferro no mercado transoceânico. Para a 

elaboração do modelo foram utilizadas séries mensais envolvendo o período entre 

janeiro de 2008 e dezembro de 2014. 

 

Em relação à variável dependente, preço do minério de ferro (PRECO_MFE), foi 

considerado o preço ($/dmt1) do fino de minério de ferro com 62% de teor, entregue 

na China. Para a composição da série, foi calculada a média mensal dos preços. 

Foram utilizados os índices Metal Bulletin China Import Iron Ore Fines2 e o Platts Iron 

Ore Index (fonte: Bloomberg). 

 

As variáveis explicativas estão relacionadas à atividade econômica na China, ao 

câmbio, a demanda e a disponibilidade de minério. Foram considerados o volume de 

minério de ferro disponível nos estoques dos portos chineses (medido em dias de 

consumo), o Purchasing Managers' Index (PMI) chinês, o preço do aço na China, um 

índice de câmbio, e o índice LMEX, da London Metal Exchange. 

 

O número de dias de consumo de minério de ferro em estoque nos portos 

(DIAS_ESTOQUE) é um indicador que mede quantos dias são necessários para 

esgotar o minério de ferro disponível nos portos chineses, dado o ritmo de consumo. 

O número de dias é a razão entre o volume disponível de minério de ferro nos 

portos3 e o consumo diário no período. O consumo é calculado com base na 

produção mensal de ferro-gusa, conforme dados disponibilizados pelo World Steel 

Association. Um menor número de dias de consumo indica que os estoques estão 

girando mais rapidamente, enquanto um aumento neste indicador significa um 

menor ritmo na demanda ou maior disponibilidade do material nos portos chineses. 

 
1 USD/Dry Metric Ton = dólares por  tonelada seca (descontando a umidade do minério) 
2 De janeiro a maio de 2008 foi considerado o preço do fino de minério de ferro com 63,5% de teor, normalizado para 62%  
3 Fonte: CEIC (www.ceicdata.com) 



20 
 

 

20

24

28

32

36

40

44

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DIAS_ESTOQUE

O PMI (PMI) compila resultados da pesquisa mensal com gestores de 

departamentos de compras acerca de suas expectativas para o nível de atividade 

dos negócios, envolvendo níveis de produção, novos pedidos, níveis de estoques, 

matérias-primas, entregas, etc. Os índices do PMI indicam expansão ou queda na 

atividade. A fonte para os dados do PMI foi o National Bureau of Statistics of China. 

 

O preço do aço (ACO) no mercado chinês fornece uma importante indicação sobre o 

ritmo da indústria siderúrgica doméstica, para fins de elaboração do modelo de 

regressão foi utilizado o preço do aço na China, em moeda chinesa (fonte: 

Bloomberg).  

 

Em relação ao câmbio (CAMBIO), foi utilizado o Bloomberg Dollar Spot Index, o qual 

reflete a evolução da cotação do dólar frente a 10 moedas relevantes no cenário 

internacional, cada moeda e o seu respectivo peso na cesta é determinado 

anualmente, com base na participação no comércio internacional e na sua respectiva 

liquidez. 

 

O índice LMEX (METAIS), da London Metal Exchange, é composto pelos preços do 

cobre, alumínio, chumbo, estanho, zinco e níquel, negociados naquela bolsa. 

Oscilações neste índice refletem uma maior ou menor demanda por commodities 

metálicas em geral.  

 

As variáveis mencionadas apresentaram o seguinte comportamento no período:  
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3.2 Exame das séries temporais 

 

Conforme GUJARATI (2006), se uma série temporal é estacionária, sua média, 

variância e autocovariância permanecem as mesmas, ou seja, elas não variam com 

o tempo. A utilização de séries não estacionárias na estimação da regressão pode 

fazer com que seja obtido um elevado R2, mesmo que não haja entre as variáveis 

uma relação que faça sentido. 

 

O teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) foi aplicado às series temporais para avaliar 

se as mesmas eram estacionárias. A hipótese nula do teste é de que há raiz unitária, 

ou seja, a série é não estacionária. O teste foi aplicado para as séries em nível, sem 

tendência e com intercepto. A defasagem utilizada para o teste ADF foi escolhida 

automaticamente, via método SIC de escolha. 
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O software utilizado na realização dos testes e na formulação do modelo 

econométrico foi o Eviews. 

 

Conforme pode ser observado no Anexo I, com exceção das séries PMI e 

DIAS_ESTOQUE, a hipótese nula não pôde ser rejeitada para todas as demais 

séries a um nível de significância de 10%, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese 

de que tais séries sejam não estacionárias. 

 

Dado o resultado dos testes, optou-se por trabalhar com todas as séries temporais 

diferenciadas. Adicionalmente, com vistas à melhor interpretação dos coeficientes do 

modelo, foram consideradas as variações percentuais para as séries, conforme 
( )

( )
∗ 100.  

 

O teste ADF foi novamente aplicado para as séries transformadas, a hipótese nula 

foi rejeitada a um nível de significância de 1% para todas as séries, indicando a 

presença de estacionariedade (resultados demonstrados no Anexo II). 

 
3.3 O modelo de regressão e a avaliação do impacto nos preços 
 

Além das variáveis descritas anteriormente, foram adicionadas variáveis binárias 

com o intuito de testar os impactos dos eventos ocorridos no ano de 2014, desta 

forma, a variável DUMMY recebeu o valor “1” para as observações que 

correspondem aos meses de janeiro a dezembro daquele ano.  

 

As especificações testadas indicaram que as variações de PMI e CAMBIO refletiram 

nos preços do minério de ferro de forma significativa e não imediata. Provavelmente, 

a defasagem decorre da presença de canais de transmissão ao longo da cadeia 

produtiva. Exemplificando, uma elevação do PMI na China, indicando aumento de 

confiança em setores da indústria, com maior venda de aço e redução de estoques, 

até influenciar o início da cadeia produtiva, com maior demanda por minério de ferro 

e consequente pressão no preço. A mesma defasagem foi percebida em relação à 

variável METAIS, provavelmente, em função da maior liquidez dos metais que 

compõem tal índice. 
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As variáveis descritas anteriormente foram consideradas conjuntamente ou de 

maneira isolada nas especificações testadas.  Os resultados das regressões estão 

sumarizados na tabela abaixo: 

 

As regressões foram feitas considerando erros-padrão de Newey-West. O erro padrão está indicado 

no parêntesis abaixo de cada coeficiente, o p valor está indicado no parêntesis abaixo da estatística 

F. Os coeficientes são individualmente significantes a *10%, **5% ou ***1%. 

 

Os resultados detalhados das regressões estão demonstrados no Anexo III. As 

regressões (4) e (6) apresentaram um R2 de aproximadamente 75%, todas as 

Variável dependente: PRECO_MFE 

Regressor (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

DIAS_ESTOQUE -0,774*** 

(0,171) 

-0,805*** 

(0,159) 

-0,763*** 

(0,124) 

-0,489*** 

(0,087) 

-0,472*** 

(0,094) 

-0,472*** 

(0,093) 

PMI (3 lags)  0,578** 

(0,256) 

0,748*** 

(0,250) 

0,355** 

(0,163) 

0,258** 

(0,124) 

0,262** 

(0,127) 

CAMBIO (1 lag)   -2,612*** 

(0,366) 

-0,863* 

(0,443) 

 

 

 

ACO    1,258*** 

(0,170) 

1,371*** 

(0,138) 

1,343*** 

(0,136) 

METAIS (1 lag) 

 

    0,187** 

(0,079) 

0,194** 

(0,082) 

DUMMY (de 

intercepto) 

   -2,708*** 

(0,885) 

 -3,041*** 

(0,987) 

Intercepto -0,147 

(1,196) 

-0,142 

(1,109) 

0,287 

(0,839) 

0,730 

(0,754) 

0,205 

(0,695) 

0,632 

(0,742) 

Estatística F 
27,483 

(0,000) 

16,984 

(0,000) 

27,475 

(0,000) 

50,018 

(0,000) 

58,734 

(0,000) 

49,212 

(0,000) 

SER 8,894 8,677 7,291 5,122 5,236 5,154 

R2 ajustado 0,244 0,280 0,492 0,749 0,737 0,746 
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variáveis explicativas destas especificações são estatisticamente significantes a um 

nível de 10%. Estas duas especificações receberam variáveis binárias (DUMMY) 

para a avaliação da potencial mudança estrutural no preço de minério de ferro.  

 

O teste de Breusch-Godfrey (teste BG) foi realizado para as especificações (4) e (6) 

considerando diversas defasagens, a hipótese nula da não correlação serial não foi 

rejeitada ao nível de 10% para nenhuma delas (o resultado com duas defasagens 

pode ser encontrado no Anexo IV). 

 

Também foram utilizadas variáveis binárias para medir alterações no coeficiente 

angular, entretanto, tais variáveis não foram estatisticamente significantes a um nível 

de 10%. 

 

3.4 Interpretação dos resultados 
 

A especificação (4) apresentou um R2 ajustado de 0,749, as variáveis 

DIAS_ESTOQUE e ACO são estatisticamente significantes ao nível de 1%, o que foi 

observado em todas as outras especificações. O PMI (3 lags) é estatisticamente 

significante ao nível de 5%, enquanto a variável CAMBIO (1 lag) foi significante ao 

nível de 10%. 

 

Os sinais dos coeficientes estão de acordo com a intuição econômica, um aumento 

na variável DIAS_ESTOQUE tem influência negativa nos preços, refletindo maior 

disponibilidade de minério ou uma retração na demanda das siderúrgicas. Ao 

mesmo tempo, variações positivas nas variáveis PMI (3 lags) e ACO refletem 

respectivamente um aquecimento na atividade econômica e na demanda por aço, 

influenciando positivamente o preço do minério de ferro.  

 

O coeficiente negativo da variável CAMBIO (1 lag) indica que um aumento no valor 

do índice da cesta de moedas (apreciação do dólar frente às demais moedas da 

cesta) tem um impacto negativo no preço do minério de ferro. Dentre as razões que 

podem ser apontadas para a correlação inversa entre o dólar e o preço do minério 

de ferro, pode-se destacar o fato de que como os preços do minério de ferro no 

mercado transoceânico são dados em dólar, uma valorização dessa moeda torna a 
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commodity mais cara para os países importadores quando convertidas em suas 

respectivas moedas, estimulando um ajuste nos preços internacionais. 

 

O coeficiente associado à variável ACO apresentou o maior valor (1,258), pode-se 

interpretar que oscilações neste índice tem maior impacto no preço do minério de 

ferro, dentre as variáveis consideradas. O intercepto não foi estatisticamente 

significante ao nível de 10%. A variável DUMMY (de intercepto) foi estatisticamente 

significante a 1% e o seu valor foi de -2,708. 

 

As variáveis CAMBIO (1 lag) e METAIS (1 lag) não foram estatisticamente 

significantes ao nível de 10% quando consideradas em conjunto.  

 

A especificação (6) reúne as variáveis DIAS_ESTOQUE, PMI (3 lags), ACO e 

METAIS (1 lag), o R2 ajustado é 0,746 e todas as variáveis explicativas são 

estatisticamente significantes a um nível de 5%. Em linha com a especificação 

mencionada anteriormente, a variável ACO manteve o maior coeficiente (1,343). O 

coeficiente da variável DIAS_ESTOQUE apresentou apenas uma pequena variação. 

A variável METAIS (1 lag) apresentou um coeficiente de 0,194, com o sinal de 

acordo com a intuição econômica, um aumento no índice de preços composto por 

uma cesta de metais indica aquecimento da demanda por commodities metálicas. O 

intercepto novamente não foi estatisticamente significante ao nível de 10%. A 

variável DUMMY (de intercepto) foi estatisticamente significante a 1% e o seu valor 

foi de -3,041.  

 

A variável ACO possui o maior coeficiente em todas as especificações. A variável 

DIAS_ESTOQUE também apresentou resultado similar nas especificações (4) e (6), 

com um valor de aproximadamente -0,47. Estas duas variáveis em conjunto com as 

variáveis PMI (3 lags), CAMBIO (1 lag) e METAIS (1 lag) compõem especificações 

que apresentaram resultados consistentes na determinação do modelo de regressão 

do preço de minério de ferro.  

 

A variável DUMMY foi estatisticamente significante ao nível de 1% nos modelos. A 

alteração no termo de intercepto da equação no período, com a forte redução 
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indicada pela variável DUMMY, fornece evidência sobre a mudança na indústria e o 

forte impacto na precificação do minério durante o ano de 2014. 

 

Também foram utilizadas variáveis binárias para testar alterações nos coeficientes 

das variáveis explicativas dos modelos, entretanto, essas não demonstraram 

significância estatística a um nível de 10%. Assim, não há evidência de que houve 

alteração na inclinação da reta de regressão durante o período.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Em 2014 houve um significativo crescimento na oferta global de minério de ferro, 

notadamente, com a acelerada expansão da capacidade de produção na Austrália 

(cerca de 160 Mt), país que representa 50% da oferta transoceânica. Soma-se ao 

choque positivo de oferta, uma concomitante desaceleração do crescimento da 

produção de aço na China. A desaceleração decorreu, principalmente, da redução 

do ritmo de construções e da atividade no setor imobiliário, intensivo demandante do 

minério de ferro. 

 

Dada a natureza persistente desses choques, foi investigada a hipótese de que 

entre janeiro e dezembro de 2014 houve uma mudança, se não estrutural, de caráter 

muito persistente na formação de preços da indústria.  

 

Com diferentes especificações de modelos econométricos estimados por MQO, foi 

medida a variação no preço do minério de ferro ao longo de 2014 controlando para 

diversos fatores. Foi demonstrado que a hipótese de redução estrutural do preço é 

(i) válida, (ii) robusta por ser invariante às especificações, e (iii) indica um impacto da 

ordem de 3% ao mês durante o ano de 2014. 
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ANEXO I – TESTES ADF PARA AS SÉRIES EM NÍVEL 

Null Hypothesis: PRECO_NIVEL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.318553  0.1687 

Test critical values: 1% level  -3.512290  

 5% level  -2.897223  

 10% level  -2.585861  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Null Hypothesis: DIAS_ESTOQUE_NIVEL  has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.549360  0.0089 

Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  

 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Null Hypothesis: PMI_NIVEL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.934098  0.0457 

Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  

 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Null Hypothesis: ACO_CHINA_NIVEL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.733820  0.4107 

Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  

 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: CAMBIO_NIVEL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.162667  0.2214 

Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  

 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
 
Null Hypothesis: METAIS_NIVEL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.371015  0.1530 

Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  

 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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ANEXO II – TESTES ADF PARA AS SÉRIES DIFERENCIADAS 

 
Null Hypothesis: PRECO_MFE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.081476  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.512290  

 5% level  -2.897223  
 10% level  -2.585861  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Null Hypothesis: DIAS_ESTOQUE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.190307  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  
 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Null Hypothesis: PMI has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.365532  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  
 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Null Hypothesis: ACO has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.103239  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  
 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: CAMBIO has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.972139  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  
 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

 

Null Hypothesis: METAIS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.776660  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.510259  

 5% level  -2.896346  
 10% level  -2.585396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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ANEXO III – RESULTADOS DAS REGRESSÕES 

 
Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DIAS_ESTOQUE -0.774650 0.171789 -4.509299 0.0000 

C -0.147558 1.196920 -0.123282 0.9022 
R-squared 0.253341     F-statistic 27.48327 
Adjusted R-squared 0.244123     Prob(F-statistic) 0.000001 
S.E. of regression 8.894238   
 

 

Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DIAS_ESTOQUE -0.805326 0.159629 -5.044984 0.0000 
PMI(-3) 0.578745 0.256455 2.256716 0.0268 

C -0.142032 1.109314 -0.128036 0.8984 
R-squared 0.298052     F-statistic 16.98428 
Adjusted R-squared 0.280503     Prob(F-statistic) 0.000001 
S.E. of regression 8.677560   
 

 

Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DIAS_ESTOQUE -0.763422 0.124490 -6.132372 0.0000 
PMI(-3) 0.748492 0.250569 2.987170 0.0037 

CAMBIO(-1) -2.612667 0.366659 -7.125612 0.0000 
C 0.287789 0.839577 0.342779 0.7327 

R-squared 0.510615     F-statistic 27.47575 
Adjusted R-squared 0.492031     Prob(F-statistic) 0.000000 
S.E. of regression 7.291245   
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Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DIAS_ESTOQUE -0.489463 0.087217 -5.612041 0.0000 
PMI(-3) 0.355307 0.163058 2.179028 0.0324 

CAMBIO(-1) -0.863459 0.443999 -1.944732 0.0555 
ACO 1.258025 0.170753 7.367503 0.0000 

DUMMY -2.708256 0.885534 -3.058331 0.0031 
C 0.730196 0.754447 0.967857 0.3361 

R-squared 0.764591     F-statistic 50.01818 
Adjusted R-squared 0.749305     Prob(F-statistic) 0.000000 
S.E. of regression 5.122193   
 
 
 
Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DIAS_ESTOQUE -0.472556 0.094251 -5.013815 0.0000 

PMI(-3) 0.258762 0.124144 2.084377 0.0404 
ACO 1.371891 0.138582 9.899459 0.0000 

METAIS(-1) 0.187897 0.079603 2.360440 0.0208 
C 0.205011 0.695504 0.294767 0.7690 

R-squared 0.750750     F-statistic 58.73463 
Adjusted R-squared 0.737968     Prob(F-statistic) 0.000000 
S.E. of regression 5.236735   
 
 
 
Dependent Variable: PRECO_MFE 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DIAS_ESTOQUE -0.472404 0.093044 -5.077191 0.0000 
PMI(-3) 0.262618 0.127656 2.057239 0.0430 

ACO 1.343958 0.136799 9.824339 0.0000 
METAIS(-1) 0.194962 0.082978 2.349558 0.0214 

DUMMY -3.041884 0.987538 -3.080269 0.0029 
C 0.632415 0.742138 0.852152 0.3968 

R-squared 0.761654     F-statistic 49.21203 
Adjusted R-squared 0.746177     Prob(F-statistic) 0.000000 
S.E. of regression 5.154048   
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ANEXO IV – RESULTADOS DO TESTE BG 

 

Especificação 4 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.538669     Probability 0.221365 
Obs*R-squared 3.271360     Probability 0.194820 

     
 

Especificação 6 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.120315     Probability 0.331573 
Obs*R-squared 2.407700     Probability 0.300037 

     
 


