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RESUMO 

A partir do início do ano de 2020 o Brasil e o mundo começaram a vivenciar uma série 

de mudanças na sociedade devido ao surgimento do novo Corona Vírus. Tendo em vista que o 

mercado financeiro está exposto e diretamente relacionado com fatores externos, este estudo 

tem como objetivo geral analisar se houve impactos nos indicadores econômico-financeiros das 

empresas de mineração de metais listadas na B3 e se esses impactos foram favoráveis ou 

desfavoráveis. O período de análise compreendeu os anos de 2016 a 2020. Quanto à tipologia 

da pesquisa, enquadra-se como pesquisa documental. Quanto aos objetivos, enquadra-se como 

exploratória e descritiva. Desta maneira, a avaliação de desempenho foi realizada com base nos 

valores extraídos do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, após 

a coleta de dados realizou-se o cálculo e interpretação dos resultados obtidos dos indicadores, 

a fim de comparar a situação econômico-financeira das companhias selecionadas e formular 

um diagnóstico referente ao comportamento desses indicadores durante o período do estudo. A 

escolha do período se dá pela necessidade de compreender o comportamento desses indicadores 

antes da pandemia para visualizar as possíveis variações. Os resultados apontam que houve 

impactos nos indicadores dessas empresas e para as empresas do setor que não tinham nenhum 

problema antes da pandemia, em seus indicadores, houve melhora principalmente nos 

indicadores de rentabilidade. 

Palavras-chave: Análise das demonstrações. Mineração de metais. Indicadores econômico-

financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

From the beginning of 2020, Brazil and the world began to experience a series of 

changes in society due to the emergence of the new Corona Virus. Given that the financial 

market is exposed and directly related to external factors, this study has the general objective 

of analyzing whether there were impacts on the economic-financial indicators of metal mining 

companies listed on B3 and whether these impacts were favorable or unfavorable. The period 

of analysis comprised the years 2016 to 2020. As for the typology of the research, it fits as 

documentary research. As for the objectives, it fits as exploratory and descriptive. In this way, 

the performance evaluation was carried out based on the values extracted from the Balance 

Sheet and the Income Statement, after collecting data, the calculation and interpretation of the 

results obtained from the indicators were carried out, to compare the economic situation -

financial performance of the selected companies and formulate a diagnosis regarding the 

behavior of these indicators during the study period. The choice of a period is due to the need 

to understand the behavior of these indicators before the pandemic to visualize possible 

variations. The results show that there were impacts on the indicators of these companies and 

for companies in the sector that did not have any problems before the pandemic, in their 

indicators, there was an improvement mainly in the profitability indicators. 

Keywords: Analysis of statements. Metal mining. Economic-financial indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se atualmente no Brasil e no mundo um surto da doença infecciosa do novo 

coronavírus 2019 que segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) já está 

classificado como pandemia desde 11 de março de 2020. Uma pandemia não se restringe apenas 

a aspectos sanitários, também tem impacto nas relações sociais, na política e na economia 

(GAMA NETO, 2020) 

Nesse contexto, tem-se os impactos nos negócios, com alguns segmentos como o de 

turismo, economia criativa, moda e beleza registrando quedas de até 88% no faturamento e 

outros seguimentos como o comercio eletrônico se saindo em patamares positivos nesse 

cenário, Bernardes, Silva E Lima (2020). Dada essa situação, esse estudo destina-se a examinar 

os possíveis impactos dessa pandemia no mercado de mineração de metais brasileiro.  

Tem-se desde os tempos da colonização uma vocação do Brasil para a mineração de 

metais. Nos primeiros 70 anos do século XVIII, a intensidade da exploração de ouro no Brasil 

foi da magnitude que, sozinho o país teve uma produção do metal equivalente a todo o resto da 

América no período de 1493 a 1850, ou seja, 50% do total de produção mundial da época 

(FIGUEIRÔA ,1994). Vocação essa que se mantém forte até os dias de hoje e segundo o 

ministério de minas e energia o setor de mineração de metais ainda é responsável por 2,5% do 

Produto Interno Bruto do país. 

Esses possíveis impactos serão examinados por meio da análise das demonstrações 

financeiras das empresas do setor, listadas na Bolsa de valores brasileira (B3), através da análise 

dos indicadores de desempenho econômico obtidos a partir dessas demonstrações. Temos 

segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis no seu pronunciamento 00 (CPC 00) que o 

objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a 

entidade que reporta que sejam úteis para investidores e credores, existentes e potenciais, na 

tomada de decisões. 

Conforme pronunciamento técnico CPC 26 as demonstrações contábeis são uma 

representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. E 

a obrigação de publicação das demonstrações contábeis apresenta-se de modo genérico no art. 

176 da Lei n.º 6.404, de 1976 (BRASIL, 1976). 
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 Assaf Neto (2020) afirma que a análise de balanços visa relatar, com base nas 

informações contábeis fornecidas pela empresa, a posição econômica- financeira atual, as 

causas da evolução e as tendencias futuras. Em outras palavras, pela análise de balanços obtém-

se informações sobre as posições passadas, presente e uma projeção de futuro de uma empresa.  

Corroborando com Iudícibus (2017) a análise de balanços é como uma arte de saber 

extrair informações uteis, para o objetivo econômico que temos em mente, pois embora existam 

alguns cálculos com razoável formalidade não existe um consenso científico, ou metodologia 

comprovada de relacionar índices de maneira a obter um diagnóstico preciso. 

Para proceder o estudo será feito um levantamento das empresas de mineração de metais 

listadas da B3, e então a obtenção dos relatórios publicados de 2016 a 2020. A partir das 

demonstrações contábeis será extraído e comparado os indicadores da análise das 

demonstrações contábeis mais formais como o Lucro antes de juros, impostos depreciação 

amortização da sigla em inglês EBITDA, o Retorno sobre investimento, liquidez geral, Retorno 

sobre o Patrimônio Líquido, e o endividamento.  

Com esses indicadores será feita uma análise quantitativa de como se comportaram 

durante esse período, todas as empresas, e se o Corona vírus as impactou, havendo impacto se 

foi de forma negativa ou positiva. Esse estudo se justifica devido a importância histórica e 

econômica da mineração de metais no cenário nacional. E se aliado a outros estudos em outros 

setores pode nos dar uma maior noção das consequências desse tipo de crise no mercado 

brasileiro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Análise das demonstrações financeiras 

 

O objeto do estudo será de fato as demonstrações financeiras, que segundo o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis no seu pronunciamento 00 (CPC 00) tem o objetivo para fins gerais 

de fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para 

investidores, credores por empréstimos, e outros credores, existentes e potenciais, na tomada 

de decisão referente à oferta de recursos à entidade. 
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Segundo Braga (1999):  

As demonstrações contábeis, denominadas de demonstrações financeiras na 

legislação societária (Lei No. 6.404/76), são utilizadas pelos administradores para 

prestar contas sobre os aspectos públicos de responsabilidade da empresa, perante 

acionistas, credores, governos e a comunidade em geral. Têm, portanto, por objetivo, 

revelar, a todas as pessoas interessadas, as informações sobre o patrimônio e os 

resultados da empresa, a fim de possibilitar o conhecimento e a análise de sua situação 

econômico-financeira (BRAGA 1999). 

 

De acordo com Almeida (2019) o objetivo da análise das demonstrações financeiras é 

fornecer informações relevantes a diversos usuários, que estão interessados nas atividades 

operacionais dos negócios, na situação patrimonial e financeira e no desempenho da entidade 

bem como tendencias futuras que não estão facilmente disponíveis apenas nas demonstrações 

financeiras. Ainda tratando-se do mesmo autor, temos que o produto final da análise das 

demonstrações contábeis são relatórios com índices e as respectivas explicações para variações 

Para Iudícibus (2017) a análise das demonstrações contábeis, ou ainda a análise de 

balanços, anseia analisar os demonstrativos contábeis, e seus relacionamentos numéricos 

extraírem indicações de importância para determinado interesse decisório de ordem econômica, 

esse tipo de análise é tão antigo quanta a existência da própria contabilidade. A expressão 

análise de balanços deve ser entendida em seu sentido amplo, incluído os principais 

demonstrativos contábeis e outros detalhamentos e informações que sejam necessários. 

De acordo com Assaf Neto (2020) a análise das demonstrações contábeis, visa refletir a 

partir das informações contábeis disponibilizadas pelas empresas, a situação atual da empresa, 

o que causaram suas evoluções e as possíveis tendências futuras da entidade. Corroboremos 

então com Padovese (2013) que a análise de balanços é a aplicação de raciocínio analítico 

dedutivo sobre os valores dos elementos patrimoniais e suas interrelações expressas nas 

demonstrações contábeis de uma entidade com a finalidade de conseguir uma avaliação 

econômico-financeira.  
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2.1.1 Indicador de liquidez 

 

O uso de quocientes tem como finalidade principal permitir ao analista extrair 

tendências e comparar os quocientes com padrões preestabelecidos. A finalidade da análise é 

mais do que retratar o que aconteceu no passado; as informações pregressas fornecem sempre 

algumas bases para inferir o que poderá acontecer no futuro e assim identificar tendências que 

podem contribuir para decisões preditivas. Iudícibus (2017)  

O indicador de liquidez que será usado é o de liquidez geral, que segundo Iudícibus 

(2017) serve para detectar a saúde financeira de longo prazo do empreendimento, que consiste 

no quociente do ativo circulante somado ao realizável de longo prazo, pelo passivo circulante 

somado ao exigível de longo prazo.  

Ou seja, esse indicador mede a capacidade das entidades quitar todas as suas obrigações 

de curto e longo prazo usando apenas seu dinheiro, realizável de curto e longo prazo também 

sem a necessidade de envolver seu ativo permanente. Segundo Ribeiro (2009), “este índice traz 

como finalidade de medir grau desempenho de recursos financeiros utilizados no Ativo 

Circulante e Ativo Realizável em Longo Prazo, revelando se a empresa dispõe habilidade 

financeira de quitar seus compromissos de curto e longo.” 

 

2.1.2 Indicador de endividamento  

 

Outro quociente que será utilizado é a participação de capitais de terceiros, pelo uso do 

capital próprio, ou seja, o quociente de endividamento que é dado pela razão do exigível total 

pelo patrimônio líquido. Essa é uma das formas de encarar a dependência de recursos de 

terceiros. Segundo Iudicibus (2017) esse indicador se mantendo por vários anos for 

acentuadamente maior que um, demonstra a dependência exagerada de recursos de terceiros.  

De acordo com Marion (2019) são os indicadores de endividamento que nos informa se a 

empresa se utiliza mais de recursos de terceiros ou de recursos dos proprietários. 

Já para Viceconti (2018) o endividamento indica o montante dos recursos de terceiros 

que está sendo usado, na tentativa de gerar lucros. Por isso há grande preocupação com o grau 

de endividamento e com a capacidade de pagamento da empresa, pois, quanto mais endividada 
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ela estiver maior será a possibilidade de que não consiga satisfazer às obrigações com terceiros. 

Ou seja, o grau de endividamento mede a proporção dos ativos totais financiada por credores 

da empresa. 

 

2.1.3 Earnings Before Interests, Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) 

 

Earnings Before Interests, Taxes Depreciation and Amortization da sigla em inglês 

EBITDA. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação, e amortização em português também 

chamado de LAJIDA. Assaf Neto (2020) afirma que esse índice equivale, de forma mais 

restrita, ao fluxo de caixa operacional da empresa, apurado antes do cálculo do imposto de 

renda.  

Parte das receitas consideradas no EBITDA pode não ter sido recebida, assim como, 

parte das despesas incorridas pode ainda estar pendente de pagamento. Logo, essa medida 

financeira não representa o volume monetário efetivo de caixa, sendo interpretada, de forma 

melhor, como um indicador do potencial de geração de caixa, proveniente de ativos 

operacionais. Temos nesse indicador uma noção do fluxo de caixa gerado apenas pelas 

atividades da empresa independente de como é financiado. 

 

2.1.4 Retorno Sobre Investimento 

 

O retorno sobre o investimento da sigla em inglês ROI, trata-se do retorno sobre o capital 

próprio e de terceiros aplicados ao investimento. De acordo com Iudicibus (2017) devemos 

relacionar o lucro do investimento com algum valor que mostre sua dimensão relativa de quanto 

a empresa se saiu bem em determinado período.  

O conceito de dimensão poderá ser o volume de vendas, valor do ativo total, valor do 

patrimônio líquido, ou valor do ativo operacional, dependendo da aplicação que for feita. Para 

auxiliar o ROI, será utilizado também o ROE, retorno sobre o patrimônio líquido que funciona 

de forma análoga ao ROI, sendo o resultado da razão do lucro líquido pelo patrimônio líquido.  
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2.2 Pandemia e negócios 

 

De acordo com Resende (1998), o conceito moderno de pandemia é o de uma epidemia 

de grandes proporções que se espalha a vários países e a mais de um continente, o exemplo 

dado é o da chamada "gripe espanhola", que se seguiu à I Guerra Mundial, nos anos de 1918-

1919, e que causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. 

O covid-19 surge na China no final do ano de 2019. Rapidamente se espalhou 

pelo mundo e está tendo um forte impacto na economia mundial. Os principais 

instrumentos utilizados pelos governos para impedir a contaminação das populações 

têm sido o isolamento social, a quarenta da população e o fechamento das fronteiras. 

A consequência foi uma forte paralização das atividades comerciais, de serviços e 

industriais. GAMA NETO (2020) 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE) o Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional, número que nos dá uma noção de como a economia do país está, caiu 4,1% em 

2020 em decorrência das restrições sanitárias de isolamento social. Vemos muitos setores 

afetados de forma negativa com essa nova situação como outros indo na contramão desse 

cenário como algumas comodities.  

Segundo a Associação Brasileira da Industria de Alimentos (ABIA), comodities 

agrícolas subiram nesse período de pandemia com altas de até 84%. Similar a outros períodos 

de pandemia como a já citada “gripe espanhola”. A queda da renda foi razoavelmente 

recuperada pelo aumento dos preços internacionais dos bens que eram exportados pelo país, 

como alimentos e metais não ferrosos (CARRERAS; TAFUNELL, 2005). 

 A economia mundial, incluindo a brasileira, passa por momento de elevado grau de 

incerteza em decorrência da pandemia de coronavírus, que está provocando 

desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das 

commodities e aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros. Nesse 

contexto, apesar da provisão adicional de estímulo monetário pelas principais 

economias, o ambiente para as economias emergentes tornou-se desafiador, com o 

aumento de aversão ao risco e a consequente realocação de ativos provocando 

substancial aperto nas condições financeiras (BACEN, 2020). 

Os impactos da pandemia da covid-19 trazem repercussões econômicas negativas 

assimétricas, de natureza transescalar e intertemporal, gerando efeitos na economia mundial 
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que ressoam em distintos graus de sensibilidade e vulnerabilidade macroeconômica dos países 

e microeconômica das cadeias globais de produção e consumo, Senhoras (2020).  

Para Mota (2021) o Brasil continuou em busca da expansão de negócios, mesmo com 

as adversidades internacionais decorrentes da pandemia. Dado o cenário, os negócios com as 

commodities minerais destacaram-se, especialmente pela resiliência da economia chinesa ao 

longo do ano, que manteve elevada sua demanda por insumos minerais e ampliou os seus 

negócios com o Brasil. 

 

2.3 Trabalhos anteriores  

 

Apresentam-se, no Quadro 1, alguns dos estudos anteriores acerca da temática. 

Quadro 1 – Estudos anteriores 

Estudos anteriores sobre o tema 

Título do Artigo Autores Ano Resultados 

Análise do impacto da 

pandemia da COVID-

19 em indicadores 

econômico-financeiros 

das empresas de capital 

aberto que compõem o 

índice IBOVESPA da 

B3. 

Rafael 

Fraga 

Medeiro 

Cirqueira 

2021 A pandemia afetou as empresas 

analisadas de formas múltiplas 

principalmente no primeiro 

trimestre, porém apresentou 

recuperação ainda no ano de 2020 

com números melhores que os de 

2019. 

Reflexos da Pandemia 

da Covid-19 nos 

Indicadores 

Econômico-financeiros 

de Empresas do Setor 

de Produtos de Higiene 

e Limpeza Listadas na 

B3 

Laura 

Brandão 

Costa  

 

Iasmim 

Fonseca 

Pereira  

 

2020 Evidenciaram um cenário positivo 

da rentabilidade para as empresas do 

setor de higiene e limpeza, pois, os 

relatórios das empresas 

evidenciaram uma evolução na 

receita liquida neste período 
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Janaina 

Aparecida 

de Lima 

Uma Análise do 

Impacto do COVID19 

nas Demonstrações 

Financeiras à Luz da 

Teoria do Disclosure e 

Teoria dos Sinais 

Renata 

Bandeira 

Gomes do 

Nascimento  

 

Carlos 

Cristiano 

Poltronieri  

 

Adriano 

Pinto 

Teixeira 

2020 97% das Companhias analisadas 

apresentaram notas explicativas 

específicas em relação aos efeitos e 

medidas adotadas pelos 

Administradores para 

enfrentamento da crise. 

Efeitos da COVID-19 

nos indicadores 

econômico-financeiros 

das empresas do setor 

aéreo com ações na B3 

Luana 

Stefany 

Nóbrega De 

Sousa 

2020 Um mau despenho das empresas 

mesmo antes da pandemia e uma 

queda com números piores no 

primeiro trimestre de 2020 

Impactos da pandemia 

de COVID-19 nos 

indicadores econômicos 

e financeiros: uma 

análise do setor 

bancário 

 Letícia 

Nogueira 

Franco 

2021 Dos indicadores que apontaram 

alguma variação no período 

estudado 2020 apresentou as 

melhores médias para o setor 

A Pandemia de 

COVID-19 no 

Desempenho das 

Empresas de Consumo 

Cíclico Listadas na B3 

Guilherme 

Sestrem 

Cota 

Viviane 

Theiss 

Mara Vogt 

2021 Mesmo com a pandemia maior parte 

das empresas estudadas manteve sua 

posição no ranking de indicadores 

estudados. 
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Desempenho 

econômico-financeiro 

das empresas de 

serviços médico-

hospitalares listadas na 

b3 durante a pandemia 

do COVID-19 

Ana Raquel 

De Oliveira 

Guedes 

2021 Todos os indicadores econômico-

financeiros das empresas do setor 

listadas na B3 sofrearam diminuição 

no ano de 2020 em relação a 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Quanto aos objetivos esta pesquisa é descritiva, pois, visa verificar os possíveis 

impactos da pandemia de covid 19 nas empresas de mineração de metais listadas na B3 a partir 

da análise das demonstrações contábeis. Na concepção de Gil (2019), a pesquisa descritiva tem 

como principal objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.  

De forma análoga Andrade (2012), destaca que a pesquisa descritiva se preocupa em 

observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los, e interpretá-los, e o pesquisador não 

interfere neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e humanos são estudados, mas não são 

manipulados pelo pesquisador. 

 Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa documental, porque serão 

analisadas as demonstrações financeiras das empresas do setor que será estudado. Segundo 

Silva e Grigolo (2002), a análise documental vale-se de materiais que ainda não receberam 

nenhuma análise aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar e interpretar 

informação bruta buscando extrair dela algum sentido e introduzir lhe algum valor, podendo 

desse modo, contribuir com a comunidade cientifica a fim de que outros possam voltar a 

desempenhar futuramente o mesmo papel. 

 Os dados para essa pesquisa documental foram obtidos a partir dos balanços 

patrimoniais das empresas do setor de mineração de metais listadas na B3 dos últimos 5 anos, 

ou seja, de 2016 a 2020. Balanços esses publicados no site oficial da bolsa e dentro desse 
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período podemos observar o comportamento desse setor antes do período de crise e seu 

comportamento durante o ano de 2020.  

E a partir desses balanços foram extraídas as informações necessárias para a obtenção 

dos índices de liquidez geral, endividamento, EBITDA, retorno sobre o investimento e retorno 

sobre o patrimônio líquido.  A amostra para o estudo é composta por todas as empresas de 

mineração de metais listadas na B3. Os dados foram coletados, para a obtenção dos índices, a 

partir dos balanços patrimoniais publicados na página da bolsa. 

Em relação à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, visto que buscou 

evidenciar de forma numérica os impactos que a covid-19 causou nos indicadores financeiros 

das empresas de mineração de metais listadas na B3. Prodanov e Freitas (2013) definem a 

análise quantitativa como uma forma de traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 EMPRESAS LISTADAS 

 

 A B3 Classifica de todas as empresas listadas em seu site sete como do setor de 

mineração de metais. O estudo foi feito com base nas demonstrações financeiras dos últimos 

cinco anos, apesar de obrigatória a divulgação dessas demonstrações as informações de alguns 

anos não estavam disponíveis nem no site da empresa nem no site de B3, totalizando 30 

relatórios analisados.  Todas as empresas da amostra foram consideradas na análise levando-se 

em consideração que se pode comparar 2020 com o ano anterior, pelo menos. Pode-se observar 

nos quadros abaixo os nomes abreviados das empresas que foram estudadas e as demonstrações 

financeiras analisadas: 
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Quadro 2 – Nome abreviado das empresas listadas 

NOME ABREVIADO EMPRESA REFERENTE 

Aura Aura Minerals Inc 

Bradespar  Bradespar S.A. 

CBA Companhia Brasileira De Alumínio 

CSN CSN Mineração S.A. 

Litel Litel Participações S.A. 

MMX MMX Mineração E Metálicos S.A. 

Vale Vale S.A. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Quadro 3 - Demonstrações financeiras analisadas no estudo. 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aura   X X X X 

Bradespar X X X X X 

CBA       X X 

CSN   X X X X 

Litel X X X X X 

MMX X X X X X 

Vale X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES 

 

 4.2.1 Liquidez geral 

A pesquisa utiliza-se das demonstrações contábeis consolidadas (Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado), referentes aos períodos de 2016 a 2020, portanto foi retirado 

informações relevantes das notas explicativas para direcionar uma melhor análise dos principais 

indicadores econômicos – financeiros. Deste modo, a Tabela 1 evidenciará os índices de 

liquidez geral.  
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Tabela 1 – Liquidez Geral das empresas de mineração de metais 

LIQUIDEZ GERAL 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aura 
 

1,0382 0,7574 0,8910 1,1859 

Bradespar  4,3434 4,4993 15,7664 18,5349 262,5269 

CBA 
   

0,9348 0,7173 

CSN 
 

2,5440 3,1526 2,4351 2,1753 

Litel  6,1610 5,5470 8,0791 5,4494 12,1153 

MMX  0,2650 0,2355 0,1535 0,1317 0,1099 

Vale 0,3892 0,3484 0,6599 0,6418 0,6913 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

A partir da análise da tabela 1 podemos observar que a Aura Minerais em 2017 tinha 

um índice de liquidez geral bem próximo a 1, ou seja, poderia quitar todas as suas obrigações 

com os recursos próprios, esse índice cai para menos de 1 em 2018 e no ano de 2019 aumenta 

sensivelmente e em 2020 fica acima de 1 tendo então para cada R$ 1,00 de obrigação R$1,18 

de recurso próprio.   

Para a Bradespar e para a Litel Participações esse número no período analisado está 

sempre acima de 1 e em 2020 fica maior que nos outros quatro anos analisados, no caso da 

Bradespar são para cada real de obrigação há R$ 262,52 de recursos próprios, não consta 

nenhuma explicação específica para a queda das obrigações da empresa para esse patamar em 

notas explicativas. A CSN Mineração segue sempre em patamares de recursos com valores 50% 

acima das suas obrigações com uma leve queda nos anos de 2019 e 2020, mas nada muito 

diferente dos anos anteriores. 

A MMX Mineração e Metálicos vêm em uma sequência de queda no valor da liquidez 

geral nos apresentando os menores índices desse indicador, para as empresas do setor de 

mineração de metais, chegando em 2020 a 0,10 onde um bom índice segundo a literatura gira 

em torno de 1, já a Vale vem em um movimento oposto a MMX Mineração e Metálicos com 

valores crescentes, desse índice, do período de 2016 a 2020 chegando de 2016 em 0,38 a 0,69 

em 2020. Pode-se observar nos dados obtidos de liquidez geral que esse indicador cresceu em 

algumas empresas e diminuiu em outras mantendo valores coerente com as suas tendencias 

históricas.  
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4.2.2 Endividamento 

 

Tabela 2 – Índice de Endividamento das empresas de mineração de metais 

ENDIVIDAMENTO 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aura 
 

2,2023 1,7274 1,7918 1,7146 

Bradespar  1,2991 1,2858 1,0677 1,0570 1,0038 

CBA 
   

1,9141 2,9975 

CSN 
 

1,6476 1,4646 1,6968 1,8509 

Litel  1,1938 1,2199 1,1413 1,2247 1,0900 

MMX  -0,3933 -0,3366 -0,2002 -0,1673 -0,1570 

Vale 2,4136 2,2153 1,9675 2,3524 2,6418 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

A tabela 2 apresenta um importante indicador de estrutura de capital, o indicador de 

endividamento, esse indicador geralmente em conjunto com outros é utilizado por gestores para 

auxiliar a tomada de decisão. A literatura indica que quanto menor for esse indicador melhor 

será a situação financeira da empresa. A Aura Minerais, nesse indicador, tem uma ligeira queda 

de 2017 a 2020. 

A Bradespar também apresenta uma queda entre os anos de 2016 e 2020 no índice de 

endividamento saindo de 1,2 em 2016 para 1,00 em 2020 com uma diminuição gradativa. A 

CSN Mineração cai um pouco em 2018 de 1,64 no ano de 2017 para 1,46 em 2018, mas volta 

a subir nos anos seguintes. A Litel Participações apresenta números bem constantes próximos 

a 1,2 que cai para 1,09 em 2020 demostrando uma leve melhora. 

A MMX Mineração apresenta uma situação grave, pois, seu Patrimônio líquido, que é 

usado como denominador desse índice, está negativo desde pelo menos 2016, o que indica que 

os valores de suas obrigações superam todos os seus ativos. Pode-se notar que nesse caso o 

indicador de liquidez também fica negativo devido esse índice tratar-se de uma razão entre o 

Passivo Total e o Patrimônio líquido. 
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 A Vale apresenta um passivo total por volta de duas vezes o Patrimônio líquido na 

maioria dos anos estudados com uma pequena queda para 1,96 no índice em 2018 e sequencial 

aumento em 2019 e 2020, seguindo seus valores em anos anteriores. O índice de endividamento 

também mantém sua tendencia histórica ficando em patamares sempre acima de 1 em todas em 

empresas do setor. 

 

4.2.3 EBITDA 

 

Tabela 3 – EBITDA das empresas de mineração de metais (Reais Mil) 

EBITDA 

EMPRESAS 

LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

AURA  49835,00 188451,00 128126,00 460670,00 

BRADESPAR  781880,00 2609791,00 1234255,00 -415618,00 1460597,00 

CBA    244.399,00 430.942,00 

CSN  1.454.832,00 2.098.233,00 5.303.318,00 6.302.388,00 

LITEL  2.605.226,00 3.363.748,00 5.164.402,00 693.524,00 378.504,00 

MMX  415.594,00 -29.407,00 -110.179,00 -117.988,00 -80.052,00 

VALE 27.021.956,00 24.884.148,00 25.118.225,00 -11.205.011,00 27.926.988,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

O EBITDA a princípio é um indicador de fácil assimilação dado que representa os 

valores dos recursos gerados com a atividade fim da empresa, ou seja, quanto maior esse valor 

melhor será a geração de capital com a atividade fim dessa organização. Temos então como 

podemos analisar na tabela 3, que a Aura Minerais Vem em uma crescente com R$ 

49.835.000,00 em 2017 com uma leve queda em 2019 e uma ótima recuperação em 2020 no 

valor de R$ 460.670.000,00, um valor de quase dez vezes o de 2017 e quase quatro vezes 

superior a 2019. 

Já a Bradespar não segue nenhuma tendência muita clara iniciando a análise em 2017 

com o valor de EBITDA de R$781.880.000,00, temos uma boa subida no valor em 2018 uma 

queda para valores negativos em 2019 e uma recuperação para patamares próximos ao do ano 

de 2018 em 2020 com R$ 1.460.597.000,00 de EBITDA. Com a CSN temos uma tendencia 

clara de subida no valor desse índice que em 2017 é cerca de um pouco menos de 1 bilhão e 

meio e passa os 5 bilhões em 2019 e alcança mais de 6 bilhões em 2020. 
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A Litel participações vem crescendo até 2018, mas em 2019 cai de mais 5 bilhões de 

reais de EBITDA para cerca de 670 milhes de reais desse índice em 2019 e cai mais em 2020 

terminando a análise em exatos R$378.504.00,00, quase a metade do ano anterior. A Vale 

parece manter uma constância com valores ao redor de 25 bilhões gerados com atividades fim 

com uma anomalia em 2019 apresentando valores negativos assim como a MMX. Nesse 

indicador ver-se que os anos de 2019 e 2020 se diferenciam dos demais, com geralmente uma 

queda em 2019 e uma recuperação em 2020. 

 Essas três últimas analisadas a Litel a Bradespar que tem participação significativa na 

Vale direta ou indiretamente e a própria Vale foram afetados pelo rompimento da barragem de 

Brumadinho que gerou custos e uma série de consequências negativas ao resultado da empresa. 

A MMX demostra mais uma vez através da tabela 3, dificuldades com valores gerados com sua 

atividade fim, com números negativos desde 2017 que se agravaram em 2019 com leve 

recuperação em 2020.  

Contudo ainda podemos observar que percentualmente de 2019 para 2020 apenas a Litel 

Não obteve um resultado superior em 2020 comparado a 2019 conforme tabela abaixo, que nos 

mostra a variação de EBITDA percentual em relação ao ano anterior. 

 

 

Tabela 4 – EBITDA das empresas de mineração de metais (Variação percentual) 

EBITDA% 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

AURA - - 278% -32% 260% 

BRADESPAR  - 234% -53% -134% 451% 

CBA - - - - 76% 

CSN - - 44% 153% 19% 

LITEL  - 29% 54% -87% -45% 

MMX  - -107% 275% 7% 32% 

VALE - -8% 1% -145% 349% 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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4.2.4 ROI 

 

Tabela 5 – Retorno sobre o investimento das empresas de mineração de metais 

ROI 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aura 
 

0,1131 0,2227 0,0997 0,1962 

Bradespar  0,0880 0,2370 0,1299 -0,0398 0,1309 

CBA 
   

0,0562 -0,0260 

CSN 
 

0,1034 0,1547 0,3672 0,4172 

Litel  0,1098 0,1016 0,1585 -0,0489 0,1350 

MMX  -1,4514 -0,0725 0,0366 0,0974 -0,0237 

Vale 0,1511 0,1726 0,1943 0,0315 0,1967 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Os índices de rentabilidade retratam a situação econômica da empresa, e o quanto ela 

pode ser capaz de gerar lucros. O retorno sobre o investimento é essencialmente a rentabilidade. 

A tabela 5 retrata a rentabilidade das empresas do setor. Geralmente as empresas desse setor 

tem um ativo imobilizado muito representativo o que torna inviável que essas empresas 

apresentam índices que não sejam inferiores a 1. A Aura Minerals apresenta um leve aumento 

ente 2017 e 2018 com uma queda para 0,09 em 2019 e subsequente recuperação em 2020.  

A Bradespar varia consideravelmente entre 2016 e 2018, mas em 2019 alcance um 

retorno negativo com um índice de -0,039 devido ao prejuízo que a companhia teve nesse ano 

no valor de -R$403.207.000,00, que impacta diretamente esse indicador e evidencia 

dificuldades para a empresa no período. A CSN apresenta uma constante crescente nesse 

indicador com acentuação em 2019 e 2020. 

A Litel Participações se mantém constante com valores por volta de 0,10 nesse 

indicador, porém também apresenta números negativos em 2019 com um retorno sobre o 

investimento de -0,048 também devido a prejuízo no período. A MMX apresenta em três dos 

cinco anos analisados valores desse retorno negativos e nos anos que apresenta retorno positivo 

é devido a particularidade do indicador ser uma razão entre números que estão negativos o 
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patrimônio líquido e o lucro líquido demonstrando na verdade uma situação ruim que piora em 

2019.  

E finalmente a Vale apresenta números bens consistentes variando de 0,15 a 0,19 no 

período analisado, porém com uma queda para 0,03 em 2019 novamente. O retorno sobre o 

investimento das empresas desse setor descreve no geral uma queda vertiginosa em 2019 e uma 

recuperação em 2020. 

 

4.2.5 ROE 

 

Tabela 6 – Retorno sobre o Patrimônio Líquido das empresas de mineração de metais 

ROE 

EMPRESAS LISTADAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Aura  0,1182 0,2855 0,1322 0,2369 

Bradespar  0,0796 0,2644 0,1195 -0,0422 0,1303 

CBA 
   

-0,0067 -0,2352 

CSN 
 

0,0887 0,1027 0,3916 0,3802 

Litel  0,1090 0,1003 0,1575 -0,0708 0,1374 

MMX  -0,8720 0,0555 0,1821 0,1645 0,0995 

Vale 0,0994 0,1193 0,1484 -0,0553 0,1376 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido indica o retorno dos recursos aplicados pelos 

acionistas das em empresas nesse cenário tem-se segundo a tabela 6 A Aura Minerals em 2017 

com um ROE de 0,11 subindo em 2018, voltando para 0,13 e descrevendo outra subida em um 

movimento que não revela muito sobre nenhuma situação específica.  

 Já A Bradespar em 2016 tinha um ROE de 0,07 e sobe esse retorno para 0,26 em 2017 

cai um pouco em 2018, mas em 2019 chega a patamar negativo devido ao lucro líquido 

negativo, a empresa recupera números positivos em 2020. A CSN Mineração em 2017 e 2018 

fica por cerca dos 0,10 e sobre para 0,39 em 2019 e 0,38 em 2020 mostrando um aumento desse 

indicador nesses anos. 
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 A Litel Participações fica na maior parte da análise entre 0,10 e 0,15 de ROE, mas em 

2019 tem uma queda para números negativos devido ao lucro líquido negativo. A MMX 

Mineração em 2016 apresenta números negativos se recupera em 2017 e 2018, mas volta a cair 

em 2019 a 2020. A Vale em geral fica com ROE ente 0,14 e 0,09, porém em 2019 apresenta 

também um indicador abaixo de zero. O retorno sobre o patrimônio líquido faz um movimento 

semelhante ao do retorno sobre o investimento. Um pouco menos acentuado em alguns pontos. 

Evidenciando ainda uma certa dificuldade nessas três empresas do setor no ano de 2019. 

 

4.2.6 Quadro Resumo 

 

Segue um quadro resumo da análise feita onde pode-se visualizar de forma mais geral o 

comportamento desses índices analisados. 

Quadro 4 – Quadro resumo 

Quadro resumo da análise 

Indicador  Empresa  Resultado 

 

 

 

Liquidez Geral 

Aura Em torno de 1. (NEUTRO) 

Bradespar  Muito maior que 1. (POSITIVO) 

CBA - 

CSN Acima de 1. (POSITIVO) 

Litel  Sempre acima de1 e maior ainda em 2020. (POSITIVO) 

MMX  Inferior a 1. (NEGATIVO) 

Vale 

Inferior a um, mas apresentou melhora em todos os 

anos. (POSITIVO) 

 

 

 

Endividamento 

Aura Em torno de 1. 

Bradespar  Próximo a 1. 

CBA - 

CSN Entre 1,46 e 1,85. 

Litel  Próximo a 1. 

MMX  PL Negativo. 

Vale Geralmente acima de 2. 

 Aura Queda em 2019 e melhora em 2020. 
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EBITDA 

Bradespar  Negativo em 2019 

CBA - 

CSN Dobra de 2018 para 2019 e mantém crescendo em 

2020. 

Litel  Positivo até 2018 cai em 2019 e 2020. 

MMX  De 2017 em diante apresenta números negativos com 

piora em 2019 

Vale Valor negativo em 2019 e recuperação em 2020. 

 

 

 

ROI/ROE 

Aura Leve queda em 2019 melhora em 2020. 

Bradespar  Negativo em 2019 e melhora em 2020. 

CBA - 

CSN Melhora em 2019 e mantem valor positivo em 2020. 

Litel  Queda em 2019 e melhora em 2020. 

MMX  Ambos os negativos. 

Vale Negativo em 2019 recupera em 2020. 

Conclusão Indicadores de liquidez, EBITDA e Indicadores de 

Rentabilidade nos apontam para uma melhora em 2020 

em relação a 2019 e anos anteriores. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo teve como objetivo evidenciar possíveis impactos da pandemia de covid 19 

nas empresas de mineração de metais das empresas listadas na B3 através de uma análise 

comparativa baseada no desempenho dos indicadores econômicos – financeiros das 

demonstrações contábeis dessas empresas, elaboradas a partir do Balaço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício no período de 2016 a 2020. 

Os resultados mostraram que o setor obteve para os períodos analisados valores 

relevantes e expressivos no que diz respeito ao índice de liquidez, com relação ao índice de 

liquidez geral cinco das seis empresas do setor apresentaram resultados positivos nesse 

indicador, apenas a MMX Mineração mostrou obteve números menor que um para esse índice. 
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 Em contraponto a Litel Participações e Bradespar, obtiveram números muito altos para 

esse indicador, pode-se dizer que analisando o setor como um todo o indicador apresentou 

recursos excedentes para realizar possíveis novas aplicações financeiras. Porém não apresenta 

nenhuma movimentação diferente, em relação aos anteriores, em 2020, primeiro ano da 

pandemia de COVID-19. 

Em relação ao indicador de endividamento analisado, temos de três das seis empresas 

do setor apresentado índice de endividamento superior a 1,46 em todo o período da análise e 

duas das empresas analisadas esse número ficou mais próximo de um variando na segunda casa 

decimal depois da virgula.  

Para uma terceira situação em que apenas uma empresa do setor apresenta patrimônio 

líquido negativo desde 2017 enviesando a análise. Vê-se a partir desse indicador que pelo 

menos 50% das empresas desse setor estão com valores de passivo 40% superior ao patrimônio 

líquido e nenhuma apresentou valor positivo menor que um. O que segundo a literatura não são 

valores bons para essas empresas. Tem-se ainda que não houve nenhuma discrepância dos 

valores dos anos anteriores a 2020. 

Os indicadores de rentabilidade apontam que quatro das cinco empresas que tiveram 

retornos positivos no período sofreram pelo menos uma leve queda em 2019 e três das quatro 

empresas que apresentaram queda chegaram a patamares negativos no retorno sobre o 

patrimônio líquido.  

No retorno sobre o investimento, apenas uma das cinco que presentou resultado positivo 

que foi exatamente na direção oposta a maioria das empresas do setor e em 2019 que quase 

dobrou sua rentabilidade em 2019 aumentando um pouco mais em 2020. Cabe salientar ainda 

que todas as empresas, até as que obtiveram prejuízo, tiveram no quesito rentabilidade, uma 

melhora significativa em 2020 em seus retornos ou EBITDA.  

Corroboremos que a partir dessa análise fica evidente, a possibilidade de impacto da 

pandemia de covid 19 no setor de mineração de metais, evidenciação essa feita principalmente 

a partir dos indicadores de rentabilidade que apontaram cerca de 83,34% das empresas do setor, 

mesmo, que tenha tido uma queda nesse indicador em 2019 melhorou em 2020. 

A limitação desse estudo deu-se na análise dos dados oriundos das demonstrações 

contábeis que apresentam características estáticas dado que a pandemia continua a acontecer 

no mundo. O estudo se mostra relevante ao trazer dados importantes da indústria de mineração 
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e da economia brasileira, portanto sugere-se novas pesquisas na área utilizando-se de novos 

indicadores e períodos posteriores. 
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