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Ferbasa (FESA4 - Compra) 

Novos investimentos e aquisições 

A Ferbasa realizou ontem reunião com analistas, quando foram descritos em detalhes os 

projetos de aumento na produção e redução de custos que a empresa está realizando, além 

das possiblidades interessantes de aquisições e até mudanças nas ações.  O tom da reunião 

foi bastante positivo, com expectativas sendo anunciadas para melhoria dos resultados nos 

próximos anos.  É importante lembrar que em 2018 a Ferbasa obteve crescimentos de 

24,6% na receita, 16,5% no EBITDA e 14,4% no lucro líquido, apesar da queda de 2,2% nos 

preços de venda ponderados em dólar.  Os proventos distribuídos referentes aos 

resultados de 2018 (R$ 1,09 por ação) permitiram um retorno 5,2%, considerando o preço 

médio de FESA4 no ano.  O fraco desempenho da ação em 2019, permite uma boa 

oportunidade de compra no momento. 

Os principais pontos discutidos na reunião foram os seguintes: 

 Preço de referência do ferro cromo alto carbono (FeCrAc) caiu 9,7% no 1T19, mas 

subiu 7,1% para o 2T19.  Para o restante do ano, a expectativa é de alta no 3T19 e 

uma pequena queda no trimestre seguinte.  Os principais fatos que influenciam o 

mercado são os menores riscos da guerra comercial EUA/China, preocupações com 

uma desaceleração econômica global e a carência de energia na Mongólia, que é 

uma importante região produtora de ligas; 

 A produção de aço inoxidável, indústria que mais demanda ferro cromo, deve 

crescer 1% no Brasil em 2019, revertendo a queda de 1,3% ocorrida em 2018; 

 Exportações de minério de cromo podem chegar a 75 mil toneladas em 2019, 

volume 200% maior que no ano passado.  A empresa está esperando preços 

melhores, o que deve acontecer, para iniciar as vendas; 

 Ferro silício (FeSi): As expectativas em 2019 continuam positivas para esta liga.  O 

fechamento de plantas chinesas por questões ambientais e também a falta de 

energia na Mongólia, podem manter o mercado aquecido; 

 Barragem de rejeitos: Esta é uma preocupação de todas as mineradoras após os 

acidentes da Vale.  Porém, a Ferbasa não tem barragens com o mesmo tipo de 

construção de Mariana ou Brumadinho (alteamento a montante), inclusive as suas 

não estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), dado o 

baixo grau de risco delas; 

 Recuperação de rejeitos: A empresa está empenhada na recuperação do cromo 

contido nos rejeitos de suas barragens, que tem um enorme potencial para 

aumento da produção com baixos custos; 

 Projetos estratégicos: A Ferbasa está empenhada em três projetos que devem 

contribuir para um forte aumento na produção, assim como reduzir os custos em 

até 10%.  Os projetos são os seguintes: 
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Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 21,00

Preço justo  R$ /ação 28,00

Potencial % 33,3

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 88,3

Ações Ordinárias 33,3

Free Float 44,3

Vol. Méd, diário (1 mês) 5,05

Valor de Mercado 1.855

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

FESA4 -0,3% 2,7% 17,7%

Ibovespa -1,1% 9,6% 15,6%

Cotação de 09/04/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 6,0 8,4 7,4

VE/EBITDA (x) 4,3 3,3 3,9

ROE (%) 17,8 11,8 12,4

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 0,6 0,0 -

Receita Líquida (R$ mm) 1.310 1.267 1.379

Lucro Líquido (R$ mm) 309 222 251

Margem Bruta (%) 35,1 32,1 32,4

Margem EBITDA (%) 28,6 33,4 34,3

Margem Líquida (%) 23,6 17,5 18,2

Payout (%) 31,3 40,0 40,0

Retorno Dividendo (%) 5,7 4,8 5,4

Cotação/VPA (x) 0,4 1,0 0,9

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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- Casting Machine: Instalação de uma segunda máquina de lingotamento para 

produção de FeSi.  Esta máquina permitirá dobrar a produção de Ferro Silício de 

Alta Pureza, que tem maior valor agregado, além da redução de perdas e aumento 

da produtividade.  O projeto deve estar pronto em novembro/2019, com custo de 

R$ 6 milhões; 

- Coque Metalúrgico: A Ferbasa está buscando uma oportunidade de investimento 

para suprir esta matéria-prima, usada na produção de ferro cromo.  A empresa 

indicou que o ativo a ser adquirido está na Colômbia; 

- Geração de energia: Mesmo após a aquisição do parque eólico no ano passado, a 

Ferbasa ainda está buscando investir nesta área para suprir sua necessidade.  Até 

dezembro/19, os estudos para este investimento devem estar terminados, com 

alguma aquisição sendo feita em 2020; 

 Hard Lump: Este projeto já está sendo desenvolvido e visa aumentar a produção e 

reduzir os custos das ligas de ferro cromo, diminuir os rejeitos e otimizar a vida útil 

da mina.  Com a instalação de novos equipamentos, a produção mensal de minério 

de cromo deve crescer de 38,4 mil toneladas em 2018 para 60,0 mil toneladas em 

2022 (+56,3%), gerando um excedente anual de 240 mil toneladas, que deve ser 

exportado; 

 Hedge cambial em 2019 é de US$ 108 milhões, que já deve contribuir para o 

resultado financeiro no 1T19.  Esta posição também pode gerar resultados 

positivos durante o restante do ano; 

 Ações: A diretoria da empresa comentou que está estudando algumas 

possibilidades quanto aos direitos dos acionistas, que podem incluir uma fusão das 

classes de ações, o que seria muito positivo para os detentores de FESA4; 

 Dividendos: A Ferbasa tem pago proventos trimestrais e deve continuar a fazê-lo 

em 2019.  A empresa não tem estabelecida uma política de dividendos, mas deve 

manter o que foi feito no ano passado.  Esperamos que em 2019 sejam distribuídos 

40% do lucro líquido (R$ 89 milhões – R$ 1,00 por ação), o que permitirá um 

retorno de 4,8% para os acionistas, considerando a última cotação de FESA4. 

 

 

Fonte: Ferbasa e Planner 

Figura 1: Ferbasa - Dividendos Anuais 
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Ferbasa - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2020E

Receita Líquida 1.109 1.310 1.267 1.379 1.461

Lucro Bruto 392 459 406 446 467

Despesas Operacionais -146 -95 -105 -111 -116

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -97 -138 -105 -111 -116

Outras Rec. (Desp.) Operacionais -49 43 0 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 246 364 301 335 350

Result. Financ. Líquido 63 -4 -39 -39 -44

Resultado Antes do I. R e C. Social 309 346 262 296 306

I.R e Contr. Social -39 -37 -40 -45 -47

Resultado Líquido 270 309 222 251 259

Lucro por Ação 3,06 3,50 2,51 2,84 2,94

EBITDA 321 374 424 473 505

Margem Bruta 35,3% 35,1% 32,1% 32,4% 31,9%

Margem EBITDA 29,0% 28,6% 33,4% 34,3% 34,6%

Margem Líquida 24,4% 23,6% 17,5% 18,2% 17,7%

Fonte: Ferbasa e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice 
Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma 
teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o 
prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


