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Gerdau (GGBR4 – Compra) 

Um resultado fraco no 2T19 

A Gerdau apresentou no 2T19 redução nas vendas, receita, margens e no lucro líquido.  Isso 

foi decorrência da fraqueza na demanda no mercado brasileiro e também na América do 

Norte, onde os clientes da empresa “queimaram” estoques no trimestre, além de elevações 

de custos.  Porém, para o restante do ano se espera uma retomada mais vigorosa da 

economia brasileira, ao lado da recomposição dos estoques nos Estados Unidos.  A reforma 

do maior alto forno da unidade de Ouro Branco (MG), impactou o capital de giro no 2T19 e 

deve elevar os custos do trimestre em curso.  Neste cenário mais difícil, vamos rever nossas 

projeções.  Nossa recomendação para GGBR4 é de Compra com Preço Justo de                                    

R$ 19,60/ação (potencial de alta em 51,1%). 

É importante destacar os seguintes pontos da Gerdau: 

 Investimentos: A empresa pretende investir R$ 7,1 bilhões entre 2019 e 2021.  Para 

este ano serão investidos R$ 1,8 bilhão, R$ 2,6 bilhões em 2020 e o mesmo valor em 

2021.  Está sendo estudada a ampliação da linha de bobinas a quente, ainda sem uma 

data para decisão; 

 Reforma do forno: Está sendo reformado o Alto Forno 1 da Usina de Ouro Branco. 

As obras vão terminar no final de agosto e devem custar R$ 440 milhões.  Isso fez 

com que a empresa constituísse um estoque de 350 mil toneladas de aço, o que 

elevou o capital de giro no 2T19.  Os custos da reforma também vão impactar o 

3T19; 

 Operação de Negócios (ON) Brasil: A rentabilidade está adequada, os problemas são 

os baixos volumes, com a fraca retomada da economia.  A expectativa é de uma 

retomada da construção civil no 4T19, sendo que o varejo segue crescendo.  Para as 

obras de infraestrutura, espera-se uma maior demanda de aço somente em 2020; 

 ON América do Norte: Apesar de toda expectativa de alta dos custos na América do 

Norte, a empresa espera manter estável no segundo semestre/2019, em nível 

elevado, o metal spread (diferença entre o preço do produto e da sucata).  A demanda 

fraca no 2T19 deve ser revertida no 3T19, com a recomposição de estoques dos 

clientes; 

 ON América do Sul: Boas perspectivas no Peru e Colômbia, com o forte crescimento 

destas economias; 

 ON Aços Especiais: No Brasil, o bom desempenho da indústria automobilística deve 

manter a demanda em alta.  Nos Estados Unidos, a elevação dos custos vem 

comprometendo a margem, que deve ser recomposta; 

 Minério de ferro: A Gerdau produz 7 milhões de toneladas ao ano para uso próprio, 

fazendo compras e vendas de 2 milhões t/ano para compor uma melhor qualidade do 

produto.  A empresa não tem interesse em se tornar um exportador de minério; 

 Proventos: A Gerdau vai pagar dividendos referentes ao resultado do 2T19 no valor 

total de R$ 119 milhões (R$ 0,07 por ação).  O pagamento será realizado no dia 28 de 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 12,97

Preço justo  R$ /ação 19,60

Potencial % 51,1

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 1.719,7

Ações Ordinárias 33,7

Free Float 61,5

Vol. Méd, diário (1 mês) 184,9

Valor de Mercado 22.304

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

GGBR4 -0,9% -11,4% -19,9%

Ibovespa 0,6% 16,9% 27,9%

Cotação de 07/08/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 10,2 10,8 9,5

VE/EBITDA (x) 5,3 5,6 5,0

ROE (%) -1,4 8,7 9,3

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,7 1,7 1,4

Receita Líquida (R$ mm) 46.159 42.471 45.565

Lucro Líquido (R$ mm) 2.326 2.375 2.713

Margem Bruta (%) 13,3 14,1 14,5

Margem EBITDA (%) 14,4 15,7 15,9

Margem Líquida (%) 5,0 5,6 6,0

Payout (%) 32,9 35,0 35,0

Retorno Dividendo (%) 3,2 3,7 4,3

Cotação/VPA (x) 0,9 0,8 0,8

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

12,97 - 17,30

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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agosto, com base nas posições acionárias em 16/8.  A partir de 19/8 as ações serão 

negociadas “ex-dividendos”. 

Resultado ruim: Os números da empresa no 2T19, mostraram grandes quedas nas vendas, na 

receita, margens e lucro em relação ao mesmo período de 2018.  Apenas a expressiva 

diminuição nos custos financeiros, evitou que os números fossem ainda piores. 

O lucro líquido da Gerdau no 2T19 foi de R$ 373 milhões (R$ 0,22 por ação), 46,6% menor 

que 2T18 e 17,6% abaixo do trimestre anterior. 

 

O resultado do semestre foi fraco, também com forte redução no volume vendido, na receita, 

nas margens e no lucro.  A redução do endividamento, com a queda do custo financeiro, 

aliviou as perdas da operação, permitindo uma redução menor do lucro.  No primeiro 

semestre de 2019, o lucro líquido foi de R$ 825 milhões (R$ 048/ação), 28,0% inferior ao 

1S18. 

 

As vendas do trimestre foram fracas, com queda de 22,5%, sempre comparando ao 2T18.   

Houve redução em todas as operações, com destaque para a queda de 36,0% na América do 

Norte, principalmente devido à venda de unidades naquela região.  O desempenho menos 

ruim foi no Brasil (-1,5%), que teve aumento de 0,3% nas vendas do mercado interno e 

diminuição de 6,0% nas exportações.  No segmento de aços longos no Brasil, ocorreu uma 

contração de 6,2%, com aumento de 12,7% nos planos. 

A evolução positiva dos preços no período, compensou em parte as perdas de volume.  O 

melhor desempenho ficou com Aços Especiais, com elevação de 15,5% entre o 2T19 e 2T18. 

Gerdau - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Receita Líquida 12.035 10.026 10.154 1,3% -15,6%

Lucro Bruto 1.645 1.269 1.273 0,3% -22,6%

Margem bruta 13,7% 12,7% 12,5% -0,1 pp -1,1 pp

EBITDA 1.756 1.552 1.572 1,3% -10,5%

Margem EBITDA 14,6% 15,5% 15,5% 0,0 pp 0,9 pp

Resultado Financeiro -714 -375 -300 -19,9% -57,9%

Lucro Líquido Ajustado 698 453 373 -17,6% -46,6%

Fonte: Gerdau

Gerdau - Resultados Semestrais

R$ milhões 1S18 1S19 Var.

Receita Líquida 22.424 20.180 -10,0%

Lucro Bruto 2.984 2.515 -15,7%

margem bruta 13,3% 12,5% -0,8 pp

EBITDA 3.240 3.123 -3,6%

margem EBITDA 14,4% 15,5% 1,0 pp

Resultado Financeiro -1.056 -675 -36,1%

Lucro Líquido Ajustado 1.147 825 -28,0%

    

Vendas de Aço - mil t. 7.705 5.957 -22,7%

Fonte: Gerdau
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Em todas as quatro operações de negócios da empresa (Brasil, América do Norte, América do 

Sul e Aços Especiais), o EBITDA do 2T19 caiu em relação ao mesmo trimestre do ano passado.  

O pior desempenho em termos percentuais veio dos Aços Especiais, cujo EBITDA diminuiu 

37,6%.  Nas outras operações, o EBITDA caiu 3,6% no Brasil, 14,5% na América do Norte e 

6,1% na América do Sul.  Estas quedas foram consequência da redução no volume vendido e 

aumentos de custos. 

 

A redução do custo financeiro no 2T19 foi fundamental para atenuar a queda do lucro em 

relação ao ano passado.  O resultado financeiro do 2T19 foi de R$ 300 milhões, menor em 

57,9% que no 2T18.  Isso devido ao número positivo de variações cambiais (R$ 27 milhões), 

que foram negativas em R$ 379 milhões no 2T18. 

A dívida líquida da Gerdau ao final do 2T19 era de R$ 12,5 bilhões, valor que aumentou 

levemente no trimestre (0,6%), mas caiu 17,4% nos últimos doze meses.  A dívida bruta (R$ 

14,7 bilhões era 72,9% denominada em dólares, 26,2% em reais e 0,9% em outras moedas. 

A relação Dívida Líquida/EBITDA foi de 1,9x no 2T19, maior que os 1,8x no trimestre 

anterior, porém bem inferior a 2,7x verificado no 2T18. 

 

Gerdau - Resultados Trimestrais das Unidades de Negócios

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Vendas - mil t.   

Brasil 1.364 1.357 1.343 1,0% -1,5%

América do Norte 1.665 1.076 1.066 0,9% -36,0%

América do Sul 386 244 262 -6,9% -32,1%

Aços Especiais 569 430 426 0,9% -25,1%

Total 3.834 3.865 2.972 30,0% -22,5%

   

Receita (R$ milhões)   

Brasil 3.798 3.849 4.017 -4,2% 5,8%

América do Norte 5.411 3.842 3.812 0,8% -29,6%

América do Sul 1.108 739 840 -12,0% -24,2%

Aços Especiais 2.133 1.840 1.844 -0,2% -13,5%

   

EBITDA (R$ milhões)   

Brasil 743 674 716 -5,9% -3,6%

América do Norte 497 506 425 19,1% -14,5%

América do Sul 179 157 168 -6,5% -6,1%

Aços Especiais 386 238 241 -1,2% -37,6%

   

Preço Médio (R$/t)   

Brasil 2.784 2.836 2.991 -5,2% 7,4%

América do Norte 3.250 3.571 3.576 -0,1% 10,0%

América do Sul 2.870 3.029 3.206 -5,5% 11,7%

Aços Especiais 3.749 4.279 4.329 -1,1% 15,5%

Fonte: Gerdau
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Gerdau - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Receita Líquida 36.918 46.159 42.471 45.565 47.436

Lucro Bruto 3.605 6.149 6.003 6.591 6.729

Despesas Operacionais -1.636 -1.698 -1.499 -1.623 -1.643

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -1.655 -1.670 -1.567 -1.623 -1.643

Outras Rec. (Desps) Operacionais 19 -28 68 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 1.969 4.452 4.504 4.968 5.086

Result. Financ. Líquido -1.513 -1.890 -1.332 -1.340 -1.292

Equivalência Patrimonial -35 10 57 60 60

Resultado Antes do I. R e C. Social -43 2.157 3.229 3.688 3.864

I.R e Contr. Social -295 169 -853 -975 -1.022

Resultado Líquido -339 2.326 2.375 2.713 2.843

Lucro por Ação -0,27 1,86 1,90 2,16 2,27

EBITDA 4.321 6.657 6.659 7.225 7.529

Margem Bruta 9,8% 13,3% 14,1% 14,5% 14,2%

Margem EBITDA 11,7% 14,4% 15,7% 15,9% 15,9%

Margem Líquida -0,9% 5,0% 5,6% 6,0% 6,0%

Fonte: Gerdau 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. 
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