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Gerdau (GGBR4 – Venda) 

Um resultado fraco como esperado no 4T19 

A Gerdau divulgou hoje seus resultados do 4T19, com números fracos como esperávamos.  
Porém, a empresa manteve seu discurso positivo para 2020.  Neste início de ano, um 
aumento de preços em aços longos (10%) está sendo implementado, permitindo ganhos de 
margem.  Além disso, a expectativa é de aumento na casa dos 5% a 8% nas vendas de aço 
no mercado interno.  O otimismo da Gerdau se estende para os outros mercados em que 
atua, principalmente na América do Norte e Sul.  Para os Aços Especiais, a expectativa é de 
recuperação depois dos fracos resultados do ano passado.  Acreditamos que os números 
da Gerdau possam realmente ser melhores em 2020 e, inclusive, aumentamos 
recentemente o Preço Justo da ação.  Porém, temos recomendação de Venda para GGBR4, 
porque na época da divulgação do relatório de revisão do Preço Justo, a cotação estava 
acima deste, o que não ocorre agora. 

Na teleconferência que ocorreu hoje para discutir os resultados do 4T19, a diretoria da 
Gerdau deu mais detalhes acerca da forte queda de rentabilidade no ano passado e também 
manteve o discurso otimista para 2020.  Os principais pontos destacados na reunião foram 
os seguintes: 

• 2019: Durante o ano, o preço dos aços longos no Brasil caiu em média 10%, mas a 
margem não caiu mais por conta da redução também do preço da sucata.  As 
vendas de aços especiais caíram muito, pressionando as margens, com as unidades 
trabalhando com apenas 40% da capacidade; 

• Operação de negócios do Brasil:  O início do ano tem sido positivo, com os 
aumentos de preços sendo implementado e os pedidos em nível elevado, 
principalmente da construção civil.  Os preços da sucata também estão subindo, o 
que limita os ganhos de margem.  As vendas de aço no Brasil em 2020 devem 
crescer 5% a 8%; 

• América do Norte: O ano começa com pedidos fortes (+10% em relação ao mesmo 
período de 2019).  Ocorreram aumentos de preços e o spread está em alta, 
permitindo ganhos de rentabilidade; 

• América do Sul: O nível elevado de crescimento do PIB da região, indica a 
possibilidade de mais um ano positivo na região.  Na Argentina, a expectativa é de 
que o novo governo possa implementar medidas de estímulo à indústria, 
beneficiando as operações da Gerdau; 

• Aços Especiais: O segmento teve o pior desempenho entre as unidades (queda de 
38,5% no EBITDA em 2019), em função dos fracos volumes, que fizeram a 
utilização da capacidade nas unidades ficar em torno de 40%.  A Gerdau está 
confiante num volume maior de produção de veículos no Brasil em 2020 (+7,3%), 
principalmente de pesados, que demanda mais aços especiais.  Na América do 
Norte, apesar da expectativa de redução na produção automobilística, a 
recomposição das margens deve permitir resultados melhores no ano; 
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Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 20,52
Preço justo  R$ /ação 21,50
Potencial % 4,8

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 1.719,7
Ações Ordinárias 33,7
Free Float 55,5
Vol. Méd, diário (1 mês) 250,8
Valor de Mercado 35.287

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
GGBR4 -0,9% 2,6% 34,6%
Ibovespa -0,3% -0,6% 19,1%
Cotação de 19/02/2020

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E
P/L (x) 10,2 29,7 18,9
VE/EBITDA (x) 5,3 8,6 7,1
ROE (%) 9,0 4,6 6,9
Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,7 2,1 1,6
Receita Líquida (R$ mm) 46.159 40.104 41.812
Lucro Líquido (R$ mm) 2.326 1.250 1.966
Margem Bruta (%) 13,3 10,9 13,3
Margem EBITDA (%) 14,4 14,2 16,2
Margem Líquida (%) 5,0 3,1 4,7
Payout (%) 32,9 35,0 35,0
Retorno Dividendo (%) 2,1 1,2 2,0
Cotação/VPA (x) 1,0 1,3 1,2

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

11,51 - 22,54

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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• Capex: A Gerdau investiu R$ 486 milhões no 4T19 e R$ 1,7 bilhão em 2019 
(+45,5% no ano).  O total de investimentos estimados para o triênio 2019-2021 
continua mantido em R$ 7 bilhões. O volume a ser investido em 2020 esta por ser 
definido, mas deve ser consideravelmente maior que no ano passado; 

• Capital de Giro: Tendência é de alta durante o ano, para ter uma redução ao final, 
como ocorreu em 2019; 

• Dívida: Objetivo é trazer a relação Dívida Líquida/EBITDA para 1,5x (foi 1,7x no 
4T19). 

Resultado fraco: No 4T19, a Gerdau apresentou reduções nas vendas, nos preços, na 
receita, margens e no lucro.  O ponto positivo nos números do trimestre foi a expressiva 
diminuição da dívida, devido à forte liberação de capital de giro. 

A Gerdau obteve um lucro líquido ajustado de R$ 61 milhões no 4T19 (R$ 0,04 por ação), 
78,8% menor que no trimestre anterior e 80,4% abaixo do 4T18.  Sem os itens não 
recorrentes, o lucro do trimestre foi de R$ 102 milhões (R$ 0,06/ação). 

 

Em 2019, a Gerdau sofreu com a redução nas vendas, na receita e rentabilidade.  O volume 
de vendas no ano (12,1 milhões de toneladas) caiu 17,0% em relação a 2018, principalmente 
por conta da venda de ativos na América do Norte.  A receita anual (R$ 39,4 bilhões) teve 
um encolhimento de 14,1% pelo menor volume de vendas, que foi pouco compensado por 
aumentos de preços.  A empresa teve custos mais elevados com matérias-primas e devido a 
paradas programadas para manutenção e aquelas destinadas a diminuir os estoques.  Em 
função disso, o EBITDA apresentou uma contração de 14,2%, ficando em R$ 5,7 bilhões.  O 
lucro líquido ajustado em 2019 foi de R$ 1.295 milhões (R$ 0,75/ação), 48,3% abaixo do 
verificado no ano anterior. 

No 4T19, o volume total de vendas caiu 2,8%, sempre comparando ao 4T18.  Isso ocorreu 
principalmente pelas negociações de ativos na América do Norte.  O fraco desempenho das 
vendas no segmento de Aços Especiais também contribuiu para esta queda. 

Na unidade de negócios do Brasil, o total vendido aumentou 13,9%, com altas de 14,9% nas 
vendas de aços longos e 11,4% em planos.  No trimestre, os preços médios caíram 9,7%.  
Desta forma, a receita líquida no Brasil cresceu 2,8%, mas elevações de custos 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 4T18 3T19 4T19 4T19/3T19 4T19/4T18
Receita Líquida 10.900 9.931 9.553 -3,8% -12,4%
Lucro Bruto 1.304 985 677 -31,3% -48,1%
margem bruta 12,0% 9,9% 7,1% -2,8 pp -4,9 pp
EBITDA 1.404 1.457 1.132 -22,3% -19,4%
margem EBITDA 12,9% 14,7% 11,8% -2,8 pp -1,0 pp
Resultado Financeiro -392 -562 294 - -
Lucro Líquido Ajustado 312 289 61 -78,8% -80,4%

Vendas de Aço - mil t. 3.167 3.056 3.078 0,7% -2,8%
Fonte: Gerdau
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determinaram diminuições de 51,9% no lucro bruto e 16,0% no EBITDA, que atingiu R$ 582 
milhões. 

Na América do Norte os resultados foram também fracos no 4T19.  As vendas caíram 
12,4%, levando a uma contração de 22,1% na receita líquida.  Esta redução é em parte 
explicada pela venda de ativos produtores de vergalhões em 2018.  Com isso, ocorreram 
quedas de 56,6% do lucro bruto e 41,2% no EBITDA (R$ 182 milhões). 

 

Na unidade da América do Sul, as vendas de aço no 4T19 caíram 1,8%, mas correções de 
preços garantiram um incremento de 10,9% na receita líquida.  Também com reduções de 
custos e despesas, esta unidade apresentou crescimentos de 17,2% no lucro bruto e 42,2% 
no EBITDA (R$ 182 milhões). 

Em Aços Especiais, o resultado foi bem ruim no 4T19.  As vendas desta unidade caíram 
27,6%, levando a uma queda de 29,8% na receita.  A perda de receita e o aumento dos 
custos fizeram com que o lucro bruto caísse 86,3% e o EBITDA (R$ 113 milhões) ficasse 
50,0% abaixo do mesmo período de 2018. 

 

 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 4T18 4T19 Var.
Vendas - mil t.  
Brasil 1.311 1.493 13,9%
América do Norte 1.198 1.050 -12,4%
América do Sul 262 274 4,6%
Aços Especiais 474 343 -27,6%

 

Receita (R$ milhões)  

Brasil 3.946 4.057 2,8%
América do Norte 4.335 3.375 -22,1%
América do Sul 819 908 10,9%
Aços Especiais 1.989 1.397 -29,8%

EBITDA (R$ milhões)  

Brasil 647 543 -16,1%
América do Norte 437 257 -41,2%
América do Sul 128 182 42,2%
Aços Especiais 226 113 -50,0%

Preço Médio (R$/t)  

Brasil 3.010 2.717 -9,7%
América do Norte 3.619 3.214 -11,2%
América do Sul 3.126 3.314 6,0%
Aços Especiais 4.196 4.073 -2,9%
Fonte: Gerdau
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Fonte: Gerdau 

Expressiva redução no endividamento: A dívida líquida consolidada da Gerdau ao final do 
4T19 era de R$ 9,8 bilhões, valor 19,1% menor que no trimestre anterior e 15,6% abaixo do 
4T18.  A relação dívida líquida/EBITDA no 4T19 ficou em 1,7x, bem abaixo dos 2,0x do 
3T19 e 3,3x no mesmo trimestre de 2018. 

A dívida bruta em dezembro/2019 era composta por 9,7% de exigíveis no curto prazo 
(abaixo de doze meses) e 90,3% no longo prazo.  Também no final de 2019, 81,2% da dívida 
era constituída por débitos denominados em dólares americanos, 18,4% em reais e os 0,4% 
restantes em outras moedas. 

A redução da dívida líquida no 4T19 ocorreu em grande parte pelo aumento no fluxo de 
caixa livre no trimestre (23,3%), que atingiu R$ 2,3 bilhões.  A queda de 14,9% (R$ 1,3 
bilhão) no estoque durante o trimestre ajudou na liberação de capital de giro, que 
impulsionou a geração do período.  A diminuição no estoque ocorreu com as paradas de 
aciarias elétricas em dezembro. 

Pagamento de proventos: A Gerdau pagará dividendos referentes ao resultado do 4T19, no 
valor total de R$ 51 milhões (R$ 0,03 por ação).  O pagamento será realizado no dia 11 de 
março de 2020, com base nas posições acionárias em 28 de fevereiro.  A partir de 2/março 
as ações da empresa serão negociadas “ex-dividendos”. 

Com este dividendo, os proventos já anunciados referentes aos resultados de 2019, pagos 
trimestralmente, somam R$ 357 milhões (R$ 0,21 por ação), 53,3% menor que no ano 
anterior.  Estes proventos equivalem a 27,6% do lucro líquido ajustado de 2019. 
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Figura 1: EBITDA Trimestral Consolidado 

 



 

Página | 5  
 

19 de fevereiro de 2020 

Gerdau 

 
 

      

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

 

 

  

Gerdau - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Receita Líquida 36.918 46.159 40.104 41.812 43.861
Lucro Bruto 3.605 6.149 4.373 5.579 5.851
Despesas Operacionais -1.636 -1.698 -1.259 -1.466 -1.492

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -1.655 -1.670 -1.441 -1.466 -1.492
Outras Rec. (Desp.) Operacionais 19 -28 182 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 1.969 4.452 3.114 4.113 4.359
Result. Financ. Líquido -1.513 -1.890 -1.551 -1.532 -1.360
Equivalência Patrimonial -35 10 -5 40 40

Resultado Antes do I. R e C. Social -43 2.157 1.559 2.621 3.049
I.R e Contr. Social -295 169 -309 -655 -762

Resultado Líquido -339 2.326 1.250 1.966 2.287
Lucro por Ação -0,27 1,86 1,00 1,57 1,82
EBITDA 4.321 6.657 5.706 6.756 7.089
Margem Bruta 9,8% 13,3% 10,9% 13,3% 13,3%
Margem EBITDA 11,7% 14,4% 14,2% 16,2% 16,2%
Margem Líquida -0,9% 5,0% 3,1% 4,7% 5,2%
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. 
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Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
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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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