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Gerdau (GGBR4 – em revisão) 

O pior pode ter passado 

A empresa divulgou ontem seus resultados do 1T20, que mostraram redução de vendas, nas 
margens e no lucro líquido em relação ao 1T19.  Porém, mais importante que os números do 
trimestre passado são as expectativas para o restante do ano, considerando a severa crise 
trazida pela pandemia de Covid-19.  Na teleconferência para discutir os números do 1T20, a 
empresa mostrou uma visão de que o pior já passou e a expectativa agora é da retomada 
gradual em todas suas operações.  Isso será mais fácil na América do Norte, onde as 
operações não pararam e há expectativa de manter o mesmo nível de atividade no decorrer 
do ano.  A operação com mais problemas é de Aços Especiais, onde a volta ao ritmo anterior 
deve demorar mais.  No Brasil, as aciarias elétricas já retomaram a produção, mas o alto-
forno 2 de Ouro Branco deve ser mantido parado, devido a baixa rentabilidade das 
exportações.  Assim, vamos rever em breve nossas projeções para Gerdau. 

Na teleconferência, os principais pontos de destaque foram os seguintes: 

 Operação de negócio (ON) Brasil: As aciarias elétricas, que representam 70% da 
capacidade, já voltaram à operação.  O alto-forno 2 de Ouro Branco-MG, continua 
parado, em função dos altos custos do carvão, que inviabilizam as exportações no 
momento.  O aumento de preços realizado em janeiro (entre 6% e 10% dependendo 
do produto) foi implementado e não estão sendo concedidos descontos.  Com a queda 
nos preços da sucata, o spread metálico no Brasil está elevado; 

 ON América do Norte: As usinas da região não pararam suas operações, 
principalmente com a demanda estável da construção civil.  A taxa de utilização atual 
das plantas é de 75%.  A margem EBITDA do 1T20 (10,7%) deve ficar nesta faixa nos 
próximos trimestres. O spread metálico caiu de US$ 426/t no 4T19 para US$ 410/t no 
1T20; 

 ON América do Sul: A unidade da Argentina já deve voltar a operar de forma gradual.  
No Peru, as operações continuam paradas, devendo voltar somente em junho; 

 ON Aços Especiais: Teve uma forte queda nas vendas com o fechamento das 
montadoras.  Esperam um retorno destas indústrias à operação em maio nos EUA e 
em junho no Brasil; 

 A dívida líquida cresceu 44,0% durante o 1T20 com a tomada de créditos rotativos 
(US$ 300 milhões) e a elevação da necessidade de capital de giro.  Com isso, a relação 
dívida líquida/EBITDA aumentou de 1,7x em dezembro/2019 para 2,6x no 1T20.  
Mesmo assim, a empresa continua com uma boa situação financeira, apresentando um 
caixa elevado (R$ 6,0 bilhões) e a dívida concentrada no longo prazo (81,7% do total); 

 Inadimplência: Aumentou durante os últimos meses, mas ainda não apresenta valores 
significativos; 

 Investimentos: Expectativa de inversões em 2020 caiu de R$ 2,6 bilhões para R$ 1,6 
bilhão.  Com isso, os investimentos no triênio serão reduzidos de R$ 7,0 bilhões para 
R$ 6,0 bilhões.  Principais obras paralisadas são as expansões da produção de aços 
especiais nas unidades de Monroe (EUA) e Pindamonhangaba (Brasil); 
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Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 11,64

Preço justo  R$ /ação -

Potencial % -

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 1.719,7
Ações Ordinárias 33,6
Free Float 49,5

Vol. Méd, diário (1 mês) 222,9
Valor de Mercado 20.017

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
GGBR4 1,1% -41,7% -16,1%
Ibovespa -0,5% -31,6% -16,8%

Cotação de 06/05/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 10,2 - -

VE/EBITDA (x) 5,3 - -

ROE (%) 9,0 - -

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

Receita Líquida (R$ mm) 39.644 - -

Lucro Líquido (R$ mm) 1.217 - -

Margem Bruta (%) 10,6 - -

Margem EBITDA (%) 14,4 - -

Margem Líquida (%) 3,1 - -

Payout (%) 29,3 - -

Retorno Dividendo (%) 3,8 - -

Cotação/VPA (x) 1,0 - -

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

8,16 - 22,50

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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 Entrada de pedidos: Ao final de abril, pior período da atual crise, os novos pedidos 
foram 60% menores que em fevereiro (um bom mês) na operação do Brasil.  Em maio, 
a empresa espera que a queda fique em 25%.  Para junho, a empresa estimou que os 
novos pedidos fiquem entre 15%-20% menores que em fevereiro. 

Resultado fraco: A Gerdau apresentou no 1T20 redução nas vendas, margens e resultado 
líquido, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, já mostrando os impactos 
derivados da pandemia de Covid-19. 

No 1T20, a Gerdau obteve um lucro líquido de R$ 221 milhões (R$ 0,13 por ação), 261,1% 
maior que o valor ajustado do trimestre anterior, mas 51,1% abaixo do 1T19. 

 

O volume consolidado de vendas da Gerdau no 1T20 caiu 2,8%, sempre comparando ao 1T19.  
Com exceção da unidade da América do Norte, todas outras apresentaram queda de vendas 
no período, com destaque para Aços Especiais, onde o volume vendido caiu 23,5%. 

Na operação de negócios do Brasil, as vendas totais caíram 17,7%, com destaque para a 
redução de 57,4% das exportações.  Neste contexto negativo, as vendas de aços longos 
tiveram redução de 26,9%, mas de planos subiu 12,7%, puxada pela alta de 10,1% do mercado 
interno. Mesmo com o aumento dos preços médios em 7,8%, a queda do volume e a elevação 
dos custos levou a uma contração de 21,1% do EBITDA. 

Na América do Norte, apesar do aumento das vendas (4,3%) puxado pela área de construção, 
a queda do spread dada pela elevação dos custos, determinou a diminuição de 28,1% no lucro 
bruto e 15,7% no EBITDA. 

Os números da unidade da América do Sul também foram fracos no 1T20.  As vendas desta 
área caíram 17,2%, principalmente com as restrições na produção impostas pelos governos do 
Peru e da Argentina, em decorrência do combate à pandemia.  Com a redução nas vendas, 
houve diminuição no lucro bruto e no EBITDA no mesmo percentual (4,5%). 

O pior resultado no 1T20 veio do segmento de Aços Especiais.  A queda de vendas no trimestre 
foi de 23,5%, em virtude do fechamento das montadoras em parte do trimestre, levando a uma 
contração de 21,9% na receita.  Mesmo com custos menores de produção no período, o lucro 
bruto caiu 84,3% e o EBITDA em 50,0%. 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Receita Líquida 10.026 9.553 9.228 -3,4% -8,0%

Lucro Bruto 1.269 677 855 26,4% -32,6%

margem bruta 12,7% 7,1% 9,3% 2,2 pp -3,4 pp

EBITDA 1.558 1.136 1.177 3,6% -24,5%

margem EBITDA 15,5% 11,9% 12,8% 0,9 pp -2,8 pp

Resultado Financeiro -375 -272 -231 -14,9% -38,3%

Lucro Líquido Ajustado 453 61 221 261,1% -51,1%

Fonte: Gerdau
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A queda nas vendas e os aumentos de custos em todas as unidades conduziram a uma redução 
de 24,5% no EBITDA, que ficou em R$ 1,2 bilhão no 1T20.  A redução de margem EBITDA foi 
de 2,7 pontos percentuais.  Esta queda só não foi maior pela contenção das despesas 
operacionais.  Ainda comparando ao mesmo trimestre do ano passado, as Despesas com 
Vendas, Gerais e Administrativas aumentaram apenas 2,5% no 1T20. 

 seria 

 

Fonte: Gerdau 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Vendas - mil t.  
Brasil 1.357 1.493 1.117 -25,2% -17,7%

América do Norte 1.076 1.050 1.122 6,9% 4,3%

América do Sul 244 274 202 -26,3% -17,2%

Aços Especiais 430 343 329 -4,1% -23,5%

Total 2.985 3.078 2.691 -12,6% -9,8%

Receita (R$ milhões)    

Brasil 3.849 4.057 3.414 -15,8% -11,3%

América do Norte 3.842 3.375 3.966 17,5% 3,2%

América do Sul 739 908 699 -23,0% -5,4%

Aços Especiais 1.840 1.397 1.437 2,9% -21,9%

  

EBITDA (R$ milhões)    

Brasil 681 539 537 -0,4% -21,1%

América do Norte 504 264 425 61,0% -15,7%

América do Sul 157 183 164 -10,4% 4,5%

Aços Especiais 238 114 119 4,4% -50,0%

  

Preço Médio (R$/t)    

Brasil 2.836 2.717 3.056 12,5% 7,8%

América do Norte 3.571 3.214 3.535 10,0% -1,0%

América do Sul 3.029 3.314 3.460 4,4% 14,3%

Aços Especiais 4.279 4.073 4.368 7,2% 2,1%

Fonte: Gerdau  

Figura 1: EBITDA Trimestral Consolidado 
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O resultado financeiro negativo no trimestre (R$ 232 milhões) ficou 38,3% abaixo do 1T19, 
por conta de menores despesas financeiras dadas pela redução na dívida. 

Endividamento cresceu no trimestre: Ao final do 1T20, a dívida líquida consolidada da Gerdau 
era de R$ 14,1 bilhões, valor 44,0% maior que no trimestre anterior e 12,8% acima do 1T19.  A 
relação dívida líquida/EBITDA no 4T19 subiu para 2,6x, vindo de 1,7x no 4T19 e 1,8x no 
mesmo trimestre do ano passado. 

Este aumento na dívida foi decorrente da elevação das necessidades de capital de giro, 
principalmente com a alta de 24,2% nos estoques durante o 1T20.  Além disso, a empresa 
tomou próximo de US$ 300 milhões em créditos rotativos ao final de março, para elevar sua 
liquidez num momento de incerteza da economia. 

 

A dívida bruta em março de 2020 era composta por 18,3% de exigíveis no curto prazo (abaixo 
de doze meses) e 81,7% no longo prazo, sendo 84,4% dos débitos denominados em dólares 
americanos, 15,3% em reais e os 0,3% restantes em outras moedas. 

Pagamento de proventos: Ao contrário dos últimos trimestres, a Gerdau não vai pagar 
dividendos imediatamente sobre o resultado do 1T20.  A empresa explicou que não fará o 
pagamento para preservar o caixa neste momento de incerteza. 

  

Gerdau - Endividamento
R$ milhões 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Dívida Bruta 14.993 16.050 20.029 24,8% 33,6%

  - Curto Prazo 2.939 1.562 3.659 134,3% 24,5%

  - Longo Prazo 12.054 14.488 16.370 13,0% 35,8%

Caixa 2.532 6.295 5.979 -5,0% 136,1%

Dívida Líquida 12.461 9.755 14.051 44,0% 12,8%

Custo Médio Ponderado Total 6,5% 5,5% 5,1% - -

Prazo Médio de Pagamento (anos) 7,2 7,4 7,4 - -

Dívida Líquida/EBITDA 1,8x 1,7x 2,6x - -

Fonte: Gerdau
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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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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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