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Usiminas (USIM5 - Compra) 

Perspectivas difíceis no restante do ano 

A Usiminas apresentou bons resultados operacionais no 1T20, com crescimento nas vendas 
de aço e minério, comparado ao 1T19, sendo a receita também beneficiada por melhores 
preços.  No entanto, a grande desvalorização do real determinou um salto nos custos 
financeiros, levando ao prejuízo no período.  Após este resultado operacional positivo, 
temos de considerar que as perspectivas são ruins para o restante do ano.  O Instituto Aço 
Brasil (IABr), previu que as vendas totais de aço no país cairão 20% no ano, mas as vendas da 
Usiminas (aços planos), podem cair ainda mais.  Esperamos que a companhia aumente suas 
exportações, como foi já feito no 1T20, para compensar estas perdas no mercado interno.  
Com isso revisamos nossas projeções para a empresa, reduzindo o Preço Justo de USIM5 
para R$ 7,00/ação, vindo de R$ 12,00.  Mantivemos nossa recomendação de Compra.  É 
importante destacar que em 2020 USIM5 caiu 47,3%, mais que o Ibovespa, cuja 
desvalorização no período foi de 28,2%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 4,97) 
estava 56,5% abaixo da máxima alcançada neste ano e 32,7% acima da mínima. 

É importante destacar os seguintes pontos da Usiminas: 

 Preços do aço: O produto importado custa hoje 10% mais que o nacional, no entanto, 
não há perspectiva de curto prazo para correções.  Segundo a empresa, ainda é 
necessário reencontrar o equilíbrio entre a oferta e a demanda para se fazer aumento 
dos preços; 

 Mineração: O mercado está com elevada demanda da China e bons preços.  As 
exportações nos próximos trimestres devem ficar próximas das verificadas no 1T20 
(1,4 milhão de toneladas); 

 Caixa: A Usiminas tem uma boa posição financeira, com um caixa de R$ 2,4 bilhões ao 
final de março/2020, que cresceu 23,5% durante o trimestre.  Este aumento veio, 
principalmente, do acordo celebrado com a Previdência Usiminas, que previa a 
devolução para a empresa de R$ 394 milhões, o que foi feito durante o 1T20; 

 Investimentos: Foram gastos R$ 182 milhões no 1T20, 104,5% mais que no 1T19, 
sendo que a expectativa é investir R$ 600 milhões no ano.  Antes da crise, a projeção 
era investir R$ 1 bilhão em 2020.  Os principais projetos a serem desenvolvidos 
durante o ano serão o empilhamento a seco na mineração, recuperação do gasômetro 
acidentado em 2018 e a reforma do Alto-Forno 3; 

 Vendas de aço: O IABr estimou uma queda de 20% nas vendas totais de aço no Brasil 
em 2020.  Porém, as vendas da Usiminas no mercado interno podem ter uma queda 
ainda maior, dado que setores que estão sofrendo mais nesta crise (ex: automotivo, 
linha branca e petróleo) consomem mais aços planos; 

 Medidas para enfrentar a pandemia: No início do mês passado, a Usiminas anunciou 
uma série de medidas operacionais para enfrentar a crise derivada do combate à 
pandemia da Covid-19: A empresa paralisou boa parte de seus equipamentos na 
unidade de Ipatinga e suspendeu todas as atividades em Cubatão.  Em Ipatinga, o Alto-
Forno 2 foi desligado em 4/abril, sendo que o Alto-Forno 1 e a Aciaria 1 foram 
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Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 4,97

Preço justo  R$ /ação 7,00

Potencial % 41

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação 3,75 - 11,42
Total de ações 1.253,1
Ações Ordinárias 56,3
Free Float 37,1

Vol. Méd, diário (1 mês) 103,9
Valor de Mercado 6.228

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
USIM5 -1,6% -47,3% -40,4%
Ibovespa 2,1% -28,2% -12,1%
Cotação de 21/05/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E

P/L (x) 56,0 - 12,3

VE/EBITDA (x) 8,7 4,6 3,4

ROE (%) 1,5 -3,9 3,7

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,7 3,9 2,9

Receita Líquida (R$ mm) 14.949 12.356 14.425

Lucro Líquido (R$ mm) 213 -530 509

Margem Bruta (%) 12,5 9,3 13,4

Margem EBITDA (%) 13,2 11,1 12,9

Margem Líquida (%) 1,4 -4,3 3,5

Payout (%) 23,7 0,0 25,0

Retorno Dividendo (%) 0,4 - 2,0

Cotação/VPA (x) 0,9 0,5 0,5

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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paralisados no dia 22 do mesmo mês.  A reativação demorará 60 dias para o AF 1 e 120 
no AF 2.  Estas medidas indicaram que a empresa não vê uma retomada da demanda 
no curto prazo, dado. 

Bons números operacionais: A Usiminas divulgou seus resultados do 1T20 nesta manhã, 
mostrando aumento das vendas de aço e minério, permitindo uma alta de 7,8% na receita, 
comparado ao 1T19.  Porém, a forte elevação dos custos financeiros, derivada da 
desvalorização do real, levaram a empresa ao prejuízo. 

 

A área de siderurgia da Usiminas apresentou aumento nas vendas de 4,4%, sempre 
comparando ao 1T19, com incrementos de 35,5% nas exportações e 1,8% no volume para o 
mercado interno.  Além disso, o preço médio das vendas apresentou uma pequena elevação 
(0,8%), determinando uma elevação de 5,2% na receita.  O custo caixa de produção de placas 
no trimestre ficou em R$ 2.318 por tonelada, com crescimento de 8,9%, devido a um aumento 
nos preços das matérias-primas.  Porém, menores despesas não recorrentes no segmento 
permitiram que o EBITDA ajustado da siderurgia (R$ 370 milhões) fosse 23,1% maior que no 
1T19. 

 seria 

 

Fonte: Usiminas 

Na mineração, a Usiminas conseguiu um aumento de 16,7% no volume de minério vendido, 
com alta de 39,1% na receita deste segmento, cujo principal destino (35% do total) é a Europa.  

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

Receita Líquida 3.532 3.873 3.808 -1,7% 7,8%

Lucro Bruto 496 296 513 73,1% 3,4%

Margem bruta 14,0% 7,7% 13,5% 5,8 pp -0,6 pp

EBITDA Ajustado 488 468 569 21,5% 16,7%

Margem EBITDA 13,8% 12,1% 14,9% 2,8 pp 1,1 pp

Resultado Financeiro -136 154 -858 - 531,6%

Lucro Líquido 47 219 -477 - -

Fonte: Usiminas

Figura 1: Vendas Trimestrais de Aço 
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O custo de produção no trimestre (R$ 61,0 por tonelada) ficou 21,0% menor que no 1T19, com 
menores custos de manutenção e energia elétrica. O EBITDA da mineração no trimestre (R$ 
214 milhões) foi 40,2% maior no 1T20 com margem similar. 

 

A alta dos custos financeiros no 1T20 (531,6%), ocorreu devido à forte desvalorização do real 
no período (29,0%), sendo isto a causa do prejuízo no trimestre.  As variações cambiais líquidas 
no 1T20 foram de R$ 775 milhões (R$ 11 milhões no 1T19). 

Mudança no perfil do endividamento: A dívida líquida da Usiminas ao final do 1T20 era de R$ 
3,6 bilhões, maior em 10,9% que no trimestre anterior, mas 5,0% abaixo do 1T19.  A relação 
dívida líquida/EBITDA no 1T20 ficou em 1,7x, vindo de 1,6x do 4T19 e 1,5x no 1T19. 

 

Em 2019, a Usiminas fez emissões importantes que mudaram seu perfil de dívida, aumentado 
o prazo médio de pagamento, mas aumentando o endividamento em moeda estrangeira.  Em 
julho, a empresa emitiu Notes com vencimento em 2026, no valor de US$ 750 milhões.  Os 
recursos foram usados para pré-pagar dívidas com o BNDES.  Com isso, a empresa elevou sua 

Usiminas - Dados Operacionais
R$ 1T19 4T19 1T20 1T20/4T19 1T20/1T19

Vendas de Aço Merc. Int. - mil t. 885 903 902 -0,1% 1,9%
Vendas de Aço Export.- mil t. 119 107 145 35,5% 21,8%
Vendas de Aço TOTAL - mil t. 1.004 1.009 1.048 3,9% 4,4%

Vendas de Minério - mil tons. 1.896 2.495 2.213 -11,3% 16,7%
 

Preço Médio Siderurgia - R$/t. 3.076 3.032 3.100 2,2% 0,8%
Preço Médio Minério - R$/t. 221 230 263 14,0% 19,2%

EBITDA Ajustado Siderurgia 301 185 370 100,8% 23,1%
EBITDA Ajustado Mineração 153 209 214 2,2% 40,2%

EBITDA Siderurgia por ton. 300 183 353 93,3% 18,0%
EBITDA Mineração por ton. 80 84 97 15,2% 20,1%
Fonte: Usiminas

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

Moeda Nacional 4.297 2.082 2.056 -1,2% -52,1%

  - Curto Prazo 152 46 21 -54,1% -86,2%

  - Longo Prazo 4.145 2.036 2.035 0,0% -50,9%

 Moeda Estrangeira 1.199 3.029 3.874 27,9% 223,1%

  - Curto Prazo 38 80 49 -39,1% -

  - Longo Prazo 1.162 2.949 3.826 29,7% 229,3%

Dívida Bruta 5.496 5.111 5.931 16,0% 7,9%

Caixa 1.773 1.921 2.373 23,5% 33,9%

Dívida Líquida 3.723 3.189 3.557 11,5% -4,5%

      

Dívida Líquida/EBITDA 1,5x 1,6x 1,7x   

Fonte: Usiminas
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exposição em moeda estrangeira, o que custou caro neste trimestre, quando houve uma 
elevada desvalorização do real.  Em novembro, a empresa emitiu debêntures não conversíveis 
no valor de R$ 2 bilhões.  As debêntures foram emitidas em duas séries, sendo a primeira com 
prazo de quatro anos e remuneração equivalente ao CDI mais 1,7%. A segunda série tem prazo 
de seis anos e retorno de CDI mais 2,1%.  Estes recursos foram usados para o pré-pagamento 
de dívidas com vários bancos brasileiros e os debenturistas da sexta emissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Usiminas - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2021E
Receita Líquida 13.737 14.949 12.356 14.425 15.147
Lucro Bruto 2.215 1.875 1.143 1.938 2.343
Despesas Operacionais -1.333 -1.103 -835 -1.167 -1.358

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -777 -715 -722 -807 -882
Outras Rec. (Desps) Operacionais -556 -387 -114 -360 -476

Resultado Operacional (EBIT) 882 772 308 771 984
Result. Financ. Líquido 93 -510 -1.100 -177 -248
Equivalência Patrimonial 260 181 121 152 160

Resultado Antes do I. R e C. Social 1.235 443 -672 746 901
I.R e Contr. Social -407 -66 175 -224 -270

Resultado Líquido 727 213 -530 509 630
Lucro por Ação 0,58 0,17 -0,42 0,41 0,50
EBITDA 2.671 1.973 1.370 1.867 2.174
Margem Bruta 16,1% 12,5% 9,3% 13,4% 15,5%
Margem EBITDA 19,4% 13,2% 11,1% 12,9% 14,3%
Margem Líquida 5,3% 1,4% -4,3% 3,5% 4,2%

Fonte: Usiminas 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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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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