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Gerdau (GGBR4 - Compra) 

Perspectivas melhores para o segundo semestre 

A empresa sofreu no 2T20 com a diminuição das vendas, devido à crise derivada da 
pandemia de Covid-19.  No entanto, o aumento dos preços, conjugado com reduções nos 
custos e despesas, levaram o lucro a cair menos que as expectativas.  A retomada na 
economia brasileira e americana, nos permite esperar melhores resultados no segundo 
semestre.  Além disso, a Gerdau está realizando aumentos dos preços dos aços longos e 
planos no mercado interno, o que vai elevar as margens.  Nos EUA, é esperada a manutenção 
do spread metálico no atual ponto, que é remunerador.  Com isso, estabelecemos nosso Preço 
Justo para GGBR4, que estava em revisão, em R$ 20,00.  Temos um potencial de alta restrito 
(11%) para a ação, por conta da sua forte recuperação recente.  GGBR4 estava cotada ontem 
121,3% acima da mínima do ano e 19,7% abaixo da máxima.  

É importante destacar os seguintes pontos da Gerdau: 

 Preços no mercado interno: A empresa deve aumentar todos seus preços (aços longos 
e planos) em 10% durante o 3T20, o que vai impactar positivamente as margens no 
período; 

 Volta à operação: Em maio, a empresa voltou a operar no Brasil, já que havia 
paralisado toda a sua produção no país em abril.  Nos EUA não houve parada de 
qualquer usina devido à pandemia.  Porém, duas unidades naquele país foram 
desligadas (Jackson e Saint Paul), por questão de custos, o que está sendo compensado 
por outras unidades; 

 Capacidade de produção: Atualmente, o grupo opera entre 70%-75%.  No Brasil, o uso 
da capacidade é de 80%, na América do Norte este número é de 85% e 70% na América 
do Sul.  O pior uso está no segmento de Aços Especiais com apenas 30%; 

 Operação de negócio (ON) Brasil: Existem sinais positivos em vários setores para a 
retomada na demanda.  No setor de construção civil, 95% das obras já estão ativas, 
incluindo grandes empreendimentos de infraestrutura.  O varejo de construção está 
com demanda acima do esperado, assim como os setores eólico e agropecuário; 

 Varejo da construção civil no Brasil: Um importante crescimento na demanda interna 
tem vindo do “autoconstrutor”.  O crescimento das compras neste segmento foi 
inflado pelo auxilio emergencial pago pelo governo.  O fim deste auxílio pode 
prejudicar a demanda deste segmento, que representou 25% do volume vendido no 
Brasil durante o 2T20; 

 ON América do Norte:  O segmento de aços especiais, principalmente para atender o 
setor automobilístico e de óleo &gás, desta região ainda está buscando retomar seu 
nível anterior à pandemia.  Na construção o ritmo é forte, sendo que a carteira de 
pedidos deste setor já voltou aos níveis anteriores à crise.  Há uma expectativa muito 
positiva quanto ao pacote de incentivos que está sendo negociado pelo governo dos 
EUA. Se aprovados, estes incentivos podem determinar uma forte demanda para os 
aços usados em construção.  O spread metálico na região está positivo, tendo subido de 
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Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 18,06

Preço justo  R$ /ação 20,00

Potencial % 11

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 1.719,7
Ações Ordinárias 33,6
Free Float 48,9

Vol. Méd, diário (1 mês) 275,8
Valor de Mercado 31.057

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
GGBR4 -2,5% -9,5% 39,3%
Ibovespa 1,3% -10,0% 1,9%

Cotação de 06/07/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 26,6 35,8 24,3

VE/EBITDA (x) 7,5 9,2 7,7

ROE (%) 9,0 2,9 4,0

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,7 2,6 2,9

Receita Líquida (R$ mm) 39.644 37.045 40.097

Lucro Líquido (R$ mm) 1.217 866 1.276

Margem Bruta (%) 10,6 8,6 10,1

Margem EBITDA (%) 14,4 13,4 14,4

Margem Líquida (%) 3,1 2,3 3,2

Payout (%) 29,3 35,0 35,0

Retorno Dividendo (%) 2,5 1,0 1,4

Cotação/VPA (x) 1,0 1,0 1,0

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

8,85 - 19,61

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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US$ 400 por tonelada curta no 1T20 para US$ 415/t no 2T20, devendo permanecer 
estável no 2S20; 

 ON América do Sul: A retomada na Argentina e Uruguai está começando nos setores 
de construção civil e indústria.  No Peru, a retomada na economia já foi iniciada com 
mais força; 

 Aquisição da Silat: Em novembro/2019, a Gerdau anunciou a compra de 96,35% das 
ações de emissão da Siderúrgica Latino-Americana S/A (SILAT) por US$ 110,8 
milhões. A SILAT está localizada em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza - 
CE, tendo uma capacidade instalada de 600 mil toneladas na laminação. Esta é uma 
pequena aquisição, mas será importante para a Gerdau atender melhor o mercado da 
Região Nordeste.  A concretização do negócio ainda depende da aprovação final do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que pode ocorrer durante o 
3T20. 

Resultado melhor que o esperado: Os números da Gerdau no 2T20 mostraram redução nas 
vendas e receita.  Porém, considerando o momento de crise mundial, a empresa conseguiu 
apresentar um resultado melhor que o esperado, com ganho de margem EBITDA, devido ao 
aumento dos preços e redução de custos e despesas.  Vale destacar que os números do 
trimestre foram beneficiados por ganhos não recorrentes com valor líquido de R$ 191 milhões. 

 

No 2T20, as vendas consolidadas da Gerdau somaram 2,4 milhões de toneladas, sempre 
comparando ao mesmo período do ano passado, com queda de 20,4% devido à redução na 
demanda mundial de aço. 

Na operação de negócios do Brasil, as vendas totais no 2T20 foram de 1,2 milhão de toneladas, 
13,0% menores que no 2T20.  As vendas de aços longos tiveram redução de 13,0% e as de 
planos caíram 12,8%.  Mesmo beneficiado pelo aumento de 1,8% nos preços médios no Brasil, 
a receita teve uma redução de 11,4%.  Este aumento, conjugado com a diminuição de custos e 
despesas, permitiu um aumento de 0,8 ponto percentual na margem EBITDA no Brasil, que 
atingiu 18,6%. 

Na América do Norte, as vendas tiveram uma redução de 9,9%, pequena se considerarmos o 
momento de crise.  A desvalorização do real, que elevou os preços denominados na moeda 
nacional, permitiu um aumento de 4,4% na receita líquida.  A elevação de custos no período, 
parcialmente compensados pela redução das despesas operacionais, levaram a uma pequena 
diminuição na margem EBITDA de 0,7 pp para 10,5%. 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 2T19 1T20 2T20 2T20/1T20 2T20/2T19

Receita Líquida 10.154 9.228 8.745 -5,2% -13,9%

Lucro Bruto 1.273 855 718 -16,1% -43,6%

margem bruta 12,5% 9,3% 8,2% -1,1 pp -4,3 pp

EBITDA 1.574 1.177 1.318 12,0% -16,3%

margem EBITDA 15,5% 12,8% 15,1% 2,3 pp -0,4 pp

Resultado Financeiro -300 -231 -330 42,7% 9,9%

Lucro Líquido Ajustado 373 221 191 -13,7% -48,8%

Fonte: Gerdau
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Na América do Sul os resultados também foram fracos, com uma grande redução no volume 
vendido (51,1%) em função da crise.  No entanto, a desvalorização do real e expressivos cortes 
de custos permitiram uma diminuição das perdas, levando o EBITDA da região (R$ 145 
milhões) a cair apenas14,2%, com elevação desta margem em 6,1 pp. 

Novamente o pior resultado no 1T20 veio do segmento de Aços Especiais.  A forte queda na 
demanda do setor automobilístico levou a uma contração de 58,7% no volume vendido.  Com 
isso, este segmento apresentou um prejuízo bruto de R$ 15 milhões e um EBITDA com queda 
de 56,2% atingindo R$ 106 milhões. 

 

Foi importante no resultado do 2T20 a contabilização de itens não recorrentes, que tiveram 
um valor líquido positivo de R$ 191 milhões.  Estes itens não recorrentes foram compostos por 
perdas devido às paradas de usinas (R$ 119 milhões) e mais R$ 64 milhões no Imposto de 
Renda.  Por outro lado, a empresa teve um ganho de R$ 308 milhões em créditos fiscais com a 
retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFNS. 

O EBITDA consolidado ajustado (sem ganhos não recorrentes) no 2T20 foi de R$ 1.318 
milhões, valor 16,2% menor que no 2T19, mas 12,0% acima do valor atingido no trimestre 
anterior. 

 

Gerdau - Resultados Trimestrais
R$ milhões 2T19 1T20 2T20 2T20/1T20 2T20/2T19

Vendas - mil t.  
Brasil 1.343 1.117 1.169 4,7% -13,0%

América do Norte 1.066 1.122 960 -14,4% -9,9%

América do Sul 262 202 128 -36,6% -51,1%

Aços Especiais 426 329 176 -46,5% -58,7%

Total 2.972 2.691 2.365 -12,1% -20,4%

 
Receita (R$ milhões)     

Brasil 4.018 3.414 3.561 4,3% -11,4%

América do Norte 3.812 3.966 3.979 0,3% 4,4%

América do Sul 840 699 554 -20,7% -34,0%

Aços Especiais 1.844 1.437 893 -37,9% -51,6%

  

EBITDA (R$ milhões)    

Brasil 717 537 663 23,5% -7,5%

América do Norte 426 425 418 -1,6% -1,9%

América do Sul 169 164 145 -11,6% -14,2%

Aços Especiais 242 119 106 -10,9% -56,2%

   

Preço Médio (R$/t)     

Brasil 2.992 3.056 3.046 -0,3% 1,8%

América do Norte 3.576 3.535 4.145 17,3% 15,9%

América do Sul 3.206 3.460 4.328 25,1% 35,0%

Aços Especiais 4.329 4.368 5.074 16,2% 17,2%

Fonte: Gerdau  



 

Página | 4  
 

7 de agosto de 2020 

Gerdau 

 
 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 seria 

 

Fonte: Gerdau 

O resultado financeiro negativo no 2T20 foi de R$ 330 milhões, valor 10,0% acima do 2T19, 
por conta de maiores despesas financeiras (10,5%) e variações cambiais (33,3%), dadas pela 
desvalorização do real. 

Endividamento cresceu no trimestre: A dívida líquida consolidada ao final do 2T20 era de R$ 
14,4 bilhões, 2,7% maior que no trimestre anterior e 15,1% acima do 2T19.  A relação dívida 
líquida/EBITDA era de 2,8x, vindo de 2,6x no 1T20 e 1,9x no 2T19. 

Este aumento na dívida do 2T20 decorreu, principalmente, da desvalorização do real no 
período.  Houve também aumento do capital de giro no trimestre (7,0%) que atingiu R$ 9,2 
bilhões.  A geração de caixa 2T20 foi positiva em R$ 205 milhões, contra um número negativo 
de R$ 441 milhões no trimestre anterior, mas 43,2% menor que o valor obtido no 2T19. 

 

A dívida bruta ao final do 2T20 era composta por 18,4% de dívidas vencíveis no curto prazo 
(abaixo de doze meses) e 81,6% no longo prazo, sendo 85,5% dos débitos denominados em 
dólares americanos, 14,4% em reais e os 0,1% restantes em outras moedas. O custo médio da 
dívida no 2T20 era de 4,7%, menor que os 5,1% do trimestre anterior e os 6,5% no 2T19. 
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Gerdau - Endividamento
R$ milhões 2T19 1T20 2T20 2T20/1T20 2T20/2T19

Dívida Bruta 14.674 20.029 20.977 4,7% 43,0%

  - Curto Prazo 1.874 3.659 3.867 5,7% 106,4%

  - Longo Prazo 12.800 16.370 17.110 4,5% 33,7%

Caixa 2.142 5.979 6.549 9,5% 205,7%

Dívida Líquida 12.532 14.051 14.429 2,7% 15,1%

Custo Médio Ponderado Total 6,5% 5,1% 4,7% -0,4 pp -1,8 pp

Prazo Médio de Pagamento (anos) 7,1 7,4 7,2 - -

Dívida Líquida/EBITDA 1,9x 2,6x 2,8x - -

Fonte: Gerdau

Figura 1: EBITDA Trimestral Consolidado 
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Pagamento de proventos: Assim como foi feito no trimestre passado, a empresa não vai 
antecipar o pagamento de proventos.  Esta decisão ocorreu por conta das incertezas 
econômicas trazidas pela pandemia de Covid-19, que leva à necessidade de preservar o caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerdau - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Receita Líquida 46.159 39.644 37.045 40.097 42.923
Lucro Bruto 6.149 4.203 3.194 4.059 4.566
Despesas Operacionais -1.698 -1.002 -936 -1.352 -1.386

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -1.670 -1.430 -1.350 -1.352 -1.386
Outras Rec. (Desp.) Operacionais -28 428 415 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 4.452 3.201 2.258 2.707 3.180
Result. Financ. Líquido -1.890 -1.509 -1.042 -940 -881
Equivalência Patrimonial 10 -17 6 36 56

Resultado Antes do I. R e C. Social 2.157 1.675 1.153 1.804 2.355
I.R e Contr. Social 169 -458 -288 -528 -612

Resultado Líquido 2.326 1.217 866 1.276 1.742
Lucro por Ação 1,86 0,97 0,69 1,02 1,39
EBITDA 6.657 5.712 4.960 5.780 6.473
Margem Bruta 13,3% 10,6% 8,6% 10,1% 10,6%
Margem EBITDA 14,4% 14,4% 13,4% 14,4% 15,1%
Margem Líquida 5,0% 3,1% 2,3% 3,2% 4,1%

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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