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Usiminas (USIM5 - Compra) 

Os lucros continuarão elevados 

A Usiminas obteve excelentes resultados no primeiro semestre do ano, sendo beneficiada 
por uma conjunção de recuperação das vendas e preços altos, que levou a um salto no lucro.  
A continuação deste bom momento é a grande questão e esperamos que a empresa continue 
tendo lucros elevados nos próximos trimestres, mas não crescentes.  Estimamos que os 
preços do aço tenham uma pequena alta no 3T21 e depois fiquem estáveis no mercado 
brasileiro, devido a grande demanda interna, ao real desvalorizado e a expectativas positivas 
no exterior com as restrições nas exportações da China e Rússia.  No minério, acreditamos 
numa paulatina queda das cotações, mas que ainda permitirá ao segmento de mineração da 
Usiminas continuar bastante lucrativo.  Vale lembrar que o custo caixa de produção do 
minério no 2T21 foi de US$ 17 por tonelada.  Com isso, atualizamos nossas projeções e 
elevamos o Preço Justo de USIM5 para R$ 24,50/ação, vindo de R$ 23,50.  Mantivemos 
nossa recomendação de Compra. 

É importante destacar os seguintes pontos da Usiminas: 

 Preços de aço: A Usiminas espera estabilidade no mercado interno, apesar da 
volatilidade no exterior, mas os aumentos passados devem impactar seus preços 
médios no 3T21.  Ao final de junho/21, os preços eram 4,4% superiores à média do 
2T21.  As recentes medidas tomadas pela Rússia e China, restringindo suas 
exportações de produtos siderúrgicos, devem permitir a manutenção e até aumentos 
nas cotações internacionais do aço, sustentando os preços no mercado interno; 

 Importações de aço: Os volumes importados pelo Brasil foram elevados no primeiro 
semestre, com crescimento de 128,3% em relação ao mesmo período do ano passado.  
No entanto, 85% das importações brasileiras vem da Rússia e China, mas estes países 
estão desincentivando suas exportações.  Com isso, as compras do exterior poderão 
ser reduzidas nos próximos meses, o que é positivo para as siderúrgicas nacionais; 

 Preços do minério de ferro:  As possíveis restrições na produção de aço chinesa, 
devem continuar pressionando estas cotações.  Em nosso modelo da Usiminas, 
estimamos preços médios em queda do minério, de US$ 188 por tonelada no 3T21 
(redução de 0,5% no trimestre) e US$ 164/t no 4T21 (-16,4%).  A fonte destes dados é 
a média das projeções dos analistas compilada pela Bloomberg; 

 Investimentos: A boa situação financeira da empresa e a demanda elevada no 
mercado interno, abrem espaço para a discussão sobre o aumento da capacidade 
produtiva e/ou a reativação de linhas paralisadas.  A diretoria da Usiminas admitiu que 
estuda a elevação da produção de galvanizados, dado que suas três linhas estão 
produzindo à plena capacidade.  Para 2021, a expectativa é de que os investimentos 
somem R$ 1,5 bilhão, sendo que o maior projeto já definido pela empresa é a reforma 
do alto-forno 3 (custo de R$ 2,1 bilhões), que vai ocorrer em 2023; 

 Dividendos:  A boa situação financeira e ausência de grandes projetos no curto prazo, 
levam à expectativa de um maior pagamento de proventos.  A diretoria da empresa 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@planner.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 20,45

Preço justo  R$ /ação 24,50

Potencial % 20

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação 7,93 - 24,35
Total de ações 1.253
Ações Ordinárias 56,3
Free Float 37,0

Vol. Méd, diário (1 mês) 350
Valor de Mercado 25.625

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
USIM5 0,1% 40,8% 144,9%
Ibovespa 0,9% 3,8% 20,2%
Cotação de 3/08/2021

Principais Múltiplos 2020 2021E 2022E

P/L (x) 27,8 3,0 7,0

VE/EBITDA (x) 6,9 2,0 2,9

ROE (%) 4,5 40,3 13,2

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,1 0,1 -0,8

Receita Líquida (R$ mm) 16.088 34.995 31.228

Lucro Líquido (R$ mm) 673 8.543 3.656

Margem Bruta (%) 20,2 35,9 24,1

Margem EBITDA (%) 19,9 38,6 22,4

Margem Líquida (%) 4,2 24,4 11,7

Payout (%) 23,8 25,0 25,0
Retorno Dividendo (%) 0,9 8,3 3,6

Cotação/VPA (x) 1,3 1,2 0,9

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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afirmou que está acompanhando de perto a evolução das mudanças na tributação de 
dividendos, o que pode acelerar uma distribuição mais generosas aos acionistas; 

 ESG: A Usiminas concluiu no 2T21 seu inventário das emissões de CO2, o que vai 
nortear a estratégia de combate às mudanças climáticas.  Além disso, entre os 
principais projetos da empresa para melhorar sua Responsabilidade Ambiental, Social 
e Governança (ESG), estão em linha com o planejado o índice de mulheres (10% nas 
áreas industriais), emissão de carbono e a descaracterização da barragem central (a 
ser finalizada no 1T22).  A Usiminas está atrasada na redução dos acidentes e migração 
para o empilhamento a seco, que estava prevista para o 2T21. 

Forte elevação da rentabilidade: No 2T21 o lucro líquido da Usiminas foi de R$ 4,2 bilhões 
(R$3,33 por ação), 347,3% maior que no trimestre anterior e revertendo o prejuízo (R$ 467 
milhões) sofrido no 2T20.  Os números foram melhores tanto em siderurgia como na 
mineração, positivamente impactados por aumentos nos preços, principalmente, mas também 
por volumes maiores.  Com isso, houve um salto na rentabilidade operacional. 

Além do bom desempenho das operações, os resultados do 2T21 foram muito influenciados 
pela contabilização de R$ 2 bilhões referentes a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e 
da COFINS.  A contabilização foi de R$ 1.609 milhões em Outras Receitas Operacionais 
(afetando o EBITDA) e mais R$ 904 milhões como Receitas Financeiras. 

 

Siderurgia: Este segmento teve um excelente resultado no 2T21 começando pelo salto no 
volume vendido em termos anuais e em relação ao trimestre anterior.  O melhor desempenho 
nas vendas foi no mercado interno (1.250 mil toneladas), 7,1% acima do trimestre anterior e 
120,8% maiores que no 2T20. 

 

Os preços foram fundamentais para o resultado do trimestre, com altas em reais de 90,0% em 
doze meses e 32,3% durante o 2T21.  As margens poderiam subir mais se não fosse a forte alta 
dos custos.  O cash cost por tonelada (R$ 3.827/t) subiu 21,4% no trimestre e 47,5% em doze 

Usiminas - Resultados Trimestrais
R$ milhões 2T20 1T21 2T21 2T21/1T21 2T21/2T20

Receita Líquida 2.425 7.066 9.596 35,8% 295,8%

Lucro Bruto 279 2.463 3.642 47,9% 1205,6%

Margem bruta 11,5% 34,9% 38,0% 3,1 pp 26,4 pp

EBITDA Ajustado 192 2.420 5.066 109,3% 2543,3%

Margem EBITDA 7,9% 34,2% 52,8% 18,5 pp 44,9 pp

Resultado Financeiro 281 -376 1.332 - 373,3%

Lucro Líquido -467 932 4.168 347,3% -

Fonte: Usiminas

Usiminas - Resultados Siderurgia
R$ milhões 2T20 1T21 2T21 2T21/1T21 2T21/2T20

Vendas de Aço - mil ton. 608 1.254 1.315 4,9% 116,3%

Preço Médio Aço - R$/t. 3.095 4.606 5.881 27,7% 90,0%

Preço Médio Aço - US$/t. 575 840 1.112 32,3% 93,4%

EBITDA -102 1.261 3.436 172,5% -

EBITDA por tonelada - 1.006 2.613 159,8% -
Fonte: Usiminas
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meses, por conta das elevações nos preços das placas adquiridas de terceiros, dos minérios e 
do carvão. 

 

 

Fonte: Usiminas 

Mineração: Maiores volumes e preços permitiram um excelente resultado neste segmento no 
2T21.  Os preços médios em dólares do minério vendido saltaram 170,7% em doze meses e 
38,6%.  No volume, o crescimento total foi de 8,0% em relação ao 2T20, com incremento de 
23,4% nas exportações neste período. 

 

 

Fonte: Usiminas 

Os custos da mineração também subiram no 2T21, com alta de US$ 1/t no cash cost para US$ 
17/t, devido aos maiores preços dos insumos para produção.  Vale citar que US$ 0,3/t deste se 
custo se refere às plantas de beneficiamento paralisadas. 
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Figura 1: Cash Cost da Siderurgia 

Figura 2: Vendas Trimestrais de Minério de Ferro 
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A dívida acabou: A forte geração operacional levou a Usiminas a uma posição de caixa líquido 
ao final do 2T21 (R$ 220 milhões), contra uma dívida liquida de R$ 3,7 bilhões doze meses 
atrás.  Isso ocorreu mesmo com o forte aumento no capital de giro (R$ 2,0 bilhões) no trimestre, 
cujo valor total foi 41,6% maior que no trimestre anterior.  Os investimentos no trimestre 
também subiram muito (40,2%) para R$ 345 milhões. 

Adicionando à dívida os Títulos a Pagar das operações de Forfaiting (R$ 763 milhões) e o 
Passivo Atuarial (R$ 1.560 milhões), o endividamento líquido no 2T21 seria de R$ 2,1 bilhões. 

 

 

 

Usiminas - Resultados Mineração
R$ milhões 2T20 1T21 2T21 2T21/1T21 2T21/2T20

Vendas de Minério - mil tons. 1.902 1.949 2.054 5,4% 8,0%

Preço Médio Minério - R$/t. 392 759 1.015 33,7% 158,7%

Preço Médio Minério - US$/t. 71 138 192 38,6% 170,7%

EBITDA 381 1.079 1.489 38,0% 291,3%

EBITDA por tonelada 200 554 725 30,9% 262,4%

Fonte: Usiminas

Usiminas - Endividamento
R$ milhões 2T20 1T21 2T21 2T21/1T21 2T21/2T20

Moeda Nacional 2.072 2.009 2.033 1,2% -1,9%

  - Curto Prazo 43 12 38 221,7% -11,6%

  - Longo Prazo 2.029 1.997 1.996 -0,1% -1,6%

 Moeda Estrangeira 4.152 4.266 3.800 -10,9% -8,5%

  - Curto Prazo 116 53 106 97,6% -

  - Longo Prazo 4.037 4.213 3.694 -12,3% -8,5%

Dívida Bruta 6.224 6.275 5.833 -7,0% -6,3%

Caixa 2.506 4.601 6.053 31,6% 141,5%

Dívida Líquida 3.717 1.674 -220 -113,2% -105,9%

      

Dívida Líquida/EBITDA 2,2x 0,3x - - -

Fonte: Usiminas
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Usiminas - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Receita Líquida 14.949 16.088 34.995 31.228 28.672
Lucro Bruto 1.875 3.257 12.551 7.531 6.528
Despesas Operacionais -1.103 -488 -144 -1.636 -1.607

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -715 -825 -1.090 -1.091 -1.131
Outras Rec. (Desps) Operacionais -387 337 946 -545 -476

Resultado Operacional (EBIT) 772 2.769 12.408 5.895 4.921
Result. Financ. Líquido -510 -1.082 742 -374 -154
Equivalência Patrimonial 181 160 182 199 207

Resultado Antes do I. R e C. Social 443 1.846 13.331 5.720 4.975
I.R e Contr. Social -66 -554 -3.812 -1.716 -1.492

Resultado Líquido 213 673 8.543 3.656 3.179
Lucro por Ação 0,17 0,54 6,82 2,92 2,54
EBITDA 1.973 3.194 13.511 6.991 6.093
Margem Bruta 12,5% 20,2% 35,9% 24,1% 22,8%
Margem EBITDA 13,2% 19,9% 38,6% 22,4% 21,3%
Margem Líquida 1,4% 4,2% 24,4% 11,7% 11,1%
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 20/21:  
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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