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Resultados trimestrais e Revisão de Preço  

VALE 

4T20: Bons resultados operacionais afetados pelo acordo de Brumadinho; novo preço-
alvo 2021e 
 

Os resultados da Vale no 4T20 mostraram uma continuidade dos avanços operacionais, 
embora fortemente impactados por despesas adicionais referentes ao acordo de 
Brumadinho. Ainda assim, a empresa registrou US$ 739 milhões de lucro líquido no 
trimestre, acumulando US$ 4,9 bilhões em 2020, e revertendo o prejuízo de US$ 1,7 
bilhão do ano anterior. Na mesma data, foi anunciada a distribuição de proventos de 
~US$ 4,0 bilhões, equivalentes a R$ 4,26/ação, referentes ao 2º semestre/2020.  
 

Aproveitamos a divulgação dos resultados para incorporarmos novas premissas em 
nosso modelo, e apresentarmos nosso preço-alvo 2021e para VALE US de US$ 
23,50/ação e VALE3 de R$ 120,00/ação, com recomendação de Compra. 
 

Resultados 4T20. Após divulgar o divulgar o Relatório de Produção e Vendas do 4T20, 
a Vale apresentou os resultados do período, em que registrou uma receita de US$ 14,8 
bilhões (+37,2% t/t) e de US$ 40 bilhões no acumulado de 2020 (+6,5% em relação a 
2019, apesar de um volume de vendas ligeiramente menor do que no ano anterior). 
Destaque para o segmento de minerais ferrosos, cujas vendas foram de US$ 12,2 
bilhões no 4T20 (40,5% t/t), efeito conjunto de volumes de vendas 22,9% superiores e 
de preços favoráveis de minério de ferro. 
 

O EBITDA Ajustado foi de US$ 4,2 bilhões no 4T20, fortemente impactado pelas 
despesas adicionais relacionadas ao acordo de Brumadinho (~US$ 4,9 bilhões). No 
ano, o EBITDA Ajustado totalizou US$ 16,6 bilhões (+56,7% a/a), equivalente a uma 
margem de 41% (+12 p.p. a/a). O segmento de minerais ferrosos gerou um EBITDA de 
US$ 8,8 bilhões no 4T20 (+50% t/t) e US$ 21 bilhões no ano (+23,6% sobre 2019). Em 
metais básicos, a Vale também registrou um incremento expressivo de EBITDA, sendo 
US$ 1,1 bilhão no trimestre (+47,8% t/t) e US$ 3,0 bilhões em 2020 (+37,1% a/a). Cabe 
destacar que, embora não tenha efeito caixa, uma perda por impairment e baixa de 

ativos de carvão e níquel, principalmente, no valor de US$ 2,2 bilhões, contou 
negativamente no resultado da empresa. Ressalvados os efeitos negativos de 
Brumadinho e do impairment, a Vale continua demonstrando uma evolução de sua 
performance operacional e segue reforçando que o processo de retomada de 
capacidade de produção de minério de ferro está dentro do planejado.  
 

O lucro líquido no 4T20 foi de US$ 739 milhões e de US$ 4,9 bilhões em 2020, 
revertendo o prejuízo de US$ 1,7 bilhão do ano anterior. Com relação à alavancagem, a 
Vale encerrou 2020 com uma dívida líquida expandida de US$ 13,3 bilhões (vs. US$ 
14,5 bilhões no 3T20 e US$ 17,8 bilhões no final de 2019) e, embora acima da 
estimativa da Vale de US$ 11 bilhões para o fim de 2020 (em função dos compromissos 
adicionais de Brumadinho), a meta permanece em US$ 10 bilhões para o longo prazo.  
 

Dividendos. Além do montante de US$ 2,1 bilhões pagos em setembro/20 

(R$ 2,41/ação), a empresa anunciou, simultaneamente à divulgação de resultados, a 
distribuição de mais US$ 3,2 bilhões em dividendos e US$ 779 milhões de juros sobre o 
capital próprio referentes ao exercício 2020 (juntos, equivalentes a R$ 4,26/ação), a 
serem pagos no próximo dia 15/março. Assim, os proventos distribuídos no ano somam 
R$ 6,67/ação (yield de 6,8% sobre a cotação do último fechamento). Com a expectativa 
de forte geração de caixa para 2021, acreditamos que a empresa dará continuidade à 
política de distribuição, com pagamento potencial de US$ 8 bilhões para o exercício 
atual (yield de 9,3%, de acordo com nossas estimativas). 

 
Acordo de Brumadinho. Conforme divulgado anteriormente, a Vale assinou, no início 
de fevereiro/21, um acordo global de reparação de Brumadinho no valor total de R$ 37,7 
bilhões. A empresa já tinha realizado desembolsos e contabilizado provisões 
anteriormente, de forma que foi necessário registrar uma despesa adicional no resultado 
do 4T20 no valor de US$ 4,9 bilhões, que serão depositados em conta judicial e 
liberados ao longo dos próximos anos. Segundo a empresa, o acordo encerra as ações 
civis públicas, pois os autores dessas ações são signatários do documento.  
 
Reforço em ESG. A Vale segue enfatizando sua política de gestão de riscos, com 
metas de aumento de segurança das operações, e sua preocupação em eliminar as 
principais lacunas em relação às melhores práticas ESG. Para reforçar essa mensagem, 
recentemente foi aprovada a criação da Diretoria Executiva de Sustentabilidade                                
a ser chefiada por Maria Luiza Pinto (ex-diretora da Suzano, referência em aspectos 
ESG, com larga experiência no tema). Entendemos que se trata de um passo acertado 
da companhia e coerente com a relevância que a Vale e o mercado têm dado ao tema. 

 

VALE3 

Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E (R$) 120,00 

Preço-alvo - 2021E (US$) 23,50 

Último preço – 01/03021 (R$) 98,57 

Último preço – 01/03021 (US$) 17,53 

Potencial de Valorização (R$) 21,7% 

Potencial de Valorização (US$) 34,1% 

 
 

Dados de Mercado     

 em 01/03/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 505.685 

Variação 1 mês % 7,5% 

Variação 2021 % 12,7% 

Variação UDM % 131,8% 

Min. 52 sem. R$ 32,73 

Máx. 52 sem. R$ 102,32 

 

 
 

Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

EV/EBITDA  2,4 2,8 3,3 

LPA (US$)  4,3 3,6 2,9 

P/L  3,9 4,7 5,9 

Dividend Yield  9,3% 7,8% 6,5% 

Fonte: Economatica e BB Investimentos, considerando 
EV corrente 
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Desempenho das ações e revisão de preço 

 
Apesar de acumularem ganhos de 12,7% em 2021 e 131,8% nos últimos 12 meses, os papéis da Vale 
seguem sendo negociados a múltiplos inferiores aos pares internacionais (BHP e Rio Tinto), e ao próprio 
patamar histórico de VALE3 desde o evento de Brumadinho. Com a assinatura do acordo, combinada 
com o cenário favorável para o setor de mineração, acreditamos que a empresa será gradativamente 
melhor avaliada pelo mercado, contribuindo para uma valorização ao longo do ano. Além disso, a 
perspectiva de distribuição de proventos de forma consistente aumenta a atratividade do ativo, 
incrementando o potencial retorno total ao acionista. 
 
Tese de Investimento. Nossa tese de investimento para a Vale considera: (i) a retomada econômica 
global, com a China mostrando consistente demanda; (ii) preços de minério de ferro mais altos do que 
projetados anteriormente; (iii) a perspectiva de continuidade de retomada da capacidade produtiva de 400 
Mtpa de minério de ferro; (iv) melhor visibilidade dos impactos financeiros de Brumadinho, após o acordo 
celebrado recentemente (balanço mais “limpo”); (v) demonstração contínua da empresa de preocupação 

com os aspectos de segurança e ambiental, embora ainda esteja perseguindo o fechamento de diversas 
lacunas identificadas; e (vi) maiores retornos diante do pagamento consistente de dividendos.  
 
Riscos. Dentre principais os riscos que podem afetar nossas projeções, destacamos: (i) recuperação 
econômica global aquém do esperado; (ii) queda significativa nos preços internacionais de minério de 
ferro; (iii) um possível, porém improvável, aumento do consumo de produtos de baixa qualidade, 
reduzindo a margem futura; (iv) pressão nas margens das siderúrgicas chinesas, o que poderia afetar os 
prêmios pagos por qualidade; (v) novos eventos de rompimento de barragem, embora vejamos isso como 
improvável; e (vi) falha em proceder com sua estratégia para os ativos de metais básicos e carvão.  
 
Premissas do BB-BI. Com relação aos volumes de produção, assumimos para minério de ferro 315 Mt e 
353 Mt para 2021 e 2023, respectivamente. Estamos assumindo em nosso modelo valores médios de 
minério de ferro de ~US$ 137,5/t em 2021e (vs. US$ 104,1 anterior), estabilizando em US$ 70/t a partir de 
2025, quando a relação oferta x demanda deverá ter um maior equilíbrio.  
  

Principais Indicadores 
2020 

2021e  2022e 
2022e 2023e 

US$ milhões Anterior Novo Δ %  Anterior Novo Δ % 

Receitas 40.018 41.107 52.894 28,7%  37.982 47.696 25,6% 47.696 43.951 

EBIT 10.844 18.821 27.704 47,2%  14.623 22.987 57,2% 22.987 18.734 

EBITDA 16.589 24.133 30.601 26,8%  20.176 26.132 29,5% 26.132 22.105 

Dívida Bruta 13.360 13.380 14.459 8,1%  12.877 13.896 7,9% 13.896 13.356 

Dívida Líquida Expandida1 13.334 - -4.261 -  - -12.665 - -19.221 -23.419 

Margem Bruta (%) 52,4% 54,1% 62,2% 8,1 p.p.   46,0% 55,5% 9,5 p.p. 55,5% 49,6% 

Margem EBITDA (%) 41,5% 58,7% 57,9% -0,8 p.p.  53,1% 54,8% 1,7 p.p. 54,8% 50,3% 

Margem Líquida (%) 12,2% 29,5% 42,1% 12,6 p.p.  20,9% 38,9% 18, p.p. 38,9% 33,5% 

ROE (%) 14,0% 24,8% 42,1% 17,3 p.p.  15,4% 28,8% 13,4 p.p. 28,8% 20,1% 

EV/EBITDA 4,4x 3,1x 2,4x -0,7x  3,7x 2,8x -0,9x 2,8x 3,3x 

LPA 0,95 2,37 4,34 83,3%  1,55 3,61 133,1% 3,61 2,87 

Dívida Líquida / EBITDA 0,0x -0,1x -0,5x -0,4x   -0,3x -0,8x -0,5x -0,8x -1,2x 

(1) A Dívida Líquida Expandida inclui outras obrigações e compromissos relevantes. 
 

Estimativas   Valuation  

Valor da Companhia (US$ milhões)      106.619     

PV do FCFF              64.959   Beta                          1,1  

PV do Valor Terminal               41.660   D/(D+E) alvo 30% 

Dívida Líquida                14.014   WACC 11,4% 

Valor para o Acionista             120.633   Taxa Livre de Risco 1,4% 

N. Ações (milhões)                  5.130   Prêmio de Mercado 7,6% 

Preço-alvo VALE3 (R$) – 2021e                   120,0   Perpetuidade 3,0% 

Preço-alvo VALE US (US$) – 2021e                   23,50     

Fonte: BB Investimentos 
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DRE      

US$ milhões 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Receita líquida 40.018 52.894 47.696 43.951 39.491 

(-) CPV (19.038) (19.987) (21.242) (22.169) (22.755) 

Lucro Bruto 20.980 32.908 26.454 21.782 16.737 

(-) SG&A      

    (-) Vendas e Administrativas (554) (721) (644) (600) (547) 

    (-) P&D (443) (721) (602) (511) (459) 

    (-) Desp. Pré-Operacionais e de Parada (887) (533) (480) (443) (398) 

    (-) Relacionadas a Brumadinho (5.257) (2.291) (954) (791) (632) 

    (-) Outras (752) (938) (786) (703) (612) 

    (-/+) Impairment (2.243) - - - - 

EBIT 10.844 27.704 22.987 18.734 14.090 

(+) Resultado Financeiro (5.874) (3.099) (1.960) (1.601) (906) 

EBT 4.970 24.605 21.027 17.133 13.184 

(-) Impostos (438) (2.788) (2.912) (2.804) (2.490) 

(+) Minoritários 350 463 417 384 345 

Resultado Líquido 4.882 22.280 18.532 14.713 11.039 

 

Balanço Patrimonial Sintético      

US$ milhões 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Ativos        92.007        113.859        123.617         131.185        136.164  

Ativo Circulante        24.403         38.629          45.217          50.251          52.951  

Ativo Não Circulante         15.129          19.870         20.404          20.931          21.434  

Investimentos        52.475         55.360         57.996         60.002          61.779  

Passivo + Patrimônio Líquido        92.007        113.859        123.617         131.185        136.164  

Passivo Circulante         14.594          18.367          16.629          15.366          13.872  

Passivo Não Circulante        42.592         42.575         42.553         42.538          42.512  

Patrimônio Líquido         34.821          52.917         64.435          73.281          79.781  

 

Fluxo de Caixa Livre para a Firma      

US$ milhões  2021e 2022e 2023e 2024e 

EBIT 27.704 22.987 18.734 14.090 

(-) IR & CS sobre o EBIT -9.419 -7.816 -6.370 -4.791 

NOPLAT 18.285 15.172 12.365 9.299 

(+) D&A 2.615 2.864 3.094 3.324 

(-) Capex -5.500 -5.500 -5.100 -5.100 

(-/+) Variação do capital de Giro 1.835 -237 -175 -109 

(=) FCFF  17.235 12.298 10.183 7.414 

 

Múltiplos     

 2021e 2022e 2023e 2024e 

EV / EBITDA (EV corrente)  2,4 2,8 3,3 4,1 

LPA 4,3 3,6 2,9 2,2 

P / L 3,9 4,7 5,9 7,9 

P / BV 1,6 1,3 1,2 1,1 

Dividend Yield 9,3% 7,8% 6,5% 5,0% 

ROE 42,1% 28,8% 20,1% 13,8% 

ROA 19,6% 15,0% 11,2% 8,1% 

Fonte: BB Investimentos  
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Mary Silva - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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