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Resultados trimestrais e Revisão de Preço 

 USIMINAS  
1T21: novos recordes de receita e EBITDA; novo preço-alvo
 
Os resultados do 1T21 apresentados pela Usiminas foram novamente bastante 
robustos e acima de nossas estimativas. A companhia tem refletido em seus 
números o cenário favorável para siderurgia e mineração, com demanda aquecida e 
preços altos, e bateu novo recorde trimestral de receita líquida (R$ 7,1 bilhões) e 
EBITDA Ajustado (R$ 2,4 bilhões, margem de 34%).  
 

Aproveitamos a divulgação dos resultados para incorporar os números do 1T21 em 
nosso modelo, o que nos levou a um novo preço-alvo 2021e para USIM5 de 
R$ 23,00/ação. Mesmo diante de números mais robustos, entendemos que a maior 
parte do potencial de valorização já foi precificada no rally recente observado nos 
papéis, razão pela qual mantemos nossa recomendação Neutra.  
 

Altos preços de minério de ferro compensam produção sazonalmente menor. O 
volume de produção de minério de ferro foi de 2,0 Mt (-11,2% t/t e +8,2% a/a), refletindo 
a sazonalidade do período de chuvas e paradas programadas para manutenção. As 
vendas acompanharam a menor produção, ficando em 1,9 Mt (-14,3% t/t), mas foram 
compensadas por preços de minério de ferro superiores, de forma que a receita líquida 
do segmento atingisse R$ 1,5 bilhão (+4,7% t/t), representada majoritariamente pelas 
exportações (78%). O EBITDA Ajustado do segmento atingiu R$ 1,1 bilhão (+12,5% t/t e 
recorde trimestral), com margem de 73% (+5,1 p.p. em relação ao 4T20, mesmo com 
volume de produção mais baixo e, portanto, menor diluição de custos fixos).  
 

Bom momento da siderurgia traz crescimento e alta rentabilidade. As unidades de 
siderurgia operaram a todo vapor no 1T21, alcançando uma produção de laminados de 
1,3 Mt (+13,0% t/t). As vendas tiveram volume semelhante, o que representa um 
crescimento de 10,2% t/t, com incremento em todos os segmentos, principalmente o 
automotivo, cujo volume cresceu 15% t/t. Vale destacar que, mesmo com o anúncio de 
novas interrupções de produção, a indústria automotiva manteve os pedidos de aço e, 
assim, evoluiu para uma recomposição parcial de estoques de matérias-primas. Outro 
ponto importante é que, no caso do aço, o mercado interno tem representado a maioria 
absoluta das vendas (93% no 1T21), e a empresa reforçou que continuará priorizando 
atender a indústria local, mas sem deixar de capturar oportunidades de exportações, 
dado que os preços internacionais de aço estão superiores. Ainda com relação aos 
volumes, vale destacar, por fim, que empresa prevê que a demanda seguirá aquecida 
no 2T21, e divulgou guidance (estimativa) de vendas de 1,2-1,3 Mt para o período.  
 
A receita líquida do segmento atingiu R$ 5,8 bilhões (36,8% t/t), potencializada por 
preços de venda 23,6% maiores, em função dos reajustes implementados. Apesar do 
aumento de custos, tanto de matérias-primas como de uma maior compra de placas de 
terceiros, a empresa registrou um EBITDA Ajustado trimestral também recorde de R$ 
1,3 billhão (114,2% t/t), com margem de 21,8% (+ 7,9 p.p. sobre o 4T20).  
 
Soluções Usiminas ganhando relevância no resultado. A unidade de transformação 
de aço, que consolida os negócios de distribuição, serviços e tubos, também apresentou 
forte crescimento de vendas, com receita líquida de R$ 1,7 bilhão (+26,7% t/t), que 
combina um incremento de 6,5% no volume com preços de venda superiores. O 
EBITDA Ajustado foi de R$ 248 milhões (+80,3% t/t), recorde trimestral apresentado 
pela unidade, com margem de 14,4% (+4,4 p.p sobre o 4T20). A companhia lançou 
recentemente sua plataforma de vendas online, que marca o início do processo de 
digitalização para ampliar o acesso ao varejo.  
 
Desempenho financeiro e alocação de capital.  O resultado financeiro foi negativo em 
R$ 376 milhões, impactado negativamente pela variação cambial (vs. R$ 224 milhões 
positivos no 4T20, refletindo variação cambial positiva e efeitos de impairment -
reavaliação de ativos). Apesar de não ter efeito caixa, comprometeu parte da alta 
rentabilidade operacional, levando a um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão (-37% t/t).  
 
Vale pontuar que houve um aumento expressivo no capital de giro no trimestre (R$ 
4,9 bilhões, R$ 2 bilhões acima do 4T20), reflexo de maiores valores de estoques e 
contas a receber, em função do aumento de volumes e de custos de matérias-primas. A 
empresa acredita que o patamar elevado deverá se repetir no 2T21, pelas mesmas 
razões.  
 
Ainda assim, a Usiminas apresentou forte geração de caixa operacional, que contribuiu 
para a manutenção do nível de alavancagem do trimestre anterior (0,3x EBITDA), 
apesar de uma dívida líquida 51,5% superior à do 4T20 (R$ 1,7 bilhão).  

USIM5 

Recomendação Neutra 

Preço-alvo - 2021E (R$) 23,00 

Último preço – 22/04/2021 (R$) 22,21 

Potencial de Valorização (R$) 3,6% 

 
 
Dados de Mercado     

 em 22/04/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 28.534 

Variação 1 mês % 33,4% 

Variação 2021 % 52,0% 

Variação UDM % 370,9% 

Min. 52 sem. R$ 4,13 

Máx. 52 sem. R$ 22,59 

 

 
 
Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

     

EV/EBITDA  4,2 6,7 7,4 

LPA (R$)  2,91 1,39 1,09 

P/L  7,6 15,9 20,5 

Dividend Yield  2,9% 1,4% 1,1% 

Fonte: Economatica e BB Investimentos, considerando 
EV corrente 
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A principal estratégia da empresa com relação à alocação de capital é financiar os investimentos com a 
geração de caixa. O Capex foi de R$ 239 milhões no 1T21, e o guidance para o ano foi mantido (R$ 1,5 
bilhão). Apesar de não divulgar estimativa de investimentos para os anos seguintes, a empresa entende 
que o patamar de desembolsos anuais será superior ao dos últimos períodos. Para isso, pretende manter 
a alavancagem em nível reduzido, pois entende que, pela natureza cíclica de seus negócios, precisa ter 
uma posição de endividamento confortável, que permita que continue implementando seus investimentos. 
Assim, mesmo diante de uma posição de caixa fortalecida, não é esperada alteração na política atual de 
dividendos, que prevê a distribuição de 25% do lucro. 
 
Desempenho das ações e revisão de preço 
 
As ações da Usiminas têm apresentado uma das melhores performances na B3 em 2021 até o momento. 
Acreditamos que a forte alta do papel seja reflexo (i) do cenário favorável para siderurgia no mercado 
interno, com a demanda se mostrando aquecida mesmo diante de uma retomada da indústria mais lenta 
do que o esperado; (ii) dos sucessivos reajustes de preços de aço, que poderão se estender pelo 2T21, 
bem como preços internacionais elevados; (iii) da expectativa de manutenção de demanda e preços 
elevados para minério de ferro; e (iv) da taxa de câmbio favorável. 
 
Diante da expectativa de continuidade do cenário favorável para o 2T21, atualizamos nosso valuation 
incorporando os resultados recentes e novas premissas de preços e volumes. Entendemos que o patamar 
atual do preço da ação já está precificando as perspectivas positivas para o setor e para a empresa nos 
próximos meses. Com a revisão, nosso novo preço-alvo 2021e para USIM5 ficou em R$ 23,00/ação e, 
portanto, mantemos a recomendação Neutra. 
 
Tese de Investimento. Nossa tese de investimento para a Usiminas continua considerando: (i) demanda 
por aço no mercado interno aquecida em 2021, em função da recuperação da indústria; (ii) segmento de 
mineração deve continuar altamente rentável no curto prazo, diante de preços favoráveis de minério de 
ferro; (iii) posição relevante da companhia nos segmentos de atuação, com operações integradas; e (iv) 
disciplina financeira da empresa e redução da alavancagem, fatores que fortalecem a posição da 
Usiminas frente aos concorrentes, bem como propiciam um ambiente positivo para seus investimentos. 
 
Riscos. Dentre principais os riscos que podem afetar nossas projeções, destacamos: (i) recuperação 
econômica aquém do esperado; (ii) queda significativa nos preços internacionais de minério de ferro no 
curto prazo; e (iii) mudança abrupta na dinâmica global do setor, que afete o movimento de comércio 
exterior das commodities. 
 

Principais Indicadores 
2020 

2021e  2022e 
2022e 2023e 

R$ milhões Anterior Novo Δ %  Anterior Novo Δ % 

Receita Líquida 16.088 18.901 23.563 24,7%   18.042 22.196 23,0% 21.191 21.020 

CPV 12.832 14.928 16.232 8,7%   15.270 17.699 15,9% 17.205 17.044 

Lucro Bruto 3.256 3.972 7.331 84,5%   2.772 4.497 62,2% 3.987 3.976 

EBIT 2.769 2.671 5.842 118,7%   1.557 3.036 95,0% 2.617 2.641 

EBITDA  3.194 3.918 6.981 78,2%   2.803 4.332 54,5% 3.936 3.999 

Margem EBITDA (%) 19,9% 20,7% 29,6% 0,4 p.p.   15,5% 19,5% 0,3 p.p. 18,6% 19,0% 

Lucro Líquido 1.292 1.755 3.652 108,1%   1.755 1.747 -0,5% 1.360 1.372 

Dívida Bruta 5.973 5.945 5.945 0,0%   5.917 5.917 0,0% 5.889 5.861 

Dívida Líquida 1.105 1.556 164 -89,5%   861 -704 -181,8% -1.868 -3.021 

Dívida Líquida / EBITDA 0,3x 0,4x 0,0x -37,4x   0,3x -0,2x -46,9x -0,5x -0,8x 

 
 
Estimativas   Valuation  

Valor da Companhia (R$ milhões)        30.552     

PV do FCFF               12.498   Beta                          1,1  

PV do Valor Terminal               18.054   D/(D+E) alvo 35% 

Dívida Líquida                    406   WACC 11,1% 

Valor Patrimônio               30.146   Taxa Livre de Risco 1,3% 

N. Ações (milhões)                  1.307   Prêmio de Mercado 7,7% 

Preço-alvo USIM5 (R$) – 2021e                 23,00   Perpetuidade 3,0% 

Fonte: BB Investimentos 
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Múltiplos     

 2021e 2022e 2023e 2024e 

EV / EBITDA (corrente)  4,2 6,7 7,4 7,3 

LPA 2,91 1,39 1,09 1,10 

P / L 7,6 15,9 20,5 20,3 

P / BV 1,4 1,3 1,3 1,2 

Dividend Yield 2,9% 1,4% 1,1% 1,1% 

ROE 18,5% 8,3% 6,1% 5,9% 

ROA 17,2% 8,7% 7,3% 7,2% 

 

 
Fluxo de Caixa Livre para a Firma 

     

R$ milhões  2021e 2022e 2023e 2024e 

EBIT 5.842 3.036 2.617 2.641 

(-) IR & CS sobre o EBIT -1.986 -1.032 -890 -898 

NOPLAT 3.856 2.004 1.727 1.743 

(+) D&A 1.116 1.157 1.197 1.237 

(-) Capex -1.127 -1.131 -1.131 -1.117 

(-/+) Variação do capital de Giro -1.564 -428 120 43 

(=) FCFF  2.280 1.601 1.914 1.906 

 

DRE      

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

Receita líquida 16.088 23.563 22.196 21.191 21.020 

(-) CPV 12.832 16.232 17.699 17.205 17.044 

Lucro Bruto 3.256 7.331 4.497 3.987 3.976 

(-) SG&A 488 1.489 1.460 1.369 1.335 
EBIT 2.769 5.842 3.036 2.617 2.641 

(+/-) Resultado Financeiro -923 -593 -511 -640 -634 

EBT 1.846 5.248 2.526 1.977 2.007 

(-) Impostos -554 -1.597 -778 -617 -634 

Resultado Líquido 1.292 3.652 1.747 1.360 1.372 

 

Balanço Patrimonial Sintético      

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

Ativos 29.952 33.876 34.869 35.769 36.847 

Ativo Circulante 11.830 14.973 15.827 16.636 17.682 

Ativo Não Circulante 4.295 4.697 4.861 5.019 5.170 

Investimentos, Imobilizado, Intangível 13.827 14.206 14.181 14.115 13.994 

Passivo + Patrimônio Líquido 29.952 33.876 34.869 35.769 36.847 

Passivo Circulante 4.479 5.145 4.730 4.522 4.486 

Passivo Não Circulante 8.635 8.938 9.014 9.085 9.152 

Patrimônio Líquido 16.838 19.793 21.125 22.162 23.208 

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. 
 
  



Disclaimer 
 
 

 
 
 
 

5 / 5 

BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI 

e-mail: pesquisa@bb.com.br 

 +55 (11) 4298 7000 

 

       

Diretor   Gerente Executivo   BB Securities - London 

Francisco Augusto Lassalvia  Alfredo Savarego    4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St. 

      EC2N 1ER – London – UK 

Gerentes da Equipe de Pesquisa         +44 (20) 7367 5800 

Estratégia - Wesley Bernabé, CFA   Análise de Empresas - Victor Penna       

wesley.bernabe@bb.com.br  

 victor.penna@bb.com.br  

   Managing Director  

      Juliano Marcatto de Abreu julianomarcatto@bb.com.br 

Renda Variável        Head of Sales and Trading  

Açúcar e Etanol  Óleo e Gás    Henrique Catarino henrique.catarino@bb.com.br 

Daniel Cobucci  Daniel Cobucci    Syndicate  

cobucci@bb.com.br  cobucci@bb.com.br    Daniel Bridges  daniel.bridges@bb.com.br 

Agronegócios, Alimentos e Bebidas  Papel e Celulose    Trading  

Mary Silva  Mary Silva    Bruno Fantasia             bruno.fantasia@bb.com.br 

mary.silva@bb.com.br  

 mary.silva@bb.com.br  

   Gianpaolo Rivas   gianpaolo.rivas@bb.com.br 

Luciana Carvalho  Siderurgia e Mineração      

luciana_cvl@bb.com.br  Mary Silva      

Bancos e Serviços Financeiros  mary.silva@bb.com.br  

     

Rafael Reis  Transporte e Logística      

rafael.reis@bb.com.br  

 Renato Hallgren      

Bens de Capital  renatoh@bb.com.br      

Catherine Kiselar  Utilities    Banco do Brasil Securities LLC - New York 

ckiselar@bb.com.br  Rafael Dias    535 Madison Avenue, 33th Floor  

Educação  rafaeldias@bb.com.br  

   New York City, NY 10022 - USA 

Melina Constantino  Varejo     (Member: FINRA/SIPC/NFA) 

mconstantino@bb.com.br  

 Georgia Jorge      

Imobiliário  georgiadaj@bb.com.br  

   Managing Director  

Kamila Oliveira  Richardi Ferreira    Andre Haui  andrehaui@bb.com.br 

kamila@bb.com.br  

 richardi@bb.combr  

   Institutional Sales  

      Michelle Malvezzi  m.malvezzi@bb.com.br 

      Fabio Frazão fabio.frazao@bb.com.br  

        

Macroeconomia e Estratégia de Mercado  Renda Fixa      

Hamilton Moreira Alves  Renato Odo      

hmoreira@bb.com.br  

 renato.odo@bb.com.br  

     

Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos      

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

     

Richardi Ferreira        

richardi@bb.combr  

       
       

Equipe de Vendas         

Gerente - Henrique Reis  Contatos     

henrique.reis@bb.com.br  bb.distribuicao@bb.com.br  

     
  acoes@bb.com.br  

     

Denise Rédua de Oliveira        

Eliza Mitiko Abe        

Fábio Caponi Bertoluci        

Marcela Andressa Pereira        

Pedro Gonçalves        

Sandra Regina Saran        

 


