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Empresa Ticker

Cotação Variação %* Preço-alvo 
BB-BI
2021E

Potencial 
de 

Valorização 
(%)

Recomendação
30/06/21 No mês No ano 12 meses

VALE VALE3 113,25 0,6% 29,5% 70,9% 120,00 6,0% Compra

CSN CSNA3 43,99 -2,1% 38,1% 126,0% 49,00 11,4% Compra

USIMINAS USIM5 19,10 -3,8% 30,7% 54,9% 23,00 20,4% Neutra

GERDAU GGBR4 29,61 -10,1% 21,1% 24,0% 32,00 8,1% Compra

IBOVESPA IBOV 126.802 0,5% 6,5% 2,9% 140.000 10,4% -

Junho/2021

Dados de mercado

Desempenho no mês

Fonte: Bloomberg. | *Fechamento de 30/06/2021

Em junho, as ações das siderúrgicas recuaram, em parte pela realização de ganhos dos investidores frente 
à forte valorização acumulada dos papéis, e diante da perspectivas de estabilidade nos preços de aço. 
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% a/a Mt

Mt Mt - Posição semanal

Panorama setorial –Mineração

Cenário - China PIB e Produção Industrial China Produção x Consumo de aço na China

Importações de MF pela China Estoques totais de MF na China

Fonte: Bloomberg, World Steel Association, BB Investimentos. 

O PIB e atividade industrial na China permanecem avançando em ritmo acelerado, mantendo as 
perspectivas favoráveis para o mercado mundial de minério de ferro.
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O PIB da China no segundo trimestre de 2021 
avançou 7,9% sobre o mesmo período do ano 
anterior. O crescimento foi inferior aos 18,3% 
registrado no primeiro trimestre, em função 
da base mais alta de comparação – em 
junho/2020 a atividade econômica no país já 
apresentava recuperação frente à forte 
retração do trimestre anterior. 

A produção de aço bruto no país foi recorde 
em junho, com 99,5 Mt (+7,8% a/a). Apesar 
de uma leve redução com relação a maio, o
consumo aparente foi de 94,2 Mt (+5,0% 
a/a). Menores volumes de importações de 
minério de ferro contribuíram para a redução 
dos estoques. Assim, as perspectivas são de 
um aumento das importações à frente, para 
reabastecimento.
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Os embarques brasileiros de MF tiveram um 
forte incremento no mês de junho, com volume 
de 33,7 Mt, aumento de 26, 9% em relação a 
maio, somando US$ 5,1 bilhões. O acumulado 
do primeiro semestre é de 167,2 Mt, +15,3% 
sobre o mesmo período do ano anterior, com 
receita de US$ 21,4 bilhões (+125,5% a/a).

US$/t Mt

Base 100 – jul/19 (cotações em US$)

Panorama setorial –Mineração

Preços de MF se mantém elevados Preços de minério de ferro Exportações brasileiras

MF x Vale x CSN Brasil

Fonte: Bloomberg, BB Investimentos. 

Os preços de minério de ferro continuam em patamares elevados, mesmo diante da tentativa da 
China de aumentar a oferta no país, a partir da venda das reservas nacionais da commodity.
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Em junho, o governo chinês anunciou que 
venderia parte das reservas nacionais de MF para 
as siderúrgicas do país. Apesar de os volumes não 
terem sido informados e, portanto 
impossibilitando mensurarmos os impactos nas 
importações de MF do país, a medida é mais uma 
iniciativa da China em direção à tentativa de 
controlar ou conter o avanço dos preços, ao 
menos no curto prazo. 

Ainda assim, o ritmo acelerado da siderurgia nos
principais mercados, como China, EUA e Europa, 
sustentou os preços acima dos US$ 200/t durante 
todo o mês de junho. 

Acreditamos que, diante da demanda aquecida,
os preços de MF ainda continuarão elevados, mas 
à medida que os estoques forem recompostos, 
os preços retornarão gradualmente.
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US$/t % Variação mensal

Laminado a quente - US$/t Índice 0-100

Panorama setorial – Siderurgia

Preços de aço seguem elevados Preços de Aço - EUA ∆ Preços ao Produtor Metalurgia1 - Brasil  

Preços de Aço - China Confiança da Indústria do Aço - Brasil

Fonte: IBGE, Bloomberg, , Instituto Aço Brasil – IABR, BB Investimentos. (1) IPP inclui produtos siderúrgicos e materiais não ferrosos (cobre, ouro e 
alumínio).

Preços de aço continuaram avançando nos EUA, enquanto na China as altas passaram a se reverter. 
No Brasil, novos reajustes dos preços de aço começam a mostrar sinais de arrefecimento. 
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Os preços internacionais de aço tiveram 
desempenho misto nos principais mercados. Nos 
EUA, a bobina laminada à quente seguiu 
renovando a máxima histórica acima de US$ 
1.800/t, alta de 8,7% no mês e de 80,1% no 
acumulado do ano. O preço de sucata no país 
também segue crescente, acumulando alta de 
41,9% no ano. Já na China, após a forte escalada 
desde o final de 2020, os preços da bobina 
recuaram 5,5% em junho, o que pode sugerir que 
novos repasses pela indústria siderúrgica ao 
restante da cadeia deverão ser mais desafiadores. 

No Brasil, o Índice de Preços ao Produtor da 
Metalurgia teve uma variação de 3,54% em maio 
(dado mais recente), acumulando +31,85% em 
2021. A confiança do empresário recuou em 
junho, após dois meses de crescimento, com os 
empresários do setor reduzindo suas
expectativas para os próximos seis meses.
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Panorama setorial – Siderurgia

Produção industrial e nível de utilização da capacidade
Índice sem ajuste sazonal (Base 100: 2012)

Produção física industrial –Máquinas e veículos

Índice sem ajuste sazonal (Base 100: 2012)

Produção física industrial – Construção e máquinas agrícolas

Fonte: IBGE, BB Investimentos. 

Após retração desde fevereiro, a produção industrial no Brasil avançou 1,4% em maio. Destaque
positivo para a produção de bens de capital para a categoria de veículos.
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Kton

Panorama setorial – Siderurgia

Produção x consumo aparente de aço no Brasil

No Brasil, a produção siderúrgica foi de 3,2 Mt de aço bruto em maio 
(+2,8% m/m), com 2/3 do volume direcionado para as vendas internas. As 
importações vêm se intensificando e representaram 22% do consumo 
aparente do mês de maio.

As altas acumuladas nos preços do aço têm levado alguns setores 
consumidores a pleitearem ao governo uma redução nas alíquotas de 
importação, possibilidade que foi sinalizada em 14 de julho pelo ministro 
Paulo Guedes, junto com o anúncio de um possível acordo do governo com 
as siderúrgicas para conter novos reajustes nos preços de aço. 

Cenário para a indústria siderúrgica brasileira

mai/21 abr/21 m/m mai/20 a/a
Produção de aço bruto 3.160 3.073 2,8% 2.256 40,1%

Aços planos 1.452 1.345 8,0% 754 92,6%
Aços longos 996 923 7,9% 678 46,8%

Vendas de planos (mercado interno) 2.116 1.944 8,8% 1.217 73,9%
Vendas de longos (mercado interno) 935 646 44,6% 967 -3,3%
Exportações 746 832 -10,3% 849 -12,2%
Importações 550 356 54,8% 150 267,7%

Kton

Indústria brasileira de aço

Fonte: Bloomberg, World Steel Association, Instituto Aço Brasil – IABR, BB Investimentos.

A produção e consumo de aço seguem em trajetória ascendente no Brasil, com a produção local atendendo 
principalmente o mercado interno. As importações continuam aumentando e representaram 22% do consumo.
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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.

Disclaimer
Informações relevantes
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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:

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
Informações relevantes
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Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa

Francisco Augusto Lassalvia Alfredo Savarego Estratégia – Wesley Bernabé, CFA Análise de Empresas - Victor Penna 

lassalvia@bb.com.br alfredosavarego@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia de Renda Variável e 
Renda Fixa

Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Catherine Kiselar Agronegócios, Alimentos e Bebidas Óleo e Gás Contatos Managing Director – Juliano Marcatto de Abreu

ckiselar@bb.com.br Mary Silva Daniel Cobucci bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino

Hamilton Moreira Alves mary.silva@bb.com.br cobucci@bb.com.br ações@bb.com.br Bruno Fantasia

hmoreira@bb.com.br Melina Constantino Sid. e Min, Papel e Celulose Gianpaolo Rivas

Henrique Tomaz, CFA mconstantino@bb.com.br Mary Silva Gerente – Henrique Reis Daniel Bridges

htomaz@bb.com.br Luciana Carvalho mary.silva@bb.com.br henrique.reis@bb.com.br

José Roberto dos Anjos luciana_cvl@bb.com.br Transporte e Logística

robertodosanjos@bb.com.br Bancos e Serv. Financeiros Renato Hallgren Denise Rédua de Oliveira Banco do Brasil Securities LLC - New York

Renato Odo Rafael Reis renatoh@bb.com.br Eliza Mitiko Abe Managing Director – Andre Haui

renato.odo@bb.com.br rafael.reis@bb.com.br Utilities Fábio Caponi Bertoluci Michelle Malvezzi 

Bens de Capital Rafael Dias Marcela Andressa Pereira Fabio Frazão

Catherine Kiselar rafaeldias@bb.com.br Pedro Gonçalves

ckiselar@bb.com.br Varejo Sandra Regina Saran

Educação Georgia Jorge

Melina Constantino georgiadaj@bb.com.br

mconstantino@bb.com.br Richardi Ferreira

Imobiliário richardi@bb.com.br

Kamila Oliveira

kamila@bb.com.br

Disclaimer
Mercado de Capitais | Equipe de Research
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