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3T21: aquém do esperado

Vale

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos.

Apesar da expectativa de um resultado mais fraco no 3T21, após a divulgação do 
Relatório de Produção e Vendas do 3T21 pela empresa na última semana, cujos 
volumes vieram em geral abaixo de nossas projeções, os números reportados 
foram ainda aquém do esperado. 

Esse desempenho reflete principalmente a deterioração do cenário para minério de 
ferro, que se materializou em preços médios realizados inferiores para a Vale no 
período, resultando em uma receita inferior ao 2T21, que somados a custos de 
produção mais elevados, principalmente em função do impacto de fretes elevados 
e combustíveis, levaram a margens operacionais inferiores. 

Outro efeito inesperado foi o impairment (ajuste do valor contábil ao valor 
recuperável) que zerou o valor dos ativos de carvão – pelos quais a empresa segue 
recebendo indicações de interesse por potenciais compradores e uma proposta 
vinculante pode estar próxima, segundo a companhia. O ajuste levou a um impacto 
negativo (não caixa) de R$ 2 bilhões no resultado, levando a um lucro líquido 
bastante aquém de nossas estimativas. 

Como fator positivo, além da evolução na retomada de produção, observamos a 
continuidade da forte geração de caixa e a reiteração da empresa de seu 
compromisso com a disciplina financeira e de capital, que permitirão a consistência 
em dividendos e novos programas de recompra de ações – como o recém 
anunciado – para os próximos períodos. 

Assim, ponderando esses e outros aspectos do resultado, mantemos nossa 
recomendação de Compra e preço-alvo 2022e de R$ 125 para VALE3 e US$ 24,00 
para VALE US. 
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Ticker VALE3 Recomendação Compra

Variação 30 dias -1,5% Preço em 28-out-2021 R$ 73,70

Variação em 2021 -15,7% Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 125,00

Variação 12 meses 22,3% Potencial de Valorização 69,6%

Mínimo 12 meses R$ 59,79

Máximo 12 meses R$ 120,45

https://bit.ly/VALE_FM1021
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Desempenho operacional: combinação de efeitos variados 
resultam em redução de receita e margens

Vale
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O resultado mais fraco no 3T21 está relacionado à deterioração do cenário para 
minério de ferro, com redução da demanda na China e queda acentuada dos preços da 
commodity. As cotações foram impactadas por uma combinação de fatores, tais como 
a determinação pelo governo chinês de redução de produção de aço no país em 2021, 
a desaceleração do ritmo de crescimento da economia chinesa e o caso da 
incorporadora Evergrande, que trouxe ainda mais volatilidade ao setor desde o mês de 
setembro. Essa conjuntura se materializou em preços médios realizados de US$ 142,5/t 
para a Vale, 29,5% inferiores em relação ao 2T21 (US$ 202/t). Além disso, houve 
redução dos prêmios de qualidade em comparação ao trimestre anterior (para US$ 
6,6/t, ante US$ 8,4/t no 2T21). Vale mencionar, ainda, que parte da redução dos 
preços médios foi causada pela forte diferença de preços provisórios e realizados em 
parte do volume em aberto ao final do 2T21 e do 3T21, já que as cotações tiveram 
queda acentuada no encerramento dos períodos, com impacto negativo na receita 
estimado em US$ 1,5 bilhão – a receita de minerais ferrosos foi de US$ 10,7 bilhões (-
25,3% t/t). 

A pressão de custos se intensificou no 3T21, com os desafios logísticos em todo o 
mundo e os elevados preços de combustíveis impulsionando os fretes marítimos. 
Apesar de ter majoritariamente contratos de longo prazo, os custos unitários sofreram 
impactos pela parcela de frete spot que compõe o mix da companhia. O EBITDA 
ajustado do segmento foi de US$ 6,7 bilhões (-37,0% t/t) e a margem EBITDA 
ajustada de 62,6% (-12 p.p. t/t).

O segmento de metais básicos, cujas operações foram fortemente impactadas por 
paralizações, refletiu em seus números os efeitos da queda de volumes de venda, já 
que, desta vez, os preços médios de níquel e cobre não foram suficientes para 
compensar a redução dos embarques, havendo assim menor diluição de custos fixos. A 
receita líquida foi de US$ 1,6 bilhão e o EBITDA ajustado de US$ 505 milhões (-27,8% e 
- 41,7% t/t, respectivamente), com margem EBITDA ajustada de 32,1% (recuo de 7,6 
p.p. frente ao 2T21). 

No consolidado, a receita líquida atingiu US$ 12,7 bilhões (-23,9% t/t) e o EBITDA 
ajustado US$ 6,9 bilhões (-37,1% t/t), com margem EBITDA ajustada de 54,7% (-11,5 
p.p t/t e retornando abaixo do patamar do 3T20).

Com relação à segurança das operações, a empresa continua mostrando avanços 
graduais, como a conclusão da descaracterização de barragens, que devem somar 7 
estruturas em 2021, contribuindo para a melhora gradativa do risco de novos 
rompimentos.

Fonte: Vale e BB Investimentos
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Desempenho financeiro continua mostrando disciplina

Fonte: Vale e BB Investimentos

Além do desempenho operacional mais fraco, o lucro líquido da Vale no 3T21 ficou 
aquém do esperado. Como já mencionado, a última linha da DRE refletiu o impacto 
de US$ 2 bilhões de redução do valor de ativos de carvão a zero, o que nos 
surpreendeu, dado o conhecido processo de venda das operações de carvão em 
andamento. Além disso, os preços de carvão estão atrativos, proporcionando 
geração de caixa positiva, após um longo período de operação no vermelho. Cabe 
ressaltar que a contabilização não tem efeito caixa. Com isso, o lucro líquido foi de 
US$ 3,9 bilhões, uma redução de 48,8% ante o 2T21. 

Com relação à alavancagem, a dívida bruta se manteve estável em relação ao saldo 
ao final do 2T21 (~US$ 12 bilhões), e a dívida líquida expandida fechou o 3T21 em 
US$ 13,8 bilhões, um avanço de US$ 2,9 bilhões sobre o 2T21, em função de 
maiores desembolsos de caixa para pagamento de dividendos e recompras de 
ações, parcialmente compensados pela geração de caixa no período, que ainda 
permaneceu robusta. A empresa tem meta de permanecer abaixo de US$ 15 
bilhões de dívida líquida expandida e reiterou seu compromisso de manter a 
disciplina financeira e de capital, de forma a cumprir (i) seus compromissos com os 
investimentos em retomada de produção e em segurança ambiental, (ii) os acordos 
de reparação de Brumadinho e (iii) incrementar o retorno aos acionistas via 
dividendos e programas de recompra – sobre estes últimos, a empresa reafirmou 
sua intenção de continuar a manter a consistência dos pagamentos e a lançar novos 
programas, caso entenda que se trata do melhor investimento de capital 
considerando as cotações de suas ações.  

Destaques operacionais e financeiros

US$ milhões 3T21 3T20 a/a 2T21 t/t

Receita líquida 12.682 10.762 17,8% 16.675 -23,9%

Minerais Ferrosos 10.678 8.684 23,0% 14.297 -25,3%

Metais Básicos 1.574 1.904 -17,3% 2.180 -27,8%

Carvão e outros 430 174 102,3% 198 77,8%

Lucro Bruto 6.846 5.946 15,1% 10.870 -37,0%

Margem bruta (%) 54,0% 55,2% -1,3 p.p. 65,2% -11,2 p.p.

EBITDA Ajustado 6.938 6.095 13,8% 11.038 -37,1%

Margem EBITDA (%) 54,7% 56,6% -1,9 p.p. 66,2% -11,5 p.p.

Lucro líquido 3.886 2.908 33,6% 7.586 -48,8%

Dívida Bruta 11.951 13.444 -11,1% 12.154 -1,7%

Dívida Líquida Expandida 13.881 14.465 -4,0% 11.448 21,3%

Dívida Líquida 2.207 6.095 -63,8% -738 -399,1%

Dívida Líquida /  EBITDA 0,70x 0,44x 0,26x -0,02x 0,72x
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VALE3 vs IBOV

Fonte: Bloomberg, Vale e BB Investimentos

Desempenho da ação

Após um período de forte valorização acompanhando o cenário favorável do 
minério de ferro, as ações da Vale acumulam queda de 15,7% em 2021 refletindo o 
arrefecimento da demanda pela commodity na China e as incertezas com relação à 
indústria siderúrgica no país no próximo ano. Entre elas, detacamos: (i) a 
continuidade das restrições de produção de aço impostas pelo governo chinês; (ii) o 
ritmo de crescimento da economia, se refletindo na demanda de aço; e (iii) 
impactos do caso Evergrande no setor imobiliário chinês (como, por exemplo, piora 
de ratings do setor como um todo, limitando acesso a capital para financiar seu 
crescimento). Em nossa visão, a volatilidade das cotações do minério de ferro e, 
consequentemente, da Vale e demais mineradoras, deve continuar até que o 
cenário de demanda e preço para 2022 esteja mais claro. 

Vale destacar que os múltiplos continuam descontados em relação aos pares 
australianos e abaixo do patamar histórico da ação e que as perspectivas de retorno 
via dividendos e recompra de ações podem contribuir para que os papéis sigam 
atrativos nos próximos períodos. 

Assim, por ora, mantemos nossa recomendação de Compra e preço-alvo 2022E de 
R$ 125 para VALE3 e US$ 24,00 para VALE US, e continuamos monitorando o 
cenário para incorporarmos novas perspectivas, à medida em que as incertezas 
sobre o setor se dissipem.
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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 Resolução CVM 20/2021, 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), e 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: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Mary Silva X X - - - -
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