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2T22: aquém do potencial e de nossas estimativas; novo 
preço 2023e

Vale

Ticker VALE3 Recomendação Compra

Variação 30 dias -11,0% Preço em 28-jul-2022 R$ 70,69

Variação em 2022 -5,8% Preço-alvo 31-dez-2023 R$ 92,00

Variação 12 meses +0,7% Potencial de Valorização +30,1%

Mínimo 12 meses R$ 61,85

Máximo 12 meses R$ 117,60

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos. 
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Os números apresentados pela Vale no 2T22 foram, em geral, mais fracos do que o 
potencial da companhia e abaixo de nossas estimativas. Mesmo com a ligeira 
recuperação de volumes de minerais ferrosos em relação ao 1T22, houve queda de 
margem – refletindo preços realizados mais baixos e elevação de custos. O 
segmento de metais básicos continua desapontando, conforme antecipado no 
Relatório de Produção e Vendas do 2T22, com piora no desempenho em função da 
queda de volumes e preços médios de cobre. O EBITDA ajustado foi de US$ 5,3 
bilhões (-15,4% t/t), com perda de 10,4 p.p. t/t de margem EBITDA ajustada, para 
47,1%, e o lucro líquido atingiu US$ 4,1 bilhões (-8,1% t/t).

Junto com a divulgação do resultado, a empresa anunciou a distribuição de US$ 3 
bilhões de proventos (~US$ 0,66/ação | R$ 3,57/ação) a serem pagos no próximo dia 
1 de setembro. O valor equivale a um yield de 4,4% sobre o preço médio da ação 
dos últimos 12 meses. Além disso, a empresa informou que já foram recompradas 
114 milhões de ações do programa de recompra anunciado em abril (de até 500 
milhões de ações). 

Após a revisão de nosso modelo financeiro, incorporando o resultado do 2T22, a 
atualização das premissas de preço de minério de ferro e de câmbio, e as novas 
estimativas da empresa, apresentamos nosso novo preço-alvo 2023e de US$ 17,70 
para VALE US e de R$ 92,00 para VALE3, com recomendação de Compra, 
corroborada também pelas perspectivas de retorno via dividendos e do programa 
de recompra de ações vigente.

https://bit.ly/VALE3_PV2T22
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No segmento de minerais ferrosos mesmo com a recuperação de volumes em relação 
ao 1T22 – conforme comentamos no Relatório de Produção e Vendas do 2T22 –, a 
combinação de menores preços realizados1 e maiores custos C12 e de frete3 resultou 
em um EBITDA ajustado de US$ 5,1 bilhões, que representa uma queda de 11,3% t/t e 
margem EBITDA ajustada de 57,0% (recuo de 9,4 p.p. t/t).

Em metais básicos, o EBITDA ajustado foi de US$ 603 milhões (-19,7% t/t), com queda 
de 6,7 p.p. t/t na margem EBITDA ajustada (para 32,2%), refletindo principalmente os 
fracos volumes de venda de níquel e cobre, a queda nos preços de cobre e a elevação 
de custos de produção.

No consolidado, a receita líquida atingiu US$ 9,0 bilhões (+3,2% t/t) e o EBITDA 
ajustado US$ 5,3 bilhões (-15,4% t/t), com perda de 10,4 p.p. t/t de margem EBITDA 
ajustada, para 47,1%. 

O lucro líquido foi de US$ 4,1 bilhões (-8,1% t/t), refletindo também o resultado 
financeiro positivo – já que fatores positivos como (i) a marcação a mercado positiva 
das debêntures participativas e (ii) a variação cambial mais do que compensaram a
elevação de despesas financeiras no período. 

Destaque positivo para o novo avanço na geração de caixa livre, que, apesar do EBITDA 
mais baixo no 2T22, atingiu US$ 2,3 bilhões (ante US$ 1,2 bilhão no 1T22), como 
resultado principalmente da redução do capital de giro e do imposto de renda 
sazonalmente menor, ante o elevado valor pago no 1T22. Por outro lado, o 
desembolso de US$ 2,6 bilhões para recompra de ações e de US$ 1,3 bilhão para 
aquisição de bonds contribuíram para a redução de quase US$ 1,8 bilhão no caixa, que 
encerrou o período em US$ 7,2 bilhões. 

Ainda assim, a dívida líquida expandida recuou para US$ 18,5 bilhões (de US$ 19,4 
bilhões no 1T22), refletindo a desvalorização cambial no período. Vale lembrar que 
recentemente a meta de alavancagem foi alterada para US$ 10 a 20 bilhões de dívida 
líquida expandida (anteriormente o limite era US$ 15 bilhões).

Ainda sobre o programa de recompra de ações anunciado em maio/22 (de até 500 
milhões de ações), já foram adquiridas 114 milhões de ações até o momento (~23% do 
total). Adicionalmente, a empresa anunciou a distribuição de US$ 3 bilhões em 
proventos (~US$ 0,66/ação) a serem pagos em 1 de setembro – o montante se refere 
ao resultado do primeiro semestre e equivale a R$ 3,57/ação, sendo R$ 2,03/ação a 
título de dividendos e R$ 1,54/ação em juros sobre o capital próprio. 

Segundo a companhia, a estratégia de consistência em dividendos será mantida de 
acordo com a política de distribuição (= 0,3 x [EBITDA projetado - investimento 
corrente]). Com relação a pagamentos extraordinários, só deverão ocorrer se houver 
melhora significativa das condições de mercado e, consequentemente, do nível de 
geração de caixa nos próximos trimestres. 
Fonte: Vale e BB Investimentos. (1) Preço médio realizado de US$ 113,3/t (queda de US$ 28,1/t t/t); (2) Custo C1 
excluindo compras de terceiros de US$ 20,9/t (+US$ 2,2/t); (3) US$ 21,3/t (+US$ 3,2/t).

https://bit.ly/VALE3_PV2T22
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Fonte: Vale e BB Investimentos. 

US$ milhões 2T22 2T21 a/a 1T22 t/t

Receita líquida 11.157 16.514 -32,4% 10.812 3,2%

Minerais Ferrosos 9.025 14.178 -36,3% 8.734 3,3%

Metais Básicos 1.875 2.180 -14,0% 1.932 -3,0%

Outros 257 156 64,7% 146 76,0%

Lucro Bruto 5.207 11.049 -52,9% 6.190 -15,9%

Margem bruta (%) 46,7% 66,9% -20,2 p.p. 57,3% -10,6 p.p.

EBITDA Ajustado 5.254 11.202 -53,1% 6.214 -15,4%

Margem EBITDA (%) 47,1% 67,8% -20,7 p.p. 57,5% -10,4 p.p.

Lucro líquido 4.093 8.147 -49,8% 4.456 -8,1%

Margem líquida (%) 36,7% 49,3% -12,6 p.p. 41,2% -4,5 p.p.

Dívida Bruta 11.031 12.154 -9,2% 12.349 -10,7%

Dívida Líquida Expandida 18.558 11.448 62,1% 19.372 -4,2%

Dívida Líquida 5.375 -738 -828,3% 4.911 9,4%

Dívida Líquida /  EBITDA 0,20x 0,00x 0,20x 0,20x 0,00x

Perspectivas

Na visão da companhia, as perspectivas para o 2S22, de forma geral, são de melhora 
em relação à primeira metade do ano, não apenas por ser um período 
sazonalmente mais forte, mas também (i) pelos possíveis estímulos do governo 
chinês à economia, de forma a recuperar o fraco ritmo da atividade no 1S22 e se 
aproximar da meta de crescimento do PIB para o ano; (ii) pela melhora dos 
investimentos em infraestrutura na China, cujas obras se atrasaram em função dos 
lockdows, embora o risco de novos fechamentos deve permanecer no radar em 
função da política de Covid zero; (iii) pela resiliência da demanda de pelotas, que 
deve contribuir para sustentar prêmios de qualidade; (iv) pela retomada das 
operações de metais básicos da Vale, com expectativa de operar algumas plantas 
de níquel com altas taxas de utilização; e (v) pela perspectiva de melhora no 
ambiente para custos, que devem se estabilizar no mesmo patamar de 2021. 

Apesar disso, em nossa visão, o cenário está mais desafiador no curto prazo, 
considerando o risco de recessão em importantes regiões, como EUA e Europa, que
podem contribuir para um arrefecimento da demanda de aço, e consequentemente 
influenciar a dinâmica global de minério de ferro. Vale lembrar que a empresa 
revisou para baixo seu guidance de produção de minério de ferro e cobre para 
2022. Além disso, olhando a longo prazo, embora a companhia continue buscando 
a retomada da capacidade de produção de minério de ferro de 400 Mtpa, o 
processo está enfrentando mais desafios do que o esperado, incluindo o processo 
de licenciamento mais rigoroso.
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VALE3 vs IBOV

Fonte: Bloomberg, Vale e BB Investimentos

O aumento das preocupações com a demanda de minério de ferro na China e a 
expectativa de um menor crescimento do PIB global em 2022 e 2023 têm pesado 
sobre os papéis da Vale nos últimos meses. No acumulado de 2022 até o dia 28/07, 
as ações VALE3 se desvalorizaram 5,8%, ante uma valorização de 2% do Ibovespa 
no período.

Em nossa visão, no curto prazo, esse cenário de incertezas continuará trazendo 
volatilidade às cotações do minério de ferro e, consequentemente, aos papéis da 
Vale e das empresas do setor. 

No entanto, entendemos que as ações seguem descontadas e poderão reagir 
positivamente no médio prazo, já que, mesmo considerando o cenário mais 
desafiador, a empresa ainda deverá continuar entregando resultados satisfatórios 
nos próximos trimestres – embora aquém dos fortes números observados em 
2021. 

Após a revisão de nosso modelo financeiro, conforme detalhado nas próximas 
páginas, incorporando principalmente (i) o resultado do 2T22, (ii) preços de 
minério de ferro, metais e taxa de câmbio ligeiramente mais baixos, e (iii) as novas 
estimativas da empresa, com revisão para baixo da produção de minério de ferro e 
de cobre em 2022, apresentamos nosso preço-alvo 2023e, de US$ 17,70 para VALE 
US e de R$ 92,00 para VALE3, com recomendação de Compra, corroborada 
também pelas perspectivas de retorno via dividendos e programa de recompra de 
ações.
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Fonte: Vale e BB Investimentos. (1) Considerando a cotação do último fechamento de VALE US (US$ 13,66). 

Tese de investimento: (i) Demanda de minério de ferro ainda consistente pela China, 
apesar de mais fraca no curto prazo; (ii) preços de minério de ferro em 2022 ainda em 
patamar que proporciona rentabilidade operacional atrativa para a empresa, apesar de 
continuarem voláteis no 2S22; (iii) demanda e preços de metais básicos elevados nos 
próximos anos; (iv) avanços em ESG e segurança das operações, embora a companhia 
ainda esteja perseguindo o fechamento de diversas lacunas; e (v) alta rentabilidade e 
geração de caixa, proporcionando retornos via dividendos e programas de recompra. 

Riscos: (i) Desaceleração da atividade industrial global acima do esperado, sobretudo na 
China, afetando a demanda de minério de ferro; (ii) queda significativa nos preços 
internacionais de minério de ferro; (iii) incrementos substanciais de custos de produção, 
incluindo os custos de carvão e logística; (iv) atrasos relevantes da retomada de 
capacidade produtiva de minério de ferro; (v) falha em proceder com sua estratégia 
para os ativos de metais básicos; (vi) quaisquer mudanças estruturais na dinâmica da 
indústria siderúrgica global, que ameace o mercado mundial de minério de ferro, como 
os atuais conflitos entre Rússia e Ucrânia; e (vii) novos eventos de rompimento de 
barragem ou novos passivos relacionados a Brumadinho ou Samarco. 

Valuation. Revisamos nosso modelo financeiro, incorporando os resultados do 2T22, as 
novas estimativas da empresa (revisão de produção de minério de ferro e cobre para 
baixo em 2022) e novas premissas, incluindo os preços de minério de ferro em 2022: 

Nosso preço-alvo 2023e é de US$ 17,70 para VALE US e de R$ 92,00 para VALE3, com 
recomendação de Compra.

Estimativas (US$ milhões)

Valor da Firma (EV) 84.778

Dívida Líquida 1.315

Valor para o acionista 83.463

Preço-alvo 2023e VALE US (US$) 17,70

Preço-alvo 2023e VALE3 (R$) 92,00

Destaques

WACC 10,8%

Perpetuidade (g) 2,5%

EV/EBITDA 2023E 3,5x

P/L 2023E 1,3x

Dividend Yield 2023E 7,4%1

US$/t 3T22 4T22 2022 2023

Minério de Ferro (Novo) 115 100 122 90

Minério de Ferro (Anterior) 130 110 132 90
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DRE Sintética

Fonte: Vale e BB Investimentos

Balanço Patrimonial Sintético

US$ milhões  2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Receita líquida 54.502 45.810 37.305 33.640 32.852 

(-) CPV (21.729) (22.229) (18.954) (20.310) (20.393)

Lucro bruto 32.773 23.581 18.351 13.330 12.458 

(-) SG&A 5.080 3.121 2.332 2.055 1.911 

EBIT 27.963 20.460 16.019 11.274 10.548 

(+/-) Resultado Financeiro 3.119 (1.609) (3.440) (2.496) (2.942)

Lucro antes de IR 29.541 18.851 12.580 8.778 7.606 

(-) IR -4.697 (3.068) (2.094) (1.494) (1.323)

(+/-) Participações minoritários 108 (91) (74) (67) (65)

Resultado Líquido 24.736 15.693 10.412 7.217 6.218 

US$ milhões  2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Ativos 89.442 92.051 94.595 96.552 98.407

Ativo Circulante 22.360 20.310 18.981 17.567 16.219

Ativo Não Circulante 14.389 15.432 16.240 16.727 17.229

Investimentos, Imobilizado, Intangível 52.693 56.310 59.374 62.258 64.959

Passivo e Patrimônio Líquido 89.442 92.051 94.595 96.552 98.407

Passivo Circulante 15.198 12.688 10.496 9.525 9.280

Passivo Não Circulante 38.938 38.144 37.202 36.285 35.384

Patrimônio Líquido 35.306 41.219 46.896 50.742 53.743
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Endividamento

Fonte: Vale e BB Investimentos

Sensibilidade Preço-alvo 2023e

R$/ação WACC

9,8% 10,3% 10,8% 11,3% 11,8%

g

1,5% 97 92 87 83 80

2,0% 100 94 89 85 81

2,5% 103 97 92 87 83

3,0% 107 101 95 90 85

3,5% 112 105 98 93 87

2022E 2023E 2024E 2025E

EV / EBITDA 2,9x 3,5x 4,7x 4,9x

P / L 3,4x 2,3x 1,6x 1,4 x

P / BV 4,0x 5,9x 8,6x 9,9x 

Lucro por Ação (R$) 1,5x 1,3x 1,2x 1,2x 

Dividend Yield 10,1% 7,4% 5,2% 5,0%

Múltiplos

US$ milhões  2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Dívida Bruta 14.531 13.180 12.604 12.054 11.527

Dívida Líquida 2.515 2.113 1.315 2.047 2.800

Dívida Líquida/EBITDA 0,06x 0,09x 0,07x 0,15x 0,20x 
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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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Renato Odo Melina Constantino Varejo Fábio Caponi Bertoluci Marco Aurélio de Sá
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André Oliveira
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