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Recomendação de Investimento
Recomendação Neutra

Preço Alvo R$ 20,05

Preço de Mercado R$ 22,15

Downside -10%

Ticker, B3 USIM3

Data do Fechamento 11/08/2021

ESG. Na parte ambiental, a companhia apresenta uma redução, mínima, nas emissões de
CO2 e da utilização de combustíveis não renováveis, além de possuir projetos integrados
para a restruturação e preservação da fauna e flora. Já no âmbito social, o NPS da empresa
se situa na média de seus pares, além de ter um projeto para o aumento no número de
contratações de mulheres dentro da companhia, para que se chegue a uma menor
desigualdade. Por fim, na parte de governança, a companhia detém excelentes diretores
de diretoras, sendo que todos possuem um bom histórico no setor e em grandes
empresas, além da remuneração flexível estar atrelada ao desempenho global da
empresa.

Breve Histórico

Estamos iniciando a cobertura sobre a companhia Usiminas com uma recomendação
NEUTRA e o Target Price de R$20,05 de USIM5 por ação, representando um Downside de
10%. Esta análise foi baseada no método DCF e também com base em comparação de
múltiplos, tendo como princípio a sazonalidade que envolve a companhia, juntamente com
o ciclo das comodities e a alta no preço do minério de ferro.

ESG

Riscos de Investimento

Assim como todas as empresas no Brasil e no mundo, a Usiminas está sujeita a enfrentar
diferentes riscos de investimentos. Em relação aos riscos operacionais, a companhia pode
ter seu fator produtivo afetado devido a demanda cíclica do aço no Brasil e no mundo e,
além disso, acidentes internos e falhas nos equipamentos são fatores que podem levar a
paralisação de operações e, consequentemente, a uma queda na receita operacional.
Ademais, ressalta-se o risco de pandemias que preocupa não somente e Usiminas, mas sim
o mundo inteiro – visto que a pandemia de COVID-19 trouxe inúmeras consequências para
todos, uma vez que ninguém estava preparado para lidar com tal situação.
Além dos riscos operacionais, a companhia também está sujeita a riscos macroeconômicos,
como por exemplo a variação cambial, a taxa de juros e as crises no setor energético e o
racionamento de água, sendo que esses fatores podem afetar diretamente nos resultados
da companhia.
Por fim, existem também os riscos de regulamentação, sendo eles os requisitos e padrões
de qualidade geral que a empresa deve seguir e, junto a isso, deve possuir certificações
para atestar a qualidade de seus produtos e confiabilidade de seus resultados de análises.
Além disso, a Usiminas também deve informar aos seus clientes sobre o descarte e cunho
técnico de seus produtos.

Recomendação de Investimento

Gráfico 1: USIM5 X IBOV (base 100)

Tese de Investimento

Fonte:B3

Dados Financeiros

Valor de Mercado (BRL bn) 22,26

Variação (52 wk.) +62,51%

Menor Preço (52 wk.) R$ 9,43

Maior Preço (52 wk.) R$ 22,70

Free Float 53,96%

Dividend Yield 6,96%

Com uma análise detalhada macroeconômica e setorial, chegamos à conclusão de
recomendação neutra, em decorrência dos seguintes drivers: (i) relação entre produção e
capacidade instalada; (ii) grande concorrência interna entre competidores maiores; (iii)
impactos da pandemia de COVID – 19 no setor.
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Descrição do Negócio

Resultados Históricos. Com uma breve análise de seu histórico, é possível observar que a
Receita Líquida da companhia apresenta um crescimento contínuo e ininterrupto, o que
pode ser exemplificado pelo CAGR da Receita de 17,48% (Gráfico 5), tal aumento pode
ser explicado em função de maiores volume de venda de aço e minério de ferro, bem
como da elevação de seus preços médios.
Pilares Operacionais. Existem quatro pilares operacionais que envolvem a Usiminas, o
primeiro deles é a (i) mineração, dele surge o granulado, Sinter Feed e Pellet Feed, o
segundo é a (ii) siderurgia, que comercializa produtos de aço carbono, sendo eles as
placas, chapas grossas, produtos laminados, o terceiro é a (iii) transformação de aço,
atendendo diversos setores econômicos, e por fim, o (iv) bens de capital. Além disso, vale
ressaltar que a empresa não possui nenhuma dependência com o governo ou outra
empresa, pois nenhum cliente detém uma participação superior a 10% de sua receita
líquida. Praticamente toda a receita da companhia é gerada no mercado interno, o qual
negocia as quatro atividades principais da companhia, sendo a siderúrgica a mais
importante. Suas atividades distribuem-se principalmente pelo Sudeste, Pernambuco e
no Rio Grande do Sul pelo segmento de transformação do aço. A divisão siderúrgica
é responsável por mais de 85% de sua receita e 87% do EBITDA. A matéria prima de seus
produtos é oriunda das unidades de extração do Quadrilátero Ferrífero, sítio o qual tem
68% da sua produção destinada ao uso interno. Por seus produtos possuírem baixa
diferenciação no mercado sofrem um efeito de padronização em seus preços, tal como as
commodities, sendo sua cotação dolarizada. A companhia possui também o maior centro
de serviços de aço plano do país. Espalham-se pelo litoral do país seis unidades industriais
com capacidade de processamento de dois milhões de toneladas de aço por ano. Por fim
tem a parte de bens de capital, já que a empresa realiza a construção de diversas
estruturas metálicas, tal como pontes, equipamentos para E&P de óleo offshore e vagões
ferroviários .

Gráfico 2: Localização das fábricas

Gráfico 5: CAGR RECEITA (BRL bn)

Futuro
A empresa prevê um CAPEX de 1,5 bilhões de reais até o final de 2021, sendo 40%
dedicada à reforma do alto-forno 3, que irá usar 2,09 bilhões de reais até 2023. Isso
pode causar uma diminuição nos investimentos em outras áreas, algo que vinha
aumentando durante os últimos anos, além da diminuição na produção.
Uma mudança na empresa que tem a previsão de ser finalizada em 2021 ,será o
encerramento do uso de barragem de rejeitos, através do uso de empalhamento a
seco. Essa técnica vem sendo uma parte do CAPEX da empresa e está planejado para o
investimento de mais 90 milhões de reais em 2021. Será um grande progresso para a
empresa que cumprirá as promessas de preservação do meio ambiente, ainda mais
depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho.

Fundada no ano de 1956 em Ipatinga - MG, a USIMINAS é uma empresa do setor
siderúrgico, sendo uma das maiores produtoras de aços planos no Brasil, e hoje em dia
atua nos mercados: Automotivo; Construção Civil; Distribuição; Energia; Linha
Branca; Óleo e Gás; Máquinas e Equipamentos. Com sua sede localizada em Belo
Horizonte, a companhia possui fábricas em outros 4 estados, sendo eles São Paulo,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A companhia ocupa posição de
liderança, sustentada pela qualidade superior de seus produtos e pelo relacionamento ao
longo prazo com seus principais clientes. Além disso, possui um quadro de funcionários
de 23.046 colaboradores entre todos os seus níveis operacionais.

Gráfico 4: Planejamento CAPEX 2021

Fonte: dados da companhia

Fonte: dados da companhia

Fonte: RI Usiminas

Gráfico 3: Volume de vendas – Unidade de Siderurgia
(Mil toneladas – Trimestral)

Fonte: dados da companhia
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(i) Mineração: responsável pelas operações de mineração, transporte ferroviário e
portuário, com capacidade de 12 milhões de ton/ano;
(ii) Siderurgia: Com duas usinas, Ipatinga-MG e Cubatão-SP, é uma das maiores
produtoras de aços planos no Brasil, com uma capacidade produtiva de aço bruto de 9,5
milhões de toneladas ao ano;
(iii) Transformação do Aço: Criada em 2009, com sete unidades industriais, possui um
portifólio com: bobinas de aço, chapas grossas, rolos, conjuntos soldados, estruturas
metálicas, discos e tubos de metal, entre outros itens;
(iv) Bens de Capital: Localizados em Ipatinga-MG, são fornecedores de produtos com
alto valor agregado, entre eles: equipamentos industriais, estruturas de aço pesadas,
pontes e viadutos de aço, peças de aço fundido, vagões ferroviários, blanks e produtos
estampados.



Depois de um grande crescimento na participação do PIB entre 2000 e 2008, o setor de
siderurgia e mineração sofreu uma queda em 2009 atrelada principalmente à crise mundial
de 2008, essa onda de crescimento só voltou a acontecer em 2014, devido a volta do
desenvolvimento econômico brasileiro. Atualmente os setores juntos são responsáveis por
aproximadamente 4% do PIB, tendo um faturamento de 209 bilhões em 2020, indicando
um crescimento de 36% comparado a 2019, quando foi de 153 bilhões, crescimento esse
que deve continuar no médio prazo, principalmente no setor da siderurgia, devido ao novo
equilíbrio cambial e aos juros mínimos históricos, esses devido a pandemia.

Sazonalidade. Quando se trata de sazonalidade na mineração, a empresa não é afetada,
porém sofre uma grande pressão de leis ambientais, necessários para o funcionamento. Já
quando se trata da siderurgia e transformação de aço, elas sim são afetadas pela
sazonalidade de vendas, tendo um queda nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, isso
devido as paradas e férias coletivas, além de ter uma forte dependência no setor de
mineração. Por último o setor de bens de capital, devido a sua necessidade pela demanda
de bens de capital e infraestrutura, ele se torna muito atrelado à economia.

Ciclos das commodities. Nos anos de 2000 até 2010, as commodities sofreram o seu
primeiro ciclo, com uma alta histórica dos preços, devido ao aumento da demanda em
países emergentes, como China, que estava passando por um crescimento acelerado.
Agora, depois de uma década, especialistas falam que iremos passar por outro ciclo, por
causa da retomada das atividades depois da pandemia do Covid-19. Esse ciclo, já vem
afetando a empresa como mostrada pelo recorde do volume exportado em 2020,
totalizando 54% do total do volume anual vendido, que foi em sua maioria vendido para a
China e tende a continuar pelos próximos ⅔ anos.

Alta do preço do minério de ferro. Mesmo com a queda no volume de mineração, o
elevado preço das commodities no último trimestre de 2020 supriram essa queda, sabendo-
se que o setor siderúrgico foi beneficiado por esse aumento. É importante ressaltar que há
uma certa incerteza com relação ao futuro do preço do minério de ferro, considerando as
restrições impostas pela China acerca de questões ambientais e o com relação a uma falsa
impressão de estabilidade no preço das commodities em geral. Entretanto, existem alguns
fatores que indicam uma sustentação do preço em um futuro próximo, sendo eles a
retomada da economia nos EUA e Europa, principalmente no ramo industrial, que atrelado
a uma maior destinação do aço para o mercado doméstico, ao invés de exportar para a
China, estimula o setor a aumentar a produção, e esses fatores, por consequência, nos
levam a acreditar em uma estabilização dos preços por mais tempo.

Impacto da Covid-19 O setor da siderurgia vinha criando resiliência de mercado nos últimos
anos, a começar pela preferência do minério de ferro em relação ao aço, por conta da
diminuição da concentração de mercado o que acaba tornando-o menos volátil; risco de
queda na produção versus guidance; e perspectiva de temporada mais branda pelo não-
arrefecimento da produção de aço chinês. No entanto, a pandemia instaurou no segmento
um novo clima, similar ao de 2008, com as demissões em alta, postergação de
investimentos e volumosos níveis de estoque. A Usiminas, por suas peculiaridades, se
encontrou numa oportunidade de contornar a crise, graças aos seus pilares econômicos.
Reservando-se ao mercado interno e à mineração para uso próprio na cadeia produtiva, a
companhia se viu protegida da cotação do minério de ferro e da volatilidade cambial.
Mesmo com o balanço de ofertas desproporcional inicialmente, a cotação do aço estava
propensa a subir, já que a demanda é pouco elástica ao preço. Então ainda que o aço tenha
subido, a companhia conseguiu repassar bem os custos, aproveitando também parte da
receita de exportação. Analogamente a esses fatores, o carro-chefe da companhia, a
siderurgia, mais especificamente os aços planos, teve sua receita gradualmente favorecida
pela retomada da construção civil, exemplificada pela receita líquida de R$7,1 bi em 1T21
(+86% em relação a 1T21) (que também foi beneficiada pela queda nas taxas de juros,
permitindo uma prática de preços mais baixos ainda que com custos se elevando nos
insumos para obra.)

Gráfico 7: Preço do Minério de Ferro (reais/ton)

Gráfico 8: Valor Exportado (US$ Bilhões)
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Visão Geral do Setor

Fonte: IndexMundi

Fonte: Comex Stat

Gráfico 9: Produção Mineral Brasileira (BRL bn)

Gráfico 6: Receita total do setor (BRL bn)

Fonte: Ibram

Fonte: IBRAM
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Gráfico 10: Comparação do EBITDA ajustado (BRL bn)

Gráfico 12: Produção de Aço Plano (MIL T)
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Posição Competitiva
Competição. Olhando para o setor Siderúrgico, pode-se analisar que não há uma
expressiva competição interna, uma vez que o mercado, em sua grande maioria, é detido
por cinco principais empresas, sendo elas: Usiminas (USIM3), CSN (CSNA3), Gerdau
(GGBR4), Ferbasa (FESA3) e Tupy (TUPY3). A baixa competição pode ser explicada pelo
tradicionalismo do setor, sendo um dos pilares do crescimento do Brasil, bem como o
elevado custo em instalar novas usinas no meio de grandes competidores. Entretanto, a
rivalidade entre as maiores empresas concorrentes é mediana a alta, por conta do
tamanho e expressão individual que cada uma possui, além de parcerias internacionais
(apêndice 1).
Por sua vez, observa-se uma maior dominância da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
por ser a maior dentre as cinco empresas citadas, vide EBITDA ajustado de R$ 11,5 bilhões
(Gráfico 10).
Market Share das Empresas. Possuindo um market share sobre a receita total do setor
siderúrgico equivalente a 8%, a Usiminas está atrás apenas da CSN, que possui um market
share equivalente a 13% e da Gerdau, que possui um market share equivalente a 19%.
Isso demostra a prevalência do mercado sob a tutela de poucas companhias, uma vez que
juntas detém cerca de 40% do market share total (Gráfico 11).
Diferenciação no mercado: No Brasil, durante a última década, a média de utilização dos
parques siderúrgicos era de 60% e, em 2020 no auge da pandemia de COVID – 19, a
capacidade de produção caiu ainda mais, para cerca de 40%, provocando com isso, um
susto entre as principais siderúrgicas do país, incluindo a Usiminas. Porém, esse cenário
começou a mudar ainda em 2020, principalmente devido aos aços longos, que
demonstrou uma alta demanda no setor de construção civil.
Ao se comparar a Usiminas com outras duas grandes siderúrgicas, Gerdau e CSN, têm-se
que a mesma é a que está mais concentrada no mercado brasileiro, com cerca de 85% das
suas receitas sendo nacionais. Usiminas é líder também na produção de aços planos
(Gráfico 12) e, segundo especialistas, é uma companhia bem conectada com a dinâmica
industrial do Brasil.
Atualmente a Companhia enfrenta forte concorrência, em relação a preços e a outros
produtos, o que, no futuro, pode afetar negativamente a sua rentabilidade e participação
de mercado. No geral, o setor siderúrgico mundial tem sido afetado pela capacidade de
produção excedente no mundo e, devido aos altos custos fixos, o sistema para operação
contínua de uma usina siderúrgica poderá fazer com que sejam mantidos elevados os
níveis de produção, mesmo em períodos de baixa demanda, o que resulta em maior
pressão sobre as margens de lucro do setor. A pressão para diminuição dos preços do aço
por parte dos concorrentes da Companhia poderá afetar a sua rentabilidade.
Em relação a metais e outros insumos, a Usiminas está buscando manter uma relação de
parceria de longo prazo com os seus fornecedores, prezando pela boa relação e na
continuidade do fornecimento. Além disso, a companhia mantém uma forte e contínua
pesquisa para novos agentes no mercado com o objetivo de manter a concorrência sadia
e aproveitar as oportunidades.

Fonte: IBRAM

Gráfico 11: Market Share da receita

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 13: Volume de Vendas de Aço (Mil T)

Fonte: Dados da Companhia
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Análise Swot (FOFA).
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Análise Financeira

Observando o (Gráfico 5), vê-se um aumento contínuo do CAGR (taxa de crescimento
anual composta) da Receita Líquida da companhia entre os anos de 2016 e 2020 em
17,48%. Isso se dá pelos maiores volumes na venda de aço e minério de ferro no período,
como também, a elevação do preço médio de seus produtos. Em comparação com seus
pares, GGBR4 e CSNA3, a Usiminas apresenta o maior CAGR da Receita Líquida analisado
(Gráfico 14).
Margem EBITDA. Em relação a Margem EBITDA das companhias (Gráfico 15), vê-se uma
tendência de crescimento entre os anos de 2016 e 2020, salvo pelo ano de 2019 entre os
pares. Com isso, a Usiminas apresenta uma média entre sua margem EBITDA no período
analisado, em comparação com suas concorrentes, igual a 16,18%, sendo 13,84% da
GGBR4 e 27,06% da CSNA3. Isso demonstra, que mesmo sendo a menor companhia entre
as analisadas, possuí uma boa posição estratégica e de concorrência dentro do mercado.
Alavancagem. Já a DL/EBITDA no período analisado, representa, em anos, a capacidade
da companhia de quitar sua dívida líquida utilizando o caixa gerado pelas operações,
assim, apresenta uma queda ao longo dos anos, cerca de 4,4x menor entre 2016 e 2020.
Quando comparada com suas concorrentes, GGBR4 e CSNA3, a Usiminas apresenta o
melhor desempenho entre as três (Gráfico 16). Com isso, pode-se afirmar que a USIM3
tem o menor endividamento entre seus pares e, além disso, consegue quitar suas dívidas
com maior velocidade, sendo que elas, majoritariamente, estão alocadas no longo prazo,
com uma média de quarenta e três meses para as dívidas em real e sessenta meses para
as dívidas em dólar.
Eficiência. Com o intuito de demonstrar sua eficiência, é possível observar um
crescimento constante da Margem Líquida e da Margem Bruta, salvo o ano de 2019, em
decorrência do aumento do CPV (custo de produtos vendidos), com exceção dos anos de
2017 e 2020. Com isso, vê-se, pela comparação entre as métricas que a companhia,
mesmo apresentando um alto valor de Custo de Produtos Vendidos, possuí uma alta
capacidade de ser eficiente, demonstrada pelas Margens Líquida e Bruta que detém (Ver
gráfico 1 do apêndice 3). Isso nos demonstra a consistência da companhia em arcar com
seus custos e a capacidade de ter boas margens.
Capital de Giro. Apresentando uma evolução de seu lucro diante do tempo (Gráfico
1 do Apêndice 3), a companhia demonstra uma capacidade de sustentar suas atividades.
Entretanto, apresenta uma redução de 30,8% do capital de giro no ano de 2020 em
relação ao ano anterior (Ver Gráfico 2 do Apêndice 3), os principais motivos para tal
queda consistem em: (i) elevação do saldo de Impostos a Recolher em R$498 milhões; (ii)
elevação do saldo de Fornecedores em R$400 milhões, pelo maior consumo de placas e a
valorização das matérias primas; (iii) redução do saldo de Valores a Receber - Eletrobras
em R$306 milhões; (iv) redução no saldo de Impostos a Recuperar em R$303 milhões,
utilização dos créditos a inclusão do ICMS nos cálculos do PIS e COFINS; (v) elevação do
saldo de Operações de Forfaiting (prazos e condições de financiamento a compradores
internacionais) em R$267 milhões.
Rentabilidade. Os indicadores ROA, ROIC e ROE da companhia, entre seus pares, não
apresentam muita disparidade de evolução no mesmo período, exceto em 2018 pela
CSN. Tal como a Gerdau, a Usiminas vem ganhando eficiência gradualmente e
destacando-se ainda mais na correlação estável ROA/ROE. Isso demonstra que a
companhia vem apresentando bons retornos com seu caixa e endividamento controlado.
O ROIC, seguindo a mesma linha de raciocínio, comprova a crescente geração de capital,
considerando o aporte interno de R$1 bilhão em 2019 mais o capital dos credores.

Gráfico 14: CAGR da Receita Líquida entre 2016 e 2020 (BRL 
bn)

Gráfico 15: Margem EBITDA (%)

Gráfico 16: Dívida Líquida/EBITDA (X)

Fonte: Dados da Companhia

Fonte: Dados da Companhia

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 17: Comparação do ROAGráfico 18: Comparação do ROIC
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Gráfico 19: Capacidade e Produção do Aço Bruto (MIL TON)

Tese de Investimento

Após uma profunda análise do futuro da Usiminas e do setor que está inserida, o grupo
defende uma recomendação neutra do papel, com um preço alvo de BRL 20,05 baseado
nos seguintes pilares. (i) relação entre produção e capacidade instalada; (ii) grande
concorrência interna entre competidores maiores; (iii) impactos da pandemia de COVID-
19 no setor.
Relação entre produção e capacidade instalada: Como visto no (gráfico 19), há um hiato
entre a capacidade de produção e a produção em si do Aço Bruto, isso se dá pela
produção inferior que uma companhia tem em relação a sua capacidade, e, com isso, é
evidente o déficit presente no setor. Sendo um problema global, é visível que as
companhias apresentam uma capacidade maior do que a própria produção, em
decorrência de sua estrutura, sendo assim, não é algo isolado de uma empresa só.
Porém, tal lide pode ser solucionada através do aumento da produção, como a
contratação de novos colaboradores, aumento no número de máquinas, aumento de
matéria prima e afins.
Grande concorrência interna entre competidores maiores: Não sendo um setor muito
fragmentado, é possível observar a concentração do mercado sob a influência de grandes
players, como a CSN e Gerdau. Isso nos mostra a baixa oportunidade de barganha em
relação a preços e novos entrantes, o que acarreta no maior controle de tais empresas.
Com isso, há uma certa estagnação em relação a grandes crescimentos da companhia.
Impactos da pandemia de COVID-19 no setor: com o advento da pandemia de covid-19,
o setor de mineração e siderurgia sofreu algumas consequências, mesmo não sendo
perpétuas, influenciaram na tomada de decisão do preço alvo, como por exemplo a
queda na oferta de commodities, o que dificulta a grande produção e faz com que ela
diminua. Mesmo com todas as consequências, a empresa conseguiu, de certa forma,
contornar alguns aspectos ruins e ter um resultado aceitável, como a boa gestão de
custos diante a pandemia e o favorecimento da retomada da construção civil, que
mesmo sendo morosa, foi o que auxiliou a companhia em seus resultados.
Vantagens competitivas: A Usiminas se encontra entre uma das 3 principais empresas do
país, além de representar um bom percentual no market share total do setor,
consideramos que a empresa se encontra estável e economicamente competitiva.
Ademais, nota-se que Usiminas obteve melhoras em sua produção em meados de 2020,
ainda durante a Pandemia, devido a principalmente o aumento da demanda no setor de
construção civil e, com isso, aumento na compra de aços longos, o que é um fator muito
positivo para a empresa, tanto no cenário atual, quanto em um futuro próximo. Porém, é
importante ressaltar que a empresa enfrenta uma forte concorrência no sentido de
preços e variedades.

Fonte: Instituto Aço Brasil

Gráfico 20: EBITDA ajustado e Margem EBITDA (BRL bn)

Fonte: Dados das Companhias

Gráfico 21: WACC

Valuation

Para as projeções confeccionadas, mesmo em meio a pandemia COVID-19 foi esperado
um cenário positivo com relação a companhia devido ao alta do valor das commodities
que afeta o mundo como todo atualmente. Desta forma, esperamos um crescimento na
companhia como um todo.

Operaticional Assumptions

Capex. O capex foi projetado em uma crescente com uma média de 4,49% ao ano,
considerando que a companhia está sendo beneficiada pelo elevado preço das
commodities .A parte de mineração encontra-se em expansão, entretanto seus
competidores correspondem a uma grande barreira nesse sentido.
Working Capital. Projetamos que o Working capital sendo a média dos últimos 3 anos,
pois não observamos cenários muitos distintos a partir deste ponto.

Financial Assumptions

Receita. A receita foi projetada de uma maneira crescente, de forma que a Receita
Líquida cresce mais nos próximos dois anos e depois ocorreria uma estagnação
(respectivamente 11,38%; 10,68%; 8,6%; 7,3%; 7,65%). Isso se deve pois a onda da alta
das commodities não deve se estender por muitos anos, então projetamos assim um
maior crescimento em 2021, e diminuindo no decorrer do tempo.
Margens. As margens foram projetadas com base no crescimento que a companhia
desempenhou nos últimos meses, sendo assim a margem EBITDA projetamos um
crescimento de cerca de 21,5% nos próximos 5 anos, assim como a margem EBT que,
devido a um grande desempenho nos últimos anos, estipulamos um valor de 25,95%
para os próximos 5 anos. Por último, com relação a margem Líquida, foi adotado um
crescimento de, em média, 9,5% ao ano.



LMF Unicamp

LMF Unicamp

Risco de Investimento

Riscos Operacionais (RO). Com uma demanda de aço cíclica no Brasil e no mundo, a
companhia pode ser adversamente afetada pelo fator produtivo, além disso, há no
mundo, uma situação em relação a capacidade excedente de aço, segundo a WSA –
World Steel Association, há cerca de 395 milhões de toneladas em capacidade
excedente de produção de aço, o que prejudica as companhias do ramo. Ademais,
acidentes ou falhas nos equipamentos críticos podem levar à queda ou paralisação da
produção, consequentemente, a redução da receita operacional da companhia, uma
vez que os seguros podem não ser suficientes para a cobertura do prejuízo, sendo
esses equipamentos: (i) altos fornos, (ii) convertedores, (iii) laminadores contínuos.
Outrossim, o risco de pandemias, epidemias e afins é algo que não só a companhia se
preocupa, mas sim o mundo. Como pode ser observado atualmente, a pandemia de
COVID-19 afetou todos os setores, sendo o de siderurgia um deles, por meio de
restrições sanitárias, de produção pela escassez de commodities, piora da saúde
financeira dos clientes, aumento dos preços de fornecedores e afins, houve uma
redução na produção e, com isso, pode ser visto a redução da receita operacional,
além das projeções e resultados financeiros.

Gráfico 22: Importações brasileiras (US$ bn)

Fonte: Comex Stat

Riscos Macroeconômicos.
Variação cambial (VC). A companhia apresenta uma exposição cambial, em especial
com a moeda americana. Desta forma, considerando o cenário político tanto nacional
quanto mundial, essa variação pode afetar diretamente o resultado financeiro da
empresa. A desvalorização do real frente ao dólar, pode criar uma série de
consequências inflacionárias, como a elevação nas taxas de juros.
Taxa de Juros (TX). O aumento das taxas de juros nacionais e internacionais trazem
consequências negativas para a companhia, de forma que o endividamento substancial
da empresa oscila de acordo com as taxas de juros afetando diretamente os
resultados. Este impacto considera as mudanças entre os custos operacionais,
despesas financeiras e a receita líquida de exportação da empresa.
Crise no setor energético e racionamento de água (CA). Com eventuais restrições
acerca do uso de energia elétrico e água, o preço dessas tende a subir o que por
consequência impactam na economia brasileira de modo geral. Ocasionando, assim,
um menor nível de produção das empresas e levando a uma queda na demanda do
aço. Além disso, a companhia não apresenta uma forma de ser autossuficiente com
relação a energia elétrica, mesmo apresentando um alto consumo.

Riscos de Regulamentação (RR).
Visando respeitar e incorporar os requisitos e padrões de qualidade que os clientes e
parceiros demandam, a Usiminas possui certificação do seu Sistema de Gestão da
Qualidade, com base na NBR ISO 9001:2015 e na IATF 16949:2016, norma que se
aplica aos fabricantes da cadeia de fornecimento automotivo mundial. Além disso, a
Companhia possui também certificações – obtidas através de entidades certificadoras
oficiais nacionais e internacionais - para atestar a qualidade de seus produtos e a
confiabilidade de seus resultados das análises de laboratórios.
Ademais, todos os produtos da Usiminas são avaliados em relação ao impacto à saúde
e a segurança associados à sua aplicação pelos seus clientes. Dessa forma, as
informações importantes sobre descarte, uso e cunho técnico, são informadas nas
embalagens dos produtos conforme as normas pré-estabelecidas de comercialização
vigentes no Brasil. Junto a isso, a Companhia também emite o Certificado de Inspeção
do Produto, que comprova as propriedades do material, garantindo então que o
produto cumpra as normas específicas de seu setor.
Por fim, a Usiminas apresenta uma carta declaratória sobre o Percentual de Conteúdo
Local, se solicitado por clientes. Tal carta trata-se de um Regulamento estabelecido
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que tem
como objetivo principal incrementar a participação da indústria brasileira de bens e
serviços nos projetos de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás
natural, resultando na obrigatoriedade de que a família “chapas grossas de aço
carbono” possua a Certificação de Conteúdo Local (CCL).
ESG
Meio Ambiente:
Divulgação de relatórios. Em relação a divulgação de informações sobre ESG, a
companhia apresenta um relatório exclusivo para debater o tema, além de ter uma
página em seu site dedicada apenas para isso, em comparação com seus principais
pares, Gerdau e CSN, apenas a Gerdau não disponibiliza com tal facilidade de acesso
às informações semelhantes.

Gráfico 23: Variação cambial R$ - US$

Fonte: Ipeadata

Gráfico 24: Principais certificados da Usiminas

Fonte: Site da Usiminas
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Uso de Combustíveis. Estando contida em um setor que é julgado como sendo poluidor,
siderurgia e mineração, a Usiminas tem como um de seus critérios a de ser o mais
sustentável possível, como visto no (Gráfico 25) a redução, mesmo que pequena, do uso
de combustíveis não renováveis. Por conta disso, assinou o pacto global da ONU, que
consiste em 10 objetivos sustentáveis para que as empresas participantes adequem suas
instalações e, com isso, consigam um crescimento sustentável.
Emissões. Em relação a emissão de gases do efeito estufa, a Usiminas, como outras do
setor, apresenta um desafio a ser batido, uma vez que não é beneficiada em relação a
isso. Logo, como visto no (Gráfico 26), houve uma redução na emissão dos gases do
efeito estufa, o que mostra o começo de uma melhora em seu crescimento sustentável.
Futuro. Em relação ao futuro, a companhia apresenta alguns projetos de reconstrução
do meio ambiente, como por exemplo o programa de recuperação de áreas verdes, em
andamento desde a sua fundação, tem o intuito de plantar mudas de árvores nativas da
mata atlântica em regiões desmatadas, apenas no ano de 2020, foram produzidas no
viveiro da Usiminas, em Ipatinga-MG cerca de 13.402 mudas, sendo 6.132 plantadas.
Além disso, apresenta o projeto de reabilitação Fauna sem Lar, em conjunto com outras
instituições, o projeto visa o resgate e acolhimento de animais selvagens, bem como sua
soltura, quando possível.

Gráfico 25: Consumo de combustível na usina de Ipatinga-
MG (GJ)

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 26: Toneladas de CO2 na usina de Ipatinga-MG

Fonte: Dados da Companhia

Social:
Satisfação dos consumidores e dos empregados. O nível de satisfação dos empregados
apresentou uma nota de 3.8, segundo site glassdoor, mostrando um resultado
equivalente ao da CSN e inferior ao da Gerdau.
Diversidade e inclusão. A companhia apresenta um programa de diversidade e inclusão
que foi criado em 2019, o qual visa valorizar as diferenças e alavancar a performance da
companhia de forma geral, tendo como objetivo a construção de uma cultura de
respeito, inclusão e equidade entre todos. Durante o último ano, a companhia atingiu o
dobro do percentual de mulheres na liderança passando de 5% para 11%.
Relação com a comunidade. A companhia investe no desenvolvimento das comunidades
onde atua e reconhece os impactos que suas atividades causam, desta forma a
companhia apresenta canais abertos para conseguir estabelecer contato com a
comunidade no geral e receber as demandas dos moradores.

Governança: Atualmente a Usiminas se enquadra como nível 1 em transparência da
empresa, sendo esse o segmento menos rígido da B3, com ao menos 25% de free float e
80% de tag along para ações ordinárias e sem restrições para preferenciais. Além disso, a
empresa deve publicar calendários de eventos e realizar ao menos uma reunião pública
por ano.
Hoje, a Usiminas possui 3 principais shareholders, isto é, 3 grandes acionistas da
empresa, sendo eles: Nippon Steel Corporation (Japão) – que possui cerca de 17,8% do
total de papéis e é uma empresa especializada em aço; Ternium Investiments S.àr.I
(Luxemburgo) – uma holding de instituições não financeiras com 16,4% dos papéis; CSN
(Brasil) – uma siderurgia com 12,9% dos papéis da Empresa.
O Conselho de Administração da empresa tem como uma de suas responsabilidade
eleger a Diretoria Executiva e determinar suas atribuições, estando em constante
evolução a fim de se adequar as exigências do mercado. É composto por 8 membros
efetivos, eleitos em uma Assembleia Geral para um mandato de 2 anos e se reúnem 4
vezes por ano. Este Conselho é atualmente formado por: Ruy Roberto Hirschheimer, o
presidente do conselho, e os demais membros Elias de Matos Brito, Hiroshi Ono, Edílio
Ramos Veloso, Oscar Montero Martinez, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Ronald
Seckelmann e Yuichi Akiyama. Já a Diretoria Executiva, também com mandato de 2 anos,
possui como responsabilidade estabelecer diretrizes para os administradores da
Companhia, os direcionando nas relações externas e internas. Esta Diretoria tem a
obrigação de atuar de maneira ética, focadas no interesse das partes envolvidas e, ao
mesmo tempo, focar na qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade,
sempre promovendo responsabilidade socioambiental corporativa. A Diretoria é
composta por 6 pessoas: diretor presidente Sergio Leite de Andrade, Diretor Vice-
presidente de Finanças e de RI Alberto Akikazu Ono, Diretor Vice-Presidente Industrial
Américo Ferreira Neto, Diretor Vice-presidente de Tecnologia e Qualidade Kohei Kimura,
Diretor Vice-presidente Comercial Miguel Angel Homes Camejo e Vice Presidente de
Planejamento Corporativo Yoshiaki Shimada. Por fim, ressalta-se que a remuneração da
alta administração está atrelada a sustentabilidade da Companhia.

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 28: Principais shareholders da Companhia (em%)

Gráfico 27: Avaliações Glassdoor

Fonte: Glassdoor
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Gráfico 18: Comparação do ROE
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Gráfico 18: Comparação do ROE
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Apêndice 2 5 Forças de Porter

Média - Alta entre as grandes rivais, por conta
do tamanho e força de cada empresa. Porém,
baixa em relação ao número de concorrentes e
em relação a diversidade de concorrentes.

Baixo - Médio, por ser produtora
de bens de consumo duráveis,
como o aço plano, seus clientes
não possuem efetivo poder de
barganha.

Baixa, uma vez que o setor necessita de
indústrias de base, assim, é necessário um
elevado capital para sua constituição. Além da
participação governamental (BNDES), que
financia uma parte das empresas já
consolidadas.

LMF Unicamp

Apêndice 3 Gráficos da Análise Financeira

Gráfico 1: Eficiência da companhia (BRL bn e %)

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 2: Evolução do capital de giro (BRL bn)

Fonte: Dados da Companhia

Fonte: Dados da Companhia

Gráfico 18: Comparação do ROE

Gráfico 3: Comparação do ROE
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Apêndice 4 Avaliação do ESG

As variações se encontram entre 1 e 5, onde 1 representa a pior avaliação e 5 a melhor avaliação.

Fonte: Estimativas da equipe
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Apêndice 5 Estruturação da diretoria

A diretoria executiva da Usiminas é composta por 6 pessoas e abaixo está sua estruturação e informações sobre os membros.

Sergio Leite de Andrade – Atual Diretor Presidente, graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFRJ e Mestre em Engenharia
Metalúrgica UFMG. Na Companhia, foi engenheiro pesquisador, engenheiro do controle integrado de chapas grossas, chefe da unidade
de metalurgia de aciaria e laminação de placas, chefe da unidade de padronização e coordenação, responsável pelo controle integrado
dos produtos chapas grossas, laminados a quente e laminados a frio, gerente do centro de pesquisa e desenvolvimento, gerente técnico
industrial; presidente da comissão de qualidade; superintendente de marketing. Ocupou os cargos de diretor vice-presidente de negócios
e diretor vice-presidente de siderurgia da Companhia.
Alberto Akikazu Ono – Atual Diretor Vice-presidente de Finanças e de RI, Ph.D. em Metalurgia pela Universidade de Tóquio e mestre em
Engenharia Metalúrgica pela USP. Antes de ingressar na Usiminas em 2009, trabalhou em outras empresas de mineração e metalurgia,
como a Aços Villares SA, CBMM, Votorantim Industrial e a Votorantim Siderurgia.
Américo Ferreira Neto – Atual Diretor Vice-Presidente Industrial, engenheiro eletricista pela Unisanta, com especialização em automação
industrial pela Unisantos e MBA de gerenciamento de projetos pela FGV e mestrando em Engenharia Elétrica pela USP. Ingressou na
Usiminas como aprendiz de ofício aos 14 anos. O caminho profissional permitiu que Américo, nessas três décadas, atuasse em diferentes
áreas até ser nomeado VP Industrial em 2020.
Kohei Kimura – Atual Diretor Vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, detém M.Eng. em Metalurgia pela Universidade de Osaka.
Antes de ingressar na Usiminas, ele trabalhou na Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Miguel Angel Homes Camejo – Atual Diretor Vice-presidente Comercial, graduado em Economia pela Universidad Catolica Andres Bello,
na Venezuela, e completou diferentes programas de gerenciamento na Chicago Booth e na Stanford University na Califórnia, EUA. Antes
de ingressar na Usiminas, foi gerente geral da região andina de Ternium Colômbia e gerente de exportações da Ternium Sidor.
Yoshiaki Shimada – Atual Vice Presidente de Planejamento Corporativo, Bacharel em Direito pela Universidade de Keio. Antes de ser
indicado VP de planejamento corporativo, atuou como membro do conselho de administração da Usiminas. Antes de ingressar na
Usiminas, trabalhou desde 1986 no grupo Nippon, com seu último cargo de Presidente e CEO da Nippon Steel North America, Inc.

WACC e KEApêndice 6

WACC. O cálculo do WACC foi baseado no CAPM (Capital Asset
Pricing Model). Primeiro, o beta da Usiminas foi calculado com
base na média do beta alavancado dos concorrentes dela (CSNA3,
GGBR4 e FESA4), resultando em 0,97, depois foi calculado o Custo
do Capital Próprio assumindo 1,36% de risco livre usando o T-bond
americano de 10 anos, 4,31% de Equity Risk Premium, 3,00% para
o risco do país, 4,20% para o CPI, 6,10% para o IPCA, resultante de
um Ke de 11,37%. Para o custo da dívida, nós usamos um Kd de
3,55% antes dos impostos com base no debêntures das empresas e
alíquota de 26%, resultando em um Kd de 2,63%. Usando um
Estrutura de capital Dívida / Patrimônio Líquido de 29,3%,
calculamos um WACC de 8,72%. Quando se trata da taxa de
crescimento na perpetuidade foi usado 4%.

Gráfico 4: Cálculo do Cost of Equity (Ke)

Fonte: Dados da Companhia
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Disclaimer

Avisos – As informações contidas nesse relatório foram obtidas de fontes abertas ao público em geral,
mas consideradas pelo(s) membro(s) da Liga do Mercado Financeira como confiável e fidedigna. A Liga
do Mercado Financeiro não responde legalmente com nenhum tipo de garantia, uma vez que este
relatório tem apenas Fins Didáticos e não consiste de forma alguma, como recomendação ou análise
de um profissional cadastrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). As informações não são
destinadas para serem usadas como base de quaisquer decisões de investimentos por qualquer pessoa
ou entidade, uma vez que, por se tratar de um relatório de Uso Didático, os responsáveis pelo mesmo,
não estão aptos a divulgar informações legais sobre análises de companhias, para fins comerciais. Este
relatório não é uma oferta para compra e venda de quaisquer ativos e títulos. A Liga do Mercado
Financeiro da Unicamp e nenhum de seus membros associados, não tem nenhum interesse financeiro
nos valores imobiliários dessa companhia.


