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Resultados trimestrais

USIMINAS
3T18: melhores preços realizados e câmbio impulsionam resultados
A Usiminas divulgou, hoje (26), seu resultado do 3T18 com números bem acima das
nossas estimativas, após um trimestre fracos devido à greve dos caminhoneiros,
amparado por melhores volumes vendidos em ambos os segmentos de mineração e
siderurgia e preços realizados melhores que o esperado. As vendas de aço ficaram,
uma vez mais, acima da marca de 1Mt no trimestre e ressaltamos o aumento de 19% t/t
nas vendas de produtos galvanizados, respondendo ao aumento da demanda do
segmento automotivo, contribuindo para maiores margens. O EBITDA da empresa
somou R$ 703 mm, 10% acima das estimativas do BB-BI e 52% superior ao trimestre
anterior.
No Brasil, de acordo com o IABr, a produção de aço bruto somou 23,1 Mt em 2018 (até
agosto), alta de 2,5% a/a. O consumo de aços planos subiu 11% no ano, mesmo nível
que vendas ao MI, que aumentaram 11,5% no período. As importações ainda não se
tornaram um ponto de grande preocupação, como esperado anteriormente, e continuam
sob controle, com o câmbio funcionando como um limitador. Lembramos em nosso
relatório de prévias que os efeitos indiretos resultantes da greve, tais como (i) a redução
da tarifa Reintegra de 2% para 0,1% e (ii) a nova tabela de frete, os quais, juntamente
com (i) a suspensão das discussões sobre medidas antidumping contra alguns produtos
de aço chineses e (ii) a guerra comercial internacional, mantêm-se como ponto de
atenção, colocando as condições de mercado em risco.
Devemos trazer nosso preço-alvo de 2019 nas próximas semanas. Por ora, mantemos
nosso preço-alvo para USIM5 em R$ 14,00 com a recomendação Outperform.
Resultados Consolidados. As receitas somaram R$ 3.862 mm (2.5% t/t e +9,3% do
que as do BB-BI), amparadas por (i) maiores preços no mercado doméstico e nas
exportações, (ii) maiores volumes de venda no MI e (iii) maiores vendas de MF. Os
custos foram impactados por custos mais altos de matérias-primas, tais como carvão e
MF, e somaram R$ 3,217 mm, subindo mais que a receita. Despesas VG&A vieram
22% abaixo do trimestre anterior.
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Siderurgia: preços mais altos e maiores volumes impulsionam EBITDA. A produção
de aço bruto melhorou 4% no período para 845 kton, ao passo que laminados subiu 1%
para 1.066 kton. As vendas, assim, somaram 1.059 kton, uma melhora de 13%
comparado ao trimestre anterior. As receitas somaram R$ 3,4 bi, alta de 18% t/t com
preços melhorando em ambos os mercados e maiores volumes vendido. O Custo caixa
por ton subiu 4,7% no período, para R$ 2,109/t com preços de matérias primas, como
carvão e MF, chegando a níveis mais altos e parcialmente compensando a queda nos
preços de placas. Os custos foram impactados pelo consumo de estoques e ficaram em
R$ 2,9 bi. O EBITDA para o segmento chegou a R$ 558 mm, 19% acima do 2T18.

Multiples
2018e

2020e

EV/EBITDA

8.4

6.8

5.7

P/E

13.8

9.9

6.7

0.83

1.15

1.71

EPS

Mineração: normalizada. No 3T18, a produção somou 1.507 kton (13% t/t), com oss
volumes vendidos melhorando 28% no mesmo período, para 1.768 kton. As receitas
totalizaram R$ 315 mm, 56% maior t/t, em razão de (i) maiores volumes vendidos, (ii)
preços de MF mais altos e (iii) efeito positivo do câmbio. O Custo caixa ficou em R$ 60,2/t,
ante R$ 63,3/t no 2T18. Consequentemente, o EBITDA para o trimestre veio em
R$ 82,8 mm, +149% t/t.

2019e

R$
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Alavancagem e Resultado Financeiro. O resultado financeiro veio negativo em R$ 134
mn no trimestre, refletindo (i) R$ -19 mn de perda cambiais, (ii) receita financeira de
R$ 704 mn, e (iii) despesa financeira de R$ 186 mn. Assim, a Usiminas reportou ganhos
líquidos de R$ 289 mm, ante prejuízo líquido de R$ 19,1 mm no 2T18.. A dívida bruta
somou BRL 5.893 mn, estável ante jun/18. A dívida líquida ficou em BRL 4.211 mn. Já a
alavancagem, medida pela Dívida líquida/EBITDA caiu para 1,8x, ante 2,3x no 2T18.
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Atual x Estimado
3T18A

3T18E

A/E

t/t

a/a

3,862

3,535

9.3%

20.5%

41.1%

(3,217)

(2,857)

12.6%

22.6%

35.2%

644

678

-5.1%

10.8%

80.1%

(290)

(310)

-6.4%

-22.4%

15.7%

354

368

-3.9%

70.7%

230.8%

(134)

(117)

14.5%

14.5%

106.3%

(5)

(60)

-92.5%

-92.5%

-73.1%

Resultado Líquido

289

191

50.9%

848.5%

280.7%

EBITDA (BRL millhões)

703

638

10%

52%

55%

Margem EBITDA (%)

18.2%

18.0%

0.2 p.p.

-1.6 p.p.

1.7 p.p.

Vendas de aço (kton)

R$ milhões
Receita Líquida
(-) COGS
Lucro Bruto
(-) VG&A
EBIT
(+) Resultado Financeiro
(-) Impostos

3T18A

3T18E

A/E

t/t

a/a

Chapas Grossas

149

135

10.5%

50.5%

-12.1%

Laminado a Quente

320

289

10.9%

6.0%

-6.3%

Laminado a Frio

329

368

-10.7%

3.1%

-5.2%

Galvanizados

301

275

9.4%

19.0%

-12.6%

Produtos Processados

-

-

-

-

-

Placas

6

14

-57.5%

50.0%

66.7%

1,059

1,072

-1.3%

-2.9%

-6.4%

Produção de MF (kton)

1,507

1,454

3.6%

12.6%

43.1%

Vendas

1,060

693

52.9%

29.7%

364.9%

Vendas Totais

Vendas para Usiminas
Total vendas de MF

708

761

-7.0%

24.4%

4.7%

1,768

1,454

21.6%

27.6%

95.6%

Endividamento
R$ milhões

3T18A

t/t

a/a

Dívida Bruta

5,893

0.8%

-14.1%

Dívida Líquida

4,211

-11.2%

-10.8%

1.8x

-0.5x

-0.6x

Dívida Líquida / EBITDA
Fonte: Companhia e BB Investimentos
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. 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 uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, 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 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 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.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste 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 o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.

Analistas
Gabriela E Cortez

Itens
3

4

5

x

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
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.
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