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Vale: mudança de recomendação
Alteração de Compra para Manter

Com o recente rali dos preços das commodities nos mercados internacionais, as ações 

das empresas têm respondido, apresentando alta considerável nas últimas semanas. 

Com isso, desde o início do ano, as ações da Vale avançaram mais de 10%, além dos 

mais de 80% observados no ano passado. 

Vemos a alta das commodities como consequência de uma atividade econômica chinesa 

bastante forte, o que aumenta a procura por insumos. No caso do minério de ferro, com 

a produção siderúrgica chinesa a todo vapor, impulsionando a demanda pela commodity 

e, ao mesmo tempo, estando a oferta ainda limitada pela redução de projeção na 

produção da Vale e a manutenção da produção das mineradoras australianas, o impacto 

foi ainda mais relevante. 

Entretanto, acreditamos que com a normalização das atividades industriais no mundo 

resultante do início da vacinação, bem como o avanço da oferta brasileira de minério de 

ferro por parte da Vale, que, em nossa opinião, deverá apresentar produção maior que 

seu guidance, os preços de minério de ferro tendem a uma correção em breve. A curva 

de futuro de minério de ferro já sinaliza uma provável situação chamada contango, onde 

os preços futuros estão acima dos preços à vista esperados no futuro, indicando uma 

provável queda de preços. Além disso, dados de comércio exterior já mostram avanços 

das exportações de minério de ferro em dezembro.

Acreditamos que os fundamentos da empresa continuam e devem continuar bastante 

sólidos ao longo do ano, aproveitando-se da alta dos preços do minério de ferro, a 

qual deve se transformar em ganhos de receitas e margens e forte geração de caixa, 

contribuindo para maiores pagamentos de dividendos. Entretanto, como nosso modelo 

já considera estes ganhos e mantemos nossas premissas de preços de minério de ferro 

para este ano em média de US$ 105/t, nossas projeções não sofrem alterações.

Com isso, mantemos nossos preços-alvos de VALE3 para o fim de 2021 em R$ 94,00/

ação e VALE US em US$ 17,50/ADR, porém allteramos nossa recomendação de compra 

para manter, para ambos os papéis, após uma alta de mais de 64% para VALE3 e 71% 

para VALE US, desde o início de nossa cobertura, em outubro de 2020.

Manter  VALE3
Preço atual VALE3 96,22

Preço atual VALE US 18,15

Preço-alvo VALE3 R$ 94,0

Preço-alvo VALE US US$ 17,5

Upside (VALE3) -2,3%

Upside (VALE US) -3,6%
(preço de mercado em 13/01/21)

Dados da empresa
Setor Mineração

Valor de mercado (R$ mm) 508.472

Variação 1M 10%

Variação no ano 10%

Variação 12M 81%

Dividend Yield 2,5%

Máxima 52 sem. 102,32

Mínima 52 sem. 32,82
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


