
Neutra  USIM5
Preço atual (22/04/21) R$ 21,83   

Preço-alvo (dez/21) R$ 21,00

Upside (%) -3,8%

Dados da empresa
Setor Siderurgia

Valor de mercado (R$ mm) 27.830

Variação 1M 29,88%

Variação no ano 52,02%

Variação 12M 365,07%

Dividend Yield 0,2%

Máxima 52 sem. 22,21

Mínima 52 sem. 4,30
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Usiminas: Resultado 1T21 e Revisão de Preço
EBITDA surpreende as expectativas mais otimistas

Com mais um trimestre forte, a Usiminas consolida o caminho para um ano 

de resultados crescentes, refletindo não apenas o bom momento das com-

modities, em especial o minério de ferro, mas em também a boa recuperação 

econômica mostrada por meio da siderurgia. No 1T21, a empresa apresentou 

evolução em todas as suas linhas de negócios, avançando em receitas e mar-

gens, mantendo sua posição de caixa e índices de endividamento em níveis 

confortáveis. Com isso, vemos o caminho aberto para os grandes investimen-

tos necessários, a partir de 2026, para a manutenção da Musa (Mineração 

Usiminas) em operação, com a entrada do Projeto Compactos. 

Mais uma vez, incorporando os bons resultados dos trimestres e as perspec-

tivas de crescente demanda ao longo do ano e preços médios mais elevados 

ao nosso modelo, chegamos a um preço-alvo para o final de 2021 de USIM5 

em R$ 21,00/ação. Entretanto, considerando a alta expressiva do papel nos 

últimos meses e o limitado upside ao nosso preço, mantemos a recomenda-

ção Neutra.

Análise ESG: Com relação à agenda ESG, damos destaque à aprovação pelo 

Conselho de Administração da companhia de regras que atrelam 20% do 

bônus da diretoria aos temas ESG; além disso, no trimestre, a Usiminas aderiu 

ao Pacto Global da ONU, contribuindo, assim, com os Princípios do Pacto e 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vimos, inclusive, o rating 

da companhia elevado de B para BB pela MSCI ESG Ratings. 

Resultado Consolidado: volumes e preços crescentes impulsionam recei-

tas. A receita líquida da companhia somou R$ 7.066 mm, 29% superior t/t, 86% 

maior a/a e 3,4% acima das nossas estimativas. O CPV ficou em R$ 4.602 mm, 

avançando 18% t/t, impactado pelo maior custo dos insumos, especialmente 

placas e minério de ferro. Entretanto, com os anúncios de preços implementa-

dos no período, receitas evoluíram além dos custos, contribuindo para a forte 

expansão de margens observadas. As despesas também ficaram sob controle 

e, com isso, o EBITDA ajustado da companhia totalizou R$ 2.420 mm, uma 

expressiva alta de 51% ante o trimestre anterior e 40% acima das nossas já 

otimistas expectativas.
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Endividamento e Resultado Líquido. A dívida líquida da Usiminas ficou em R$ 

1.674 mm, 51% maior t/t. O endividamento, medido pela DL/EBITDA, manteve-se 

em 0,3x. O resultado financeiro fechou negativo em R$ 375,7 mm, resultado de 

receitas financeiras de R$ 76,0 mm, despesas de R$ 96,5 mm. Por fim, o lucro 

líquido fechou em R$ 1.204 mm, ante R$ 1.607 mm no 4T20.

Mineração: preços elevados compensam volumes menores. A produção de 

minério de ferro totalizou 1.983 kton no trimestre, uma queda de 12% ante o 4T20, 

devido a parada para manutenção no período. As vendas ficaram em 1.949 kton, 

também em queda de 14% t/t. Entretanto, com os preços em patamares elevados 

do minério de ferro nos mercados internacionais, as receitas somaram R$ 1.479 

mm, 12% acima das nossas projeções e 5% maior que o trimestre anterior. Com 

relação ao custo caixa C1, este foi afetado por menor diluição de custos fixos no 

período. O EBITDA, por fim, fechou em R$ 1,1 bi, 12,5% maior ante o 4T20.

Siderurgia: mais um trimestre de forte retomada. A produção de aço bruto avançou 

2,6% t/t, para 780 kton. A compra de placas aumentou para 670 kton, elevando 

a produção de laminados no trimestre para 1.292 kton (+13% t/t). Com isso, as 

vendas totalizaram 1.292 kton, 11% maior que o 4T20.  Destacamos o desempenho 

no mercado interno, onde as vendas avançaram 6,7%, ficando em 1.167 kton, com 

forte representatividade do setor automotivo. Assim, a receita líquida do segmento 

ficou em R$ 5.775 mm, 26,5% maior que nossas estimativas e 38% superior ao 

4T20. O custo caixa foi afetado por maiores preços de placas e minério de ferro. 

Mesmo assim, o EBITDA fechou em R$ 1,3 bi, alta de 114% t/t.

DRE (R$ mm) 4T20R 4T20E R/E t/t a/a

Receita Líquida  7.066  6.837 3,4% 29,1% 85,6%

Siderurgia  5.776  4.565 26,5% 37,6% 77,8%

Mineração  1.479  1.325 11,6% 4,7% 154,3%

Transformação do Aço  1.743  946 84,3% 26,5% 93,4%

Bens de Capital  -    -   - - -

(-) CPV  (4.602)  (4.995) -7,9% 18,0% 39,7%

Lucro Bruto  2.463  1.747 41,0% 56,6% 380,3%

(-) SG&A  (214)  (348) -38,4% -2,1% 2,4%

(+-) Outras Receitas/Despesas  (124)  (295) -58,1% -116,4% 841,0%

EBIT  2.126  1.113 91,0% 0,8% 631,5%

(+-) Resultado Financeiro  (376)  (12) 3036,3% -267,4% 352,8%

(-) Impostos  (582)  (378) 53,7% 38,4% -506,4%

Resultado Líquido  1.205  1.357 -11,2% -37,0% 243,5%

EBITDA Ajustado  2.420  1.735 39,5% 50,6% 326,2%

Margem EBITDA 34,2% 25,4% 8,9 p.p. 4,9 p.p. 19,3 p.p.

Fonte: Companhia e Inter Research
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Dados Gerais 
(R$ mm) 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P

Receita Líquida 14.949 16.089 24.829 23.350 24.258 24.906

EBIT 952 2.936 3.923 3.574 3.651 3.874

EBITDA 1.944 3.937 4.982 4.761 4.972 5.331

Dívida Bruta 5.106 5.973 5.767 5.573 5.391 5.219

Dívida Líquida 3.185 1.105 1.118 -749 -2.308 -4.131

Margem Bruta (%) 12,5% 20,2% 25,2% 24,7% 24,5% 25,1%

Margem EBITDA (%) 13,0% 24,5% 20,1% 20,4% 20,5% 21,4%

Margem Líquida (%) 2,5% 8,1% 11,0% 11,6% 12,0% 12,9%

ROE (%) 2,4% 7,7% 14,4% 12,9% 12,6% 12,8%

VE / EBITDA 14,5 7,2 5,7 5,9 5,7 5,3

DRE (R$ mm) 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P
Receita Líquida  14.949  16.089  24.829  23.350  24.258  24.906 

CPV  (13.074)  (12.832)  (18.571)  (17.581)  (18.310)  (18.658)

Lucro Bruto  1.875  3.258  6.258  5.769  5.948  6.248 

Despesas  (1.890)  (1.177)  (3.654)  (3.437)  (3.586)  (3.698)

  Vendas  (289)  (398)  (615)  (578)  (617)  (649)

  G&A  (427)  (420)  (648)  (610)  (633)  (650)

  Outros  (1.174)  (358)  (2.391)  (2.249)  (2.336)  (2.399)

EBIT  952  2.936  3.923  3.574  3.651  3.874 

 Resultado Financeiro  (510)  (1.082)  (14)  339  562  825 

EBT  443  1.854  3.909  3.913  4.213  4.699 

Impostos  (66)  (554)  (1.183)  (1.199)  (1.307)  (1.475)

Lucro Líquido  377  1.300  2.726  2.714  2.907  3.224 

Dívida (R$ mm) 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P
CP/Total (%) 32% 34% 34% 33% 32% 31%

D / D+E 11% 4% 4% -3% -9% -18%

Dívida Líquida / 
EBITDA 1,6 0,3 0,2 (0,2) (0,5) (0,8)

Dívida Bruta / EBITDA 2,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 

Múltiplos
(R$ mm) 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P

VE/EBITDA  14,5  7,2  5,7  5,9  5,7  5,3 

LPA  0,31  1,07  2,25  2,24  2,40  2,66 

P/L  71,8  20,8  9,9  10,0  9,3  8,4 

P / BV  1,7  1,7  1,6  1,4  1,3  1,2 

Dividend Yield 3,43% 0,25% 2,44% 2,43% 3,13% 4,05%

ROE 2,4% 7,7% 14,4% 12,9% 12,6% 12,8%

ROA 1,4% 4,3% 8,1% 7,7% 7,8% 8,2%

Fonte: Inter Research
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FCF
(R$ mm) 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P

EBITDA  1.944  3.937  4.982  4.761  4.972  5.331 

(-) Capex  (690)  (182)  (1.636)  (1.539)  (1.599)  (1.641)

(-) Interest Expenses  (947)  (581)  (563)  (547)  (531)  (517)

(-) Taxes (cash)  (73)  (130)  (1.183)  (1.199)  (1.307)  (1.475)

(-/+) WK  425  (129)  (1.874)  353  (224)  (103)

(=) Total  660  2.915  (275)  1.829  1.311  1.595 

Análise de Sensibilidade

USIM5 (2021e)
WACC/g 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

12,2% 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 

11,7% 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 

11,2% 20,0 21,0 21,0 22,0 23,0 

10,7% 22,0 22,0 23,0 24,0 24,0 

10,2% 23,0 24,0 24,0 25,0 26,0 

Fonte: Inter Research
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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 


