
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 1T21 

Vale (VALE3)                                27/04/2021 

 

Opinião: Após divulgar seu relatório de produção e vendas de seus produtos no 1T21, ficou 
claro que o resultado do trimestre viria forte, puxado pela substancial evolução do preço do 
minério de ferro. O motivo para este evento acontece desde o colapso de Brumadinho, 
quando o fluxo do minério de ferro ficou estreito no mercado transoceânico. Desde o 
2Sem/20, a economia da China passou a mostrar vigor na recuperação (pós-pandemia) e 
com a forte alta do preço do aço naquele país levou o preço recentemente aos níveis 
próximos de US$ 200/ton, o maior dos últimos anos. Foi um resulto sólido, que só não foi 
melhor devido aos segmentos de pelotas e de metais não ferrosos e custos mais elevados. A 
demanda por minério de ferro e os preços devem continuam elevados, beneficiando a Vale e 
a sua alavancagem, mas principalmente no retorno ao acionista, pois esperamos que a partir 
desse ano passe a pagar dividendos significativos. A estrutura de capital continuou 
favorecida pela elevada geração operacional de caixa e baixa exposição a capital de 
terceiros. Dessa forma, estamos mantendo nossa recomendação de compra para suas 
ações ON, que são negociadas a múltiplos PL 21 de 4,9x e EV/Ebitda 21 de 3,1x e se 
mostram extremamente descontados em relação aos múltiplos de suas concorrentes. A Vale 
voltará a distribuir dividendos neste exercício e pela nova política anunciada, será uma das 
grandes pagadoras de dividendos listadas na Bolsa.  
 
Produção e Vendas: Divulgou o relatório de produção do 1T21. No período, a produção de 
minério de ferro foi de 68,0 milhões/ton., 14,2% superior à do 1T20 e 19,5% inferior à do 
4T201 e ficou ligeiramente acima da expectativa. Em pelotas, a produção foi de 6,3 
milhões/ton., com queda de 9,2% em relação ao 1T20 e 11,7% inferior à do 4T20, ficando 
ligeiramente abaixo do esperado. O volume de vendas foi de 59,3 milhões/ton. de minério de 
ferro, 14,8% superior ao 1T20 e 28,4% inferior ao 4T20. Em pelotas o volume de vendas foi 
de 6,3 milhões / ton., com queda de 14,2% em relação ao 1T20 e queda de 16,4% inferior ao 
4T20. No geral os volumes de minério de ferro foram acima do 1T20, tanto em produção 
como em vendas e ficaram abaixo em pelotas. No período, as condições climáticas foram 
mais favoráveis. O prêmio do minério de ferro foi de US$ 8,3 / ton., em linha com a 
expectativa de mercado. No geral os números vieram em linha com a expectativa e indicam 
a retomada de produção. Todavia foram mais fracos em pelotas e também em cobre (devido 
as mudanças de rotina na planta de Salobo). Esperamos que a demanda chinesa continue 
forte em 2021 e o Real depreciado, beneficiando a Vale.  

 

 
Fonte: Empresa 

 

R$ milhões 1T21 4T20 1T20

(Realizado) A B C AxB AxC

Receita Líquida 69.301 78.938 31.251 -12,2% 121,8%

Ebitda Ajustado 45.741 23.492 12.924 94,7% 253,9%

Margem Ebitda 66,0% 29,8% 41,4% - -

Lucro Líquido 30.564 4.825 984 533,5% 3006,1%

Margem Líquida 44,1% 6,1% 3,1% - -

Fonte: Empresa

Evolução

Resumo de Produção

Mil toneladas 1T21 4T20 1T20

métricas A B C A/B A/C

Minério de Ferro (1) 68.045 84.508 59.605 -19,5% 14,2%

Pelotas 6.287 7.117 6.926 -11,7% -9,2%

Minério de Manganês 91 119 363 -23,5% -74,9%

Carvão 1.090 1.230 1.963 -11,4% -44,5%

Níquel 49 56 53 -12,5% -7,5%

Cobre 77 93 94 -17,2% -18,1%

Cobalto (ton.) 714 1.042 1.202 -31,5% -40,6%

Ouro (milhares de onças) 82 120 119 -31,7% -31,1%

(1) Incluíndo compra de terceiros, run-of-mine e feed para plantas de pelotização

Resumo das Vendas

Mil toneladas 1T21 4T20 1T20

métricas A B C A/B A/C

Minério de Ferro (1) 59.928 82.825 51.656 -27,6% 16,0%

Pelotas 6.271 8.486 7.311 -26,1% -14,2%

Minério de Manganês 258 461 219 -44,0% 17,8%

Carvão 1.015 1.535 1.566 -33,9% -35,2%

Níquel 48 66 44 -27,3% 9,1%

Cobre 71 93 89 -23,7% -20,2%

(1) Incluíndo compra de terceiros e run-of-mine

Variação %

Variação %

 

 

 

 

Expectativas 

 

 

 

Avaliação 

 

 
 

 

 

Comportamento da ação 

 

Fonte: Economatica 

 

Código: VALE3

Recomendação:  Compra

Preço Atual: R$  108,57

Preço Justo: R$ 122,00

Pot. Valorização: 12%

R$ Milhões 2020 2021p 2022p

Vendas Líquidas 208.529,0 290.975,0 260.798,0

Ebitda 87.340,0 182.793,0 148.735,0

Margem% 41,9% 62,8% 57,0%

Lucro Líquido 26.713,0 114.500,0 87.959,0

Margem % 12,8% 39,4% 33,7%

Múltiplos 2020 2021p 2022p

PL x 16,8 4,9 6,3

EV/EBITDA x 4,2 3,1 3,8

Cot/VPA x (atual) - 2,7 -

Dividend Yield % 0,0 10,0 10,0



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale (VALE3)                                        27/04/2021 

 
Resultado: Divulgou o resultado do 1T21. A receita líquida foi de R$ 69.301 bilhões, contra R$ 78.938 bilhões no 4T20 com 
queda de 12% e ligeiramente abaixo da expectativa. No material divulgado a abertura dos números foram apresentados em 
dólar. 
 

• A receita de minério de ferro foi de US$ 9,159 bilhões, com alta de 112% em relação ao 1T20 e acima do esperado.  

• A receita de pelotas foi de US$ 1,208 bilhão, ligeiramente inferior ao esperado e 42% superior à do 1T20.  

• A receita de cobre foi de US$ 670,0 milhões, ligeiramente inferior ao esperado e 93% acima do 1T20.  

• A receita de níquel foi de US$ 896,0 milhões, ligeiramente inferior ao esperado a 33% acima do 1T20.  

• A receita de cobre foi de US$ 92,0 milhões, inferior ao esperado e 38% inferior à do 1T20.   

• O Ebitda da Vale foi de US$ 8,352 bilhões, com alta de 190% acima do 1T20 e ficou acima do esperado. A margem 
ficou em 66% versus 41% no 1T20.  

• O Ebitda de ferrosos foi de US$ 7,811 bilhões, 174% superior ao 1T20 e foi recorde histórico, beneficiando por preços 
mais elevados.  

• O Ebitda de metais básicos foi de US$ 1,011 bilhão, com alta de 98% em relação ao 1T20, com preços compensando 
os volumes mais baixos e dos aumentos de custos. 

• O Ebitda de carvão foi negativo em US$ 159,0 milhões e estável em relação ao 1T20. 

• Encerrou o período com lucro líquido de US$ 5,546 bilhões, com aumento de 3.302% em relação ao 1T20 (ainda 
afetado por não recorrentes e provisões com Brumadinho) e ficou em linha com o esperado 

 
 
ESTRUTURA DE CAPITAL: A dívida líquida em março/21 totalizou saldo negativo de R$ 2,1 bilhões e mostrou evolução sobre 
o caixa líquido do 4T20. Por este conceito, a Vale apresenta como relação dívida líquida / Ebitda em -0,1x. Já considerando 
arrendamentos, Swaps cambiais, Refis, provisões Brumadinho, provisões Samarco a dívida líquida expandida ficou em R$ 11 
bilhões, como sendo um dos níveis mais baixos em muitos anos próximo da meta para 2021. A relação dívida líquida/Ebitda 
segue muito baixa em relação a sua geração operacional de caixa. 
 

 
Fonte: Empresa 
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Projeções 
 

    Fonte: Empresa 

 
 
 
A Vale indicou que em 2021 a produção de minério de ferro deverá ficar entre 315,0 a 335,0 milhões / ton e atingiu uma taxa de 
execução de capacidade no 1T21 de 327,0 milhões / ton. Reiterou a meta de atingir 400,0 milhões / ton em 2022. 

 

 
 
    Fonte: Empresa 

 

Na teleconferência com analistas o CEO sinalizou que a empresa voltou a estudar uma operação de cisão (spin off) da unidade 
de metais básicos e uma eventual oferta pública inicial de ações, como forma de agregar valor ao negócio, cuja demanda tem 
sido alavancada pelo mercado de transição energética. A companhia já é uma das maiores produtoras globais de metais 
básicos, como níquel e cobre, importantes matérias-primas para a fabricação de baterias e outros componentes que atendem às 
indústrias de energias renováveis e carros elétricos. Este estudo deve ser acompanhado, pois se confirmado poderá destravar 
valor para o valor de mercado do grupo. 

 

https://www.moneytimes.com.br/tag/niquel/
https://www.moneytimes.com.br/tag/cobre/


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


