


● Liderança no mercado nacional;

● Alta barreira de entrada a novos concorrentes;

● Boa pagadora de dividendos;

● Tendência de repasse de custos aos clientes.

● Empresa não verticalizada;

● Empresa intensiva em capital;

● Dependência do mercado nacional;

● Operação menos lucrativa e rentável do que concorrentes.
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Em um contexto de políticas desenvolvimentistas sob o governo JK,

fundou-se a Usiminas. Um ano após, os governos de Minas Gerais, Brasil e

Japão fizeram aporte na companhia, que iniciaria sua operação em usina

instalada em Ipatinga/MG.

Vivendo um ciclo de expansão, a empresa eleva sua capacidade produtiva

em quase 600%. Foi fundada a Usiminas Mecânica, que atende os setores

de construção civil e mecânica.

A Usiminas tornou-se a primeira empresa estatal a ser privatizada,

recebendo um aporte bilionário para ser destinado a atualizações

tecnológicas, ampliação e otimização de sua produção. Nesse mesmo ano,

a empresa fez seu IPO.

Visando expandir, a Usiminas adquiriu o controle da Companhia

Siderúrgica Paulista (Cosipa), uma das maiores usinas do país, localizada

em Cubatão/SP, importante polo químico brasileiro.

Não vivendo um bom momento operacional e financeiro, houve mudança

no grupo de controle da companhia, com a entrada de uma empresa

japonesa. Em 2015, a Usiminas decidiu paralisar boa parte das suas

atividades por causa do contexto econômico adverso. Inclusive a unidade

de Cubatão foi fechada.

A empresa também promoveu uma redução de capital na unidade de

mineração, reestruturou suas atividades na unidade mecânica, vendeu

ativos e renegociou suas dívidas em mais de uma oportunidade.
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A Usiminas é uma empresa não-verticalizada no setor siderúrgico,

líder na produção e comercialização de aços planos laminados a frio e a

quente, bobinas, placas e revestidos, usados em diversos segmentos da

indústria. A empresa possui o maior complexo siderúrgico de aços planos

da América Latina e um dos 20 maiores do mundo.

Abaixo estão descritas as atividades desempenhadas pelas Usiminas,

seguido da relevância que cada uma delas representa em seu faturamento,

expresso na Figura 1.

● Mineração e Logística: responsável pela produção e comercialização

de minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais,

com recursos minerais estimados de 2,34 bilhões de toneladas. Ainda há a

participação na MRS, concessionária ferroviária que opera no Sudeste.

● Siderurgia: a empresa possui duas usinas, uma em Ipatinga/MG e

outra em Cubatão/SP, além de uma joint-venture com empresa japonesa. A

unidade é responsável pela produção de laminados planos de aço, como

placas, chapas grossas, eletrogalvanizados e galvanizados por imersão.

● Transformação do aço: responsável pela distribuição,

industrialização e fabricação de tubos com alto valor agregado. Essa
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unidade transforma bobinas e chapas em produtos mais específicos que

admitem perfilação, cortes, soldagem e lavagem.

Figura 1 - Projeção de volume de produção.
Fonte: RI Usiminas.

Assim como é verdadeiro para outras empresas do setor, com a

verticalização do processo produtivo, é possível economizar custos e trazer

eficiências à operação. A mineração e siderurgia, mesmo que agregando

valor ao aço, ainda são atividades com baixa barreira competitiva, por isso,

qualquer solução para reduzir custos e despesas é sempre bem-vinda.

Apesar disso, a Usiminas não é verticalizada a ponto de conseguir

extrair matéria-prima suficiente para a produção de aço. O minério de ferro

de sua mineradora abastece apenas 20% de sua operação, e o coque

utilizado é comprado de fornecedores. Logo, a empresa é exposta aos riscos

de oscilações.

Em mineração, a empresa possui capacidade de produção de 12

milhões de toneladas/ano de minério de ferro, embora devido a capacidade

ociosa, normal na indústria, sua produção é de aproximadamente 9

milhões de toneladas/ano.

5



Essa é uma unidade pequena frente aos outros players privados

como Vale, que produz cerca de 330 milhões de toneladas/ano, e CSN

Mineração, com produção de aproximadamente 40 milhões de

toneladas/ano; com capacidade de quase triplicar esse volume nos

próximos 15 anos.

Por causa disso, falta escala de operação para que seus custos e

despesas sejam diluídos. Além do mais, o minério de ferro do Quadrilátero

Ferrífero não é da melhor qualidade no Brasil, sendo, portanto, negociado

com certo desconto frente a minérios mais puros e de maior qualidade.

Ainda assim, essa é uma unidade estratégica para a Usiminas e que

tem reservas garantidas de minério de ferro durante muitos anos, caso a

companhia continue esgotando o mesmo volume anual dessa commodity.

Do total de sua produção, cerca de 20% é destinada a uso interno, na

Usina de Ipatinga, outros 5% são destinados às empresas no mercado

interno e o restante é escoado para o mercado externo. O grande parceiro

econômico da unidade de mineração é a China, sendo essa uma

perspectiva de crescimento.

Com a tecnologia 5G, a Usiminas vem implementando testes de

viabilidade para operar suas máquinas à distância, sem a necessidade de

operadores diretos nas minas. Ou seja, se não consegue ter escala de

produção conforme as concorrentes, a empresa foca em outros ganhos de

produtividade.

Na unidade de siderurgia, que é o seu core business, a Usiminas tem

capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de aço bruto por ano,

embora utilizou ao redor de 3,2 milhões no último ano.
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Considerando que no ano de 2021, segundo o Instituto Aço Brasil, o

mercado interno consumiu cerca de 15,3 milhões de toneladas de produtos

siderúrgicos, vemos que a Usiminas capturou mais de 31% de market share.

Também é verdade que nesse ano a empresa vendeu mais do que

produziu, caracterizando uma redução do volume de estoque. Apesar disso,

vemos a relevância da empresa no cenário nacional.

A empresa possui uma estrutura logística robusta, composta por

cinco centros de distribuição, sete depósitos de clientes, além de dois

portos, o que permite que ela se destaque como a maior fornecedora de

aços planos do Brasil.

Nesse segmento, ao contrário da mineração, o foco da companhia é o

mercado interno, destinando quase 85% de tudo o que é produzido para

uma vasta carteira de clientes de diversos setores, o que acaba sendo um

ponto de resiliência. O restante da produção, que é exportado, tem como

principais destinos a Argentina, Alemanha e Uruguai.

Por exemplo, as soluções em aço podem ser aplicadas nos setores de

infraestrutura, na construção naval, construção civil (inclusive pontes,

galpões e prédios), plataformas marítima, máquinas e equipamentos

rodoviários e de mineração, usinas sucroalcooleiras, usinas geradoras de

energia elétrica, além do setor de automotivo, eletrodoméstico e moveleiro.

Apesar da diversificação, o segmento automotivo destaca-se como

sendo o maior foco da empresa, participando de 32% do seu volume de

vendas, conforme vemos na Figura 2.

A Usiminas se destaca como uma das principais fornecedoras para

clientes como Ford, Hyundai, Fiat Chrysler, General Motors,

Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Toyota, Honda, etc.
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Por causa disso, é possível perceber que um cenário positivo para a

Usiminas acontece quando há uma sustentação do ritmo de produção dos

bens de capital e pela retomada dos investimentos em infraestrutura, que

geralmente acontece durante um período de baixa taxa de juros.

Figura 2 - Spread histórico entre as purezas de minério de ferro.
Fonte: RI Usiminas.

Na Figura 3 vemos a produção anual de automóveis no Brasil. Nela,

notamos que apesar da recuperação parcial da pandemia, ainda estamos

aquém da nossa produção realizada em 2019, que também está bem

aquém da produção de 2013.

Enquanto isso, nossa frota de carros segue envelhecendo devido a

diversos fatores, que vão desde a quebra da cadeia logística, inflação e até a

guerra, gerando uma demanda reprimida que pode ser atendida ao longo

dos próximos anos.

Com tudo isso, perceba que a tese da Usiminas é mais concentrada

no mercado interno do que suas concorrentes CSN e Gerdau, com maior

dependência de bom cenário econômico interno. Além disso, a falta de

verticalização faz com que a empresa também esteja mais exposta às

oscilações das matérias-primas.
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Figura 3 - Custo Caixa.
Fonte: Anfavea, agosto de 2022.

A Usiminas está inserida no segmento de listagem Nível 1, sendo esse

o menor nível quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa. Isso abre margem para a empresa negociar ações

preferenciais, sem direito a voto.

Atualmente, a ação mais líquida da companhia é a USIM5, embora

não esteja garantido nenhum direito de tag along. Inclusive, até na ação

ordinária, USIM3, o direito de tag along é restrito a 80%.

Logo, em uma eventual transferência de controle da empresa, não há

garantia de que os acionistas minoritários terão os mesmos direitos

financeiros que os controladores.
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Na Figura 4 vemos que a Usiminas possui um grupo de acionistas

como seu controlador, formado pelo Grupo Nippon, de origem japonesa, e

o Grupo Ternium/Tenaris, de origem em Luxemburgo e Holanda.

Figura 4 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Usiminas.

O grupo japonês tem suas ações listadas em seu país natal e

mantém sob investimentos negócios ligados à produção de aço, além de

atender os setores de Engenharia, Construção, Químico, Tecnologia de

Sistemas e outros setores, por meio de várias outras subsidiárias.

Na Diretoria Executiva da companhia é possível notar a presença de

membros com grande experiência no setor, sendo que muitos construíram

suas carreiras dentro da Usiminas. No Conselho de Administração a mesma

observação se repete.

A remuneração dos órgãos de Governança está alinhada com as

práticas do mercado e, pelo menos no passado, estava prevista a

remuneração variável com base em ações.
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O primeiro risco que podemos destacar é o de negócios, afinal de

contas, mesmo que as indústrias siderúrgicas, que atuam no começo/meio

da cadeia produtiva, consigam repassar custos para seus clientes com

maior facilidade, pode existir algum descasamento entre fluxos.

Por exemplo, a energia elétrica, insumo de grande importância para

a Usiminas, tem seu reajuste de preço indexado conforme a inflação,

enquanto o combustível, usado no transporte rodoviário, aço e carvão,

usados na siderurgia, são commodities com dinâmicas de preço

individuais.

Lembrando que apesar da busca da Usiminas em ser verticalizada,

sua operação de mineração abastece apenas 20% da unidade de siderurgia,

o que torna a companhia mais exposta ao mercado internacional. Em

momentos de estresse, pode haver uma pressão na margem de lucro.

Além do mais, vimos que há uma concentração das atividades da

Usiminas no Brasil, fazendo com que a empresa dependa da atividade

econômica nacional. Isso pode levar a uma demanda mais cíclica do que

seus concorrentes, ainda mais pelos seus principais clientes serem de

setores de infraestrutura ou consumo.

Ao passo que destacamos a importância das montadoras na carteira

de clientes da companhia, alertamos para o “custo Brasil”, que assusta

muitas empresas, fazendo com que exista uma possibilidade de saída

dessas montadoras para outros países, a exemplo da Ford.

11



Outro ponto de atenção é a capacidade de produção em excesso da

indústria siderúrgica no mundo. 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.

A própria Usiminas teve que desligar a operação de Cubatão/SP

durante um período em que a China, principal produtora de aço no mundo,

jogou para baixo os preços de aço em nível global, tornando a unidade da

Usiminas inviável.

Por fim, há o risco de mercado. Uma vez que a Usiminas e boa parte

de seus clientes são intensivos em capital, sendo mais impactados durante

períodos de alta de juros, tanto pelas maiores despesas financeiras como

redução da demanda.

Nesse caso, a Usiminas tem um histórico duvidoso de alocação de

recursos. Para os próximos anos, muitos projetos serão avaliados,

necessitando de bons estudos para não cair no risco de execução.

A fotografia atual dos resultados da Usiminas nos leva a acreditar que

é uma empresa vivendo seu melhor momento, atingindo vendas recordes

em todas as unidades operacionais. A verdade, porém, é que o histórico da

empresa foi construído sob períodos de grandes desafios e imprevistos.

De 2013 a 2017, por exemplo, a empresa enfrentou alguns anos

consecutivos de perda de volume de venda de aço, impactando
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diretamente seus resultados. A Usiminas só conseguiu recuperar o mesmo

nível de vendas de aço de 2013 no ano de 2021 (desconsiderando a planta

de Cubatão).

Além do mais, o momento em que as vendas caíram coincidiu com

uma situação financeira delicada e uma geração de caixa decadente. A

reviravolta só foi acontecer por completo a partir da pandemia.

Esse destaque é importante, pois o que mudou o patamar de

resultados da empresa não foi, necessariamente, uma melhoria interna,

mas a quebra da cadeia logística global e a injeção de recursos na

economia promovida por diversos governos durante a pandemia, que fez

com que a demanda ficasse artificialmente aquecida, enquanto a oferta

estava em queda.

Desde então, os preços do minério de ferro e do aço subiram em alto

ritmo, produzindo um faturamento e lucro recordes, conforme vemos na

Figura 5. A recuperação do volume de produção ainda produziu ganho de

rentabilidade e lucratividade, já que diluiu os custos fixos.

Figura 5 – Resultado operacional.
Fonte: RI Usiminas.
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Entretanto, podemos nos atentar a uma outra característica que

limita a Usiminas de ser tão lucrativa quanto uma mineradora ou a uma

siderúrgica totalmente verticalizada, com produção de minério de ferro

que supre toda a sua demanda.

Isso é, a alta do preço do aço é, em boa parte das vezes, reflexo de

uma alta no preço do minério de ferro ou das demais matérias-primas.

Logo, a companhia também precisa gastar mais na produção e na venda

de seus produtos.

Na Figura 6 vemos o cash cost (custo caixa), que é o quanto custa

para produzir uma tonelada de aço, além do CPP e CPV, custo do produto

produzido e vendido, respectivamente. De 2017 a 2021, o custo caixa teve

crescimento anual composto de 22%.

Figura 6 – Custo caixa.
Fonte: RI Usiminas.

Não é que o investimento nas ações da Usiminas deve ser preterido

frente a mineradoras e siderúrgicas verticalizadas, mas que, pelo menos,

exista um desconto no seu preço frente às demais opções.

Até porque, mesmo com essa observação, a empresa ainda mantém

uma boa lucratividade e rentabilidade, conforme ilustra a Figura 7. Não

devemos entender o momento atual como sustentável devido a

normalização de preços do minério de ferro e aço.
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Figura 7 – Lucratividade e rentabilidade ajustadas.
Fonte: RI Usiminas.

A alavancagem da Usiminas também voltou a ficar controlada depois

de alguns anos de saúde financeira delicada. É verdade que a redução da

alavancagem foi suportada pelo EBITDA recorde, não por redução do

endividamento bruto (Figura 8).

Porém, aqui devemos destacar o trabalho da diretoria em substituir

dívidas ruins, mais caras e com vencimentos mais curtos por dívidas mais

longas e baratas. Para isso, a empresa chegou a renegociar quase 92% de

toda a sua dívida.

Além disso, emitiu novas ações, pagou bonds europeus, reduzindo

sua exposição à volatilidade cambial e zerou posição em dívidas na

modalidade cash sweep, que distribui automaticamente o excedente de

caixa da empresa para todos os credores (atrapalha seu cronograma de

investimentos).

Atualmente, 97% do seu cronograma de endividamento é de longo

prazo, enquanto apenas 3% com vencimento para os próximos 12 meses.

15



Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI Usiminas.

O período de alta alavancagem também se refletiu nos

investimentos da companhia. Durante um período, a Usiminas aplicou um

controle rigoroso de capex, reduzindo em 70% sua aplicação de recursos.

Todavia, quando a depreciação e amortização são maiores do que a

compra de novos bens, é um sinal de sucateamento das estruturas.

Com a melhoria recente dos resultados, os investimentos voltaram a

compensar o envelhecimento natural das suas máquinas e equipamentos

(Figura 9). Inclusive, a Usiminas vai reformar um dos seus altos-fornos,

visando aumento da eficiência da operação.

Logo, por não ser uma empresa em ciclo de expansão de

investimentos e por viver um momento operacional saudável, a Usiminas

se tornou uma boa pagadora de dividendos, com um dividend yield de 10%.

É fato que o ciclo positivo não é perpétuo, por isso, o mercado projeta

um dividend yield de 8% para 2023 e 6% para 2024, ainda em um nível

interessante.

16



Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Usiminas.

O ano de 2022 é uma sequência do bom momento que a empresa

vive. Aproveitando da maior credibilidade gerada ao mercado, a Usiminas

decidiu realizar uma nova emissão de debêntures com objetivo de alongar

sua dívida com vencimentos para 2027, 2028 e 2029.

Seus resultados também seguem em alto nível. A receita líquida do

2T22 alcançou R$8,5 bilhões, 8,8% superior ao 1T22 (R$7,8 bilhões), com

destaque para o maior preço de aço e maiores volumes vendidos na

unidade de mineração.

O EBITDA ajustado, por sua vez, alcançou R$1,9 bilhão no 2T22, 23,7%

superior ao registrado no 1T22 (R$1,6 bilhão). A margem EBITDA ajustada foi

de 22,6% no 2T22, frente à margem de 19,9% no 1T22, ilustrada na Figura 10.
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Isso comprova que nem sempre o aumento de preços de aço é causa

de um aumento na lucratividade. O custo caixa, por exemplo, aumentou

sua média ao longo dos meses pelos maiores custos com placas

adquiridas, além de maiores custos com coque adquirido.

Figura 10 – Margem de lucro.
Fonte: RI Usiminas.

Na unidade de mineração, o volume de produção foi 35% maior no

2T22 comparado ao 1T22, principalmente pelo fato de que no primeiro

trimestre as enchentes atrapalharam a logística das minas. O volume de

vendas seguiu a mesma dinâmica.

Na unidade siderúrgica, a produção de aço bruto na usina foi inferior

em 1% comparando o 2T22 frente ao 1T22. A produção de laminados

também enfrentou queda.

Fato é que essas quedas do volume produzido são suficientes para

reduzir a margem de lucro, já que a diluição de despesas fixas acontece em

menor intensidade.

Por outro lado, a dinâmica dos preços de aço segue em alta, fazendo

com que a receita líquida da unidade aumentasse a despeito da queda de

produção. A receita líquida/tonelada vendida no 2T22 foi 16,3% superior ao

1T22. Na Figura 11 vemos o desempenho operacional dividido por unidade.
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Figura 11 – Desempenho Operacional.
Fonte: RI Usiminas.

O cenário favorável, entretanto, pode estar com seus dias contados.

Conforme a Usiminas destaca, em abril de 2023 terá uma parada de

manutenção de 110 dias em seu alto-forno principal (correspondente a 65%

de sua capacidade de aço bruto), que ocorre a cada 20 anos

aproximadamente.

Isso vai fazer com que seus resultados sejam duramente impactados

no próximo ano não só pela redução do volume produzido como também

sua margem, afinal de contas a empresa precisa comprar as placas de

terceiros e entregar aos seus clientes, gerando aumento de custo.

Para o futuro, a questão da redução dos preços do aço e aumento de

custos de matéria-prima, como o coque, continuam incertas, o que

acrescenta muita imprevisibilidade em seus resultados. Até porque, a

manutenção do principal alto-forno pode durar mais do que o previsto.

A incerteza também está presente na alocação de recursos da

empresa. Existe a possibilidade de construção de nova planta galvanizada

no Brasil, além da reabertura de uma fábrica fechada ainda em 2015. Com

esses novos investimentos, a distribuição de dividendos pode ser

impactada por alguns anos.
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Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas as

empresas CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Ferbasa (FESA4). As empresas,

principalmente CSN e Gerdau, são mais semelhantes entre si, mesmo que

existam diferenças quanto à verticalização do processo produtivo e destino

da produção.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.
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Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Antes de tudo, é importante ressaltar que o múltiplo P/L não é o mais

indicado para comparar empresas desse setor, devido a fatores que afetam

o lucro líquido apenas por questões contábeis, não pelo caixa. Logo, há

uma distorção nesse múltiplo.

Apesar disso, nos outros dois múltiplos podemos concluir que as

ações da Usiminas estão sendo negociadas com desconto acima dos pares

do setor. Isso pode ser parcialmente explicado pelo histórico de resultados

ter sido inferior aos competidores e/ou os atuais indicadores de qualidade

estão piores.

Na Figura 13, temos uma visão de como os múltiplos históricos da

Usiminas se comportaram e como o mercado espera que eles possam ser a

partir das projeções de resultados futuros.

De fato, a alta valorização no preço do aço fez com que seus

múltiplos apresentassem uma grande variação em um curto espaço de

tempo. Ainda assim, vemos que seu preço está abaixo do seu histórico,

mesmo considerando uma redução dos resultados até 2024.
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Figura 13– Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Para a empresa justificar seu valuation, seus próximos resultados

devem ficar abaixo das expectativas do mercado, que já são pessimistas, e

consideram uma redução do EBIT em 35% em 2023 e mais 35% em 2024.

Além do mais, sua margem EBIT deveria cair para próximo de 13%.
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De fato, vemos que a queda dos resultados é algo natural de

acreditar, pela redução do preço do aço e também o menor volume de

produção com os reparos a serem realizados.

Porém, a imprevisibilidade sobre o futuro da Usiminas é tanta,

reunindo os resultados futuros, dinâmica de preços de matérias-primas,

capital de giro e até a quantidade de investimentos a serem feitos, que o

mercado precifica a empresa com muito desconto.

Com isso, chegamos a um preço de R$8,89. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 09/09/2022 foi de R$8,40.

A Usiminas é uma das principais indústrias do nosso país,

responsável pela maior parte da venda de aço no mercado nacional,

oferecendo soluções específicas para segmentos importantes como o

automotivo e de linha branca.

A empresa conseguiu capturar muito bem o ciclo de alta do preço do

aço, gerando muito caixa, reduzindo seu endividamento e ainda

distribuindo dividendos. Muito desse trabalho é duradouro e, agora, a

empresa tem mais tranquilidade para trabalhar do que já teve no passado.

Apesar de tudo isso, muitos riscos ainda vêm à tona quando

analisamos as perspectivas futuras da sua operação. Digo isso porque seu

histórico não é dos mais seguros, com risco de execução em novos projetos,

além de uma dinâmica de preços que pode atingir o outro extremo do

ciclo.
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O fato da empresa não ter maior exposição ao mercado estrangeiro

através de exportação, junto com a falta de verticalização, torna a tese da

Usiminas mais arriscada do que as demais empresas CSN e Gerdau, por

exemplo.

A imprevisibilidade na dinâmica de preços das matérias-primas

também exerce uma pressão muito alta no seu valuation. Por isso, mesmo

acreditando que as ações da Usiminas estão bem descontadas, não vejo

qualidade suficiente para sustentar essa recomendação para o longo prazo.

Assim sendo, não temos recomendação de compra para as ações da

Usiminas (USIM5).
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel

Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento;

portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O

investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório

contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor responsável por verificar e

atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste

material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e

exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa

jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de

maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em

parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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