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                    “Perhaps due to their quirky nature, resource equities are generally unloved and 
possibly misunderstood. However, 
investment opportunity, both strategically and tactically, and that long
benefit from larger allocations to these assets. “  

O Fundo EAC terminou o 1 trimestre de 2017 com uma rentabilidade acumulada de 10.70% contra uma alta 

de 8.59% do IBOVESPA.  

O ano de 2017 e os resultados das empresas neste primeiro trimestre confirmou nossa expectativa de 

melhora estrutural da economia (ver carta do 4º.Tri16). O consenso de que o crescimento será lento já 

começa a ser colocado em prova, com vários dados de ati

da economia. Em muitas empresas já ouvimos o discurso de que o pior já passou. 

Continuamos a acreditar que o movimento de recuperação da economia e da recuperação das empresas 

está apenas em seu início e que exis

alavanca de crescimento.  

Obviamente existem riscos nestes caminhos. 

No Brasil, achamos que a reforma da previdência irá passar, pois não existe outro caminho e a classe 

política não vai querer se responsabilizar por não aprovar a estabilidade do déficit orçamentário do país. 

Temos tentado nos abster do noticiário frenético e procuramos olhar o “

nos investimentos com visão de longo prazo. 

As eleições de 2018 são ainda uma incógnita e talvez o tema mais importante a partir do segundo semestre 

deste ano. O cenário ainda é incerto e qualquer tentativa de análise neste momento seria mero chute, mas 

o fato principal foi o resultado das eleições municipais que mostra

força.  
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“Perhaps due to their quirky nature, resource equities are generally unloved and 
possibly misunderstood. However, we believe that resource equities present a compelling 
investment opportunity, both strategically and tactically, and that long-term investors could 
benefit from larger allocations to these assets. “ 

Founder & CIO of Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO)
Firm w/ more than US$118 billion 

O Fundo EAC terminou o 1 trimestre de 2017 com uma rentabilidade acumulada de 10.70% contra uma alta 

O ano de 2017 e os resultados das empresas neste primeiro trimestre confirmou nossa expectativa de 

melhora estrutural da economia (ver carta do 4º.Tri16). O consenso de que o crescimento será lento já 

começa a ser colocado em prova, com vários dados de atividade antecedentes mostrando uma retomada 

da economia. Em muitas empresas já ouvimos o discurso de que o pior já passou.  

Continuamos a acreditar que o movimento de recuperação da economia e da recuperação das empresas 

está apenas em seu início e que existe muito investimento represado, o que deve ser uma importante 

Obviamente existem riscos nestes caminhos.  

No Brasil, achamos que a reforma da previdência irá passar, pois não existe outro caminho e a classe 

r se responsabilizar por não aprovar a estabilidade do déficit orçamentário do país. 

Temos tentado nos abster do noticiário frenético e procuramos olhar o “big Picture

nos investimentos com visão de longo prazo.  

ão ainda uma incógnita e talvez o tema mais importante a partir do segundo semestre 

deste ano. O cenário ainda é incerto e qualquer tentativa de análise neste momento seria mero chute, mas 

o fato principal foi o resultado das eleições municipais que mostraram os partidos de esquerda perdendo 
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“Perhaps due to their quirky nature, resource equities are generally unloved and 
we believe that resource equities present a compelling 

term investors could 

Jeremy Grantham                                                                                                                                      
Founder & CIO of Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO) 

Firm w/ more than US$118 billion in AUM 

 

O Fundo EAC terminou o 1 trimestre de 2017 com uma rentabilidade acumulada de 10.70% contra uma alta 

 

O ano de 2017 e os resultados das empresas neste primeiro trimestre confirmou nossa expectativa de 

melhora estrutural da economia (ver carta do 4º.Tri16). O consenso de que o crescimento será lento já 

vidade antecedentes mostrando uma retomada 

Continuamos a acreditar que o movimento de recuperação da economia e da recuperação das empresas 

te muito investimento represado, o que deve ser uma importante 

No Brasil, achamos que a reforma da previdência irá passar, pois não existe outro caminho e a classe 

r se responsabilizar por não aprovar a estabilidade do déficit orçamentário do país. 

big Picture”, o que permite focar 

ão ainda uma incógnita e talvez o tema mais importante a partir do segundo semestre 

deste ano. O cenário ainda é incerto e qualquer tentativa de análise neste momento seria mero chute, mas 
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No cenário global, os riscos também continuam os mesmos, Trump e China. Porém, pela primeira vez em 

muito tempo vemos algumas evidencias de que o mundo começa a crescer de maneira mais ordenada, o 

que é um bom sinal. Nos USA continuamos céticos em relação ao valuation da bolsa, indicando pouca 

margem de segurança. Inclusive temos vistos níveis de volatilidade nas mínimas históricas, mostrando uma 

complacência em relação ao risco pouco recomendada. 

Ao longo do trimestre diminuímos levemente nossa posição direcional em ações para 87%. Trocamos parte 

do nosso hedge em opções de venda de Ibovespa ao redor de 62mil pontos para uma opção de compra de 

dólar, por achar que este ativo oferecia uma melhor assimetria. Conti

de venda de S&P e mantemos nossa postura de comprar hedges (seguros) mesmo quando estamos mais 

otimistas.  

Nas empresas core, diminuímos novamente nossa posição em Itaúsa, dado que havíamos aumentado no 

final do ano passado, diminuímos a posição em WEG e aumentamos em Porto Seguro. No book tático, 

zeramos BR Foods em abril e iniciamos investimentos novos em Klabin e Petrobrás. 

Nosso investimento em Gerdau

Por que investir em setores cíclicos?

A SFA tem como filosofia investir em empresas que possuem qualidades bem definidas, entre elas 

destacamos: vantagens competitivas, gestores competentes, controladores bem definidos e 

Setor
Alimentos e Bebidas
Bancos
Seguros
Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos
Consumo Discricionario
Media, Tecno e Telec
Papel e Celulose
Petro Quimico e Combustiveis
Real Estate
Servicos Financeiros
Siderurgia
Varejo
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No cenário global, os riscos também continuam os mesmos, Trump e China. Porém, pela primeira vez em 

muito tempo vemos algumas evidencias de que o mundo começa a crescer de maneira mais ordenada, o 

inal. Nos USA continuamos céticos em relação ao valuation da bolsa, indicando pouca 

margem de segurança. Inclusive temos vistos níveis de volatilidade nas mínimas históricas, mostrando uma 

complacência em relação ao risco pouco recomendada.  

imestre diminuímos levemente nossa posição direcional em ações para 87%. Trocamos parte 

do nosso hedge em opções de venda de Ibovespa ao redor de 62mil pontos para uma opção de compra de 

dólar, por achar que este ativo oferecia uma melhor assimetria. Continuamos com nosso hedge de opções 

de venda de S&P e mantemos nossa postura de comprar hedges (seguros) mesmo quando estamos mais 

Nas empresas core, diminuímos novamente nossa posição em Itaúsa, dado que havíamos aumentado no 

, diminuímos a posição em WEG e aumentamos em Porto Seguro. No book tático, 

zeramos BR Foods em abril e iniciamos investimentos novos em Klabin e Petrobrás.  

Nosso investimento em Gerdau 

Por que investir em setores cíclicos? 

stir em empresas que possuem qualidades bem definidas, entre elas 

destacamos: vantagens competitivas, gestores competentes, controladores bem definidos e 

%NET
3,31% Tipo

12,76% Empresas Locais
12,44% Empresas Estrangeiras

Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos 7,14% Dólar
9,88% Hedge IBOV
4,22% Hedge S&P
3,02%
0,62%
3,67%
0,60%

12,78%
3,23%

Exposiçao por Ativo
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No cenário global, os riscos também continuam os mesmos, Trump e China. Porém, pela primeira vez em 

muito tempo vemos algumas evidencias de que o mundo começa a crescer de maneira mais ordenada, o 

inal. Nos USA continuamos céticos em relação ao valuation da bolsa, indicando pouca 

margem de segurança. Inclusive temos vistos níveis de volatilidade nas mínimas históricas, mostrando uma 

imestre diminuímos levemente nossa posição direcional em ações para 87%. Trocamos parte 

do nosso hedge em opções de venda de Ibovespa ao redor de 62mil pontos para uma opção de compra de 

nuamos com nosso hedge de opções 

de venda de S&P e mantemos nossa postura de comprar hedges (seguros) mesmo quando estamos mais 

Nas empresas core, diminuímos novamente nossa posição em Itaúsa, dado que havíamos aumentado no 

, diminuímos a posição em WEG e aumentamos em Porto Seguro. No book tático, 

 

 

stir em empresas que possuem qualidades bem definidas, entre elas 

destacamos: vantagens competitivas, gestores competentes, controladores bem definidos e 

Exposição
Empresas Locais 86,86%
Empresas Estrangeiras -               

4,14%
(4,05%)
(3,29%)

Exposiçao por Ativo
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comprometidos, disciplina de capital, história de sucesso, recorrência de receitas, resiliência em mom

de crise econômica e geração de valor ao acionista no longo prazo. 

Através do nosso processo de análise procuramos identificar empresas que tenham as características 

citadas acima, porém sem fazer distinção de setores e áreas de atuação.

Uma siderúrgica está inserida em um segmento onde os ciclos econômicos afetam fortemente a 

lucratividade de curto prazo da empresa e desta forma não se encaixaria com a característica da resiliência 

de resultados. 

Porém para investir em um setor como este 

entender questões macroeconômicas. É necessário conhecer profundamente o mercado, sua dinâmica e 

principalmente a empresa, o que neste caso fazemos há mais de 15 anos. Sabemos que resultados de curto 

prazo explicados pela baixa ou alta do ciclo econômico são poucos relevantes. 

A Gerdau possui uma trajetória de mais de 50 anos de sucesso em que sobreviveu às várias mudanças 

econômicas. Já passou por crises profundas e momentos de euforia e ao longo do tem

conseguiu se manter em uma posição de liderança no mercado de aços longos brasileiro, investindo e 

expandindo conscientemente o seu parque fabril e mostrando habilidade da gestão nos momentos de 

expansão ou contração da economia, gerando val

uma empresa que possui várias características que buscamos em um negócio, é líder em seu segmento, 

entende profundamente seu mercado e sabe tirar o melhor proveito das oportunidades, mesmo não 

possuindo recorrência de receitas e resiliência em momentos de crise econômica.

É fato que estamos em um momento de baixa do setor siderúrgico há alguns anos, mas ciclos mudam e é aí 

que existem grandes oportunidades de potencializar o retorno de um investimento.

Saber avaliar os ciclos de forma macro, não tentando adivinhar preços e sim tendências, ter visão de longo 

prazo e conhecer profundamente a empresa, sua estratégia e sua forma de atuação é em nossa avaliação 

uma importante arma para aproveitar as 

cíclico, pois sabemos que no longo prazo a companhia vai manter a sua liderança e gerar resultados 

superiores ao seu custo de capital. 
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comprometidos, disciplina de capital, história de sucesso, recorrência de receitas, resiliência em mom

de crise econômica e geração de valor ao acionista no longo prazo.  

Através do nosso processo de análise procuramos identificar empresas que tenham as características 

citadas acima, porém sem fazer distinção de setores e áreas de atuação. 

Uma siderúrgica está inserida em um segmento onde os ciclos econômicos afetam fortemente a 

lucratividade de curto prazo da empresa e desta forma não se encaixaria com a característica da resiliência 

Porém para investir em um setor como este e, em Gerdau especificamente, não basta simplesmente 

entender questões macroeconômicas. É necessário conhecer profundamente o mercado, sua dinâmica e 

principalmente a empresa, o que neste caso fazemos há mais de 15 anos. Sabemos que resultados de curto 

zo explicados pela baixa ou alta do ciclo econômico são poucos relevantes.  

A Gerdau possui uma trajetória de mais de 50 anos de sucesso em que sobreviveu às várias mudanças 

econômicas. Já passou por crises profundas e momentos de euforia e ao longo do tem

conseguiu se manter em uma posição de liderança no mercado de aços longos brasileiro, investindo e 

expandindo conscientemente o seu parque fabril e mostrando habilidade da gestão nos momentos de 

expansão ou contração da economia, gerando valor aos seus acionistas. Conforme veremos mais adiante é 

uma empresa que possui várias características que buscamos em um negócio, é líder em seu segmento, 

entende profundamente seu mercado e sabe tirar o melhor proveito das oportunidades, mesmo não 

do recorrência de receitas e resiliência em momentos de crise econômica. 

É fato que estamos em um momento de baixa do setor siderúrgico há alguns anos, mas ciclos mudam e é aí 

que existem grandes oportunidades de potencializar o retorno de um investimento. 

Saber avaliar os ciclos de forma macro, não tentando adivinhar preços e sim tendências, ter visão de longo 

prazo e conhecer profundamente a empresa, sua estratégia e sua forma de atuação é em nossa avaliação 

uma importante arma para aproveitar as oportunidades e se sentir confortável em investir em um setor 

cíclico, pois sabemos que no longo prazo a companhia vai manter a sua liderança e gerar resultados 
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comprometidos, disciplina de capital, história de sucesso, recorrência de receitas, resiliência em momentos 

Através do nosso processo de análise procuramos identificar empresas que tenham as características 

Uma siderúrgica está inserida em um segmento onde os ciclos econômicos afetam fortemente a 

lucratividade de curto prazo da empresa e desta forma não se encaixaria com a característica da resiliência 

e, em Gerdau especificamente, não basta simplesmente 

entender questões macroeconômicas. É necessário conhecer profundamente o mercado, sua dinâmica e 

principalmente a empresa, o que neste caso fazemos há mais de 15 anos. Sabemos que resultados de curto 

A Gerdau possui uma trajetória de mais de 50 anos de sucesso em que sobreviveu às várias mudanças 

econômicas. Já passou por crises profundas e momentos de euforia e ao longo do tempo a Companhia 

conseguiu se manter em uma posição de liderança no mercado de aços longos brasileiro, investindo e 

expandindo conscientemente o seu parque fabril e mostrando habilidade da gestão nos momentos de 

or aos seus acionistas. Conforme veremos mais adiante é 

uma empresa que possui várias características que buscamos em um negócio, é líder em seu segmento, 

entende profundamente seu mercado e sabe tirar o melhor proveito das oportunidades, mesmo não 

É fato que estamos em um momento de baixa do setor siderúrgico há alguns anos, mas ciclos mudam e é aí 

  

Saber avaliar os ciclos de forma macro, não tentando adivinhar preços e sim tendências, ter visão de longo 

prazo e conhecer profundamente a empresa, sua estratégia e sua forma de atuação é em nossa avaliação 

oportunidades e se sentir confortável em investir em um setor 

cíclico, pois sabemos que no longo prazo a companhia vai manter a sua liderança e gerar resultados 
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Mas não falam que investir em empresas de commodities é ru

Investir em commodities é polêmico. Como disse o Jeremy Grantham da gestora GMO, as empresas de 

commodities talvez sejam uma das classes de investimentos mais mal entendida e que sofre preconceitos. 

A partir de 2012, vimos as commodities caírem de for

aço caindo ao redor de 80%. As empresas acompanharam esse movimento e algumas chegaram a cair mais 

de 90%.  

Esta alta volatilidade associada ao ciclo negativo, gerou muito desconforto para as previsões d

de mercado, principalmente os mais novos, que nunca viveram um ciclo inverso. Por este motivo passaram 

a colocar as empresas deste setor em suas listas “negras”, tornando consenso que o negócio de commodity 

é de difícil entendimento e, portanto,

Em nossa opinião, concordamos que este é um negócio difícil e que é impossível prever a dinâmica de 

variação de preços no curto prazo. Porém, discordamos que as empresas de commodities são um mal 

investimento. Se isto fosse um fato, não existiriam empresários dispostos a investir e manter suas 

empresas. 

A gestora GMO citada anteriormente realizou um estudo que corrobora boa parte da nossa visão. No 

gráfico abaixo, vemos que no longo prazo, uma cesta de empresas de commodities 

geraram retorno bem acima do principal índice da bolsa americana, o S&P.

Outro estudo interessante é a diferença de rentabilidade entre investir em commodities e em empresas 

ligadas a commodities. As empresas são muito mais rentáveis.
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Mas não falam que investir em empresas de commodities é ru

Investir em commodities é polêmico. Como disse o Jeremy Grantham da gestora GMO, as empresas de 

commodities talvez sejam uma das classes de investimentos mais mal entendida e que sofre preconceitos. 

A partir de 2012, vimos as commodities caírem de forma acentuada, com o minério de ferro, o petróleo e o 

aço caindo ao redor de 80%. As empresas acompanharam esse movimento e algumas chegaram a cair mais 

Esta alta volatilidade associada ao ciclo negativo, gerou muito desconforto para as previsões d

de mercado, principalmente os mais novos, que nunca viveram um ciclo inverso. Por este motivo passaram 

a colocar as empresas deste setor em suas listas “negras”, tornando consenso que o negócio de commodity 

o, ruim. Nem sempre foi assim. 

Em nossa opinião, concordamos que este é um negócio difícil e que é impossível prever a dinâmica de 

variação de preços no curto prazo. Porém, discordamos que as empresas de commodities são um mal 

m fato, não existiriam empresários dispostos a investir e manter suas 

A gestora GMO citada anteriormente realizou um estudo que corrobora boa parte da nossa visão. No 

gráfico abaixo, vemos que no longo prazo, uma cesta de empresas de commodities 

geraram retorno bem acima do principal índice da bolsa americana, o S&P. 

Outro estudo interessante é a diferença de rentabilidade entre investir em commodities e em empresas 

ligadas a commodities. As empresas são muito mais rentáveis.  
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Mas não falam que investir em empresas de commodities é ruim? 

Investir em commodities é polêmico. Como disse o Jeremy Grantham da gestora GMO, as empresas de 

commodities talvez sejam uma das classes de investimentos mais mal entendida e que sofre preconceitos.  

ma acentuada, com o minério de ferro, o petróleo e o 

aço caindo ao redor de 80%. As empresas acompanharam esse movimento e algumas chegaram a cair mais 

Esta alta volatilidade associada ao ciclo negativo, gerou muito desconforto para as previsões dos analistas 

de mercado, principalmente os mais novos, que nunca viveram um ciclo inverso. Por este motivo passaram 

a colocar as empresas deste setor em suas listas “negras”, tornando consenso que o negócio de commodity 

Em nossa opinião, concordamos que este é um negócio difícil e que é impossível prever a dinâmica de 

variação de preços no curto prazo. Porém, discordamos que as empresas de commodities são um mal 

m fato, não existiriam empresários dispostos a investir e manter suas 

A gestora GMO citada anteriormente realizou um estudo que corrobora boa parte da nossa visão. No 

gráfico abaixo, vemos que no longo prazo, uma cesta de empresas de commodities e recursos naturais 

 

Outro estudo interessante é a diferença de rentabilidade entre investir em commodities e em empresas 
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Mas vamos ao ponto principal.  

Investir em setores altamente cíclicos exige atenção e visão de longo prazo. Tentar adivinhar o preço no 

curto prazo é uma tarefa quase impossível, apesar de muitos tentarem. Existem muitos agentes e variáveis 

atuando neste mercado, são produtores, distribuidores, clientes, especuladores, dinâmicas políticas, 

incentivos fiscais, enfim uma série de fatores que interferem fortemente nos preços. 

O que é realmente importante e que fará diferença no retorno do investimento é o

longo prazo e tentar identificar em que fase do ciclo se está vivendo. Uma compra ou venda no momento 

errado do ciclo pode ser fatal para o retorno de um investimento. 

Agora, veja o gráfico abaixo e reflita.
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Investir em setores altamente cíclicos exige atenção e visão de longo prazo. Tentar adivinhar o preço no 

curto prazo é uma tarefa quase impossível, apesar de muitos tentarem. Existem muitos agentes e variáveis 

te mercado, são produtores, distribuidores, clientes, especuladores, dinâmicas políticas, 

incentivos fiscais, enfim uma série de fatores que interferem fortemente nos preços. 

O que é realmente importante e que fará diferença no retorno do investimento é o

longo prazo e tentar identificar em que fase do ciclo se está vivendo. Uma compra ou venda no momento 

errado do ciclo pode ser fatal para o retorno de um investimento.  

Agora, veja o gráfico abaixo e reflita.  
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Atualmente, vemos que os preços das commodities parecem ter se estabilizado e encontrado um 

equilíbrio. O aço, por exemplo, já saiu de um mínima de USD 200,00 para USD 400,00. 

Na metade dos anos 2000, as empresas aumentaram consideravelmente os investim

produtiva, como reposta ao ciclo de alta das commodities. Esse foi um dos fatores que, aliado à 

desaceleração do crescimento mundial pós crise de 2008, fez com que as commodities entrassem em um 

ciclo de baixa com fortes quedas de preço

Neste longo período de ciclo de baixa, em média os ciclos duram 8 anos, e mais acentuadamente a partir de 

2014 os investimentos no setor diminuíram fortemente o que começou a gerar o fechamento de 

capacidade produtiva (os ineficientes saem do mercado d

atrativa). Acreditamos que esse movimento seja o início da retomada do mercado em direção a uma 

normalização.  

Medidas antidumping do aço importados da China e Turquia já começam a ser vistas em alguns países 

como EUA, Brasil entre outros e podem acelerar este processo. 
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Atualmente, vemos que os preços das commodities parecem ter se estabilizado e encontrado um 

equilíbrio. O aço, por exemplo, já saiu de um mínima de USD 200,00 para USD 400,00. 

Na metade dos anos 2000, as empresas aumentaram consideravelmente os investim

produtiva, como reposta ao ciclo de alta das commodities. Esse foi um dos fatores que, aliado à 

desaceleração do crescimento mundial pós crise de 2008, fez com que as commodities entrassem em um 

ciclo de baixa com fortes quedas de preços.  

Neste longo período de ciclo de baixa, em média os ciclos duram 8 anos, e mais acentuadamente a partir de 

2014 os investimentos no setor diminuíram fortemente o que começou a gerar o fechamento de 

capacidade produtiva (os ineficientes saem do mercado diante da margem de lucratividade não ser 

atrativa). Acreditamos que esse movimento seja o início da retomada do mercado em direção a uma 

Medidas antidumping do aço importados da China e Turquia já começam a ser vistas em alguns países 

UA, Brasil entre outros e podem acelerar este processo.  
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Atualmente, vemos que os preços das commodities parecem ter se estabilizado e encontrado um 

equilíbrio. O aço, por exemplo, já saiu de um mínima de USD 200,00 para USD 400,00.  

 

Na metade dos anos 2000, as empresas aumentaram consideravelmente os investimentos em capacidade 

produtiva, como reposta ao ciclo de alta das commodities. Esse foi um dos fatores que, aliado à 

desaceleração do crescimento mundial pós crise de 2008, fez com que as commodities entrassem em um 

Neste longo período de ciclo de baixa, em média os ciclos duram 8 anos, e mais acentuadamente a partir de 

2014 os investimentos no setor diminuíram fortemente o que começou a gerar o fechamento de 

iante da margem de lucratividade não ser 

atrativa). Acreditamos que esse movimento seja o início da retomada do mercado em direção a uma 

Medidas antidumping do aço importados da China e Turquia já começam a ser vistas em alguns países 
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A História da Gerdau 

Após adquirir a Siderúrgica Riograndense, em 1948, a então fábrica de pregos Pontas de Paris, pertencente 

à família Gerdau desde o início do século 20, inaugurou uma história d

sua denominação alterada em 1969 para Metalúrgica Gerdau, a então fábrica de pregos se tornou hoje 

uma das maiores siderúrgicas do Brasil e do Mundo, figurando como a 17ª maior produtora de aço do 

mundo. 

Podemos dividir a história da companhia em duas fases. Até o início da década de 1980 onde a empresa 

consolidou o processo de expansão nacional e a etapa posterior, onde o grupo Gerdau projetou

mundo e alavancou seu crescimento de forma significativa. Seu primeiro in

Uruguai e depois expandiu-se para o Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Canadá e culminou com o 

anúncio da compra de 75% do capital da AmeriSteel Corporation, segunda maior fabricante de vergalhões 

dos Estados Unidos em agosto de 1999.

Hoje o Grupo Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras 

de aços longos especiais do mundo, possuindo mais de 50 operações industriais em 13 países, as quais 

somam uma capacidade instalada superior a 25,

mais de 30 mil funcionários diretos e com presença nos cinco continentes do globo.

Dominância Nacional 

A indústria siderúrgica brasileira é composta por 29 usinas pertencentes a 11 grupos empresariais com 

capacidade para produzirem 48,9 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Apesar do elevado número 

de usinas, a indústria de aço é razoavelmente concentr

mais de 90% do mercado total. 

Empresas
ArcelorMittal
Gerdau
Usiminas
CSN
Thyssenkrupp CSA
Outros
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Após adquirir a Siderúrgica Riograndense, em 1948, a então fábrica de pregos Pontas de Paris, pertencente 

à família Gerdau desde o início do século 20, inaugurou uma história de sucesso no ramo siderúrgico. Com 

sua denominação alterada em 1969 para Metalúrgica Gerdau, a então fábrica de pregos se tornou hoje 

uma das maiores siderúrgicas do Brasil e do Mundo, figurando como a 17ª maior produtora de aço do 

história da companhia em duas fases. Até o início da década de 1980 onde a empresa 

consolidou o processo de expansão nacional e a etapa posterior, onde o grupo Gerdau projetou

mundo e alavancou seu crescimento de forma significativa. Seu primeiro investimento externo foi no 

se para o Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Canadá e culminou com o 

anúncio da compra de 75% do capital da AmeriSteel Corporation, segunda maior fabricante de vergalhões 

e 1999. 

Hoje o Grupo Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras 

de aços longos especiais do mundo, possuindo mais de 50 operações industriais em 13 países, as quais 

somam uma capacidade instalada superior a 25,6 milhões de toneladas de aço bruto por ano, possuindo 

mais de 30 mil funcionários diretos e com presença nos cinco continentes do globo. 

A indústria siderúrgica brasileira é composta por 29 usinas pertencentes a 11 grupos empresariais com 

capacidade para produzirem 48,9 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Apesar do elevado número 

de usinas, a indústria de aço é razoavelmente concentrada, com os 5 maiores players respondendo por 

 

Empresas Market Share
ArcelorMittal 25%
Gerdau 25%
Usiminas 19%

14%
Thyssenkrupp CSA 9%
Outros 8%

Produtores Brasileiros de Aço (%)
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Após adquirir a Siderúrgica Riograndense, em 1948, a então fábrica de pregos Pontas de Paris, pertencente 

e sucesso no ramo siderúrgico. Com 

sua denominação alterada em 1969 para Metalúrgica Gerdau, a então fábrica de pregos se tornou hoje 

uma das maiores siderúrgicas do Brasil e do Mundo, figurando como a 17ª maior produtora de aço do 

história da companhia em duas fases. Até o início da década de 1980 onde a empresa 

consolidou o processo de expansão nacional e a etapa posterior, onde o grupo Gerdau projetou-se no 

vestimento externo foi no 

se para o Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Canadá e culminou com o 

anúncio da compra de 75% do capital da AmeriSteel Corporation, segunda maior fabricante de vergalhões 

Hoje o Grupo Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras 

de aços longos especiais do mundo, possuindo mais de 50 operações industriais em 13 países, as quais 

6 milhões de toneladas de aço bruto por ano, possuindo 

 

A indústria siderúrgica brasileira é composta por 29 usinas pertencentes a 11 grupos empresariais com 

capacidade para produzirem 48,9 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Apesar do elevado número 

ada, com os 5 maiores players respondendo por 
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Os principais consumidores de aço são a Construção Civil (40% da demanda) e o Mercado Industrial (60% 

da demanda) incluindo os setores Automotivo, de Bens de Capital, de Máquinas

quais dividem a indústria siderúrgica em duas grandes classes de produtos: os aços planos, voltados 

majoritariamente para a aplicação industrial; e os aços longos utilizados na atividade de construção civil e 

infraestrutura. 

A Gerdau é a maior produtora de aços longos no Brasil, com market share girando em torno de 55%, 

possuindo distribuição própria em cerca de 80 das principais cidades do Brasil. Conta também com uma 

ampla rede de distribuidores, exclusivos ou não, de seus p

brasileiro, nenhuma companhia que concorra com a Gerdau em toda a sua extensa linha de produtos. Já no 

segmento de Aços Longos Especiais, a companhia é a principal fabricante do país, com cerca de 78% de 

market share. 

O investimento em inovação e qualidade constantes e o desenvolvimento de soluções por meio de suas 

unidades de corte e dobra proporcionam uma vantagem competitiva enorme com produtos com 

diferenciais qualitativos em relação aos concorrentes locais e imp

Diferentemente do mercado de aço plano, no qual a dinâmica global permite que o produto importado seja 

uma forte fonte de concorrência, no

a indústria da construção possui eleva

construtoras não têm como prática estocar aço nos canteiros de obras e recebem o produto na medida de 

suas necessidades, já cortados e dobrados de acordo com as exigências de seus projetos).

É este posicionamento que permite à Gerdau um diferencial único e o que a torna líder em seu segmento, 

mesmo atuando em um segmento tipicamente competitivo.

A Gestão – O Grande Diferencial

Desde a fábrica de pregos até as empresas que assumiu, a Gerdau procurou 

valores, princípios e métodos de gestão. Da aciaria à laminação, aumentou significativamente a 

produtividade toneladas/homem/ano. 

Com foco em eficiência, qualidade e crescimento, a empresa desenvolveu métodos avançados de gestão

mais recentemente, reformulou todo o desenho de suas operações com a substituição dos núcleos 

regionais por Operações de Negócios. O modelo anterior dos anos 70
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Os principais consumidores de aço são a Construção Civil (40% da demanda) e o Mercado Industrial (60% 

da demanda) incluindo os setores Automotivo, de Bens de Capital, de Máquinas e Equipamentos, etc, os 

quais dividem a indústria siderúrgica em duas grandes classes de produtos: os aços planos, voltados 

majoritariamente para a aplicação industrial; e os aços longos utilizados na atividade de construção civil e 

A Gerdau é a maior produtora de aços longos no Brasil, com market share girando em torno de 55%, 

possuindo distribuição própria em cerca de 80 das principais cidades do Brasil. Conta também com uma 

ampla rede de distribuidores, exclusivos ou não, de seus produtos siderúrgicos. Não há, no mercado 

brasileiro, nenhuma companhia que concorra com a Gerdau em toda a sua extensa linha de produtos. Já no 

segmento de Aços Longos Especiais, a companhia é a principal fabricante do país, com cerca de 78% de 

O investimento em inovação e qualidade constantes e o desenvolvimento de soluções por meio de suas 

unidades de corte e dobra proporcionam uma vantagem competitiva enorme com produtos com 

diferenciais qualitativos em relação aos concorrentes locais e importados.  

Diferentemente do mercado de aço plano, no qual a dinâmica global permite que o produto importado seja 

o mercado de aços longos brasileiro acontece exatamente o oposto pois, 

a indústria da construção possui elevadas exigências técnicas e é extremante descentralizada (as 

construtoras não têm como prática estocar aço nos canteiros de obras e recebem o produto na medida de 

suas necessidades, já cortados e dobrados de acordo com as exigências de seus projetos).

posicionamento que permite à Gerdau um diferencial único e o que a torna líder em seu segmento, 

tipicamente competitivo. 

O Grande Diferencial 

Desde a fábrica de pregos até as empresas que assumiu, a Gerdau procurou aplicar rigorosamente seus 

valores, princípios e métodos de gestão. Da aciaria à laminação, aumentou significativamente a 

produtividade toneladas/homem/ano.  

Com foco em eficiência, qualidade e crescimento, a empresa desenvolveu métodos avançados de gestão

mais recentemente, reformulou todo o desenho de suas operações com a substituição dos núcleos 

regionais por Operações de Negócios. O modelo anterior dos anos 70-80, regionalizado e voltado à 
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Os principais consumidores de aço são a Construção Civil (40% da demanda) e o Mercado Industrial (60% 

e Equipamentos, etc, os 

quais dividem a indústria siderúrgica em duas grandes classes de produtos: os aços planos, voltados 

majoritariamente para a aplicação industrial; e os aços longos utilizados na atividade de construção civil e 

A Gerdau é a maior produtora de aços longos no Brasil, com market share girando em torno de 55%, 

possuindo distribuição própria em cerca de 80 das principais cidades do Brasil. Conta também com uma 

rodutos siderúrgicos. Não há, no mercado 

brasileiro, nenhuma companhia que concorra com a Gerdau em toda a sua extensa linha de produtos. Já no 

segmento de Aços Longos Especiais, a companhia é a principal fabricante do país, com cerca de 78% de 

O investimento em inovação e qualidade constantes e o desenvolvimento de soluções por meio de suas 

unidades de corte e dobra proporcionam uma vantagem competitiva enorme com produtos com 

Diferentemente do mercado de aço plano, no qual a dinâmica global permite que o produto importado seja 

mercado de aços longos brasileiro acontece exatamente o oposto pois, 

das exigências técnicas e é extremante descentralizada (as 

construtoras não têm como prática estocar aço nos canteiros de obras e recebem o produto na medida de 

suas necessidades, já cortados e dobrados de acordo com as exigências de seus projetos). 

posicionamento que permite à Gerdau um diferencial único e o que a torna líder em seu segmento, 

aplicar rigorosamente seus 

valores, princípios e métodos de gestão. Da aciaria à laminação, aumentou significativamente a 

Com foco em eficiência, qualidade e crescimento, a empresa desenvolveu métodos avançados de gestão e, 

mais recentemente, reformulou todo o desenho de suas operações com a substituição dos núcleos 

80, regionalizado e voltado à 
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produção, deu lugar a uma estrutura mais centralizada e monta

serviços, nessa ordem. O foco deslocou

produtor para o cliente. 

Além dos investimentos em sistemas de TI capazes de receber e integrar todas as informaç

grupo, foi decisiva também a contribuição de Vicente Falconi, um dos mais conceituados consultores de 

“Qualidade Total”, no desenvolvimento de 

busca de maior competitividade. 

Vale destacar ainda a assertividade da gestão em sua estratégia de aquisições, tanto do ponto de vista 

geográfico quanto tecnológico. Diante da dificuldade logística de transporte de aços longos, a companhia 

direcionou sua estratégia de aquisições de maneira a se 

fornecedores e utilizou a tecnologia de produção de pequenas usinas (chamadas “mini

usar a sucata de ferro como matéria prima, em detrimento do uso de altos

capacidades produtivas. Essa estratégia, além de diversificar o risco geográfico e tornar a empresa mais 

eficiente do ponto de vista logístico, deu uma flexibilidade na utilização de matérias

recentemente, favorece a companhia em um cenário de protecionismo mais intens

aço. 

A companhia também realizou diversas iniciativas na verticalização da cadeia, adquirindo direitos 

minerários em Minas Gerais e na Colômbia e diversos centros de distribuição nas Américas, além de um 

sistema próprio de coleta de sucata no Brasil. Esse sistema permitiu que a Gerdau se tornasse uma das 

principais compradoras de sucata no país, conferindo

Mais recentemente a companhia iniciou também sua produção de aços planos, inaugurando um no

capítulo em sua história. 

Foi assim que a Gerdau desenvolveu uma ampla rede de clientes e fornecedores, comercializando, no 

mundo todo, diretamente ou através de exportação, o aço que produz para os setores da construção civil, 

indústria e agropecuário.  

Outro ponto importante é a força da cultura empresarial da Gerdau que hoje está na quinta geração e vem 

sendo fator de continuidade, estabilidade e segurança não só por manter o controle do capital, mas 

sobretudo por gerir o negócio com o mesmo foco e es
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produção, deu lugar a uma estrutura mais centralizada e montada sobre três eixos: venda, produção e 

serviços, nessa ordem. O foco deslocou-se da fábrica para o mercado, da quantidade para a qualidade, do 

Além dos investimentos em sistemas de TI capazes de receber e integrar todas as informaç

grupo, foi decisiva também a contribuição de Vicente Falconi, um dos mais conceituados consultores de 

“Qualidade Total”, no desenvolvimento de metodologias focadas na redução de custos e

tacar ainda a assertividade da gestão em sua estratégia de aquisições, tanto do ponto de vista 

geográfico quanto tecnológico. Diante da dificuldade logística de transporte de aços longos, a companhia 

direcionou sua estratégia de aquisições de maneira a se manter próxima de seus consumidores e 

fornecedores e utilizou a tecnologia de produção de pequenas usinas (chamadas “mini

usar a sucata de ferro como matéria prima, em detrimento do uso de altos

Essa estratégia, além de diversificar o risco geográfico e tornar a empresa mais 

eficiente do ponto de vista logístico, deu uma flexibilidade na utilização de matérias

recentemente, favorece a companhia em um cenário de protecionismo mais intenso no comércio global do 

A companhia também realizou diversas iniciativas na verticalização da cadeia, adquirindo direitos 

minerários em Minas Gerais e na Colômbia e diversos centros de distribuição nas Américas, além de um 

sucata no Brasil. Esse sistema permitiu que a Gerdau se tornasse uma das 

principais compradoras de sucata no país, conferindo-lhe poder de barganha nesse mercado. 

Mais recentemente a companhia iniciou também sua produção de aços planos, inaugurando um no

Foi assim que a Gerdau desenvolveu uma ampla rede de clientes e fornecedores, comercializando, no 

mundo todo, diretamente ou através de exportação, o aço que produz para os setores da construção civil, 

a força da cultura empresarial da Gerdau que hoje está na quinta geração e vem 

sendo fator de continuidade, estabilidade e segurança não só por manter o controle do capital, mas 

sobretudo por gerir o negócio com o mesmo foco e esforço desde a época de seus fundadores. 
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da sobre três eixos: venda, produção e 

se da fábrica para o mercado, da quantidade para a qualidade, do 

Além dos investimentos em sistemas de TI capazes de receber e integrar todas as informações geradas no 

grupo, foi decisiva também a contribuição de Vicente Falconi, um dos mais conceituados consultores de 

redução de custos e despesas e na 

tacar ainda a assertividade da gestão em sua estratégia de aquisições, tanto do ponto de vista 

geográfico quanto tecnológico. Diante da dificuldade logística de transporte de aços longos, a companhia 

manter próxima de seus consumidores e 

fornecedores e utilizou a tecnologia de produção de pequenas usinas (chamadas “mini-mills”), que podem 

usar a sucata de ferro como matéria prima, em detrimento do uso de altos-fornos com grandes 

Essa estratégia, além de diversificar o risco geográfico e tornar a empresa mais 

eficiente do ponto de vista logístico, deu uma flexibilidade na utilização de matérias-primas e, 

o no comércio global do 

A companhia também realizou diversas iniciativas na verticalização da cadeia, adquirindo direitos 

minerários em Minas Gerais e na Colômbia e diversos centros de distribuição nas Américas, além de um 

sucata no Brasil. Esse sistema permitiu que a Gerdau se tornasse uma das 

lhe poder de barganha nesse mercado.  

Mais recentemente a companhia iniciou também sua produção de aços planos, inaugurando um novo 

Foi assim que a Gerdau desenvolveu uma ampla rede de clientes e fornecedores, comercializando, no 

mundo todo, diretamente ou através de exportação, o aço que produz para os setores da construção civil, 

a força da cultura empresarial da Gerdau que hoje está na quinta geração e vem 

sendo fator de continuidade, estabilidade e segurança não só por manter o controle do capital, mas 

de a época de seus fundadores.  
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Momento atual  

Esta gestão responsável e eficiente permitiu à empresa crescer e se tornar uma das líderes mundiais, mas 

sempre com foco em rentabilidade e geração de caixa. Mesmo em momentos cíclicos do mercado ou 

naqueles em que realizou investimentos pesados, a Gerdau 

significativos e margens de alavancagem saudáveis para o setor.

 

Como a maioria das empresas brasileiras, a Gerdau atravessou um dos momentos mais difíceis de sua 

história com a crise que começou a se instalar no 

comercializados pela companhia chegaram a cair 37%, com uma retração de quase 20% em seu EBITDA, 

compensada, parcialmente, pelo acerto na estratégia de diversificação internacional que a companhia 

desenvolveu ao longo das últimas décadas.

Em 2015 a dívida líquida da companhia atingiu 4,3x EBITDA, um patamar elevado, mas ainda assim 

aceitável e, vale destacar, o melhor perfil de endividamento do setor siderúrgico brasileiro, pois seus 

concorrentes chegaram a apresentar indicadores acimas de 7x.

Nesse momento, a companhia iniciou um ambicioso plano de reestruturação, com a venda de ativos não 

core no montante de R$ 1,3 bilhões em 2016 e uma redução de 43% em seus investimentos, melhorando a 

alavancagem da empresa para 3,5x EBITDA ao final de 2016.
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Esta gestão responsável e eficiente permitiu à empresa crescer e se tornar uma das líderes mundiais, mas 

sempre com foco em rentabilidade e geração de caixa. Mesmo em momentos cíclicos do mercado ou 

naqueles em que realizou investimentos pesados, a Gerdau conseguiu manter resultados operacionais 

significativos e margens de alavancagem saudáveis para o setor. 

Como a maioria das empresas brasileiras, a Gerdau atravessou um dos momentos mais difíceis de sua 

história com a crise que começou a se instalar no Brasil em 2014. Desde então, os volumes nacionais de aço 

comercializados pela companhia chegaram a cair 37%, com uma retração de quase 20% em seu EBITDA, 

compensada, parcialmente, pelo acerto na estratégia de diversificação internacional que a companhia 

senvolveu ao longo das últimas décadas. 

Em 2015 a dívida líquida da companhia atingiu 4,3x EBITDA, um patamar elevado, mas ainda assim 

aceitável e, vale destacar, o melhor perfil de endividamento do setor siderúrgico brasileiro, pois seus 

aram a apresentar indicadores acimas de 7x. 

Nesse momento, a companhia iniciou um ambicioso plano de reestruturação, com a venda de ativos não 

core no montante de R$ 1,3 bilhões em 2016 e uma redução de 43% em seus investimentos, melhorando a 

a empresa para 3,5x EBITDA ao final de 2016. 

4.911 
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Esta gestão responsável e eficiente permitiu à empresa crescer e se tornar uma das líderes mundiais, mas 

sempre com foco em rentabilidade e geração de caixa. Mesmo em momentos cíclicos do mercado ou 

conseguiu manter resultados operacionais 

 

Como a maioria das empresas brasileiras, a Gerdau atravessou um dos momentos mais difíceis de sua 

Brasil em 2014. Desde então, os volumes nacionais de aço 

comercializados pela companhia chegaram a cair 37%, com uma retração de quase 20% em seu EBITDA, 

compensada, parcialmente, pelo acerto na estratégia de diversificação internacional que a companhia 

Em 2015 a dívida líquida da companhia atingiu 4,3x EBITDA, um patamar elevado, mas ainda assim 

aceitável e, vale destacar, o melhor perfil de endividamento do setor siderúrgico brasileiro, pois seus 

Nesse momento, a companhia iniciou um ambicioso plano de reestruturação, com a venda de ativos não 

core no montante de R$ 1,3 bilhões em 2016 e uma redução de 43% em seus investimentos, melhorando a 
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Ao longo destes anos de crise, a empresa reduziu custos, otimizou processos e se tornou ainda mais 

eficiente. Este ano a empresa continua com seu plano de desinvestimento, até o final do 1T17 já havia 

alcançado R$ 400 milhões adicionais.

Atualmente já estamos vendo um sinal de estabilidade e acreditamos que a médio prazo poderemos ter a 

volta do ciclo do aço para sua normalidade, impulsionado pela recuperação do mercado brasileiro como 

também pela nova dinâmica comercial do mercado siderúrgico norte americano que após anos sofrendo 

com a importação de aço a preços subsidiados, começam a implantar medidas comerciais mais duras e 

políticas protecionistas a partir do governo de Donald Trump e de seu secretário de com

Ross (ex membro do conselho da Arcelor Mittal). 

Vale salientar ainda, a possibilidade de um novo ciclo de investimentos em infraestrutura no Brasil e EUA 

que poderão consolidar esta retomada em direção a um novo ciclo de alta. 

Portanto uma excelente oportunidade.

 

Agradecemos pela confiança. 

 

Equipe SFA Investimentos 

 

 

 
Gestão                                                                           Administração e Custodia
SFA INVESTIMENTOS LTDA                                         BRADESCO BEM DTVM 
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 1253 – 9º Andar        Cidade de Deus, Préd
Brooklin - CEP 04571-010                                           Vila Yara 
São Paulo – SP – Brasil                                                São Paulo 
Tel: +55 11 5501-4110                                                 Tel: +55 11 3684
contato@sfainvestimentos.com.br                         centralbemdtvm@bradesco.c
 

 
 

 

Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda. e tem caráter meramente informativo. Fundos de Investimento não cont
com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor
Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura 
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divul
não é líquida de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo in
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobr
prejuízo do fundo. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 
meses). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos de ações podem estar ex
a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí

Gestão  
SFA INVESTIMENTOS LTDA  
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 1253 – 9º Andar 
Brooklin - CEP 04571-010 
São Paulo - Brazil 
Tel: +55 11 5501-4110 
contato@sfainvestimentos.com.br 

1º Trimestre de 2017 

  

9º andar | Brooklin | São Paulo, SP – Brasil 
contato@sfainvestimentos.com.br 

Ao longo destes anos de crise, a empresa reduziu custos, otimizou processos e se tornou ainda mais 

eficiente. Este ano a empresa continua com seu plano de desinvestimento, até o final do 1T17 já havia 

R$ 400 milhões adicionais. 

Atualmente já estamos vendo um sinal de estabilidade e acreditamos que a médio prazo poderemos ter a 

volta do ciclo do aço para sua normalidade, impulsionado pela recuperação do mercado brasileiro como 

omercial do mercado siderúrgico norte americano que após anos sofrendo 

com a importação de aço a preços subsidiados, começam a implantar medidas comerciais mais duras e 

políticas protecionistas a partir do governo de Donald Trump e de seu secretário de com

Ross (ex membro do conselho da Arcelor Mittal).  

Vale salientar ainda, a possibilidade de um novo ciclo de investimentos em infraestrutura no Brasil e EUA 

que poderão consolidar esta retomada em direção a um novo ciclo de alta.  

ma excelente oportunidade. 
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Ao longo destes anos de crise, a empresa reduziu custos, otimizou processos e se tornou ainda mais 

eficiente. Este ano a empresa continua com seu plano de desinvestimento, até o final do 1T17 já havia 

Atualmente já estamos vendo um sinal de estabilidade e acreditamos que a médio prazo poderemos ter a 

volta do ciclo do aço para sua normalidade, impulsionado pela recuperação do mercado brasileiro como 

omercial do mercado siderúrgico norte americano que após anos sofrendo 

com a importação de aço a preços subsidiados, começam a implantar medidas comerciais mais duras e 

políticas protecionistas a partir do governo de Donald Trump e de seu secretário de comercio Sr. Wilbur 

Vale salientar ainda, a possibilidade de um novo ciclo de investimentos em infraestrutura no Brasil e EUA 

  

Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda. e tem caráter meramente informativo. Fundos de Investimento não contam 
com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de 

FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura 
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada 
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prejuízo do fundo. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze 
meses). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos de ações podem estar expostos 


