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Resultado 3T13  Vale 

“Carro-chefe” da companhia impulsiona resultado 
 
A Vale apresentou um resultado robusto, após a companhia ter conseguido registrar 
elevação nas vendas de minério e no preço médio praticado do insumo. Além disso, 
a desvalorização cambial também impulsionou o resultado da mineradora que, 
somada aos avanços na redução de custos (que somam R$ 5,0 bilhões nos 9M13 
sobre o mesmo período de 2012), proporcionaram à companhia uma elevação 
consistente em suas margens. 
 
Bulk Materials : aumento em volume e preço médio.  O resultado da Vale no 3T13 
apresentou crescimento nas vendas de minério de ferro e pelotas em relação ao 
trimestre anterior (+16,0%), acompanhando o bom comportamento da produção 
após o longo período de chuvas enfrentado no primeiro semestre. A recuperação no 
desempenho econômico da China, que representou 40,6% da receita operacional da 
Vale no período, combinada com volumes reduzidos de estoques, ajudou a 
impulsionar o preço de minério de ferro e resultou em uma receita para o segmento 
de minerais ferrosos de R$ 21,7 bilhões, 34,3% superior T/T. Como 85% dos 
contratos já estão atrelados ao preço do mercado spot, a Vale conseguiu absorver 
praticamente toda a alta registrada no insumo e encerrou o trimestre com um preço 
médio praticado de minério 6,4% superior ao do 2T13. Apesar da queda na 
produção em Carborough Downs, as operações de Integra Coal e o ramp up de 
Moatize contribuíram positivamente no segmento de carvão, deixando o volume 
vendido praticamente estável sobre o trimestre anterior.        
 
Receita de cobre sustenta resultado do segmento de metais.  O segmento de 
metais básicos apresentou desempenhos operacionais mistos, com destaque para a 
produção recorde de cobre devido ao sucesso no ramp up de Salobo I. Isso levou a 
um volume de vendas 34,3% superior T/T. Apesar de VNC estar mostrando avanços 
significativos, o efeito sazonal de parada para manutenção no Canadá fez com que 
as vendas de níquel recuassem 4,6% sobre o 2T13. Em função do elevado nível de 
oferta e consequentemente de estoques, o preço do níquel também recuou 
(-7,7% T/T), enquanto o de cobre apresentou recuperação em função da melhora da 
produção na indústria manufatureira em mercados emergentes, principalmente. 
Como subproduto das operações de cobre de Salobo, as vendas de ouro 
aumentaram 21,1% T/T e a receita atingiu R$ 245 milhões, novo recorde na 
mineradora. E com relação ao segmento de Fertilizantes, a Vale reportou aumento 
no volume de vendas em quase todos os produtos fosfatados, parcialmente 
compensados por menores preços que, segundo a companhia, é resultado da fraca 
demanda na China e na Índia, e da entrada de novas capacidade na Arábia Saudita. 
  
Custos e Resultado Operacional.  No 3T13, os maiores volumes de vendas e a 
variação cambial resultaram no aumento do CPV consolidado, porém 
proporcionalmente inferior ao crescimento da receita. Dentre os mais relevantes, 
destacamos os maiores custos com materiais (carvão e metais básicos) e com 
serviços contratados (em metais básicos), sendo este último devido ao efeito da 
parada programada para manutenção nas operações canadenses. Já as despesas 
operacionais tiveram um aumento de 28,4% sobre o 2T13, devido ao maior 
dispêndio com as pré-operacionais e de parada, cujo incremento foi de 
R$ 317 milhões. Com isso, a Vale acabou encerrando o trimestre com um EBITDA 
ajustado de R$ 13.478 milhões, valor 31,0% superior ao registrado no trimestre 
anterior. O forte desempenho no segmento de Bulk Materials ajudou a sustentar 
esse resultado, enquanto o de metais base representou apenas 6,0% do EBITDA 
total consolidado. 
 
R$ milhões 3T13 T/T A/A 

Receita Líquida 28.980 26,7% 23,8% 

Lucro Bruto 14.036 40,3% 49,4% 

Margem Bruta (%) 48,4% 4,7 p.p. 8,3 p.p. 

EBITDA 13.478 31,0% 77,7% 

Margem EBITDA (%) 46,5% 1,5 p.p. 9,4 p.p. 

Lucro Líquido 7.949 855,7% 139,3% 

Margem Líquida 27,4% 23,8 p.p. 13,2 p.p. 

Fonte: Vale e BB Investimentos 
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 Outperform  

Ticker VALE3 VALE5 

Preço em 06/11/2013 (R$) 38,47 34,44 

Preço para 12/2014 (R$) 46,20 44,40 

Upside 20,1% 28,9% 

Market Cap (R$ milhões) 190.320 

Variação 1 mês 14,9% 11,2% 

Variação 12 meses 6,1% -2,0% 

Variação 2013 -4,1% -10,8% 

Mín. 52 sem.  27,15 24,78 

Máx. 52 sem.  42,44 40,70 

 
Múltiplos    

 2013E 2014E 2015E 

EV/EBITDA 5,5x 5,1x 4,8x 

P/L 7,4x 7,0x 6,3x 

LPA 4,61 4,86 5,42 

 
 

 
Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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Resultado Financeiro e Considerações.  Como não houve uma variação cambial muito forte 
entre o câmbio final do 2T13 e do 3T13, a Vale reportou um resultado financeiro negativo em 
R$ 1,25 bilhão, versus R$ 7,0 bilhões no trimestre anterior, quando a apreciação do dólar provocou 
um efeito negativo (não caixa) muito pesado no balanço com variações monetárias e cambiais. 
Com isso, a Vale encerrou o 3T13 com Lucro Líquido de R$ 7,9 bilhões.  
 
Para os próximos exercícios, acreditamos que a companhia deverá continuar focada na venda de 
ativos considerados menos estratégicos (como a parcela adicional de 26% da participação da VLI, 
por exemplo), visando a fortalecer seu balanço para poder enfrentar com mais tranquilidade os 
desafios inerentes ao setor nos próximos anos. A elevação da oferta de minério no comércio 
transoceânico devido aos novos projetos que estão no pipeline das grandes mineradoras pode 
desequilibrar o mercado, “puxando” para baixo o preço do insumo e as respectivas margens das 
companhias. 
 
O foco de atenção no curto prazo é com relação à decisão da Vale em aderir ou não ao Refis da 
cobrança de tributação de lucros de empresas coligadas e controladas no exterior junto à Receita, 
cujo valor supera R$ 30 bilhões e o prazo para adesão se encerra em 29 de novembro. Outro fator 
importante é a reunião do partido comunista chinês prevista para ocorrer entre os dias 9 e 12 de 
novembro. As decisões podem influenciar o futuro da companhia, já que existe a possibilidade de 
serem aprovadas medidas reformistas na China – principal país de destino das exportações da 
Vale – com o objetivo de aproximar um pouco mais a economia daquele país ao mercado 
financeiro global. 
 
Endividamento (US$ milhões) 3T13 T/T A/A 

Dívida Bruta  29.776 -0,3% 1,9% 

Dívida Líquida  22.574 -4,4% 9,7% 

Dívida Líquida / EBITDA  1,1 -0,1x 0,2x 

 
Vendas (mil ton.) 3T13 T/T A/A 

  
ROB/Produto (R$ mm) 3T13 T/T A/A 

Minério de Ferro 73.435 18,6% 10,9% 
  

Minério de Ferro 17.727 38,8% 37,5% 

Pelotas 10.197 -0,1% -14,8% 
  

Pelotas 3.490 12,9% 2,0% 

Manganês 740 138,7% 65,9% 
  

Manganês 272 151,9% 134,5% 

Ferro Ligas 42 -2,3% 35,5% 
  

Ferro Ligas 124 6,9% 11,7% 

Carvão Térmico 114 -16,2% -50,2% 
  

Carvão Térmico 25 -13,6% -40,4% 

Carvão Metalúrgico 1.731 0,6% 50,8% 
  

Carvão Metalúrgico 457 -8,1% 10,2% 

Cobre 103 34,3% 16,7% 
  

Níquel 1.977 -2,9% 7,3% 

Níquel 62 -4,6% 12,7% 
  

Cobre 1.721 69,9% 30,7% 

Cobalto 647 -16,3% 49,8% 
  

PGMs 240 14,7% 31,8% 

Ouro (onça troy) 85 21,1% 75,4% 
  

Ouro 245 25,7% 45,7% 

Prata (onça troy) 483 -24,4% 17,7% 
  

Prata 25 15,9% -6,2% 

PGMs (onça troy) 125 8,7% 28,2% 
  

Cobalto 37 -9,8% -17,8% 

Potássio 152 29,9% 4,1% 
  

Potássio 145 35,5% -8,2% 

Fosfatados 2.187 15,5% -4,0% 
  

Fosfatados 1.421 18,7% -10,6% 

Nitrogenados 184 -19,8% -44,7% 
  

Nitrogenados 237 -21,5% -43,7% 

Ferrovias (mm de tku) 8.201 2,5% 5,8% 
  

Ferrovias  720 -0,1% 7,1% 

Portos 7.211 10,4% 97,2% 
  

Portos 205 23,5% 81,4% 

Fonte: Vale e BB Investimentos
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Informações Relevantes 
 
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram 
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. 
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 
nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, 
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  
 
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:  
 
 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por 
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 
empresa(s). 
 
 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o 
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 
empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes – Analistas 
 
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
investimento”), declara(m) que: 
 
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de 
Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 
 
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. 
 

 

Analista  
Itens 

3 4 5 

Victor Penna    

 
 

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 
 
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer 
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 
 
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
análise.  
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