
Atualizado no dia 18 de julho de 2022

Frederico Nobre, CNPI-P
Head de Análise

Vale - Updates



O gráfico ao lado mostra a evolução da curva dos contratos futuros de 
minério de ferro negociados em Singapura nos últimos 6 meses. 

As quedas significativas da commodity impactaram negativamente os papéis 
da Vale, que por sua vez, representam aproximadamente 15,7% do Ibovespa, 
exercendo enorme pressão sob o índice.

O minério está em tendência de queda por uma série de motivos, mas os 
principais deles são: 

a) Temores de recessão global – o mercado vem antecipando a 
possibilidade cada vez mais alta de desaceleração da atividade 
econômica, diante de elevações de juros por parte dos Bancos Centrais 
do mundo todo para conter a inflação.

b) Desaceleração econômica e crise imobiliária na China – os últimos 
dados de atividade da China trouxeram fortes preocupações em relação 
ao ritmo de queda da economia, afetada pela crise sanitária e políticas 
restritivas em relação à Covid-19. A China representa cerca de 2/3 das 
importações globais de minério de ferro, cuja principal aplicação é a 
composição do aço. As siderúrgicas, diante da diminuição na atividade e 
margens apertadas, reduzem os pedidos, afetando o preço da 
commodity. Para completar, na última semana instaurou-se mais uma 
crise no setor imobiliário chines, diante do aumento da possibilidade de 
calote em hipotecas e nos títulos de dívida de incorporadoras.
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Cenário atual
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Qual é o nosso 
posicionamento?
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Diante da persistência de políticas restritivas contra a Covid-19 na China e da 
elevação do risco de crédito associado ao setor imobiliário do país, optamos 
por revisar nossa recomendação de “Compra” das ações da Vale para 
“Neutro”.

Apesar da qualidade da empresa e da possibilidade de pagamentos de bons 
proventos esse ano, acreditamos que o balanço de riscos é bastante 
pessimista para as commodities metálicas, o que afeta diretamente os 
resultados da Vale.

A crise no mercado imobiliário chines é mais um tema de preocupação que 
diminui nossa margem de segurança na tese, uma vez que o setor de 
construção civil representa ¼ da demanda de aço do país.

Entendemos que os resultados da mineradora no segundo semestre de 2022 
tendem a piorar consideravelmente, não permitindo a manutenção da 
distribuição de dividendos extraordinários tão generosos.

Preferimos, portanto, revisar a nossa recomendação até que o cenário 
macro torne-se mais favorável para a companhia.
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Os analistas de investimentos declaram que as opiniões contidas 

neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais 

sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de 

forma independente e autônoma, inclusive em relação à Warren. 

A remuneração do(s) analista(s) de valores mobiliários da Warren é 

indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e 

operações financeiras realizadas pela Warren e não estão, direta ou 

indiretamente, relacionadas com as recomendações ou opiniões 

específicas expressas neste relatório. 

As remunerações dos analistas não se baseiam nas receitas de 

outras empresas de grupo, mas pode, no entanto, derivar de receitas 

oriundas dos negócios e operações financeiras da Warren, suas 

afiliadas e/ou subsidiárias como um todo.

O analista Frederico Nobre, CNPI-P 2745, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC).O analista 

Frederico Nobre  declara que não é titular de nenhum valor mobiliário 

objeto do presente relatório.

Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados neste relatório são 

analistas devidamente credenciados. 
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