
06/09/2021 Gerdau espera que demanda por aço se mantenha aquecida, diz Credit Suisse | Siderurgia & Mineração | Infomet

https://www.infomet.com.br/site/noticias-ler.php?org=noticias-do-dia&cod=160337 1/2

 CONTRIBUA COM O % OU PREÇOS

China influencia preços das matérias-primas para produção de aço

Carvão Dispara com Aumento da Demanda e Queda na Mineração

EUA preparam sistema de cotas para resolver disputa sobre aço e alumínio com a UE

Minério se recupera com otimismo sobre atividade de construção

 A Gerdau está
trabalhando com 80%

da capacidade no
Brasil e vê tanto

atividade industrial
quanto de construção
se mantendo fortes 

Siderurgia & Mineração

Gerdau espera que demanda por aço se mantenha
aquecida, diz Credit Suisse

A diretoria da Gerdau passou uma mensagem positiva para o mercado durante seu
evento para investidores, diz o Credit Suisse, com a siderúrgica esperando que a
demanda por seus produtos se mantenha alta nas várias unidades de negócios ao
redor do mundo.

“A Gerdau está trabalhando em expansões de capacidade no Brasil e na América do
Norte para oferecer um serviço melhor aos clientes. Além disso, a empresa continua a
reduzir sua dívida bruta para R$ 12 bilhões (ante R$ 15,8 bilhões atuais)”, escreve o
analista Caio Ribeiro.

A Gerdau falou que está trabalhando com 80% da capacidade no Brasil e vê tanto atividade industrial quanto de
construção se mantendo fortes. A demanda da construção deve crescer 6% em 2021 e entre 2% a 4% em 2022.

Sobre a crise energética no país, a Gerdau fala que sua diversificação geográfica dá a eles uma flexibilidade
operacional para mitigar perdas operacionais em caso de racionamento. Também destacaram que várias unidades
produzem sua própria energia, reduzindo a exposição à rede nacional.

Nos Estados Unidos, a Gerdau disse que está em 90% da capacidade e vê um impacto positivo do pacote de
infraestrutura de US$ 1,2 trilhão que o governo americano aprovou. Eles pretendem aumentar a capacidade em
aços planos, vendo pouco espaço para aumentar volumes em aços longos.
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Crise energética: Gerdau aumenta os estoques de aço e estuda deslocar a produção para usinas menos
expostas no país
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