São Paulo, 27 de novembro de 2019.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
At.: Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Relações com Empresas – Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – Sr. Francisco José Bastos Santos
Assunto:

Ofício 1.042/2019-SLS
Datado de 26 de novembro de 2019 e recebido nesta mesma data.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Referimo-nos ao ofício em epígrafe, endereçado à Gerdau S.A. (“Companhia”), em que
V.Sas. solicitam esclarecimentos sobre os itens assinalados em notícia veiculada pelo jornal Valor
Econômico, em 26/11/2019, sob o título “Após se reestruturar, Gerdau investe em inovação e
negócios”, consta, entre outras informações, que, em mais cinco anos, a Gerdau pode obter
aumento de 15% a 20% do Ebitda, de R$ 6,7 bilhões em 2018, decorrente dos ganhos com a
eliminação de ineficiências dos atuais negócios.”
A Companhia esclarece que essas declarações foram baseadas em afirmações prestadas pelo
CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, no contexto de uma entrevista ao Jornal Valor Econômico.
Durante essa entrevista, o CEO não se referiu a “aumento de 15% a 20% do Ebitda, de R$ 6,7
bilhões, em 2018”, tendo somente ressaltado que “15% a 20% do Ebitda médio da Companhia
poderia ser incrementado em decorrência dessas inovações tecnológicas”. No mesmo contexto, o
Jornal O Estado de São Paulo, publicou em 17/11/2019, o comentário feito pelo CEO da Gerdau
sobre a transformação digital da Gerdau: “Me assustei quando vi o quanto de resultado financeiro
essa transformação pode trazer em alguns setores industriais, o potencial do Ebitda (geração de
caixa) poderia crescer até 20%. A transformação virou oportunidade adicional de capturar coisas
que não enxergávamos”.
Nos dois casos, as afirmações sobre os negócios e informações financeiras foram feitas a
título exemplificativo, como meras expectativas ou tendências, baseadas em estudos sobre medidas
de atualização tecnológica e Indústria 4.0, não se constituindo em guidance e não representando
garantia de desempenho pela Companhia.
Sendo o que nos cabia esclarecer, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
HARLEY LORENTZ SCARDOELLI
Vice-presidente executivo
Diretor de Relações com Investidores
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