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FATO RELEVANTE
Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A. (em conjunto “Companhias”), nos termos do disposto na
Instrução CVM n° 358/2002, conforme alterada, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados ao mercado, em 24 de março e 03 de abril
de 2020, sobre a propagação da Covid-19 nos diversos países que as Companhias atuam.
Na ON Brasil, as aciarias elétricas retomaram a produção ao longo do mês de abril. O Alto-Forno 2 de
Ouro Branco – MG permanece parado, com previsão de retorno para a metade do ano. O modelo de
parada escolhido pela Gerdau permite um retorno do alto-forno com custos não materiais.
Na ON América do Norte, as usinas seguem operando normalmente, com níveis de produção ajustados
gradualmente conforme a redução de demanda observada na indústria. A construção civil segue com
níveis saudáveis de demanda.
Na ON Aços Especiais, no Brasil e nos EUA, ocorreram paradas programadas em suas diferentes
aciarias elétricas e laminações, considerando o nível de estoque existente e a demanda solicitada por
cada cliente. Importante mencionar que os setores automotivos dos dois países decretaram férias
coletivas ao longo do mês de abril e vêm retomando gradualmente suas operações.
Na ON América do Sul, as operações na Argentina e no Uruguai estão retomando gradualmente as
atividades. No Peru, as operações seguem suspensas, devido à decisão tomada pelo Governo Federal
que declarou estado de emergência nacional, inclusive com a suspensão de entregas aos clientes.
Cabe mencionar que 70% da capacidade instalada da Gerdau é composta por aciarias elétricas, que
possuem maior flexibilidade de operação que os altos-fornos.
De acordo com o disposto nas Instruções CVM nº 358/02 e nº 480/09, a Gerdau S.A. informa que, em
05 de maio de 2020, aprovou a revisão do plano de investimentos para 2020 em virtude das incertezas
do mercado.
Sendo assim, os desembolsos de CAPEX de 2020 estão sendo cuidadosamente postergados
globalmente. A previsão de desembolso de CAPEX para o ano de 2020 passou de R$ 2,6 bilhões para
R$ 1,6 bilhão. A estimativa de R$ 7 bilhões de desembolso para o período de 2019 a 2021 passou a
ser de R$ 6 bilhões.
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As Companhias informam que reapresentarão oportunamente o item 11 dos seus respectivos
Formulários de Referência, no prazo previsto na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
As Companhias esclarecem, ainda, que as informações divulgadas neste documento representam
mera estimativa, dados hipotéticos que de forma alguma constituem promessa de desempenho. As
projeções apresentadas envolvem fatores de mercado que escapam ao controle das Companhias e,
dessa forma, podem sofrer novas alterações.
Para a Gerdau, nada é mais importante do que a vida das pessoas. As Companhias manterão o
mercado informado acerca de qualquer nova informação relevante.

São Paulo, 06 de maio de 2020.
Harley Lorentz Scardoelli
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