São Paulo, 08 de maio de 2020.
À
Superintendência de Acompanhamento de Empresas – SEP
Comissão de Valores Imobiliários
At.: Sr. Guilherme Rocha Lopes
Assunto:

Ofício nº 101/2020/CVM/SEP/GEA-2
Datado de 07 de maio de 2020 e recebido nesta mesma data.

Prezado Senhor,
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 Broadcast, em
06/05/2020, intitulada "Gerdau retém caixa para o pior, mas vê melhora após fundo do poço em
março" na qual consta, entre outras informações, os trechos destacados:
“Tendo em vista os pedidos já realizados, a Gerdau projeta que no mês de maio o volume será
25% menor do que o visto em meses normais. Em junho a queda poderá ser reduzida para algo
entre 15% e 20% em relação a visto no início do ano.”
“A ação da companhia, que chegou a cair 3% durante o pregão de hoje, após o resultado fraco
do primeiro trimestre, reduziu a queda para perto do 'zero a zero', com as expectativas de que o
pior já passou.”

Esclarecimentos:
As informações veiculadas pelos Broadcast estão de acordo com as afirmações realizadas pela
administração da Gerdau durante a realização da teleconferência de resultados do primeiro trimestre
de 2020. A teleconferência de resultados foi arquivada na CVM, via sistema Empresas.Net, com o
nome “Teleconferência de Resultados 1T20”, constando a íntegra da transcrição que incluem
informações supracitadas, assim que se tornou acessível, essa apresentação foi originalmente
disponibilizada no IPE em 06/05/2020 às 11h48 e depois reapresentada com a transcrição em
07.05.2020 às 16h18.
Tais declarações foram baseadas nos pedidos em carteira da Companhia, não se constituindo em
guidance de mercado e, portanto, não havendo qualquer ato ou informação passível de divulgação
via fato relevante. A simples variação dos pedidos em carteira informada na teleconferência,
constitui indicador individual, entre muitas variáveis que determinam a formação dos resultados
financeiros da Companhia, e não pode ser ligada diretamente ao desempenho futuro. As
informações sobre pedidos em carteira serviram tão somente para que o mercado entendesse que o
momento mais difícil havia sido nos pedidos em carteira de março, conforme consta na mesma
notícia: “Depois de uma segunda quinzena de março bastante ruim, com queda diária de
pedidos da ordem de 60% em relação ao visto nos meses de janeiro e fevereiro.”
Nesse sentido, as informações veiculadas pelo Broadcast , no comentário “[t]endo em vista os
pedidos já realizados, a Gerdau projeta que no mês de maio o volume será 25% menor do que o
visto em meses normais” não encontra respaldo com a transcrição da teleconferência arquivada na
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CVM, uma vez que, em nenhum momento, mencionou-se “volume”. Conforme se pode verificar,
o comentário foi feito para exemplificar um ordem de grandeza, sem qualquer precisão, conforme
o trecho destacado: “[e]ntão, imaginamos que encerraremos esse mês de maio aqui no Brasil com
uma queda de pedidos na ordem de 25% menor que um mês típico.”
Por fim, entendemos importante destacar que a administração tem sido diligente desde o início da
pandemia Covid-19, mantendo o mercado atualizado por meio do envio de Fatos Relevantes sobre
a situação de suas operações, publicados nos dias 24 de março, 03 de abril e 06 de maio; esse último
na mesma manhã da divulgação de resultados. A Administração entendeu que informar o status de
operação de suas usinas é a informação material para o mercado conforme trecho a seguir:
“...Na ON Brasil, as aciarias elétricas retomaram a produção ao longo do mês de abril. O AltoForno 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...”
Sendo o que nos cabia esclarecer, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
HARLEY LORENTZ SCARDOELLI
Diretor de Relações com Investidores da

Gerdau S.A.
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Ofício nº 101/2020/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 7 de maio de 2020.

Ao Senhor,
HARLEY LORENTZ SCARDOELLI
Diretor de Relações com Investidores da
GERDAU S.A.
Telefone: (11) 3094-6300
E-mail: inform@gerdau.com.br
C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; carolina.almeida@b3.com.br

Assunto: Esclarecimento sobre notícia

Prezado Senhor Diretor,

1.
Reportamo-nos à notícia veiculada no Broadcast em 06/05/2020 às
15:50, intitulada "Gerdau retém caixa para o pior, mas vê melhora após fundo do
poço em março", com o seguinte teor:
Gerdau retém caixa para o pior, mas vê melhora após fundo
do poço em março
[...]
O pior - para o negócio e não em termos da saúde, fez questão de
frisar - parece ter ﬁcado para trás, disse o presidente da Gerdau,
Gustavo Werneck, em teleconferência hoje, mas disse que ainda é
difícil prever como serão os próximos meses. Depois de uma
segunda quinzena de março bastante ruim, com queda diária de
pedidos da ordem de 60% em relação ao visto nos meses de janeiro
e fevereiro, a Gerdau começou a observar em abril melhora gradual.
O mesmo vem sendo notado nos primeiros dias de maio. Tendo em
vista os pedidos já realizados, a Gerdau projeta que no mês de maio
o volume será 25% menor do que o visto em meses normais. Em
junho a queda poderá ser reduzida para algo entre 15% e 20% em
relação a visto no início do ano.
'O que nos faz dizer que o pior já passou são alguns indicadores,

como o número de pedidos. Outro é a inadimplência, que vem se
reduzindo', aﬁrmou. Segundo ele, os clientes deixaram de pagar no
ﬁm de março e início de abril, mas isso vem sendo também
normalizado nas últimas semanas.
[...]
A ação da companhia, que chegou a cair 3% durante o pregão de
hoje, após o resultado fraco do primeiro trimestre, reduziu a queda
para perto do 'zero a zero', com as expectativas de que o pior já
passou.
[...]
[grifos nossos]

2.
Veriﬁcamos que a apresentação a analistas sobre os resultados do
primeiro trimestre de 2020, divulgada na categoria Comunicado ao Mercado do
Sistema Empresas.Net em 06/05/2020, não contém as informações
apresentadas durante a teleconferência, e reproduzidas na notícia.
3.
A respeito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade da
aﬁrmação veiculada na notícia, e, caso aﬁrmativo, solicitamos esclarecimentos
adicionais a respeito do assunto, bem como informar os motivos pelos quais
entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução
CVM nº 358/02.
4.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada
ao Sistema IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre
questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual
apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato
Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
5.
Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02,
cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus
negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
6.
Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo
4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas
controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso
a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado com o
objetivo de averiguar se esses teriam conhecimento de informações que deveriam
ser divulgadas ao mercado.
7.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP,
alertamos que caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições
legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/76, e no artigo
7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/07, determinar a aplicação de multa
cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções
administrativas, pelo não atendimento ao presente Ofício, até o dia 08 de maio
de 2020.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes,
Gerente, em 07/05/2020, às 15:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0987587 e o código CRC 9844CC42.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0987587 and the "Código CRC" 9844CC42.
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