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FATO RELEVANTE 
 

Gerdau S.A. (B3: GGBR / NYSE: GGB) e Metalúrgica Gerdau S.A. (B3: GOAU) (em conjunto “Companhias”), 
comunicam, aos seus acionistas e ao mercado em geral, as perspectivas futuras da administração quanto ao seu 
Plano de Investimentos para o ano de 2023. 

Em 28 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da Gerdau S.A. aprovou a projeção de desembolsos 
relacionados ao Plano de Investimentos para o ano vigente, no valor de R$ 5 bilhões (*). O montante refere-se a 
projetos CAPEX voltados à Manutenção, Expansão e Atualização Tecnológica. Essa projeção considera os 
seguintes fatores:  

i. Os projetos de Manutenção estão associados ao prolongamento de vida útil e às melhorias 
operacionais dos equipamentos com o objetivo de manter um adequado desempenho das plantas.   

ii. Os projetos de Expansão e Atualização Tecnológica estão relacionados ao crescimento de produção, 
aumento de rentabilidade e modernização das plantas, tendo como premissas o aprimoramento das 
práticas ESG e o desenvolvimento sustentável e econômico do negócio.  

iii. Alguns projetos estão condicionados à outorga de licenças ambientais, podendo estar sujeitos a 
reavaliações. 

Do total previsto para o ano de 2023, os investimentos que apresentam retornos ambientais superam R$ 830 
milhões. Eles contemplam a expansão de ativos florestais, atualização e aprimoramento de controles 
ambientais, redução de emissões de gases do efeito estufa e incrementos tecnológicos - que resultam em 
eficiência energética.  

Aproximadamente 70% do Plano de Investimentos destina-se à modernização, crescimento e atualização 
tecnológica na região de Minas Gerais, onde a Gerdau possui atuação, reforçando o compromisso da empresa 
com o desenvolvimento desse Estado. 

As Companhias vêm demonstrando sua capacidade de se adaptar aos diferentes cenários. Os desembolsos do 
Plano de Investimentos, mencionados acima, estarão diretamente relacionados ao ritmo da demanda nos 
mercados em que a Gerdau atua, com critérios associados ao nível de retorno do capital investido e consequente 
geração de caixa, proporcionando um adequado equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e econômico 
do negócio. 

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 do controle das Companhias e, dessa forma, podem sofrer alterações. 

 

(*) O plano de investimentos não contempla os aportes realizados pela Gerdau Next em outras sociedades na medida que, conforme estabelecido pelas normas 
internacionais de contabilidade (IFRS), apenas empresas controladas são consolidadas nas Demonstrações Financeiras das Companhias 

 

 

São Paulo, 01 de março de 2023. 

Rafael Dorneles Japur 
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores 


