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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 e nº 480/09, conforme alteradas, vêm informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 23 de fevereiro de 2021, a Gerdau S.A. aprovou a revisão do seu plano de
investimentos.
A previsão de desembolso de CAPEX para o ano de 2021 passou de R$ 2,6 bilhões para R$ 3,5
bilhões. O plano de investimentos de R$ 6 bilhões de desembolso para o período de 2019 a 2021
passou a ser de R$ 6,9 bilhões.

Breve histórico: Em 06 de maio de 2020 a Companhia revisou a estimativa de previsão de desembolso
de CAPEX para o ano 2020, anteriormente divulgada ao mercado, de R$ 2,6 bilhões (2020 Pré-Covid)
para R$ 1,6 bilhão (2020 Pós-Covid), conforme apresentado no gráfico acima. Esses valores foram
cuidadosamente postergados devido às incertezas e volatilidade causadas pela pandemia nos
mercados globalmente. Uma vez que a capacidade da Companhia investir está diretamente
relacionada à sua geração de fluxo de caixa livre, que tem tido um desempenho bastante favorável, a
Companhia aprovou uma revisão do seu plano de investimentos para o ano de 2021, substancialmente,
realocando os desembolsos postergados no ano 2020 para o ano 2021 de R$ 2,6 bilhões (2021 PréCovid) para R$ 3,5 bilhões (2021 Pós-Covid), conforme apresentado no gráfico acima.
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.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.
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