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CSN (CSNA3 – Compra) 

Melhores expectativas levam à mudança na recomendação 

A CSN obteve um bom resultado operacional no 2T19, principalmente com o melhor 

desempenho do segmento de mineração, que se beneficiou dos preços elevados do minério 

de ferro.  Somado a isso, uma grande reversão de provisões do Imposto de Renda permitiu 

um salto no lucro líquido do trimestre.  As melhores expectativas para os resultados da 

mineração e para as vendas de aço, além de um endividamento menor, que reduz os custos 

financeiros, nos fizeram elevar as projeções para CSN.  Assim, nosso Preço Justo para 

CSNA3 subiu de R$ 15,50 para R$ 18,00, indicando um potencial de alta em 20,4%.  Nossa 

recomendação mudou de Venda para Compra. 

É importante destacar os seguintes pontos da CSN:  

 Melhores expectativas: A empresa divulgou novas projeções para produção e 

vendas de minério de ferro, além de números para o EBITDA de 2019.  A CSN espera 

produzir 33 milhões de toneladas de minério neste ano, com vendas de 40 milhões de 

toneladas.  A diferença ocorre pela compra de minério de outros produtores.  Este 

volume estimado de vendas é 15,0% maior que o verificado em 2018.  Para o 

EBITDA, a estimativa da empresa para 2019 é de R$ 8,5 bilhões, valor 45,3% maior 

que no ano passado.  Nossa projeção não chega a números tão elevados assim para o 

EBITDA em 2019; 

 Endividamento: A CSN estima que a melhor geração de caixa, somado à venda 

antecipada de minério e a negociação de ativos, deve levar sua relação Dívida 

Líquida/EBITDA a um número menor que 3,0x vezes ao final deste ano e 2,5x em 

dezembro/2020 (foi de 3,6x no 2T19); 

 Siderurgia: Os resultados deste segmento no primeiro semestre foram fracos, em 

consequência de vendas menores e alta de custos.  Segundo a empresa, o 2T19 foi o 

“fundo do poço” da siderurgia, sendo que no segundo semestre, após a conclusão da 

reforma do Alto Forno 3, haverá uma maior produção com custos menores.  As 

vendas de aço no mercado interno em 2019 devem alcançar 3,4 milhões de 

toneladas, volume 2,2% maior que no ano passado; 

 Mineração: O preço elevado do minério nos últimos trimestres, permitiu um salto no 

EBITDA deste segmento da CSN.  Para o 3T19, os resultados serão beneficiados 

pelas vendas com preços defasados em três meses, realizadas para clientes europeus 

e asiáticos. 

Minério de ferro: Os resultados do segmento de mineração têm apresentado crescente 

importância, acompanhando a elevação dos preços do minério.  Esta alta recente começou 

em dezembro de 2018 e foi acentuada ao final de janeiro, com o acidente na mina da Vale em 

Brumadinho.  Este ano, os preços do minério na China (ticker Bloomberg ISIX62IU) já subiram 

44,6%, até o dia 6/agosto. 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 14,95

Preço justo  R$ /ação 18,00

Potencial % 20,4

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 1.387,5

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 46,3

Vol. Méd, diário (1 mês) 148,9

Valor de Mercado 20.743

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

CSNA3 2,5% 77,4% 63,6%

Ibovespa 1,3% 18,5% 31,5%

Cotação de 08/08/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 2,4 7,4 6,6

VE/EBITDA (x) 6,5 6,1 5,6

ROE (%) 58,3 28,1 25,5

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 4,6 3,0 2,6

Receita Líquida (R$ mm) 22.969 26.708 27.001

Lucro Líquido (R$ mm) 5.074 3.218 3.611

Margem Bruta (%) 29,9 33,1 34,4

Margem EBITDA (%) 25,5 29,1 29,9

Margem Líquida (%) 22,1 12,0 13,4

Payout (%) 17,7 25,0 25,0

Retorno Dividendo (%) 3,4 3,9 4,4

Cotação/VPA (x) 1,4 2,1 1,7

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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Seguindo esta alta das cotações, os preços de venda do minério vendido pela CSN subiram 

10,9% no 4T18, seguido de aumento de 12,1% no 1T19 e mais 20,0% no 2T19.  Com isso, o 

EBITDA do segmento de mineração da empresa cresceu fortemente nos últimos três 

trimestres.  No 2T19, o EBITDA da mineração foi equivalente a 85% do valor total 

consolidado. 

 

 

Fonte: CSN 

Em nossas projeções da CSN, estamos usando a mediana das expectativas dos analistas 

compiladas pela Bloomberg, que indicam uma gradual queda dos preços do minério de ferro.  

Estas previsões são de que a cotação do minério chegará a US$ 93 por tonelada ao final de 

2019, US$ 77/t em 2020 e US$ 67,5/t no ano seguinte. 

Endividamento: A dívida líquida da CSN ao final do 2T19 era de R$ 26,6 bilhões, que 

aumentou 3,4% no trimestre, mas teve uma redução de 1,8% nos últimos doze meses.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 2T19 ficou em 3,6x, vindo de 4,1x no trimestre anterior e 

5,3x no 2T18.  

A elevação da dívida líquida no trimestre, ocorreu pelo pagamento de dividendos ao final de 

maio no valor de R$ 898 milhões (R$ 0,650910577222 por ação).  A queda no endividamento 

da empresa nos últimos doze meses pode ser creditada ao aumento da geração de caixa e as 

recentes operações de capitalização realizadas.  Neste ano, a CSN fez duas vendas 

antecipadas de minério para a Glencore, totalizando US$ 750 milhões e 32 milhões de 

toneladas do produto, para entrega em cinco anos. 

A empresa informou que está analisando a venda de sua unidade na Alemanha, que tem um 

EBITDA anual de 60 milhões de euros. 

Um salto no lucro: No 2T19, o resultado da CSN mostrou um forte crescimento, 

principalmente em função dos melhores resultados do segmento de mineração e da redução 

do custo financeiro.  Porém, o item mais importante do resultado foi uma reversão da 

provisão de Imposto de Renda (R$ 1,6 bilhão). 
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Figura 1: CSN - Preço de Venda do Minério de Ferro Entregue na China 
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O lucro líquido consolidado da CSN no 2T19 foi de R$ 1.894 milhões (R$ 1,37 por ação), 

59,2% maior que no mesmo trimestre do ano passado e mais de 20 vezes superior ao 1T19. 

 

No primeiro semestre/2019, o lucro líquido consolidado da CSN foi de R$ 1.738 milhões (R$ 

1,26 por ação), 34,0% menor que no mesmo período de 2018.  Vale destacar que o lucro no 

1S18 foi beneficiado pelos ganhos na venda da CSN LLC (R$ 1.150 milhões). 

 

As vendas de aço da CSN no 2T19 foram de 1.161 mil toneladas, volume 12,1% menor que no 

2T18.  Esta queda decorreu, principalmente, da redução das vendas nas subsidiárias no 

exterior (17,6% - diminuição de 80 mil t.), por conta da venda da unidade nos Estados Unidos, 

realizada no ano passado.  As vendas no Brasil também caíram (3,4%) assim como as 

exportações (71,6% - redução de 53 mil t.). 

CSN - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Receita Líquida 5.687 6.005 6.901 14,9% 21,3%

Lucro Bruto 1.563 1.984 2.458 23,9% 57,3%

Margem bruta 27,5% 33,0% 35,6% -2,6 pp 8,1 pp

EBITDA 1.420 1.724 2.380 38,1% 67,6%

Margem EBITDA 25,0% 28,7% 34,5% -5,8 pp 9,5 pp

Resultado Financeiro -989 -635 -358 -43,7% -63,8%

Lucro Líquido 1.190 87 1.894 2083,5% 59,2%

Fonte: CSN

CSN - Resultados Semestrais

R$ milhões 1S18 1S19 Var.

Receita Líquida 10.753 12.906 20,0%

Lucro Bruto 2.944 4.442 50,9%

Margem bruta 27,4% 34,4% -7,0 pp

EBITDA 2.662 4.104 54,2%

Margem EBITDA 24,8% 31,8% -7,0 pp

Resultado Financeiro -1.583 -993 -37,3%

Lucro Líquido 2.632 1.738 -34,0%

Vendas de Aço Total - mil t. 2.448 2.336 -4,6%

Vendas de Minério Total - mil t. 15.604 19.002 21,8%

Fonte: CSN
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Assim como no trimestre anterior, a redução dos volumes e os aumentos de custos na 

produção do segmento de siderurgia da CSN levaram a uma expressiva queda na 

rentabilidade da área.  Em relação ao 2T18, os preços médios subiram 1,7%, mas a forte 

elevação dos custos determinou uma severa contração do EBITDA na siderurgia de 63,8%.  

Os custos no 2T19 foram muito impactados pelo encerramento da “campanha” (período de 

atividade) do Alto Forno 3, que já está sendo reformado. 

O bom resultado operacional consolidado do trimestre veio do segmento de mineração.  As 

vendas de minério no 2T19, comparadas ao 2T18, cresceram 24,8%, com alta de 33,3% no 

volume comercializado no mercado externo, mas redução de 17,2% nas vendas no Brasil 

(inclui o volume destinado à usina própria).  O forte aumento dos volumes e dos preços 

(86,1% em reais), determinou os elevados ganhos operacionais, expressos por um incremento 

de 279,2% no EBITDA da mineração. 

Os maiores ganhos da mineração permitiram uma elevação de 67,6% no EBITDA 

consolidado, com um ganho de 9,5 pontos percentuais nesta margem. 

A redução dos custos financeiros no trimestre também contribuiu muito para o resultado.  As 

despesas financeiras líquidas no 2T19 foram de R$ 358 milhões, menores em 63,8% que no 

2T18.  Isso foi decorrente da valorização do real no período, levando a um resultado de 

variações cambiais e monetárias positivo de R$ 295 milhões, contra um número negativo de 

R$ 1,9 bilhão no 2T18. 

O ponto mais importante do resultado no 2T19, foi a reversão do Imposto de Renda de                  

R$ 1.621 milhões, contabilizado nos anos anteriores.  Isso foi feito após uma análise de 

sensibilidade do consumo de créditos tributários, considerando o melhor desempenho 

operacional esperado e das capitalizações que estão sendo realizadas pela empresa. 

 

CSN - Resultados dos Segmentos

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Vendas de Aço Merc. Interno - mil t. 798 811 771 -4,9% -3,4%

Vendas das Subsidiárias no Exterior - mil t. 449 340 369 8,5% -17,8%

Exportações - mil t. 74 24 21 -12,5% -71,6%

Vendas de Aço TOTAL - mil t. 1.321 1.175 1.161 -1,2% -12,1%

Preço Médio Aço - R$/t. 3.098 3.068 3.152 2,7% 1,7%

EBITDA Siderurgia 708 344 225 -34,6% -68,2%

Margem EBITDA Siderurgia 17,3% 9,5% 6,1% 3,4 pp 11,2 pp

EBITDA Siderurgia - R$/t 536 293 194 -33,8% -63,8%

 

Vendas de Minério de Ferro - mil t. 8.130 8.859 10.143 14,5% 24,8%

Preço Médio do Minério - R$/t 164 235 305 29,9% 86,1%

EBITDA Mineração 533 1.259 2.021 60,5% 279,2%

Margem EBITDA Mineração 40,0% 60,6% 65,4% -4,8 pp -25,3 pp

EBITDA Mineração - R$/t 66 142 199 40,2% 203,9%

Fonte: CSN
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CSN - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E

Receita Líquida 18.525 22.969 26.708 27.001 27.360

Lucro Bruto 4.928 6.863 8.851 9.291 9.153

Despesas Operacionais -2.054 -52 -3.661 -2.745 -2.666

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -2.199 -2.728 -2.707 -2.745 -2.666

Outras Rec. (Desps) Operacionais 145 2.676 -954 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 2.875 6.811 5.190 6.545 6.487

Result. Financ. Líquido -2.464 -1.496 -2.335 -1.863 -1.152

Equivalência Patrimonial 109 136 116 133 150

Resultado Antes do I. R e C. Social 520 5.451 2.970 4.815 5.495

I.R e Contr. Social -409 -250 248 -1.204 -1.648

Resultado Líquido 111 5.074 3.218 3.611 3.846

Lucro por Ação 0,08 3,66 2,32 2,60 2,77

EBITDA 4.645 5.849 7.764 8.070 8.106

Margem Bruta 26,6% 29,9% 33,1% 34,4% 33,5%

Margem EBITDA 25,1% 25,5% 29,1% 29,9% 29,6%

Margem Líquida 0,6% 22,1% 12,0% 13,4% 14,1%

Fonte: CSN e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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