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CSN (CSNA3 – Compra)  

Reversão do Imposto de Renda impediu queda maior do lucro 

A CSN teve no 4T19 um resultado sustentado pelos ganhos na mineração, dado que o 
segmento de siderurgia ainda sofreu com os impactos negativos da reforma do Alto-Forno 
3, os elevados custos e a baixa demanda no Brasil.  Com isso, o resultado consolidado 
mostrou elevação da receita, mas com pequenas quedas nas margens operacionais.  Além 
disso, o maior custo financeiro também impactou negativamente os números.  A elevada 
reversão do Imposto de Renda contabilizada no 4T19, foi fundamental para que o lucro 
líquido não fosse pior.  Para 2020, a empresa vê um cenário melhor na siderurgia, com 
redução de custos e ganhos de produtividade após a reforma do forno.  Na mineração, as 
vendas no ano devem ficar próximas das verificas em 2019.  Assim, a CSN espera obter em 
2020 um EBITDA acima do atingido no ano passado (R$ 7,2 bilhões).  Nossa recomendação 
para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 18,00/ação (potencial de alta em 46%). 

É importante destacar os seguintes pontos da CSN: 

 Preços de aço: A empresa realizou aumentos de 10% em janeiro para as 
distribuidoras, mais 7,5% nos produtos revestidos em fevereiro e outros 10% em 
março.  Segundo a diretoria da CSN, a situação das cotações internacionais do aço (em 
recuperação na China) e a forte desvalorização recente do real, abriram espaço para 
uma nova alta dos preços em abril ou maio no mercado interno; 

 Custos: Após a conclusão da reforma no Alto-Forno 3, quando a empresa teve que 
comprar um elevado volume de placas de terceiros entre outros dispêndios, o custo 
deve cair na siderurgia; 

 Mineração: A expectativa de vendas em 40 milhões de toneladas para 2019 não foi 
atingida (as vendas foram de 38,5 milhões de t.).  Este número se mantém como alvo 
para 2020.  As fortes chuvas na região Sudeste prejudicaram as exportações no 4T19 
e continuam assim no 1T20; 

 Coronavírus: Não sentiram nenhum impacto nos clientes da mineração.  A empresa 
acredita que os estímulos dados pelo governo chinês permitirão uma recuperação 
rápida da economia; 

 Endividamento: A empresa não reduziu, como esperado, a dívida em 2019 de forma 
mais expressiva.  A meta estabelecida agora é de diminuir no médio prazo o 
endividamento líquido para R$ 20 bilhões (foi R$ 26,6 bilhões em dez/2019).  A CSN 
deve continuar a realizar operações de alongamento da dívida, como a que foi 
realizada em janeiro/2020, quando foram emitidos títulos no mercado internacional 
no valor de US$ 1 bilhão com vencimento em 2028 e juros de 6,75%.  Novas captações 
devem ser realizadas ainda este ano no Brasil com debêntures; 

 Investimentos: A expectativa é de investir R$ 1,8 bilhão em 2020, uma redução de 
18,2% em relação ao ano anterior (menos R$ 400 milhões); 

 Transnordestina: Após a retomada das obras, que levaram à necessidade de investir 
R$ 250 milhões, novos gastos são estimados entre R$ 150 milhões e R$ 250 milhões 
em 2020. 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2563 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 12,32

Preço justo  R$ /ação 18,00

Potencial % 46

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) 153,2
Valor de Mercado 17.094

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
CSNA3 1,2% -12,7% -4,7%
Ibovespa 1,6% -7,3% 13,3%
Cotação de 04/03/2020

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 2,4 5,3 4,7

VE/EBITDA (x) 6,5 5,2 4,7

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 (%) 3,6 4,7 5,3

Cotação/VPA (x) 1,4 1,5 1,2

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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Grande reversão do IR melhorou o lucro: Os resultados da CSN no 4T19 mostraram aumento 
de receita, mas pequenas perdas de margens operacionais, na comparação com o mesmo 
trimestre de 2018.  Uma elevada reversão de provisão de baixa do Imposto de Renda diferido 
(líquido em R$ 474 milhões), impediu que o lucro líquido caísse ainda mais em relação ao 4T18. 

No 4T19, o lucro líquido total da CSN foi de R$ 1.134 milhões (R$ 0,82 por ação), valor 36,0% 
menor que no 4T18, mas revertendo o prejuízo do trimestre anterior.  O lucro líquido da 
controladora (deduzida a participação dos minoritários) no 4T19 foi de R$ 1,045 milhões (R$ 
0,75/ação), 6,2% menor que no 4T18. 

 

Apesar das dificuldades da economia brasileira e da siderurgia, a CSN conseguiu em 2019 
aumentar sua receita, lucro bruto e EBITDA.  Estes ganhos foram conseguidos no segmento de 
mineração da empresa, que mostrou elevação nas vendas (10,8%) e se beneficiou dos melhores 
preços do minério de ferro no mercado internacional.  No entanto, o lucro líquido consolidado 
em 2019 ficou menor que ano anterior, devido aos maiores custos financeiros e menores 
ganhos não recorrentes.  Em 2019, a CSN obteve uma receita consolidada de R$ 25,4 bilhões 
(+10,7% que em 2018), EBITDA ajustado de R$ 7,2 bilhões (+24,3%) e lucro líquido de R$ 2,2 
bilhões (-53,8%). 

O volume vendido de aço pela CSN no 4T19 ficou 5,4% abaixo do 4T18, ainda influenciado pela 
reforma do Alto-Forno número três, mas já mostrando uma recuperação (+4,1%) em relação 
ao trimestre anterior.  Comparado ao 4T18, houve queda maior das exportações, que tiveram 
redução de 69,6%.  O percentual de produtos revestidos destinados ao mercado interno caiu 
de 44,0% das vendas de aços planos no 4T18 para 43,4% no 4T19. 

O custo de produção da placa no 4T19 (R$ 1.978 por tonelada) ficou 9,1% menor que no 
trimestre anterior, mas 9,5% acima do verificado no 4T18.  Isso ocorreu pelos custos da 
reforma do AF#3 e pelo aumento dos preços das matérias-primas. 

A redução de vendas e os aumentos de custos levaram a uma forte contração dos resultados 
no segmento de siderurgia no 4T19, comparado ao mesmo trimestre de 2018.  Nestas bases, o 
lucro bruto caiu 75,0% e o EBITDA teve uma redução de 70,2%. 

Na mineração, o 4T19 teve números muito melhores que na siderurgia.  O volume total de 
minério vendido foi de 10,3 milhões de toneladas, 4,5% maior que no 4T18 e 12,2% acima do 
3T19.  O preço de realização das vendas (incluindo o frete) foi de US$ 72/t, 14,3% maior que 
no 4T18, mas 2,3% menor que no 3T19. 

CSN - Resultados Trimestrais
R$ milhões 4T18 3T19 4T19 4T19/4T18 4T19/3T18

Receita Líquida 6.051 6.006 6.524 8,6% 7,8%

Lucro Bruto 2.052 1.636 2.095 28,0% 2,1%

Margem bruta 33,9% 27,2% 32,1% -4,9 pp -1,8 pp

EBITDA Ajustado 1.560 1.567 1.580 0,8% 1,3%

Margem EBITDA 25,8% 26,1% 24,2% 1,9 pp -1,6 pp

Resultado Financeiro 510 -840 -298 -64,5% -

Lucro Líquido 1.772 -871 1.134 - -36,0%

Fonte: CSN
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Os maiores volumes e preços permitiram que a receita do segmento de mineração (R$ 2,5 
bilhões) no 4T19 fosse 36,8% maior que no 4T18.  Com isso, o EBITDA da mineração atingiu 
R$ 1,3 bilhão, valor 54,5% acima do mesmo trimestre do ano anterior. 

 seria 

 

Fonte: CSN 

O resultado financeiro no 4T19 foi negativo em R$ 298 milhões, contra um valor positivo de 
R$ 510 milhões no 4T18.  Isso ocorreu pelo menor volume (92,3%) de receitas financeiras. 

Endividamento não caiu: Com um endividamento elevado, que aumenta o risco da empresa, 
reiteradamente a diretoria da CSN afirma que vai reduzir as dívidas com a venda de ativos, mas 
isso não aconteceu por mais um trimestre. 

A dívida líquida ajustada (sem considerar as operações de Forfaiting e Risco Sacado) da CSN ao 
final do 4T19 era de R$ 27,1 bilhões, 1,7% abaixo do trimestre anterior, mas 1,8% maior que 
em dezembro/2018.  A relação dívida líquida/EBITDA no 4T19 ficou em 3,7x, vindo de 3,8x no 
trimestre anterior e 4,6x no 4T18. 
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CSN - Endividamento
R$ milhões 4T18 3T19 4T19 4TT19/3T19 4T19/4T18

Moeda Estrangeira 16.238 17.973 16.929 -5,8% 4,3%

   Curto Prazo 3.688 4.374 4.040 -7,6% 9,6%

   Longo Prazo 12.550 13.599 12.889 -5,2% 2,7%

Moeda Nacional 12.705 11.420 11.162 -2,3% -12,1%

   Curto Prazo 1.994 1.255 1.112 -11,4% -44,2%

   Longo Prazo 10.711 10.165 10.050 -1,1% -6,2%

Dívida Bruta 28.943 29.393 28.091 -4,4% -2,9%

Custos e Prêmios -116 -116 -124 6,7% 6,9%

Caixa 2.248 1.896 1.089 -42,6% -51,6%

Dívida Líquida 26.579 27.381 26.878 -1,8% 1,1%

Dívida Líquida/EBITDA 4,6x 3,8x 3,7x   

Fonte: CSN

Figura 1: CSN – Margem EBITDA Trimestral por Segmento 
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E endividamento da empresa sem ajustes, expresso na tabela anterior, mostra uma dívida 
líquida de R$ 26,6 milhões ao final do 4T19, que aumentou 1,1% durante o ano.  É importante 
notar a grande redução do caixa durante o ano, que caiu de R$ 2,2 bilhões em dez/2018 para 
R$ 1,1 bilhão ao final do 2019 (-51,6%).  Isso se deveu à queda da geração de caixa livre no ano, 
que caiu 24,1% e a quitação de dívidas em moeda nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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