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CSN (CSNA3 – Em revisão)  

Um excelente resultado no 3T20  

A CSN obteve no 3T20 um resultado acima das nossas expectativas e também da média do 
mercado.  Isso ocorreu pelos maiores volumes vendidos e por preços melhores na mineração 
e também na siderurgia.  Além disso, a empresa deve realizar ainda no 4T20 a abertura de 
capital da sua controlada CSN Mineração, o que contribuirá em muito para a redução do 
endividamento consolidado.  Este conjunto positivo de informações levou a uma forte 
valorização da ação, que já subiu 38,0% em 2020, enquanto o Ibovespa teve uma 
desvalorização de 14,4%.  Com isso, a cotação de CSNA3 superou nosso Preço Justo, que era 
de R$ 17,00/ação (potencial de alta em 15% quando o relatório foi emitido).  Vamos revisar 
nossas expectativas, considerando os bons números do 3T20 e em breve divulgaremos 
novas projeções para a empresa. 

É importante destacar os seguintes pontos da CSN: 

 Preços do aço: A recuperação das vendas nos últimos meses, em um ambiente com a 
produção ainda retraída, somado à desvalorização do real e as cotações estáveis no 
exterior, tem permitido uma sequência de aumentos nos preços do aço no mercado 
brasileiro.  A CSN já aumentou seus preços de laminados em 40% até setembro para o 
segmento de distribuição (38% das vendas totais no 3T20).  Em outubro houve uma 
nova correção de 13% e outra deve ocorrer em novembro, desta vez de 7%.  Nos 
produtos revestidos, os aumentos foram de 29% até setembro, mais 12% em outubro 
e, possivelmente, 7% de correção no próximo mês.  Estes aumentos permitirão uma 
elevação de 12% nos preços médios de venda no 4T20; 

 Aumentos para as montadoras: Os preços do aço pagos pelas montadoras são 
renegociados anualmente, com a correção valendo a partir de janeiro.  Para 2021, a 
expectativa da CSN é de um aumento entre 30% a 35%; 

 Mercado de aço: Atualmente a demanda está muito forte e isso deve perdurar, pelo 
menos durante o 1T21.  A CSN estima uma queda de 5% no consumo de aços planos 
no Brasil em 2020, mas aumento entre 1% a 2% para os longos; 

 Mineração: Os preços elevados na China, juntamente com o real desvalorizado, 
somado à normalidade da produção, devem continuar permitindo bons resultados 
para este segmento da CSN; 

 Dívida: A CSN conseguiu no 3T20 uma redução de 7,6% (R$ 2,5 bilhões) em seu 
endividamento líquido, em função da redução na necessidade de capital de giro, 
adiantamentos por conta da venda futura de minério e da forte geração de caixa do 
período.  A empresa diminuiu suas expectativas da relação dívida líquida/EBITDA ao 
final de 2020 para 2,5x, sendo que a projeção anterior era de 3,5x; 

 IPO da mineração: A realização desta abertura de capital já foi aprovada pela empresa 
no mês passado e deve ocorrer ainda no 4T20, considerando a redução nas 
expectativas de endividamento da empresa para o final do ano. 
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lcaetano@planner.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 19,45

Preço justo  R$ /ação -

Potencial % -

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações milhões 1.387,5
Ações Ordinárias % 100,0
Free Float % 46,3

Vol. Méd, diário (1 mês) R$ milhões 248,8
Valor de Mercado R$ milhões 26.987

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
CSNA3 5,7% 38,0% 43,0%
Ibovespa -0,3% -14,3% -5,2%
Cotação de 15/10/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E

P/L (x) 10,9 - -

VE/EBITDA (x) 6,5 - -

ROE (%) 17,6 - -

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 4,6 - -

Receita Líquida (R$ mm) 25.436 - -

Lucro Líquido (R$ mm) 1.789 - -

Margem Bruta (%) 32,1 - -

Margem EBITDA (%) 27,6 - -

Margem Líquida (%) 7,0 - -

Payout (%) 23,1 - -

Retorno Dividendo (%) 1,5 - -

Cotação/VPA (x) 1,4 - -

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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Um excelente resultado: Os números da CSN no 3T20 mostraram um forte aumento na 
receita, nas margens e no lucro líquido. Isso foi consequência dos maiores volumes vendidos e 
preços mais elevados no segmento de mineração e também na siderurgia.  Além dos ganhos 
operacionais, um menor custo financeiro, ajudado pela valorização nas ações da Usiminas, 
contribuiu para o resultado final do trimestre. 

No 3T20, o lucro líquido da CSN foi de R$ 1.262 milhões (R$ 0,91 por ação), 182,9% maior que 
no trimestre anterior e revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões incorrido no 3T19. 

 

O volume vendido de aço pela CSN no 3T20 foi de 1.278 mil toneladas, com crescimento de 
19,2%, principalmente pelo salto de 23,2% das vendas no mercado interno, sempre 
comparando ao mesmo trimestre do ano passado.  Entre os segmentos atendidos, foi destaque 
o aumento de quatro pontos percentuais na participação dos produtos destinados à 
Distribuição.  A receita da siderurgia no 3T20 foi de R$ 4,6 bilhões, valor 37,1% maior que no 
3T19.  Este aumento foi consequência do incremento dos volumes e também dos preços, que 
tiveram uma alta média de 15,0%.  Foi também importante na siderurgia a redução de 2,8% no 
custo da produção de placas, com o melhor desempenho do Alto Forno 3, que foi recentemente 
reformado. 

Os melhores volumes e preços, combinado com custos controlados, levaram ao aumento de 
424,8% no EBITDA da siderurgia, que no 3T20 atingiu R$ 551 milhões. 

 

No 3T20, a área de mineração da CSN foi beneficiada, principalmente, por preços elevados em 
dólares e a desvalorização do real.  O volume vendido no 3T20 atingiu 9,2 milhões de 
toneladas, ficando 0,5% abaixo do 3T19, mas 18,4% maior que no trimestre anterior.  Com isso, 
a receita do segmento foi de R$ 3,9 bilhões, 65,3% acima do 3T19.  Os melhores preços e a 

CSN - Resultados Trimestrais
R$ milhões 3T19 2T20 3T20 3T20/2T20 3T20/3T19

Receita Líquida 6.006 6.221 8.715 40,1% 45,1%

Lucro Bruto 1.636 1.843 3.801 106,3% 132,4%

Margem bruta 27,2% 29,6% 43,6% 14,0 pp 16,4 pp

EBITDA 1.567 1.925 3.506 82,1% 123,7%

Margem EBITDA 26,1% 30,9% 40,2% 9,3 pp 14,1 pp

Resultado Financeiro -840 285 -156 - -81,4%

Lucro Líquido -871 446 1.262 182,9% -

Fonte: CSN

CSN - Resultados Siderurgia
R$ milhões 3T19 2T20 3T20 3T20/2T20 3T20/3T19

Vendas de Aço Merc. Interno - mil t. 750 614 923 50,3% 23,1%

Exportações - mil t. 322 389 355 -8,7% 10,2%

Vendas de Aço TOTAL - mil t. 1.072 1.003 1.278 27,4% 19,2%

Receita Líquida Siderurgia - R$ milhões 3.334 3.440 4.570 32,8% 37,1%

Preço Médio Aço - R$/t. 3.110 3.430 3.576 4,3% 15,0%

EBITDA Siderurgia 225 324 551 70,1% 144,9%

Margem EBITDA Siderurgia 6,7% 9,4% 12,1% 2,6 pp -5,3 pp

EBITDA Siderurgia - R$/t 105 324 551 70,1% 424,8%

Fonte: CSN  
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normalidade operacional, que manteve os custos controlados, permitiu um salto na 
rentabilidade da mineração.  O custo caixa FOB da produção de minério ficou em US$ 15,4 por 
tonelada, 9,4% menor que no trimestre anterior. 

 

Os melhores preços e a redução de custos na mineração conduziram a aumento de 99,3% no 
EBITDA deste segmento, que atingiu R$ 2,7 bilhões no 3T20. 

O resultado financeiro no 3T20 foi negativo em R$ 156 milhões, 81,4% menor que no 3T19.  
Isso ocorreu pelos menores custos com variação cambial (-75,2%) e também pelo ganho de R$ 
537 milhões com a valorização das ações da Usiminas detidas pela CSN.  Este ganho não tem 
efeito caixa. 

Endividamento pode cair muito: Após vários trimestres de crescimento, a dívida líquida da CSN 
caiu no 3T20.  Além disso, a empresa está prevendo uma queda ainda mais expressiva, 
possivelmente com a venda em bolsa de uma participação na sua área de mineração, que pode 
levar sua relação dívida líquida/EBITDA para 2,5x ao final de 2020.  

A dívida líquida da CSN ao final do 3T20 era de R$ 30,6 bilhões (não considerando operações 
de Forfaiting e Risco Sacado), 7,6% menor que no 2T20, mas com um crescimento de 11,0% nos 
últimos doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 ficou em 3,7x, vindo de 5,2x no 
trimestre anterior e 3,8x no 3T19. 

 seria 

 

Fonte: CSN 

CSN - Resultados Mineração
 3T19 2T20 3T20 3T20/2T20 3T20/3T19

Mercado Interno - mil t. 388 1.084 1.050 -3,1% 170,6%

Mercado Externo- mil t. 8.821 6.659 8.115 21,9% -8,0%

Total Vendas de Minério - mil t. 9.209 7.743 9.165 18,4% -0,5%

Receita Líquida Mineração - R$ milhões 2.336 2.688 3.861 43,6% 65,3%

Preço Médio do Minério - R$/t 254 347 421 21,4% 66,1%

EBITDA Mineração - R$ milhões 1.352 1.418 2.694 90,0% 99,3%

Margem EBITDA Mineração 57,9% 52,8% 69,8% 17,0 pp -11,9 pp

EBITDA Mineração - R$/t 1.352 1.418 2.694 -47,4% 99,3%

Fonte: CSN
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Figura 1: CSN - Relação Dívida Líquida/EBITDA 
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A redução da dívida durante o 3T20 (R$ 2,5 bilhões) ocorreu pela diminuição do capital de giro, 
o adiantamento da Glencore (venda antecipada de minério) e, principalmente, com a melhor 
geração de caixa. 

A CSN tem vencimentos de sua dívida em 2020 de somente R$ 700 milhões, que é pequeno 
comparado ao caixa do final de setembro/2020 (R$ 6,3 bilhões).  Nos anos seguintes, os 
vencimentos são relevantes, sendo R$ 4,0 bilhões durante 2021, R$ 6,2 bilhões em 2022 e mais 
R$ 8,6 bilhões em 2023, totalizando R$ 18,8 bilhões no período. O foco da empresa neste 
momento é renegociar os prazos dos vencimentos de 2021 e 2022. 

A empresa revisou para baixo as projeções para seu endividamento.  Anteriormente, a CSN 
esperava fechar 2020 com uma relação dívida líquida/EBITDA de 3,7x, expectativa que foi 
diminuída para 2,5x.  Esta meta é bastante agressiva e só tem sentido se a empresa fizer a 
abertura de capital da sua área de mineração. 
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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. 
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mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
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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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