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CSN (CSNA3 – Compra)  

Uma soma de fatos positivos 

A CSN vive um excelente momento, com os preços do aço e do minério de ferro em alta, 
expectativa de aumento das vendas dos dois produtos, redução da dívida e a abertura de 
capital dos segmentos de mineração e cimento.  Isso tudo vai levar a um expressivo 
incremento da rentabilidade com a diminuição do endividamento, que sempre foi um ponto 
de risco da empresa.  Por isso, revisamos nossas projeções e temos um novo Preço Justo em       
R$ 44,00 por ação para CSNA3, com recomendação de Compra.  Estas ações já subiram 
muito por todas as expectativas positivas comentadas, com alta de 173,3% nos últimos doze 
meses e 21,7% somente em 2021.  Por conta disso, o potencial de alta não é elevado, mas 
acreditamos que o mercado vai continuar buscando a ação, em função dos bons resultados 
esperados e dos IPOs que devem ocorrer proximamente. 

É importante destacar os seguintes pontos da CSN: 

 Preços do aço: As altas do produto no exterior, a desvalorização do real e a 
necessidade da recomposição de custos, levaram às fortes elevações dos preços no 
mercado interno.  Estimamos que os preços de aço da CSN no 4T20 tenham 
apresentado um aumento de 11%, comparado ao trimestre anterior.  Para o 1T21, já 
foram anunciadas correções médias de 5% para o início de janeiro, 10% em 10 de 
janeiro e mais 5% a partir de 10/fevereiro; 

 Produção e Vendas: A empresa estimou que venderá em 2020 um total de 4,8 milhões 
de toneladas de aço (+5,1% em relação ao ano anterior) com a produção de minério em 
33 milhões de toneladas (-14,4%).  Em 2021, o volume vendido de aço pode bater 5,2 
milhões de toneladas (+8,3%) e a produção de minério deve ficar na faixa de 38-40 
milhões t. (+18,2%); 

 Aumentos para as montadoras: Os preços do aço vendido para as montadoras de 
veículos têm correção anual, sendo que o aumento em 2021 ficará na faixa de 30% - 
35% para os zincados e entre 40%-45% nos laminados a quente e já está valendo 
desde o dia 1/janeiro.  As vendas da CSN para montadoras ficam próximas de 15% do 
volume de aço colocado no mercado interno; 

 Vendas de aço no Brasil; O volume de aço vendido entre janeiro e novembro do ano 
passado no mercado interno, segundo o Instituto Aço Brasil (IABr) cresceu 0,3%, 
revertendo as fortes perdas ocorridas no 2T20, principalmente.  Para 2021, o IABr 
está prevendo um crescimento de 5,3% na comparação com 2020 nas vendas internas, 
o que é uma expectativa muito positiva para o setor; 

 Cotação do minério: Os preços do minério tiveram uma forte alta em 2020 (177,1%) 
e começaram o ano também subindo (+5,1% até o dia 7/janeiro).  O forte crescimento 
da siderurgia chinesa e a dificuldade da Vale em elevar sua produção tem mantido o 
mercado pouco abastecido.  Para 2021, as expectativas seguem positivas; 

 Desalavancagem: A CSN revisou suas projeções de endividamento, indicando que no 
balanço de 2020 vai apresentar uma relação dívida líquida/EBITDA abaixo de 2,5x, 
sendo que em 2021 deve encerrar com este indicador menor que 2,0x.  No 3T20, 
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Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 38,76

Preço justo  R$ /ação 44,00

Potencial % 14

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 448,9
Valor de Mercado R$ milhões 53.780

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
CSNA3 0,6% 21,7% 173,3%
Ibovespa 2,2% 5,1% 7,6%
Cotação de 08/01/2021

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E

P/L (x) 10,9 26,2 14,4

VE/EBITDA (x) 6,5 7,3 5,9

ROE (%) 17,6 27,5 37,2

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 3,7 2,3 1,7

Receita Líquida (R$ mm) 25.436 29.854 35.520

Lucro Líquido (R$ mm) 1.789 2.049 3.745

Margem Bruta (%) 32,1 36,9 37,6

Margem EBITDA (%) 27,6 36,3 36,1

Margem Líquida (%) 7,0 6,9 10,5

Payout (%) 23,1 30,0 30,0

Retorno Dividendo (%) 2,1 1,1 2,1

Cotação/VPA (x) 1,9 7,2 5,3

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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houve uma queda no endividamento líquido de 7,6% (R$ 2,5 bilhões), 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 e dívida líquida/EBITDA fechou o 
trimestre em 3,7x; 

 IPO da mineração: O lançamento de ações da área de mineração já está quase pronto, 
devendo a operação ser colocada no mercado em fevereiro/2021; 

 IPO da área de cimento: As providências para a abertura de capital deste segmento já 
começam a ser tomadas, primeiro com a constituição de uma subsidiária integral para 
estes ativos.  A operação deve ser efetivada no 1S21; 

 Capex: Os investimentos em 2020 devem ficar em R$ 1,6 bilhão, subindo para R$ 2,8 
bilhões em 2021 (+75,0%).  No período de 2021-2025 serão investidos R$ 20,1 
bilhões, sendo R$ 14,0 bilhões na área de mineração e R$ 6,1 bilhões na siderurgia. 

IPO e expansão da área de mineração: Em outubro passado, a CSN apresentou o pedido de 
registro de oferta pública para a distribuição primária e secundária das ações da sua área de 
mineração, que também agrega participações em uma ferrovia e um porto.  O efetivo 
lançamento das ações deve ocorrer em fevereiro/2021. 

Atualmente, a CSN Mineração tem o capital detido pela CSN (87,524% de participação), Japão 
Brasil Minério de Ferro Participações Ltda (10,043%), China Steel Corporation (0,412%) e a 
siderúrgica sul-coreana Posco com 2,021%.  Antes da operação, a CSN Mineração apresentava 
5.430 milhões de ações. 

Os ativos da CSN Mineração são as minas de Casa de Pedra, Engenho e Pires, 18,63% de 
participação na MRS Logística S/A e o terminal portuário do TECAR no Porto de Itaguaí (RJ).  
A última avaliação das minas de Casa de Pedra e do Engenho apontou reservas 2,7 bilhões de 
toneladas de minério de ferro.  A mina do Engenho tinha reservas provadas e prováveis de 317 
milhões de toneladas.  A capacidade total de produção é de 33 milhões de toneladas ao ano. 

A CSN apresentou recentemente planos ambiciosos de expansão para a sua área de 
mineração.  Serão investidos R$ 31 bilhões até 2032, levando a capacidade para 108 milhões 
de toneladas ano no último ano dos investimentos.  Os gastos entre 2021 e 2025 serão de R$ 
14 bilhões, sendo R$ 1 bilhão em 2021 e uma média de R$ 3,3 bilhões nos anos seguintes. 

Os quatro blocos de investimentos nos próximos anos serão: 1) Ampliação o da planta central 
com custo de R$ 1,2 bilhão em 3 anos e que vai acrescentar 6 milhões de toneladas a ano à 
capacidade atual de produção; 2) Recuperação de rejeitos para elevar a produção em 8 milhões 
t/ano e custará R$ 1,1 bilhão em 5 anos; 3) Projeto Itabirito, que demandará investimentos de 
R$ 22,7 bilhões até 2033 e vai elevar a capacidade em 103 milhões de t/ano; e 4) Expansão do 
Terminal de Carga, que em três fases vai aumentar a capacidade de embarque em 60, 84 e 130 
milhões de t/ano com custo de R$ 6,3 bilhões em 8 anos.  

Para 2021, as projeções da CSN são muito positivas para seu segmento de mineração.  A 
expectativa é de vender entre 38 e 40 milhões de ton.  A rentabilidade deve apresentar uma 
alta, dado que se espera que o custo caixa do minério (C1) caia de US$ 17/t. em 2020 para US$ 
16/t. em 2021.  O EBITDA deve somar R$ 7,65 bilhões em 2020, vindo de R$ 5,92 bilhões em 
2019 (+29,2%). 
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Para se ter uma ideia do que pode ser o preço da CSN Mineração no IPO fizemos dois cálculos, 
usando os números da Vale.  No primeiro, considerando que o mercado está pagando um 
EV/EBITDA de 5,9x (segundo nossas projeções) para os resultados da Vale no 2020 e temos as 
expectativas da CSN Mineração para o período (R$ 7,65 bilhões).  Considerando que a 
empresa abrindo o capital não terá dívidas, podemos estimar o valor de mercado em R$ 41,1 
bilhões usando o mesmo EV/EBITDA da Vale.  Em outro cálculo, consideramos que a Vale 
estimou uma produção em 2020 de 302,5 milhões de toneladas, enquanto a CSN espera 33 
milhões.  Por estes números, em relação ao valor de mercado atual da Vale, a CSN Mineração 
valeria R$ 57,7 bilhões.  Acreditamos que os números efetivos possam ser bem maiores que 
estes, considerando que a CSN Mineração tem um plano de investimentos ambicioso, que pode 
elevar sua produção substancialmente nos próximos anos. 

IPO do segmento de cimento: A CSN produz cimento tendo uma capacidade anual de produção 
de 4,7 milhões de toneladas, equivalente a 6,8% do total brasileiro.  O cimento produzido pela 
empresa é vendido nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

O mercado de cimento no Brasil vinha de uma forte crise, que levou o consumo nacional dos 
70,9 milhões de toneladas em 2014 para 54,5 milhões de t/ano em 2019 (queda de 23,1%).  
Porém em 2020, as vendas do produto devem ter fechado próximas de 69,6 milhões de 
toneladas, um aumento de 27,7%.  As expectativas para os próximos anos são igualmente 
positivas, com projeções de um crescimento anual composto médio de 6,8%. 

Outro ponto positivo para o cimento nos próximos anos é o potencial de alta dos preços, que 
atualmente estão 21% menores que a média histórica.  O aumento dos outros materiais de 
construção e o esperado salto na demanda, deve levar os preços de volta ao patamar histórico. 

Neste ambiente positivo a CSN deve fazer a abertura de capital da sua área de cimento ainda 
no primeiro semestre de 2021.  Acreditamos que esta operação vai melhorar ainda mais a 
precificação de CSNA3. 

Para uma primeira ideia acerca da área de cimento da CSN, fizemos uma pequena tabela 
mostrando qual o valor médio de mercado de três companhias do setor na América Latina em 
relação à sua capacidade de produção.  Desta forma, considerando uma média de US$ 107,1 
mi por milhão de toneladas, a área de cimento da CSN poderia valer próximo de US$ 503 mi 
(R$ 2,7 bilhões). 

 

Endividamento vai cair muito: A dívida líquida da CSN caiu expressivamente no 3T20 e deve 
diminuir mais nos próximos trimestres.  No 3T20, a melhoria na geração de caixa dos setores 
de mineração e siderurgia, principalmente, permitiu a redução da alavancagem.  A dívida 

Empresas de Cimento
  Valor de Capac. de Vr.Merc./
  Mercado Produção Capac. Produção
Empresa País  US$ milhões Milhões de ton. US$/ton
Cementos Pacasmayo Peru 642 4,9 131,0
Cemex México 8.812 93,0 94,8
Loma Negra Argentina 707 7,4 95,5
Média  107,1
Fonte: Bloomberg
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líquida da CSN ao final do 3T20 era de R$ 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. 

A empresa está prevendo uma queda ainda mais expressiva no 4T20, com a continuação do 
crescimento da geração de caixa, levando a relação dívida líquida/EBITDA para menos de 2,5x.  
Para o final de 2021, a previsão é de que esta relação cairá para um número menor que 2,0x.  
Esta queda em 2021 deve vir também de melhores resultados operacionais, somado às 
capitalizações advindas do IPO da mineração e, possivelmente, da área de cimento. 

 seria 

 

Fonte: CSN 
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Figura 1: CSN - Relação Dívida Líquida/EBITDA 
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CSN - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Receita Líquida 22.969 25.436 29.854 35.520 36.018
Lucro Bruto 6.863 8.173 11.028 13.353 12.408
Despesas Operacionais -52 -4.757 -5.248 -5.007 -4.879

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -2.728 -2.817 -2.457 -2.679 -2.546
Outras Rec. (Desps) Operacionais 2.676 -1.939 -2.792 -2.328 -2.333

Resultado Operacional (EBIT) 6.811 3.416 5.779 8.345 7.530
Result. Financ. Líquido -1.496 -2.131 -401 -2.328 -1.880
Equivalência Patrimonial 136 126 36 115 130

Resultado Antes do I. R e C. Social 5.451 1.411 5.414 6.143 5.802
I.R e Contr. Social -250 834 -2.702 -1.843 -1.741

Resultado Líquido 5.074 1.789 2.049 3.745 3.538
Lucro por Ação 3,66 1,29 1,48 2,70 2,55
EBITDA 5.849 7.015 10.839 12.806 12.117
Margem Bruta 29,9% 32,1% 36,9% 37,6% 34,5%
Margem EBITDA 25,5% 27,6% 36,3% 36,1% 33,6%
Margem Líquida 22,1% 7,0% 6,9% 10,5% 9,8%
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. 
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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 
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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.  
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