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CSN - CSNA3 
Antes de começarmos a conversa sobre o ativo escolhido, eu preciso falar 

sobre algo importante: não acredite que somente porque a tendência é de 

alta que todos os ativos daquele setor são bons e vão acompanhar a trajetória 

indefinidamente. A mesma lógica se aplica para o mercado em baixa, o 

apocalíptico. Afinal, lembre-se que não se trata apenas de comprar ou 

vender a ação (parte mecânica do negócio), mas de estar ciente dos 

fundamentos e dos riscos, para não acabar sendo apenas quem paga 

corretagem e acumula prejuízos. Se for vender, que seja para ganhar 

dinheiro, e não perder. 

E como falaremos sobre uma empresa cíclica, importante destacar que 

nesses casos a necessidade de compreensão de que os negócios que 

operam/dependem de commodities irão oscilar os resultados de acordo com 

o preço que elas (as commodities) apresentarem (mesmo com proteção em 

níveis adequados), e os múltiplos que esses negócios apresentam modificam 

no decorrer do ciclo. Geralmente, o que se apresenta é um 

indicador/múltiplo baixo relacionado ao lucro quando o ciclo estiver no 

topo do gráfico e o inverso quando o gráfico estiver no ponto baixo do ciclo. 

Negócios expostos às commodities são mais voláteis por natureza; os preços 

negociados e o lucro apurado estão relacionados ao ciclo que ocorre devido 

à utilização dos produtos da cadeia, e são esses movimentos que apresentam 

os gatilhos e também os maiores riscos, ao menos quando a operação não os 

considera e presume somente a partir do ponto máximo do gráfico uma 

subida eterna. 

E reconhecer os sinais de ciclo não é impossível, porém, não existe certeza. 

Logo, muitos investidores optam pelo investimento em negócios que estão 

descontados frente aos pares, analisando margem e retorno sobre o capital 

total empregado na geração de valor (que não está ligado a tamanho), o que 

aliás foi detalhado muito bem pelo meu chefe, nosso analista chefe Daniel 

Nigri, no material do IPO da CSN Mineração.  

Por fim, a probabilidade de que as empresas que oscilam mais os resultados 

apresentarem múltiplos menores que empresas consideradas mais 

constantes é grande, mas isso não significa que não existe potencial de 

geração de valor em ambas, porém com riscos distintos. 
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Mas chega de papo né? Vamos falar sobre o case escolhido para a semana, 

CSN. 

A Empresa 

CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, 

logística e energia. Atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração 

do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada 

linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado, incluindo aços planos 

revestidos galvanizados e folhas metálicas. O sistema integrado de produção, 

aliado à qualidade de gestão, faz com que a CSN tenha um dos mais baixos 

custos de produção da siderurgia mundial, segundo palavras da própria 

companhia. 

 

O aço da CSN está presente em diversos segmentos da indústria, entre os 

quais:  

 Automotivo,  

 Construção Civil,  

 Embalagens,  

 Linha Branca   

 OEM.  

O controle da companhia está nas mãos da Vicunha Aços S/A, empresa dos 

herdeiros da família Steinbruch.  

Compreendendo o negócio:  

Siderurgia: a principal planta industrial é a Usina Presidente Vargas, em 

Volta Redonda, RJ, mas além de plantas no Brasil, ela possui atividades 

comerciais nos Estados Unidos e operações em Portugal e Alemanha. 

Realiza todas as operações relacionadas à produção, distribuição e 

comercialização de aços planos, aços longos, embalagens metálicas e aços 

galvanizados, atende às indústrias da linha branca, construção civil e 

automobilística. 

Mineração:  produção de minério de ferro desenvolvida em Congonhas, 

Belo Vale e Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, pela controlada CSN 

Mineração S.A., que abriu capital em 2021, inclusive você pode acessar o 

material escrito pelo nosso analista chefe, em um relatório disponível aos 
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assinantes. O escoamento do minério é feito pelo Terminal de Carvão e 

Minérios do Porto de Itaguaí, terminal de granéis sólidos, um dos quatro 

terminais que formam o Porto de Itaguaí, localizado no Estado do Rio de 

Janeiro. As importações de carvão e coque são também feitas por meio 

desse terminal por intermédio de prestação de serviços pela CSN Mineração 

S.A à CSN. As atividades de mineração englobam ainda a exploração de 

estanho no Estado de Rondônia, a fim de suprir as necessidades da UPV. O 

excedente dessa matéria-prima é comercializado com controladas e 

terceiros. 

Cimentos: 

Planta Industrial em Volta Redonda/RJ, que produz cimento do tipo CP-III, 

utilizando a escória produzida pelos altos-fornos da própria UPV; também 

explora calcário e dolomito na unidade de Arcos/MG, para suprir as 

necessidades da UPV e da fábrica de cimento. Adicionalmente em 

Arcos/MG, localiza-se a operação de produção de clínquer. Portanto, 

segundo a companhia, ela é autossuficiente na produção de cimento, com 

capacidade instalada de 4,7 milhões de toneladas anuais. 

Logística: 

 Ferrovias: “participação em três companhias ferroviárias: a MRS 

Logística S.A., que gerencia a Malha Sudeste da antiga Rede 

Ferroviária Federal S.A., a Transnordestina Logística S.A. e a FTL – 

Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (“FTL”), sendo que essas 

duas últimas detêm a concessão para operar a antiga Malha Nordeste 

da RFFSA, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo de 

responsabilidade da TLSA os trechos de Eliseu Martins – Trindade, 

Trindade – Salgueiro, Salgueiro – Porto Suape, Salgueiro – Missão 

Velha e Missão Velha – Pecém (Malha II), em fase de construção, e a 

FTL responsável pelos trechos de São Luís a Altos, Altos a Fortaleza, 

Fortaleza a Sousa, Sousa a Recife/Jorge Lins, Recife/Jorge Lins a 

Salgueiro, Jorge Lins a Propriá, Paula Cavalcante a Cabedelo, 

Itabaiana a Macau (Malha I)”. 

 Portos: “opera no estado do Rio de Janeiro, por meio de sua 

controlada Sepetiba Tecon S.A., o Terminal de Contêineres; por 

meio de sua controlada CSN Mineração S.A., o Terminal de Granéis 

Sólidos, ambos no Porto de Itaguaí. Localizados na baía de Sepetiba, 
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possuem privilegiado acesso rodoviário, ferroviário e marítimo. No 

TECON são realizadas movimentação e estocagem de contêineres, 

veículos, produtos siderúrgicos, carga geral, entre outros produtos, e 

no TECAR, as atividades operacionais de carga e descarga e 

embarque de navios de granéis sólidos, armazenamento e distribuição 

(rodoviário e ferroviário) de carvão, coque, coque de petróleo, 

clínquer, concentrado de zinco, enxofre, minério de ferro, entre 

outros granéis destinados ao mercado transoceânico, para consumo 

próprio ou para clientes diversos”. 

Energia: 

Como energia é fundamental em seu processo produtivo, a companhia 

possui ativos de geração de energia elétrica para mitigação de custos visando 

maior competitividade da empresa. 

Veja abaixo os números do 1T2021 – 4T2020 e 1T2020: 

 

Fonte: Release 1T2021 

A receita líquida de R$ 11.913 mm aumentou 22% frente ao 4T2020 e 

123% frente ao mesmo período do ano passado, devido às vendas aquecidas 
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com preços maiores no minério de ferro, aço e cimento; o custo dos 

produtos vendidos aumentou 10% frente ao 4T2020, bem abaixo do 

aumento da receita, o que fez a margem bruta aumentar 5 p.p., para 48,1%. 

Outro destaque do período foi a redução das despesas com vendas, gerais e 

administrativas, em 25% inferior ao registrado, mas veja que isso é reflexo da 

proporção de vendas FOB/CIF na mineração, e a empresa cita também 

impacto do maior controle orçamentário, impulsionado pelo recuo de 30% 

nas despesas com vendas e manutenção dos patamares das gerais e 

administrativas. 

Resultado financeiro: negativo em R$ 201 milhões. Destaques para o custo 

da dívida maior e, positivamente, a valorização das ações da Usiminas, 

lembrando que esse movimento não afeta o caixa. 

 

Fonte: Release 1T2021 

Ebitda consolidado do trimestre, ajustado, foi de R$ 5.806 mm, +23% frente 

ao 4T2020, devido aos preços maiores e eficiência nos custos. O fluxo de 

Caixa Ajustado da companhia foi de R$ 3.504 mm (recorde), devido a 

maiores resultados operacionais 

Destaque do IPO da CSN Mineração: 

Contabilização de R$ 1.986 milhões (outras receitas e despesas 

operacionais), lembrando que a operação gerou, segundo a companhia, um 

ganho líquido de R$ 2.472 milhões no período. A diferença foi a realização 

de Hedge de Fluxo de Caixa. 

No período em questão, o lucro líquido apurado foi de R$ 5.697 milhões, + 

46% frente ao 4T2020, devido ao processo operacional (preço do minério, 

câmbio, custos) e também ao ganho de capital com o IPO da CSN 

Mineração, e com isso revertendo o prejuízo de R$ 1.312 milhões do 

1T2020. 
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Fonte: Release da companhia  

OBS: a alíquota efetiva do IR/CSLL foi de 3% no trimestre, principalmente 

devido às reversões estimadas para crédito de IR e CSLL diferidos. 

Antes de falarmos sobre a contribuição de cada um dos segmentos no 

resultado consolidado, veja os destaques trazidos pela companhia, referente 

ao 1T2021: 

Os principais destaques do 1T2021 foram: 

• Logística: taxa de frequência de 2,08 acidentes/milhão de homens-hora, 

frente a um Nível Máximo Tolerável de 3,38;  

• Mineração: taxa de frequência de 1,32 acidentes/milhão de homens-hora, 

frente a um Nível Máximo Tolerável de 1,35;  

• Siderurgia: 87% de redução de dias perdidos e debitados e 84% de 
redução na taxa de gravidade; 

Para que você compreenda o impacto de cada segmento na geração de valor 

da companhia, veja a imagem abaixo: 
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Fonte: Release 1T2021 

O maior impacto é da mineração, então vamos começar por ela: 

Sobre a CSN Mineração (42% da Receita Líquida): a produção de minério 

de ferro no período foi de 8.275 kton, +8%; as vendas recuaram 5%, 

totalizando 8.225 kton, mas ainda 47% acima do mesmo período do ano 

passado. A justificativa aqui é reestocagem. Ocorreram também problemas 

com chuvas e mais compra de produtos de terceiros, o que afetou os 

números. A receita líquida da companhia foi de R$ 5.481 mm, + 21% frente 

ao ano passado e + 200% que o 1T2020. Aqui a influência maior foi do 

preço do minério, além dos prêmios em parte dos produtos (o que contém 

maior margem), o que compensou a queda de volume. 

A receita líquida foi de R$ 5,481 mm, +22% frente ao 4T2020. A receita 

líquida unitária foi de US$ 121,8 por tonelada úmida, aumento de 26,5%; o 

custo caixa aumentou 11%, para US$ 18,2/ton. e ebitda fechou o trimestre 

em R$ 3.736 mm, aumento de 15,4% em relação ao último tri 2020 e 300% 

acima do 1T2020; margem ebitda de 67%, recuo de 3 pp. em relação ao 

último tri de 2020. A empresa justifica os melhores resultados do segmento 

devido aos seguintes fatores: estímulos na China e recuperação nos demais 

mercados = margens elevadas, demanda por minério de ferro aquecida, 

principalmente devido à menor oferta no mercado transoceânico. A 

empresa também destaca que os estoques de minério nos portos e usinas 

apresentaram aumento depois de atingir níveis “historicamente baixos”, o 
que gerou no período preços mais altos. 
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Para contextualizar: 

Minério ao final do 1T2021 com média de US$ 166,9/dmt (Platts, Fe62%, 

N. China), aumento de 24,8% frente ao 4T2020 (US$ 133,7/dmt). 

Frete marítimo:  Rota BCI-C3 (Tubarão-Qingdao), média de US$ 

18,03/wmt no 1T2021, aumento de 15,4% frente ao 4T2020. 

O caixa líquido encerrou o período em R$ 3,7 bilhões, a dívida 

líquida/ebitda em -0,34x, a geração de caixa foi de R$ 2.465 milhões e o 

resultado financeiro positivo em R$ 76 milhões, enquanto o lucro líquido 

fechou em R$ 2.362 milhões, muito acima dos R$ 1.342 mm do último tri 

de 2020. 

Falando sobre o setor de Mineração: 

O minério de ferro é o principal produto que exportamos, quando 

consideradas as exportações de minerais. No 1T2021 aumentou em 16,6% 

esse número: foram US$ 9,3 bilhões de um total de exportações desse setor 

de US$ 12,3 bilhões. Nas importações, o principal foram os fertilizantes, o 

que novamente encontra relação com o agronegócio, aumento de 14,42%, 

totalizando US$ 1,16 bilhão. Segundo dados do IBRAM, divulgados pelo 

Valor Econômico, a balança comercial no 1T2021 do minério foi positiva 

em US$ 10,7 bilhões, observando o fato de que o preço médio no período 

em questão foi de US$ 166, contra US$ 89 em 2020, com dólar médio em 

R$ 5,47, contra R$ 4,46 no mesmo período do ano anterior. 

Ou seja, o faturamento das mineradoras dobrou e a produção aumentou 

15% no 1T2021. 

China consumindo muito (e isso se deve em parte à política chinesa de 

medidas ambientais, visto que a atividade siderúrgica é significativamente 

poluente) e os planos de infraestrutura americanos afetando mercados nos 

próximos períodos. Portanto, com demanda aquecida e produção de 

acordo, sem ampliar demasiadamente a oferta, as empresas têm maior 

receita com custo sob controle, o que faz com que, mesmo as menos 

eficientes, tenham alta rentabilidade.  

As que precisam investir (caso da CSN), terão geração de caixa e não 

precisarão recorrer a grandes endividamentos para custear capex; as que não 

têm grandes necessidades de capex, irão se tornar grandes negócios com 

grandes caixas (VALE) e muitas opções do que fazer com eles, o que 
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também é um perigo, visto que em momentos de muito capital disponível e 

otimismo de demanda, o crivo dos projetos tende a ser menos exigente. 

OBS: empresas que vendem aços longos se beneficiam com o aquecimento 

do mercado imobiliário. 

Veja abaixo os resultados dos demais segmentos: 

No segmento de siderurgia (51% da Receita Líquida), as vendas para o 

mercado externo no período totalizaram 406 mil toneladas, um aumento de 

20% frente ao 1T2020, com destaque para as vendas de aços planos nos 

EUA. No mercado doméstico as vendas foram de 911 mil toneladas, 

aumento de 18% frente ao 1T2020, devido à recuperação do mercado 

nacional, sendo que do total, 859 mil toneladas de aços planos e 52 mil 

toneladas de aços longos. No que diz respeito ao volume por produto, a 

participação de produtos revestidos de aços planos foi responsável por 46% 

do total, contra 47,7% no trimestre passado. Em relação aos volumes 

vendidos para os diferentes, destaque para os segmentos de distribuição, que 

aumentaram 8%, e indústria em geral, que aumentou 14%. 
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Fonte: Release 1T2021 

Veja na tabela acima que a receita do segmento foi de R$ 6,673 mm no 

trimestre, bem acima dos R$ 3,542 mm do 1T2020 e 32% superior em 

relação ao 4T2020, e veja também que o maior crescimento vem do 

mercado externo, e aqui existe o reflexo do câmbio, não apenas de volume. 

Ou seja, contribuíram para a receita maior: 

 recuperação da demanda doméstica no período;  

 câmbio desvalorizado; 

 aumento dos preços internacionais, sendo que o preço médio no 

mercado doméstico subiu 25,8%. 
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O CPV também subiu, 

avançou 17,7% frente ao 

4T2020, devido à alta do 

minério de ferro, pelotas, 

gás natural e coque externo. 

O ebitda ajustado no 

trimestre foi de R$ 1.827 

mm, 48% superior tri 

anterior; a margem ebitda 

foi de 27,4%, aumento de 2.9 p.p. 

A rentabilidade de produção no trimestre foi de R$ 1.388/ton, frente a R$ 

1.007/ton no 4T20, e isso foi reflexo, segundo a companhia, de uma gestão 

de custos mais eficiente, além, obviamente, do aumento dos preços. 

Cimento (2% da receita líquida): em relação ao mercado de cimento, a 

companhia divulgou dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 

(SNIC), informando o aumento de vendas no mercado nacional de 19% 

frente ao mesmo período de 2020 – foram 25 milhões de toneladas, e veja 

que deste total, 36% comercializadas no mês de março. 

A receita líquida da companhia nesse segmento foi de R$ 277 milhões, 

número estável em relação ao último trimestre de 2020, com destaque para 

um volume menor nas vendas, de 3,6%, justificado pela sazonalidade, e os 

custos unitários marginalmente maiores, pois ocorreram paradas para 

manutenção, e isso levou a um EBITDA de R$103 milhões, menor que os 

R$ 129 milhões do 4T2020 e bem acima do 1T2020. A margem ebitda foi 

de 37,2%. 

A CSN cimentos tem capacidade de produzir 4,7 milhões de T/ano em duas 

fábricas. 

O projeto de expansão prevê chegar a 13 milhões no médio prazo, o que a 

levaria de 6º para 3º colocado no ranking nacional, que aliás vem 

recompondo volume, desde a queda ocorrida após boom de 2013. 

 

Lembrando que a primeira colocada é a Votorantim, e em segundo lugar 

mais uma candidata ao IPO , a Inter Cement. 
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Enquanto o IPO da CSN cimentos tem expectativa de levantar de 2 a 3 bi a 

Inter Cement tem expectativa de 5 bi, colocando no mercado 49% das 

ações, segundo Valor Econômico da semana passada. 

 

Resultado de Logística da CSN (4% da receita líquida): 

Logística Ferroviária: receita líquida R$401 milhões, +42% frente ao 

1T2020; ebitda R$193 milhões, +74% frente ao 1T2020; e margem ebitda 

de 48,2%.  

Logística Portuária – pelo Sepetiba Tecon: embarcadas 128 mil toneladas de 

produtos siderúrgicos, +28 mil toneladas. Destaque para aumento no 

volume de granéis (532 mil toneladas, +44 mil toneladas) e de 38 mil 

contêineres. Receita líquida no período de R$ 84 milhões, +12% frente ao 

1T2020, gerando ebitda de R$ 28 milhões, +22%, margem ebitda de 33,7%.  

Resultado – Energia 

A receita líquida desse segmento foi de R$ 54 milhões, +29% frente ao 

1T2020, com ebitda de R$16 milhões, +73% frente ao 1T2020 e margem 

ebitda de 29,9%. 

E a dívida? 

A dívida líquida consolidada ao final do 1T2021 recuou, e segundo a 

empresa, isso foi possível devido à maior geração de caixa e do IPO da CSN 

Mineração detidas pela companhia, compensando assim a variação cambial 

sobre o endividamento. No trimestre, a companhia amortizou US$ 329 

milhões, ou R$ 1,9 bilhão, e recomprou 450.000 debêntures da 10ª Emissão 

no valor de R$ 391 milhões, antecipando parte dos vencimentos de 2021 a 

2023. A dívida líquida/ebitda ajustado terminou o período em 1,29x, contra 

4,78x no 1T2020 e de 2,23x no 4T2020. Dados da dívida: 

 Prazo médio: 55 meses 

 Dívida bruta: R$ 32,59 bi 

 Dívida líquida: R$ 20,54 bi  

 

Para contextualizar, antes de passar a palavra para o nosso competente time 

de analistas de mercado e a sempre aguardada precificação: 
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Em 2012 a companhia fechou com prejuízo de R$ 420,1 milhões, após 

lucro de R$ 3,7 bilhões no ano de 2011, sendo que o resultado negativo foi 

atribuído às perdas com ações da Usiminas. Na época as perdas 

ultrapassaram R$ 1,3 bilhão; em 2014 os papéis caíram mais de 25%, e 

então veio a recessão de 2015/2016. Até então, ela figurava entre uma das 

melhores pagadoras de dividendos da bolsa, junto com Eternit e OI. E como 

não lembrar de 2018, quando a empresa havia anunciado o pagamento de 

dividendos no valor de R$ 0,64 por ação? Mesmo estando extremamente 

alavancada, a dívida líquida era de R$ 27 bilhões, indicando 5,34x (dívida 

líquida/ebitda), e a justiça bloqueou a distribuição, determinando a utilização 

do valor para amortizar dívidas de curto prazo. 

 

Fonte: Fundamentus 

Ao final do 1T2021, o ativo total da companhia era de R$ 69,68 bilhões e o 

patrimônio líquido de R$ 17,28 bilhões. 

Por fim, na última semana as siderúrgicas iniciaram mais uma rodada de 

aumento nos preços dos produtos, isso devido à continuidade dos altos 

preços no minério, carvão e sucata, além do dólar ainda em patamar 

elevado. A CSN informou que os aumentos serão de 15% (aços longos 

/vergalhões), 16% (aços laminados a quente), 16,5% (folha metálica – 

influencia embalagens, zincados – influencia montadoras, onde o aumento é 

anual) e linha branca (onde o aumento passa a ser trimestral), galvalume – 

construção civil, pré pintado – linha branca)  e 18% para laminados a frio, ou 

seja,  todos os tipos de aço que possui no mix (fabricação). A Usiminas 

informou aumento de 10% para o mix e a Gerdau 15% nos aços planos.  
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A CSN também informou que o prêmio entre o aço brasileiro e o 

importado estava 5% negativo, e com esse reajuste, o prêmio ficaria entre 8% 

e 9%, e que a carteira de pedidos está vendida até final de agosto. 

Destaque para a demanda aquecida do agro (silos, armazéns, implementos 

agrícolas, rodoviários, caminhões pesados e galpões logísticos, além da 

sinalização de IPO da unidade de negócios de cimento). 

Agora sim, vamos à precificação. 

 

A CSN apresentou resultados surpreendentes nesse 1T21, com crescimento 

expressivo da receita e forte geração de Ebitda. Foram diversos fatores que 

impulsionaram os resultados e que ainda podem perdurar durante um 

período com o mercado externo aquecido, a depreciação da nossa moeda, 

recuperação da demanda doméstica e aumento dos preços internacionais.  

Não foi só na receita que as boas notícias vieram. A empresa está 

empenhada em ajustar a enorme dívida acumulada, que chegou a R$ 38,3 

bilhões (dívida bruta) no 2T20. Parte deste projeto de redução de dívidas 

ficou por conta do IPO da CSN Mineração, onde ainda poderemos contar 

com os resultados das vendas das ações da Usiminas e o IPO da CSN 

Cimento, planejado para o final deste ano. 

 
(Fonte: apresentação de resultados da empresa 1T21) 

 
Vejam abaixo o cronograma de amortização da dívida pós Reperfilamento. 
Nestas condições, o caixa atual seria capaz de garantir liquidez para os 
próximos 5 anos.  
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(Fonte: apresentação de resultados da empresa 1T21) 

 
O cenário realmente está promissor para CSN, mas sabemos que estamos 
falando de uma empresa cíclica e que as variáveis nem sempre vão estar 
soprando a favor. Nós temos o risco nas flutuações dos preços das 
commodities do aço e minérios, que dependem da demanda global e do 
comportamento de fornecedores. Além disso, estarmos sujeitos à variação 
da taxa cambial.   
 

 
 
A cotação base para os movimentos de preço do aço plano no Brasil é o 
laminado a quente negociado na China. O gráfico acima mostra a evolução 
da cotação em moeda local apresentando forte alta em 2020 e início de 
2021. Apesar de exportarmos parte da produção, a maior demanda por aço 
está no mercado interno, puxada principalmente pelos setores automotivo, 
eletrodomésticos, embalagens, caminhões, máquinas e implementos 
agrícolas e construção civil. 
 
Quanto ao minério de ferro, a China vem apresentando alta demanda pela 
commodity, pressionando os preços que não pararam de subir. Os futuros 
de minério de ferro na bolsa de Dalian, com entrega para setembro/21, 
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saltaram 10%, máxima recorde de US$ 206,30 por tonelada. Na bolsa de 
Cingapura, o contrato para junho/21 subiu 9,5%, com US$ 224,65 por 
tonelada.  
 

 
(Fonte: blog Refinitiv – Eikon) 
 
Ao compararmos com outras empresas do setor, como Usiminas e Gerdau, 
a CSN acaba ficando mais beneficiada pela alta nos preços do minério de 
ferro, já que neste segmento estamos vendo margens Ebitda próximas a 70% 
nos últimos trimestres. Também sabemos que estamos vivendo um ciclo 
virtuoso das commodities, que deve impulsionar todo o ano de 2021 para 
grandes resultados.  
 
Abaixo, podemos ver a evolução do Ebitda consolidado. Temos margens 
crescentes ao logo dos trimestres. 
 

 

 
(Fonte: apresentação de resultados do 4T20) 
 
 
No 4T21, a CSN apresentou margem Ebitda anualizada consolidada de 
43,6%, com geração de R$ 15,97 bilhões de Ebitda. Considerando o preço 
atual de mercado de R$ 70,25 bilhões e dívida líquida de R$ 20,54 bilhões, 
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temos o valor da firma em R$ 90,79 bilhões, com índice EV/Ebitda de 
5,68x.  
 

 
(Fonte: Trademap.com.br) 
 
Considerando o cenário para índice EV/Ebitda de 6,25x, temos o valor da 
ação chegando a R$ 57,13. 
 
Vamos calcular por Graham: temos LPA = 8,14 e VPA= 12,45 
 
1ª Fórmula:  
 
VI= RAIZ 22,5 x 8,14 x 12,45 = 47,75 
 
Para cálculo pelo Fluxo de Caixa Descontado, vou considerar um 
crescimento no primeiro ano de 18% e 10% para os 2º e 3º anos, com 6,5% 
na perpetuidade. Taxa de desconto para empresa de 15%. 
 

 
(Material analisado pelo Dica de Hoje Research) 
 
Considerando os cálculos apresentado, acredito que a ação da CSNA3 
estaria bem precificada a R$ 54,80. No momento a cotação está em torno de 
R$ 50,60. Considero aguardar uma correção próxima a R$ 48,20, para ter 
margem de segurança. 
 
Abraços e bons investimentos! 
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Daphne Kuschnir – analista CNPI 2538 
 
e  Patrícia Rossari 
 
        

Disclosure 

 
Elaborado pela analista independente Daphne Kuschnir, CNPI 2538, este 
relatório é de uso exclusivo de seu destinatário.  
 
Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios 
sites de RI das empresas analisadas ou comparadas, consideradas confiáveis 
na data de publicação.  
 
As opiniões aqui expressas estão sujeitas a mudanças, por se tratarem de 
estimativas baseadas em fundamentos e projeções de futuro, que podem ou 
não ocorrer. 
 
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros. 
 
As análises, informações e estratégias de investimento têm como único 
propósito fomentar o debate entre a analista responsável e os destinatários. 
Os destinatários devem, portanto, desenvolver as próprias análises e 
estratégias (ou seja, “caminhar com as próprias pernas” e ter bom senso). 
 
Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante 
solicitação e serão arquivadas por 5 anos, conforme determinação da CVM. 
 
A analista responsável pela elaboração deste relatório declara, nos termos da 
Resolução 20/2021, que substituiu a Instrução CVM nº 598/18, que as 
recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente a sua 
opinião e foram elaboradas de forma independente. 
 
A analista Daphne Kuschnir CNPI é a responsável principal pelo conteúdo 

do relatório e pelo cumprimento da Resolução 20/2021, que substituiu a 

Instrução ICVM 598.  
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