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BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA FECHA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA FECHA 
2013 COM PIOR RESULTADO DESDE 20002013 COM PIOR RESULTADO DESDE 2000

Após 13 anos com grande superavit nas trocas internacionais, 
pela primeira vez o Brasil está a beira do deficit na balança 

comercial.

Os problemas na balança comercial estão ligados à crise 
internacional. A crise europeia diminuiu a demanda por produtos 

brasileiros.



O PATRÃO CONTINUA VENDENDO MUITOO PATRÃO CONTINUA VENDENDO MUITO

As exportações brasileiras continuam em alta. Apesar de uma 
leve queda em 2013 com relação a 2012, o Brasil continua 

vendendo para o exterior.

O que mudou foi as importações. Principalmente porque a moeda 
brasileira está valendo menos, devido ao dinheiro gasto pelo 

governo para salvar os patrões.



PREÇOS DAS COMMODITIES POSSUI PREÇOS DAS COMMODITIES POSSUI 
TENDÊNCIA DE QUEDATENDÊNCIA DE QUEDA

O Brasil tem crescimento econômico assentado nos preços das 
commodities, que cresceram, principalmente, devido a maior 

demanda chinesa no mercado.

O preço das commodities teve um pico em 2011 e apresentam 
tendência de queda, segundo os próprios economistas 

burgueses. Principalmente pela desaceleração da economia 
chinesa.



VENDA DE COMMODITIES CRESCERAMVENDA DE COMMODITIES CRESCERAM

A exportação de minério de ferro, cobre e outras commodities 
cresceram em 2013. A quantidade de minério exportada 

aumentou em 0,2%, mas o preço do minério aumentou 3,9% com 
relação ao ano anterior.



Análise econômica da CSN de fevereiro de Análise econômica da CSN de fevereiro de 
20142014

Cenário internacional:perspectiva para a economia global é de um 
aumento no ritmo de crescimento, principalmente pela recuperação 
verificada em países desenvolvidos, favorecida pelos estímulos 
monetários implementados.

Estados Unidos: A empresa destaca que os índices de crescimento dos 
Estados Unidos foram animadores. Sobretudo pela redução dos estímulos 
monetários do governo.

Europa: Crescimento modesto, com sinais de melhoria na economia 
inglesa.

Ásia: Em meio a temores de uma desaceleração da atividade, a 
economia chinesa manteve em 2013 seu ritmo de crescimento, com o PIB 
registrando expansão de 7,7%, mesmo patamar do ano anterior.

Brasil: Destaca o pequeno crescimento econômico e a desvalorização do 
Real frente ao dólar. 



CSN PROJETA GRANDE CRESCIMENTO PARA CSN PROJETA GRANDE CRESCIMENTO PARA 
20142014

Empresa receberá investimentos de 1,5 bilhão de reais neste ano, mais 
que o dobro do feito em 2013.

Segundo a revista Exame, a empresa faz prognóstico de vendas 
de 44 milhões de toneladas de minério de ferro em 2014, 58% 
maior que os 25,7 milhões em 2013, e espera que o avanço seja 
apoiado pelas obras em seu porto em Itaguaí (RJ), que atingiu 
capacidade de 45 milhões de toneladas anuais.

O diretor de mineração da empresa Daniel dos Santos afirmou que a 
companhia espera uma "recuperação importante da margem de lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) neste ano, 
voltando aos nossos padrões históricos".



ACORDO ENTRE CSN E NAMISAACORDO ENTRE CSN E NAMISA

A CSN procura há vários anos convencer seus sócios na Namisa - Itochu, 
JFE, Posco, Kobe Steel etc. - a unificar a mineradora com a mina Casa de 
Pedra. A CSN possui 60% das ações da empresa e os sócios asiáticos 
40%.

Desentendimentos entre os sócios asiáticos e a CSN colocou em risco a 
sociedade em meados de 2013. 

A CSN segue apostando na fusão de seus ativos com a NAMISA, o diretor 
de relações com investidores da CSN, David Salama, segundo a Revista 
Exame, informa que "a unificação dos ativos de mineração é um grande 
negócio, com grandes ganhos de sinergia para todos. A opção principal é 
consenso entre as partes (...) e estamos buscando realizar isso neste 
começo de ano. Porém, independente de um acordo, uma coisa bastante 
clara é que vamos unificar esses ativos, porque isso vai gerar grande 
valor a nossos acionistas".



VENDAS E LUCROS DA CSNVENDAS E LUCROS DA CSN

Vendas Lucro Bruto Lucro Líquido Dividendos-2000
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2009 2010 2011 2012 2013

Vendas 8.604 14.451 16.520 15.229 17.312

Lucro Bruto 3.912 6.568 6.720 3.970 4.890

Lucro Líquido 2.568 2.516 3.667 -481 534

Dividendos 1.820 1.857 .200 753

% dividendos 70,8% 73,8% 32,7%

A receita líquida de R$17.312 milhões é recorde da Companhia. 14% 
superior aquela de 2012.

O lucro bruto teve um crescimento de 23%.
No 4T13, a receita líquida de R$4.949 milhões também é recorde.



LUCRO REAL EM 2013 É MAIOR QUE O LUCRO REAL EM 2013 É MAIOR QUE O 
INDICADOINDICADO

O Lucro da CSN no terceiro trimestre de 2013 foi record: 503 milhões de 
reais.

No quarto trimestre houve um deficit de 487 milhões de reais. O resultado 
negativo do quarto trimestre foi devido a adesão ao programa de 
refinanciamento de dívidas aberto pelo governo federal (Refis). Segundo a 
teleconferência divulgada pela empresa o impacto desta adesão no 
trimestre foi de 934 milhões. Não fosse isto, a CSN teria um lucro de 450 
milhões no último trimestre de de 2013.

Segundo a revista Exame,  a CSN o refinanciamento de dívidas com o 
governo federal foi parcelado em 179 vezes com correção pela taxa 
básica de juros Selic. A CSN não divulgou o montante das dívidas 
cobradas pelo governo.

Taxa de juros Selic é a menor possível no mercado capitalista. As 
condições que o governo oferece as empresas, nenhum 
trabalhador tem.



VENDAS DE MINÉRIOS CASA DE VENDAS DE MINÉRIOS CASA DE 
PEDRA E NAMISA – 2007 A 2013PEDRA E NAMISA – 2007 A 2013

A CSN-NAMISA terminou o ano com o mesmo patamar de vendas 
de minério que o ano anterior. Mas a tendência foi de crescimento 

das vendas ao longo de 2013.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

milhões de ton 10,5 18,5 17,5 18,6 23,8 25,8 25,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

5

10

15

20

25

30

Vendas do setor de - Casa de Pedra e NAMISA - 2007 a 2013

m
ilh

õ
e

s 
d

e
 to

n



MINERAÇÃO GERA QUASE METADE MINERAÇÃO GERA QUASE METADE 
DA RECEITA LÍQUIDA DA CSNDA RECEITA LÍQUIDA DA CSN

Tendência de queda da siderurgia e subida da mineração, em 
2012 devido a queda do preço do minério houve uma diminuição 

das receitas da mineração em comparação com a siderurgia. 2013 
começou com a mineração em baixa, mas a produtividade foi 

recuperada no curso do ano.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siderurgia 75,0% 72,0% 67,0% 55,0% 63,1% 63,3%

Mineração 15,0% 16,0% 24,0% 35,0% 26,2% 27,0%

Outros setores 10,0% 11,0% 9,0% 10,0% 10,7% 9,7%
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MINERAÇÃO GERA QUASE METADE MINERAÇÃO GERA QUASE METADE 
DOS LUCROS DA CSNDOS LUCROS DA CSN

Mineração segue tendência por 3 anos consecutivos de gerar 
cerca de metade dos lucros da CSN. Em 2011 os lucros da 

mineração foram superiores a 50%.

2009 2010 2011 2012 2013

Siderurgia 67,0% 56,0% 38,0% 41,0% 43,0%

Mineração 20,0% 36,0% 55,0% 46,0% 45,9%

Outros setores 13,0% 7,0% 7,0% 12,0% 11,1%
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VENDAS POR SETOR DA CSN – VENDAS POR SETOR DA CSN – 
2008/20132008/2013

2008 2009 2010 2011 2012

Siderurgia (R$ bi) 14973 8201 9926 9478 10802

Mineração (R$ bi) 1428 1964 3615 5942 4486

Outros (R$ bi) 1286 1144 1273 1100 1835

No seguimento siderúrgico o aumento da receita foi de 15% em relação 
à 2012.
Na mineração o crescimento foi de 21% em relação à 2012.

TANTO A MINERAÇÃO COMO A SIDERURGIA APRESENTARAM 
SIGNFICATIVO CRESCIMENTO NA RECEITA LÍQUIDA EM 2013
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VENDAS: SIDERURGIA X MINERAÇÃOVENDAS: SIDERURGIA X MINERAÇÃO

 No segmento siderúrgico as vendas foram superiores em 5% à 2012.
Na mineração elas mantiveram o mesmo nível do ano anterior, mas 
tiveram uma tendência de crescimento expressivo ao longo de 2013.
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1T13 2T13 3T13 4T13

Siderurgia 1.550 1.587 1.531 1.448

Mineração 4.148 6.033 7.679 7.807



LUCRO: SIDERURGIA X MINERAÇÃOLUCRO: SIDERURGIA X MINERAÇÃO

 O lucro líquido da siderurgia no ano foi de 2.618 milhões de reais 

Como se vê, o lucro da mineração cresceu expressivamente ao longo do 
ano. Enquanto o da siderurgia foi mais estável.
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1T13 2T13 3T13 4T13

Siderurgia 528 619 672 635

Mineração 326 398 872 1.022



CSN APOSTA TODAS FICHAS NA MINERAÇÃOCSN APOSTA TODAS FICHAS NA MINERAÇÃO

CSN faz projeção otimista para 2014 e aposta todas as suas 
fichas na mineração.

Desde 2007 a mineração foi o setor que mais cresceu na 
empresa. Houve uma queda da Receita Líquida da siderurgia em 
26% entre 2008 e 2013, enquanto cresceu a receita da mineração 
em 207%.

Segundo a revista Exame, a empresa faz prognóstico de vendas 
de 44 milhões de toneladas de minério de ferro em 2014, 58% 
maior que os 25,7 milhões em 2013.



LUCRO BRUTO POR SETOR DA CSN LUCRO BRUTO POR SETOR DA CSN 
– 2008/2013– 2008/2013

O lucro bruto foi 23% superior ao verificado em 2012. Decorrente do 
aumento na receita, tanto na mineração quanto na siderurgia.

Na mineração o crescimento do lucro bruto foi de 21% em relação a 2012. 
OBS: USAR ESTE DADO NA NEGOCIAÇÃO POIS ELE É GERADOR DE 

CAIXA PARA A EMPRESA  
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Lucro bruto por setor da CSN - 2008/2013

Siderurgia (R$ bi) Mineração (R$ bi) Outros (R$ bi)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siderurgia (R$ bi) 5.947 2.629 3.700 2.440 1.934 2.431

Mineração (R$ bi) 577 784 2.363 3.757 2.036 2.468

Outros (R$ bi) 549 499 507 523 583 652



CUSTOS POR SETOR DA CSNCUSTOS POR SETOR DA CSN

Os custos em 2013 foram 11% superiores à 2012 tanto na 
siderurgia quanto na mineração. Apesar do crescimento nos 

custos ser parecido entre mineração e siderurgia, estes últimos 
tiveram nos últimos 5 anos uma queda acentuada nas vendas 

(-70%) enquanto os custos subiam(85%). Já a mineração teve nos 
últimos anos um acentuado crescimento nas vendas.   
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Siderurgia (R$ bi) Mineração (R$ bi) Outros (R$ bi)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siderurgia (R$ bi) 5.349 5.572 6.226 7.038 8.868 9.962

Mineração (R$ bi) 565 1.179 1.252 2.185 2.450 2.829

Outros (R$ bi) 1.061 1.017 1.191 1.125 1.252 1.243



PERGUNTAPERGUNTA

 
Qual a relação da Mão de Obra 
com carvão, placas, bobinas, 
energia, matéria-prima e o 
desgaste das máquinas?



.

 Para a CSN não há nenhuma diferença.
Tudo isto é custo de produção. Custos que eles 
procuram reduzir ao mínimo para aumentar o 

lucro da empresa e os dividendos dos 
acionistas. Para os donos da CSN importa pagar 
o  menor salário possível, gastar menos energia 

e carvão etc...

Por isto, o campo do trabalhador não é o dos 
números e estatísticas, mas o da luta de 

classes.

 Para a CSN não há nenhuma diferença.
Tudo isto é custo de produção. Custos que eles 
procuram reduzir ao mínimo para aumentar o 

lucro da empresa e os dividendos dos 
acionistas. Para os donos da CSN importa pagar 
o  menor salário possível, gastar menos energia 

e carvão etc...

Por isto, o campo do trabalhador não é o dos 
números e estatísticas, mas o da luta de 

classes.

RESPOSTA DA CSNRESPOSTA DA CSN



PARTICIPAÇÃO DA NAMISA NAS PARTICIPAÇÃO DA NAMISA NAS 
VENDASVENDAS

Produção de minério de ferro da NAMISA em 2013 foi 27% 
inferior a de 2012, mesmo tendo se mantido a produtividade 

total da CSN.
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2010 2011 2012 2013

NAMISA 25,3 29,3 25,8 25,7

Total de vendas CSN 16,9 13,7 14 10,3



VENDAS NO MERCADO EXTERNOVENDAS NO MERCADO EXTERNO

Em resumo: mineração é para exportação com maior parte para 
China, Coréia e Japão. Já 98% da produção da CSN de Volta 

Redonda é para o mercado interno.
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Mineração 97,00% 98,00% 99,00%

Siderurgia 2,00% 3,00% 3,00%



GASTO COM MÃO-DE-OBRA NA CSNGASTO COM MÃO-DE-OBRA NA CSN

Os custos da CSN com salários e encargos, ou seja, com aqueles 
que produzem toda riqueza da CSN, teve um crescimento inferior 
ao aumento de sua receita líquida e mesmo de sua despesa total.
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2010 2011 2012 2013

Receita líquida 14451 16470 15229 17312

Despesa total 7687 9656 11259 12422

Salários/encargos* 834 871 905 921



GASTO COM MÃO-DE-OBRA NA CSNGASTO COM MÃO-DE-OBRA NA CSN

Distribuição fica 11% para trabalhador e 89% com patrões e 
governo

Distribuição da riqueza na CSN

Banqueiros

Proprietários

Governo

Trabalhadores

Banqueiros 40,00%

Proprietários 25,00%

Governo 24,00%

Trabalhadores 11,00%



PERGUNTAPERGUNTA

 
As promessas da CSN de 

produtividade e lucro recorde 
em 2014 vão se realizar?



.

Nós do Ilaese consideramos pouco provável, 
pelos seguintes motivos:
● Processo de desaceleração da economia 

chinesa deve continuar.
● Siderurgia chinesa já apresenta sinais de 

estagnação. O que deve levar a queda do 
preço do minério.

● Não existe indícios de uma retomada 
consistente do crescimento econômico dos 
Estados Unidos e Europa. 

Nós do Ilaese consideramos pouco provável, 
pelos seguintes motivos:
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preço do minério.
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Estados Unidos e Europa. 

RESPOSTARESPOSTA



QUEDA DAS AÇÕES DA CSNQUEDA DAS AÇÕES DA CSN

Após atingir seu o valor recorde em meados de 2010(chegou a 
25 reais), as ações da CSN estão em queda desde 2011. Tal 

queda está associada a redução do preço do minério de ferro e 
a desaceleração da economia Chinesa. 

O valor das ações iniciou 2014 valendo 14 reais, atualmente 
gira em torno de 9 reais.

 É preciso estar atento: Apesar das promessas da CSN de 
produção recorde em 2014, suas ações estão em queda 

permanente desde o início do ano.



PREÇO DO MINÉRIO DE FERROPREÇO DO MINÉRIO DE FERRO

Preço do minério de ferro atinge em março o menor preço em 
18 meses. Tal oscilação se deu devido oscilações e incertezas na 

economia chinesa. 

Esta variação impacta diretamente a receita das mineradoras.



PERGUNTAPERGUNTA

 
Os resultados da CSN em 2013 

justificam um bom aumento 
salarial? 



.

Nós do Ilaese consideramos pouco provável, 
pelos seguintes motivos:
● Processo de desaceleração da economia 

chinesa deve continuar.
● Siderurgia chinesa já apresenta sinais de 

estagnação. O que deve levar a queda do 
preço do minério.

● Não existe indícios de uma retomada 
consistente do crescimento econômico dos 
Estados Unidos e Europa. 
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Estados Unidos e Europa. 

RESPOSTARESPOSTA



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

CSN teve grande recuperação de sua receita líquida e lucros em 
2013. Os resultados apontam uma recuperação com relação à 

2012. Um crescimento de 14% na receita líquida e 23% no lucro 
bruto. A receita líquida foi um recorde.

O lucro líquido teve crescimento pequeno, mas isto aconteceu 
devido o financiamento de dívidas com o governo, com juros 

mínimo.

A mineração teve grande recuperação no ano de 2013, a ponto 
de ser a principal aposta da CSN para 2014. A empresa prevê 

um crescimento de 57% para o setor para o ano atual.

Apesar da projeção otimista da CSN para 2014, os primeiros 
meses do ano o preço do minério de ferro caiu, assim como as 

ações da empresa. Mas os ganhos salariais devem estar 
baseado nos dados consolidados da empresa e não em 

projeções futuras.
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