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À
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício nº 827/2019-SLS, de 12 de setembro de 2019, solicitando esclarecimentos sobre
notícia divulgada na mídia.

A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN” ou “Companhia”) vem, em atenção ao
ofício em epígrafe, cujo teor da consulta se encontra abaixo transcrito, apresentar os
esclarecimentos solicitados:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 12/09/2019, sob o título “Sob pressão,
CSN retoma obras da Transnordestina”, constam, entre outras informações, que:
1. Sob forte pressão do governo federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) se prepara para retomar nas próximas
semanas a construção da ferrovia Transnordestina, que ligará o interior do Piauí aos
portos de Pecém (CE) e Suape (PE). No entanto, o resgate do projeto, paralisado desde
2017, não garante que o empreendimento será concluído;
2. A meta da companhia é entregar, até 2022, ao menos parte da obra - provavelmente, o
trajeto entre Piauí e Ceará, que está mais avançado;
3. Nesta nova etapa de construção do projeto, a CSN se comprometeu com o governo a
investir R$ 257 milhões;
4. A decisão de retomada, porém, não foi de todo espontânea - a companhia teve incentivos
determinantes, como a possibilidade de uma caducidade do contrato, cujo processo está
em tramitação na ANTT, e a ameaça do governo de uma execução antecipada de dívidas
bilionárias do projeto, garantidas pela CSN. Como há um descumprimento contratual do
cronograma de obras, os financiadores públicos poderiam acionar a garantias
financeiras;
5. Outra solução em estudo pela CSN para viabilizar o projeto é uma possível associação
com parceiros internacionais. Ainda está em negociação uma eventual entrada da agência
italiana de crédito à exportação Sace, que se dispôs a fazer um empréstimo em troca da
entrada de companhias italianas no projeto. A CSN também mantém conversas com outros
dois grupos chineses, segundo fonte próxima à empresa.
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Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 13/09/2019, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
A Companhia esclarece que a sua subsidiária, Transnordestina Logística S.A., vem mantendo
tratativas com o governo federal para a retomada de suas obras. Contudo, não houve, até o
presente momento, qualquer definição sobre essa questão, não existindo, portanto, qualquer fato a
ser divulgado ao mercado nos termos da legislação em vigor.
A Companhia ressalta o seu compromisso em manter seus acionistas e o mercado em geral
informado.
Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

São Paulo, 13 de setembro de 2019.
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Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

