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

Ref.: Ofício nº Ofício 961/2019-SLS, de 25 de outubro 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 25/10/2019, sob o título “No balcão de
vendas, CSN inclui área de mineração”, consta, entre outras informações, que:
1.
A expectativa é que o Ebitda da CSN deverá crescer 30% em 2020, principalmente na
mineração;
2.
Em 2021, essa companhia terá uma dívida duas vezes maior que o seu Ebitda.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 28/10/2019, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A Companhia esclarece que, em 24 de outubro de 2019 realizou uma teleconferência, previamente
agendada e com ampla participação do mercado, para divulgação das informações trimestrais
referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019 (“Teleconferência”). Na ocasião, foram
prestadas informações sobre o mercado, dívida e investimentos da Companhia.
No início da Teleconferência, a Companhia esclareceu que as declarações feitas na ocasião sobre
negócios e informações operacionais e financeiras eram meras expectativas ou tendências e se
baseavam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia, não se constituindo
em projeções e não representando garantia de desempenho pela CSN.
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Todas as suas projeções já foram devidamente divulgadas e atualizadas, conforme o caso, via Fato
Relevante e em seu Formulário de Referência. Não havendo, até o presente momento, nenhuma
nova projeção ou atualização a ser informada.
Especificamente no tocante ao crescimento do EBITDA, vale ressaltar que a menção em destaque
foi feita durante resposta a pergunta de um analista durante a Teleconferência e está
descontextualizada, não se referindo ao crescimento de EBITDA do segmento de mineração, mas
sim à possível recuperação da margem EBITDA consolidada da Companhia a níveis próximos de
30%, em virtude de nossas expectativas de manutenção de preços do minério de ferro, em
conjunto com a recuperação de margens operacionais da siderurgia após a finalização da reforma
do Alto Forno 3, o que impactou sobremaneira a margem EBITDA do segmento siderúrgico em
2019.
Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
São Paulo, 28 de outubro de 2019.
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