
'A soma das partes da CSN é maior que o todo'  
Natalia Gómez  
 
Convencido de que os ativos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) estão subvalorizados, o 
presidente da empresa, Benjamin Steinbruch, está disposto a adotar uma estratégia que 
destoa da sua fama de executivo centralizador. Ele planeja separar os diferentes negócios da 
companhia em empresas independentes, subsidiárias à CSN, e vender uma parte desses ativos 
para sócios estratégicos, além de considerar emissões de ações dessas empresas. Com isso, 
pretende chamar a atenção do mercado para o que acredita ser o real valor dos seus ativos. 
'Uma coisa é eu achar que os ativos valem. Outra é o mercado pagar por isso', disse. O 
primeiro passo da estratégia já está em prática. Com a ajuda do Goldman Sachs, a CSN 
colocou à venda uma fatia de 30% a 40% da mineradora Nacional Minérios (Namisa). O 
executivo destacou, no entanto, que a entrada de sócios será restrita a participações 
minoritárias. 'A empresa não está em liquidação', disse, bem-humorado. A seguir os principais 
trechos da entrevista: 
 
Como estão as negociações para a venda de participação na mineradora Namisa? 
 
Já tivemos mais de 40 propostas de tradings japonesas, chinesas, siderúrgicas e mineradoras. 
Eu gostaria de concluir a operação rapidamente, até julho. A intenção é vender uma parcela 
minoritária, de 30% a 40%, que pode ser feita para investidores estratégicos ou para o 
mercado. 
 
Qual o sentido estratégico de vender um ativo de mineração já produzindo, enquanto 
se investe no aumento da produção da mina de Casa de Pedra? 
 
Com os recursos obtidos na venda de uma fatia da Namisa, vamos zerar o endividamento e 
ficar com dinheiro em caixa para projetos orgânicos e eventuais aquisições. É uma situação 
confortável que nunca tive oportunidade de experimentar. Mas a venda também é uma chance 
de valorizar os ativos da Casa de Pedra de forma indireta. Uma coisa é eu achar o que os 
ativos valem. Outra é o mercado pagar por isso. 
 
Esse plano pode ser estendido para outros ativos da companhia? 
 
Acredito que a soma das partes da CSN é maior do que o todo. A Namisa é o primeiro 
movimento para que possamos fazer o mesmo com outros grupos de ativos. Na minha cabeça, 
vale o modelo de ter uma operação de siderurgia, uma de mineração, uma de logística, uma 
de energia, uma de cimento. Todas separadas e fechadas em cima, na CSN. Ao ir a mercado e 
vender partes destes grupamentos de ativos, vamos monetizar uma parte pequena e o 
mercado vai atentar para o real valor dos ativos. 
 
O IPO (abertura de capital) de Casa de Pedra está de pé? 
 
Sim, estamos dentro da mesma estratégia anunciada no ano passado. Mas não é só Casa de 
Pedra. Minha idéia é fazer isso com todos os negócios. 
 
Em todos os casos a idéia é vender uma parcela minoritária? 
 
Queremos ir a mercado para colocar um pouquinho. É mais para ter reconhecimento oficial do 
real valor dos ativos do que para pegar dinheiro. Mesmo porque temos ativos de alta margem. 
Investir por investir e perder margem não faz sentido nenhum. O grande charme e a grande 
marca da CSN é ser a usina integrada de maior geração de caixa do mundo, e temos de 
manter isso. 
 
Quando deve ser feita esta separação e ida ao mercado? 
 
Estamos fazendo o primeiro movimento com a Namisa e nos organizando para, na seqüência, 
fazer os outros. 
 



A prioridade é encontrar sócios ou emitir ações? 
 
No caso de Casa de Pedra, vamos fazer uma emissão de ações, mas nos outros casos pode ser 
um parceiro estratégico e/ou uma emissão, porque eventualmente podemos fazer as duas 
coisas. Primeiro fazer o investimento estratégico e depois ir a mercado. 
 
A operação de aços longos também pode receber esse tratamento?  
 
Podemos montar uma operação pura de aços longos no futuro. Antes, estamos fazendo um 
investimento em Volta Redonda para produzir 600 mil toneladas. Quando agregarmos maior 
quantidade, fará mais sentido. 
 
O senhor anunciou planos de construir pelotizadoras na China e no Oriente Médio em 
parceria com siderúrgicas locais. Quais as vantagens desse projeto? 
 
Um investimento na China hoje é muito mais rápido e mais barato que no Brasil, sem contar a 
maior oferta de equipamento e de gente qualificada, que já está em falta no Brasil. 
 
A CSN pretende ser majoritária neste projeto? 
 
Não necessariamente. Ter um sócio local facilita a colocação da nossa produção no mercado 
deles, que é um de nossos desafios. 
 
Depois de perder a disputa pela Corus e pela Sparrows Point, como ficou a estratégia 
de compra de laminadoras no exterior? 
 
Priorizamos projetos já lançados no mercado brasileiro, mas estamos sempre atentos a 
oportunidades de aquisição lá fora. O foco de compra que eu vejo, pessoalmente, é nos EUA. 
Na minha visão, seria tremendamente favorável para a CSN aproveitar uma boa oportunidade 
nos Estados Unidos agora no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2009. A 
preocupação maior nesses movimentos grandes é manter a margem. Mas algo dentro de mim 
diz que vai surgir uma oportunidade, então temos de estar preparados. 
 
Por que especificamente nos EUA? 
 
Acredito na economia americana e no papel dos Estados Unidos no mundo. Acho que a crise é 
passageira e favorece oportunidades de boas aquisições. Se você confia no mercado 
americano, é a hora de olhar mais de perto. 
 
A empresa pretende retomar atividades na área de carvão em função do expressivo 
aumento de preço? 
 
Estamos examinando a compra de ativos no Brasil e lá fora. As principais reservas estão na 
China, nos Estados Unidos e na Austrália. A princípio, faria sentido comprar um ativo no 
exterior porque o navio que leva minério poderia voltar com carvão. Isso viabiliza o frete e 
reduz os custos das duas atividades. 
 
O minério de ferro e as pelotas de ferro tiveram reajustes expressivos neste ano. Os 
preços dessas commodities atingiram um novo patamar ou é apenas parte de um 
ciclo? 
 
Vivemos um ciclo prolongado de crescimento mundial por causa da entrada de novos 
consumidores nos países emergentes. Para satisfazê-los, é preciso ter muito mais produção, o 
que demora para acontecer. Para os próximos dois ou três anos, em condições normais, o 
crescimento está assegurado. 
 
Não existe um risco de que novos projetos de mineração no futuro gerem algum 
excedente de oferta e derrubem os preços? 
 



Acho que não, porque o crescimento é muito expressivo. Estamos vivendo um mundo novo, 
nunca discutido nem imaginado. Viver nessa euforia em função de perspectiva de novos 
consumidores, com os países em crescimento sustentável é uma situação nova, ninguém 
estava preparado. Como uma coisa puxa a outra, estou bastante otimista para os próximos 
anos. 
 
Como a CSN pretende tirar maior proveito disso? 
 
Os investimentos iniciados em 2002 em mineração foram seguidamente aumentados. Estamos 
começando a embarcar o aumento da produção de minério no momento mais adequado. A 
quantidade vendida está dobrando ao mesmo tempo em que o preço está dobrando. Estamos 
multiplicando por quase quatro em um ano em relação ao outro. Acho que o segundo trimestre 
será o melhor da vida de 67 anos da CSN. 
 
A companhia anunciou uma expansão ainda maior para Casa de Pedra. Quanto será 
investido? 
 
O plano era aumentar a produção de minério de ferro para atingir 100 milhões de toneladas 
entre Namisa e Casa de Pedra até 2012. Agora, revisamos para 125 milhões de toneladas. 
Esse investimento adicional será de US$ 1 bilhão. Antecipamos os investimentos várias vezes 
em função da grande demanda. A mina tem 3 bilhões em reservas auditadas, suficiente para 
50 anos. 
 
Os investimentos em siderurgia da CSN começarão a maturar em 2009 e 2010. Até lá 
como a empresa vai lidar com o aumento da demanda por aço no Brasil? 
 
Adotamos algumas medidas no curto prazo para aumentar a produção, como reformas e 
melhoras de equipamento. Por exemplo, o laminador a frio número três da CSN está entrando 
em processo de reforma, existe o aumento de produção de 600 mil toneladas de aços longos, 
trabalhamos com a capacidade máxima dos altos-fornos, procurando ganhar produtividade e 
trabalhando praticamente sem ociosidade. Quando falta, você é criativo e busca tirar leite de 
pedra. 
 
A companhia precisará importar aço? 
 
O Brasil está importando por volta de 100 mil, 120 mil toneladas de aço por mês, o que é uma 
novidade para nós. A CSN não precisou importar ainda, estamos tentando aumentar nossa 
produção por meio de uma busca cirúrgica. Vamos ajustar aqui e ali para ganhar 2% ou 3% de 
volume. 
 

 
 



Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2008, Economia & Negócios, p. B12. 


