
CSN prepara expansão e novas aquisições 
Mônica Ciarelli  
 
Companhia planeja aumento de produção, aqui e nos EUA, e compra de empresas no exterior  
 
RIO - Após o fracasso de uma fusão com a anglo-holandesa Corus, a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) mudou sua estratégia e agora está mais disposta a buscar a compra de um ativo 
no exterior do que negociar uma fusão. "Vemos com melhores olhos aquisições no exterior que 
agreguem valor à produção no Brasil", disse ontem o presidente da empresa, Benjamin 
Steinbruch. A estratégia, diz ele, é fortalecer a estrutura de capital da empresa e aprovar o 
aumento da produção, para então estar preparada para disputar oportunidades de negócios.  
 
O projeto de expansão da CSN é peça fundamental nesse quebra-cabeça e deverá ser definido em 
60 dias, quando será colocada em pauta no conselho de administração. A intenção é elevar a 
produção dos atuais 5,4 milhões de toneladas para até 10 milhões.  
 
Steinbruch reforça que a expansão não acaba com a possibilidade de compra de empresas no 
exterior: "A estratégia é fortalecer financeiramente a CSN, aprovar a expansão e, aí sim, estar 
pronto para disputar oportunidades de aquisição." Segundo ele, essa mudança de rota, para obter 
maior participação no mercado internacional, reflete alterações também no cenário futuro.  
 
O executivo destaca que a situação financeira e operacional da CSN evoluiu muito em 2002 e 
agora está mais preparada para analisar aquisições. Ele também não descarta uma fusão ou a 
participação na reestruturação do setor siderúrgico no Brasil. "Estamos com a situação financeira 
equilibrada, com um dos custos mais competitivos do mundo, o que nos permite vislumbrar 
crescimento", destacou o diretor do Centro Corporativo, Antônio Ulrich.  
 
Os executivos da CSN sinalizaram que permanece a intenção de compra de um laminador de tiras 
a quente nos Estados Unidos, como forma de complementar a produção da empresa naquele país. 
O diretor-executivo comercial da CSN, Vasco Dias, frisou que a recente consolidação de empresas 
nos EUA pode também abrir oportunidades para a CSN. "Essas empresas precisarão de capital 
para investir em modernização, o que pode ser uma oportunidade de parceria para a CSN no 
país."  
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