As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
dos Acionistas Vendedores, das Instituições Participantes da Oferta, das entidades admnistradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE
EMISSÃO DA

CSN MINERAÇÃO S.A.
Em processo de obtenção de registro de emissor de valores mobiliários categoria “A” perante a CVM
CNPJ/ME nº 08.902.291/0001-15
NIRE 31300025144
Estrada Casa de Pedra, s/n, parte
CEP 36.415-000 – Congonhas, MG
Código ISIN: “BRCMINACNOR2”
Código de negociação na B3: “CMIN3”

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
A CSN Mineração S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 45 deste Prospecto (“Acionistas
Vendedores”), em conjunto com o Banco Morgan Stanley S.A. (“Coordenador Líder” ou “Morgan Stanley”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” ou “Agente Estabilizador”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
(“Bank of America”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”), a Caixa Econômica Federal (“Caixa”), o Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), o Banco Fibra S.A. (“Fibra”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), o Banco Safra S.A. (“Banco Safra”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o
Bank of America, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o UBS BB, a Caixa, o Citi, o Fibra, o J.P. Morgan e o Banco Safra, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem
valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) compreendendo: (i) a distribuição primária de 161.189.078 novas Ações (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente,
372.749.743 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Capitais”), a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários (“Código ANBIMA”) o Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Nível 2” e “B3”, respectivamente) e demais normativos aplicáveis, e será
coordenada pelos Coordenadores da Oferta e de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pela XP Investments US, LLC, pelo BofA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo UBS Securities, LLC, pelo Citigroup
Global Markets Inc., pelo Jefferies Group, LLC, pelo J.P. Morgan Securities LLC, pelo Safra Securities, LLC e pelo Santander Investment Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre
a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”), junto a (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”),
conforme definidos na Rule 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterada (“Securities Act”), editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o
Securities Act e com os regulamentos expedidos ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários, e (ii) investidores nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos (non U.S. persons), em conformidade com os procedimentos previstos na Regulation S (“Regulamento S”), editada pela SEC no âmbito do Securities
Act, e cujos investimentos respeitem a legislação aplicável nos seus respectivos países de domicílio (“Investidores Estrangeiros”), sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Em ambos os casos, apenas serão considerados Investidores Estrangeiros os investidores que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme
alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.” (“Anúncio de Início”), a
quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares (conforme abaixo definido), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja,
em até 106.787.764 ações ordinárias de emissão da Companhia, e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem por eles alienadas na proporção indicada na página 44 deste o Prospecto, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares) (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 80.090.823 ações ordinárias de emissão da Companhia, e de
titularidade da CSN, a serem por ela alienadas nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela CSN ao Agente Estabilizador, nos termos do “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição, com Garantia Firme de Liquidação, de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de
interveniente anuente, a B3 (“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo,
a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias, contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta.
As Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de garantia firme de liquidação de forma individual e não solidária a ser prestada pelos
Coordenadores da Oferta, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e neste Prospecto. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional
junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais e por meio dos mecanismos de
investimento da Lei 4.131 ou da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa (“Preço por Ação”). O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais (conforme abaixo definido), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificável, na medida em que o Procedimento de Bookbuilding reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Caso não haja excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), os Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas (conforme definido neste Prospecto) poderão participar do Procedimento de Bookbuilding até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (sem considerar Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não-Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ..............................................................................................................................................
Oferta Primária ...............................................................................................................................................
Oferta Secundária ..........................................................................................................................................
Total ..............................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

9,93
1.600.607.544,54
3.701.404.947,99
5.302.012.492,53

Comissões (R$)(2)(4)
0,20
32.812.454,66
75.878.801,43
108.691.256,10

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)(5)
9,73
1.567.795.089,88
3.625.526.146,56
5.193.321.236,43

Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,36, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto.
Para maiores informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta Secundária, bem como o montante a ser recebido na Oferta Secundária vide página 44 deste Prospecto.

A realização da Oferta e a submissão do pedido de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” e do pedido de listagem e de admissão à negociação das ações de emissão da Companhia no segmento do Nível 2
da B3 foram aprovados em (i) Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 20 de outubro de 2020 sob nº 8058292 e
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Hoje em Dia” em 16 de outubro de 2020 (“Antigos Jornais de Publicação da Companhia”); (ii) Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 26 de outubro de 2020 sob nº 8058266 e publicada nos Antigos Jornais de Publicação da Companhia em 16 de outubro de 2020; e (iii) Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 21 de janeiro de 2021, cuja ata será arquivada na JUCEMG e publicada no DOEMG e no jornal “Folha de São Paulo – Edição Regional/MG”.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social e com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações e do artigo 6º, §2º, do estatuto social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros
da Oferta pela CVM, cuja ata será publicada no jornal “Folha de São Paulo – Edição Regional/MG” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOEMG e registrada na JUCEMG.
A participação da CSN na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio de reunião do Conselho de Administração da CSN realizada em 21 de janeiro de 2021, cuja ata será
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Folha do Estado de São Paulo”. A fixação do Preço por Ação será aprovada em reunião do Conselho de
Administração da CSN a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
A participação da JBMF na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio de reunião dos sócios quotistas da JBMF realizada em 12 de novembro de 2020, cuja ata foi
arquivada na JUCESP em 23 de novembro de 2020 sob nº 473.162/20-9, não sendo necessária a sua publicação. Não será necessária uma nova aprovação da JBMF para a fixação do Preço por Ação.
A participação da Posco na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio reunião do Comitê Financeiro e de Transações com Partes Relacionadas em 5 de novembro de
2020. Não será necessária qualquer aprovação societária da Posco para fixação do Preço por Ação.
De acordo com o disposto no Regulamento do Nível 2, o percentual mínimo de ações em circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Nível 2 é de 25% do total do capital social de tais sociedades. Considerando que, após a
Oferta, as Ações em circulação corresponderão a aproximadamente 20,86% sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,97% das Ações em circulação no caso de colocação
da totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares (vide seção “Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores”, na página 44 deste Prospecto), o percentual de Ações em circulação ficará
abaixo do percentual estipulado pelo Regulamento do Nível 2.
No âmbito da Oferta e da adesão ao Nível 2, em 20 de janeiro de 2021, a Companhia solicitou à B3 dispensa de requisito referente à manutenção de Ações em circulação em percentual correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da
Companhia, para a devida admissão de listagem de suas Ações no segmento Nível 2 da B3, o qual encontra-se em processo de análise pela B3 (“Solicitação de Dispensa de Requisito”).
Não é possível assegurar que a B3 venha a apreciar e conceder a Solicitação de Dispensa de Requisito em prazo suficiente para garantir o ingresso das Ações no Nível 2, o que poderia impactar a realização da Oferta. Caso a B3
defira a Solicitação de Dispensa de Requisito, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, vide o fator de risco “A Oferta será cancelada caso não haja o deferimento do pedido de dispensa do percentual mínimo de Ações em circulação pela B3 até a data de aprovação do Preço por
Ação, e caso o deferimento seja concedido, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário.”, constante da página 111 deste Prospecto.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar o registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos na SEC e nem
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de 2 de fevereiro de 2021 (conforme indicado no Aviso ao Mercado) para a aquisição das Ações, conforme o caso, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 19 de outubro de 2020.
“OS REGISTROS DA OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS
AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da
situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE
RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DESCRITOS NAS PÁGINAS 20 E 111, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, NA PÁGINA 543 DESTE PROSPECTO, PARA
CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E A AQUISIÇÃO DAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Preliminar é 26 de janeiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Todos os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da
seção “Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Ademais, os termos indicados abaixo
utilizados neste Prospecto terão o significado a eles atribuídos nesta seção, salvo se de outra
forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim exigir.
Acionista Controlador

Companhia Siderúrgica Nacional.

Acionistas Vendedores

CSN, a JBMF e a Posco.

Agente Estabilizador ou XP

XP Investimentos Corretora de Cãmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC, BofA
Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US
Capital LLC, UBS Securities, LLC, Citigroup Global Markets
Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies Group, LLC, Safra
Securities, LLC e Santander Investment Securities, Inc.,
considerados em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Antigos Jornais de Publicação
da Companhia

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e jornal “Hoje em
Dia”.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes.

BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco Safra

Banco Safra S.A.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Caixa

Caixa Econômica Federal.

Citi

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários.

Companhia

CSN Mineração S.A.
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Entidades

dos

Mercados

Contrato de Participação no
Nível 2

Contrato de Participação no Nível 2 celebrado entre a B3, a
Companhia e o Acionista Controlador, por meio do qual a
Companhia aderiu ao Nível 2.

Coordenadores da Oferta

Morgan Stanley, XP, Bank of America, Bradesco BBI, BTG
Pactual, UBS BB, Caixa, Citi, Fibra, J.P. Morgan, Banco Safra
e Santander, considerados em conjunto.

Coordenador Líder ou Morgan
Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

CSN

Companhia Siderúrgica Nacional.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Deliberação CVM 860

Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.

DOEMG

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Estatuto Social

O Estatuto Social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Fibra

Banco Fibra S.A.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos
termos da Instrução CVM 480 e anexo a este Prospecto.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo
IASB – International Accounting Standard Board (IASB).

Instituição Financeira
Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas para efetuar esforços de colocação das Ações
exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais no
âmbito da Oferta Não-Institucional.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
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International Offering
Memoranda

Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

JBMF

Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.

JUCEMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Nível 2

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a
adoção de práticas de governança corporativa e a divulgação
pública de informações adicionais em relação ao que é
exigido na legislação, previstas no Regulamento do Nível 2.

Posco

POSCO.

Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), aprovados pela
CVM, e aprovados de acordo com as disposições do CFC.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CSN
Mineração S.A., incluindo seus anexos e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CSN
Mineração S.A., incluindo seus anexos e eventuais
aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Nível 2

Regulamento do Nível 2 da B3, que disciplina os requisitos
para a negociação de valores mobiliários de companhias
abertas no Nível 2, estabelecendo regras de listagem
diferenciadas para essas companhias, seus administradores
e seus acionistas controladores.

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014.

Resolução CVM 13

Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020.
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e

o

Prospecto

Preliminar,

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Securities Act

Securities Act, de 1933, dos Estados Unidos, e alterações
posteriores.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

UBS BB

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

CSN Mineração S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 08.902.291/0001-15, com seus atos
constitutivos registrados na JUCEMG sob o NIRE
nº 31.300.025.144.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento
foi apresentado à CVM em 19 de outubro de 2020.

Sede

Estrada Casa de Pedra, s/n, parte, na cidade de Congonhas,
Estado de Minas Gerais.

Diretoria de Relações com
Investidores

O Diretor de Relações com Investidores é Pedro Barros
Mercadante Oliva. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é +55 (11) 3049-7593 e o seu
endereço eletrônico é invrel@csnmineracao.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Nível 2 sob o código “CMIN3”, a
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia foram divulgadas no
DOEMG e no jornal “Hoje em Dia” até 16 de outubro de 2020
e serão divulgadas no DOEMG e no jornal “Folha de São
Paulo – Edição Regional/MG”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios
e operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Website

www.ri.csnmineracao.com.br
As informações constantes no site da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, ou estimativas e
declarações prospectivas, principalmente nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” deste Prospecto, nas páginas 20 e 111, respectivamente, e nas seções 4, 7 e 10
do Formulário de Referência, nas páginas 543, 634 e 702, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação,
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. As
estimativas e perspectivas futuras estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas
somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos fatores importantes, além
daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as
estimativas e perspectivas não se concretizem. Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre
outros, os seguintes:
•

reservas minerais recuperáveis inferiores àquelas estimadas e incapacidade de
recomposição das reservas;

•

danos graves em caso de rompimento de barragens e montante longo e dispendioso para
descaracterização das barragens;

•

incapacidade de ajustar o volume de produção às alterações de demanda;

•

diminuição ou interrupção da produção, da logística interna ou da distribuição de seus
produtos em razão de defeitos em equipamentos ou acidentes nas instalações da
Companhia, minas, ferrovias ou portos;

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de
expansão e continuidade operacional;

•

atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução dos
projetos da Companhia;

•

falhas ou interrupções nas telecomunicações, sistemas de tecnologia da informação ou
máquinas automatizadas da Companhia e suspensão ou redução das operações por
problemas operacionais ou geotécnicos;

•

fornecimento estável e adequado de matérias-primas, equipamentos e serviços;

•

oscilações significativas na demanda por aço e minério de ferro, e impacto nos preços dos
produtos e nas receitas;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas,
ambiente regulatório ou regulamentação ambiental no Brasil;

•

instabilidade política, social e econômica no Brasil;

•

epidemias de saúde, pandemias e surtos similares, incluindo a pandemia do coronavírus
(COVID-19) e medidas tomadas em resposta à pandemia;

•

perdas financeiras decorrentes de multas ou de danos à imagem por conta de questões
socioambientais relacionadas ao negócio de exploração mineral da Companhia;
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•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação,
taxas de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do
consumidor;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e
manutenção; (ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos;

•

a capacidade da Companhia de obter, manter e renovar as autorizações e licenças
governamentais aplicáveis, inclusive ambientais que viabilizem os projetos da Companhia;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar os negócios, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados das operações da Companhia;

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores
de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” deste Prospecto, nas páginas 20 e 111, respectivamente, e na seção 4 do
Formulário de Referência, na página 543 deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que
podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. As
considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações pertinentes a
resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades
de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos
riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto
podem vir a não se concretizar.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, OCORRÊNCIA DE EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA.
MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO
ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e perspectivas futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. As condições da situação financeira
futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas
expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Em vista dos riscos e incertezas
envolvidos, nenhuma decisão d–e investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas
e declarações prospectivas contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE
A COMPANHIA ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO. LEIA-O
ANTES DE ACEITAR A OFERTA. A COMPANHIA DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO
SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. ESTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS
AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES DA COMPANHIA. ANTES
DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIR NAS AÇÕES DA COMPANHIA, O INVESTIDOR DEVE LER CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE TODO ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA”, “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”
NAS PÁGINAS 20 DESTE PROSPECTO, BEM COMO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4.
FATORES DE RISCO” E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, RESPECTIVAMENTE, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO, ALÉM DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DA
COMPANHIA, ANEXAS A ESTE PROSPECTO.
Visão Geral
A Companhia é uma companhia integrada que atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico além de
fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto. Com relativo alto teor de
ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a Companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases
do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição.
Embora tenha a atual configuração somente desde 2015, a Companhia tem histórico de mais de 100 anos na produção de minério
de ferro. Atualmente, como segundo maior exportador de minério de ferro no Brasil, a Companhia possui uma das maiores reservas
de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3,02 bilhões de toneladas de acordo com a auditoria da Snowden, realizada
em 2015. A Companhia vem sendo bem-sucedida em substituir recursos e reservas nos últimos anos (85% de taxa de conversão no
último processo de certificação realizado pela Snowden). Após o ano de 2015, a Companhia realizou uma campanha de sondagem
de forma independente nas minas de Casa de Pedra e Engenho e (i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de 224Mt,
chegando a uma reserva total estimada de 3,4 bilhões de toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos, chegando a
recursos inferidos totais de 2,5 bilhões de toneladas. Além disso, como resultado da exploração realizada no depósito da Serra do
Esmeril, foram adicionados 2,0 bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não
classificados como um recurso ou reserva mineral), que somados podem representar até 7,9 bilhões de toneladas de reservas,
recursos e potenciais exploratórios estimados, de acordo com os estudos, relatórios e estimativas da Companhia seguindo a
metodologia do "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves - the JORC Code"
(conforme mencionado na "Seção 4.1 – Fatores de Risco"). A Companhia não está atualmente em processo de contratação de
empresa de certificação independente para emissão de novo relatório de certificação de suas reservas provadas e prováveis,
observado que a prática da Companhia é realizar tal contratação a cada dez anos.
A Companhia está localizada no Quadrilátero Ferrífero, região reconhecida por sua riqueza mineral, no centro-sul do Estado de
Minas Gerais, no Brasil e possui uma logística integrada que permite um escoamento eficiente via ferrovias da MRS até o terminal
portuário TECAR, localizado no Porto de Itaguaí. Além das minas de Casa de Pedra e Engenho, caracterizadas por seu elevado
nível de teor de minério de ferro e suas plantas de beneficiamento (Planta Central e Planta a Seco), a Companhia também detém o
complexo de beneficiamento do Pires, participação de 18,63% na MRS Logística e o arrendamento do terminal portuário TECAR. A
combinação de ativos de alto valor com uma estrutura de operação logística integrada permite que a Companhia seja uma das
empresas mais eficientes do setor, com um posicionamento de destaque em custo e qualidade de produto frente à concorrência, na
avaliação da Companhia.
Um outro grande diferencial da Companhia é a completa independência de barragens. Como pioneira na utilização de tecnologias
que resultam na possibilidade de empilhar os rejeitos gerados no processo de produção de minério, a Companhia tem produção
atualmente 100% independente de barragens de rejeitos. Após investimentos significativos nos últimos anos para elevar o nível de
confiabilidade, descaracterização e empilhamento a seco, a Companhia avançou para um cenário em que 100% dos seus rejeitos
passam por um processo de filtragem à seco e são empilhados em áreas exclusivamente destinadas para empilhamento. Tal
pioneirismo levou ao domínio da tecnologia permitindo produção atual e crescimento sustentáveis.
Com o objetivo de cobrir a alta e crescente demanda por minério de ferro de alta qualidade, a Companhia conta com grandes
projetos de expansão, os quais a Companhia acredita que aumentarão a capacidade de processamento do minério de ferro da
Companhia significativamente, passando dos atuais níveis de 33 milhões de toneladas por ano para até 108 milhões de toneladas
por ano, até 2033. Para maiores informações sobre tais projetos e investimentos relacionados, vide o item 10.8 do Formulário de
Referência.
Em termos gerais, os projetos de expansão da Companhia incluem a expansão da planta central, plantas de recuperação de
rejeitos, projetos de processamento de itabirito, além das expansões do TECAR para suportar a expansão da mina.
Histórico
Fundada em abril de 1941, a CSN foi a primeira produtora integrada de aços planos no Brasil, viabilizando a implantação das
primeiras indústrias nacionais junto com a mina Casa de Pedra, reforçando a sua autossuficiência na cadeia.
Constituída em 2015, a partir da aliança estratégica entre a CSN e o consórcio asiático formado pelas empresas ITOCHU
Corporation, JFE Steel Corporation, POSCO, Kobe Steel, Ltd., Nisshin Steel Co, Ltd. e China Steel Corp. ("Consórcio Asiático"),
com as participações definidas em, respectivamente, 87,52% e 12,48% do capital social da Companhia, a CSN Mineração tem um
histórico de mais de 100 anos na indústria de mineração do país desde o início da extração de minério de ferro na Mina Casa de
Pedra em 1913.
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Principais Marcos que Levaram à Criação de em uma Produtora Líder de Minério de Ferro

Principais Ativos
A Companhia é proprietária: (i) de duas minas próprias com jazidas de minério de alta qualidade para a produção siderúrgica, sendo
elas: (a) a mina Casa de Pedra, localizada na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais ("Casa de Pedra"); e (b) a mina de
Engenho, localizada na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais ("Engenho"); (ii) dos ativos localizados nas minas de Casa
de Pedra, Engenho e na Planta de Beneficiamento de Pires; (iii) dos direitos de operar o terminal portuário TECAR; e (iv) de 18,63%
das ações de emissão da MRS Logística S.A. ("MRS"). Os ativos serão detalhados a seguir.
A Companhia possui uma plataforma totalmente integrada, com ativos de qualidade da mina até o porto que suportam seus planos
de expansão:
Mina Casa de Pedra
A mina mais antiga em operação no país e segunda maior em termos de capacidade. Reconhecida como uma das principais minas
no país pela qualidade de seu minério de ferro, Casa de Pedra é uma mina a céu aberto localizada na região sudoeste do
Quadrilátero Ferrífero na Cidade de Congonhas, aproximadamente a 80km ao sul da cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais e 360km ao norte da cidade do Rio de Janeiro. A mina foi incorporada em 1941, mas o processo de extração de minério teve
início em 1913.
Mina do Engenho
A mina de Engenho, que começou a sua operação em 1950, é uma mina a céu aberto localizada na região sudoeste do
Quadrilátero Ferrífero, a 60km da cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, cujo minério é processado na planta de
beneficiamento de Pires e na própria unidade de Casa de Pedra.
A operação de mina da Companhia (Casa de Pedra e Engenho) conta com uma frota de pás hidráulicas e carregadeiras de rodas
para a extração do minério de ferro que, em seguida, é transportado por uma frota de caminhões com uma capacidade atual anual
de movimentar aproximadamente 120 milhões de toneladas de run of mine. O minério de ferro é então processado nas estações de
tratamento da Companhia, que têm capacidade instalada de 33 milhões de toneladas de produção por ano (contempla a produção
da planta central mais produção nas plantas a seco). A Companhia faz uso de energia elétrica proveniente 100% de fontes
renováveis (hidrelétricas).
Reservas e Recursos – Mina Casa de Pedra e Mina do Engenho
Em fevereiro de 2015, a Snowden do Brasil Ltda. ("Snowden"), empresa de certificação de reservas minerais, divulgou relatório no
qual certificava que a Companhia, considerando a Mina Casa de Pedra e Engenho, possui reservas provadas e prováveis de 3,02
bilhões de toneladas. Após o ano de 2015, a Companhia realizou de forma independente uma campanha de sondagem de forma
independente, utilizando os mesmos critérios adotados pela Snowden, nas minas de Casa de Pedra e Engenho e, como resultado:
(i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de 224Mt, chegando a uma reserva total estimada de 3,4 bilhões de
toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos, chegando a recursos inferidos totais de 2,5 bilhões de toneladas.
Além disso, como resultado da campanha de sondagem voluntária realizada no depósito da Serra do Esmeril, foram adicionados 2,0
bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não classificados como um recurso ou
reserva mineral). Tal volume foi apurado pela Companhia em outubro de 2019, a partir das sondagens realizadas, do mapeamento
geológico das minas e posição geométrica do corpo de minério a partir das minas localizadas a oeste do Esmeril. Desta forma, sem
prejuízo de análises e campanhas de perfuração que permanecem sendo constantemente realizadas pela Companhia, as quais
poderão aumentar ou diminuir o valor aproximado de recursos e reservas, a Companhia estima, com base em estudos, relatórios e
estimativas internas, seguindo a metodologia do "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and
Ore Reserves - the JORC Code", que conta com reservas, recursos mais inventário mineral (potencial exploratório estimado) de
aproximadamente 7,9 bilhões de toneladas.
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Milhões de Toneladas
Reserva Total (Provado + Provável)
Recursos Inferidos
Total (Reservas e Recursos)
Inventário Serra do Esmeril (potencial
exploratório estimado)
Total (Reservas e Recursos) + Inventário
Mapeado

2015
(Certificado)

(-) Depletion
(Análises
Internas

(+) Adições
(Análises
Internas)

Estimativas
internas
2020

3.021
2.081
5.102

(224)
0
(224)

558
463
1.021

3.355
2.544
5.899

–

0

2.000

2.000

5.102

(224)

3.021

7.899

Fonte: 2015 Certificação SNOWDEN. Valores de depletion e adições informações da Companhia

Plantas de Beneficiamento
A capacidade global de produção atual é de 33 milhões de toneladas anuais de minérios de ferro, sendo 22,5 milhões de toneladas
na planta central e 10,5 milhões nas plantas a seco.
TECAR
A Companhia detém o direito de exploração do TECAR nos termos do Contrato de Arrendamento do terminal portuário de granéis
sólidos situado no Porto de Itaguaí (Rio de Janeiro), abrangendo uma área total de 740.761 mil m². Com capacidade de (i)
embarque de 45 Mtpa (milhões de toneladas por ano) de minério de ferro e (ii) desembarque de 4 Mtpa (milhões de toneladas por
ano) de redutores (e.g., carvão, coque), permite ganho relevante de sinergia operacional da Companhia. O período de
arrendamento para operação do TECAR está previsto para terminar em 2047, mediante a realização de novos investimentos,
atualmente em discussão com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura.
MRS Logística S.A. ("MRS")
A MRS, coligada da Companhia, opera uma ferrovia no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e conecta a mina de Casa
de Pedra em Congonhas em Minas Gerais à Usina Presidente Vargas ("UPV") e aos terminais do Porto de Itaguaí no Rio de
Janeiro. Os serviços de transporte ferroviário prestados pela MRS são fundamentais para o abastecimento de matérias-primas e
escoamento de produtos finais da Companhia.
O principal segmento de atuação da MRS é o de clientes chamados Mineração (cargas de minério, carvão e coque), tendo
transportado, em 2019, cerca de 87,5 milhões de toneladas desses produtos, o equivalente a 59,6% do total transportado pela MRS.
Recentemente, a MRS vem seguindo uma estratégia de diversificação da carga transportada com grande foco em carga geral, o
qual atingiu um patamar de 40% no mix transportado em 2019, representando uma importante avenida de crescimento para a MRS
além do transporte Mineração.
A totalidade do minério de ferro exportado pela Companhia, e a totalidade do carvão, coque e minério de ferro consumidos pela
UPV é transportada pela MRS. A Companhia possui participação de 18,63% na MRS, sendo seu resultado refletido como
equivalência patrimonial.
Mapa da Integração Logística entre Mina e Plantas de Beneficiamento com a Ferrovia e Porto

Fonte: Companhia

Operações
Os investimentos realizados nos últimos anos para aumento da produtividade, melhoria de qualidade e sustentabilidade das
operações da Companhia, alinhados a sua integração logística e estratégia de mercado que maximiza a valorização da variedade
de produtos da Companhia e a relação com os diferentes clientes e regiões atendidas, tem permitido uma evolução constante da
rentabilidade.
A Companhia possui contratos de fornecimento de longo prazo, de maneira que uma parte da produção de minério de ferro é
vendida para JFE Steel Corporation, POSCO, Kobe Steel, Ltd., China Steel Corp. e para a sua controladora, a CSN.
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Evolução do volume de vendas (milhões de toneladas)

Fonte: Companhia

Evolução EBITDA e Margem EBITDA (R$ bilhões; %)

Fonte: Companhia

Os principais produtos obtidos a partir do minério de ferro extraído da mina de Casa de Pedra e Engenho são granulado, sinter feed
e pellet feed, conforme descritos abaixo:
•

Granulado: possui altos teores de ferro e granulometria entre 50,0 e 6,3 mm. Na usina siderúrgica, o granulado é adicionado
diretamente aos fornos de redução, não sendo necessário nenhum processo de aglomeração.

•

Sinter feed: representa a maior parcela da produção da planta de beneficiamento. Possui altos teores de ferro e distribuição
granulométrica entre 6,3 e 0,15 mm. Por apresentar uma granulometria mais fina, o minério passa por um processo de
sinterização, para que seja aglomerado antes de ser adicionado aos fornos de redução.

•

Pellet feed: possui alto teor de ferro e devido à sua granulometria fina, inferior a 0,15 mm, o pellet feed é submetido a um
processo de pelotização, para que seja aglomerado antes de ser adicionado aos fornos de redução. Tem sido cada vez mais
utilizado nas sinterizações para aumentar a qualidade do sínter com objetivo de maximizar o rendimento dos altos fornos,
reduzindo a necessidade de coque e emissões atmosféricas associadas.

Pontos Fortes e Vantagens Competitivas
Os principais pontos fortes e vantagens competitivas da Companhia são:
Dinâmica de Mercado Global Favorável Reforça a Atratividade da Qualidade do Minério de Ferro
O mercado global de minério de ferro (62% Fe) vem apresentando tendência crescente nos últimos anos, superando os níveis de
preço de US$170 por tonelada desde o final do ano de 2020, em razão de um equilíbrio favorável entre oferta e demanda. A
Companhia espera que o mercado internacional de minério de ferro continue equilibrado até 2025, sem demanda global excedente.
A combinação de uma maior demanda impulsionada, principalmente, por uma produção de aço mais resiliente na China, um rápido
crescimento no sudeste asiático e pelo aumento da produção de fornos elétricos na região do MENA e norte da África, é
compensada, na parte da oferta, pela retomada das operações paralisadas no Brasil, expansão modesta por parte dos produtores
australianos e chineses em termos de volume e qualidade e redução por parte da Índia que dedicará parte de sua produção ao
consumo no mercado interno. A Companhia acredita que não haverá um excesso de capacidade de minério de ferro no mundo, já
que não há grandes projetos com previsão de entrada em operação no curto e médio prazos.
Balanço entre Oferta e Demanda de Minério de Ferro no Mercado Transoceânico (milhões de toneladas)

Fonte: Woodmackenzie, Análise da Companhia
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Após a intensificação da reforma de oferta pela indústria siderúrgica Chinesa em meados de 2016, políticas ambientais mais
restritivas provocaram mudanças estruturais no setor aumentando a preferência pela utilização de minério de ferro com maior grau
de pureza e alto teor de ferro mostrando sinais de racionalização da indústria na busca por eficiência e produtividade.
Essa mudança estrutural levará à substituição de fornos de pequeno porte por maiores, à busca por maiores taxas de utilização de
capacidade e maiores margens na indústria siderúrgica, gerando maior demanda por produtos de maior qualidade e baixa alumina,
especialmente pelotas e pellet feed associados. O mercado endereçável de pellet feed e concentrado é estimado em 412 milhões
de toneladas. A demanda crescente por pellet feed no mercado internacional é suportada por uma queda significativa da produção
chinesa de concentrado, da ordem de 134 milhões de toneladas de 2019 até 2040, tal queda é explicada por uma série de razões,
tais como: migração de siderúrgicas para áreas costeiras; maiores custos operacionais da mina x pellet feed transportado pelo mar;
esgotamento de reservas; políticas ambientais mais rígidas com impacto na indústria de mineração.
Além disso, espera-se um maior crescimento da demanda de aço e da produção advindas de fornos elétricos (EAF) na região
MENA e atualmente há uma escassez de pellet feed de redução direta para atender às plantas de pelotização em operação e
permitir a implementação dos novos projetos de pelotização anunciados.
Análise do Mercado Crescente de Pellet Feed

Fonte: Woodmackenzie e Análise Interna

A Companhia acredita que a soma desses fatores pode sustentar a manutenção de preços em patamares elevados. Além disso, o
comportamento histórico de preços de minério de ferro justifica níveis de médio e longo prazo próximos aos patamares atuais, ao
passo que as projeções de curvas futuras para o minério de ferro que seguem estimativas de queda para os anos subsequentes, de
acordo com estudos de mercado, não vêm se concretizando.
Evolução dos Preços do Minério de Ferro (62% Fe $ / dmt)

Fonte: Bloomberg
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Liderança no Setor Com Níveis Únicos de Qualidade de Minério
A Companhia possui uma operação com 100% de exposição ao minério de ferro, podendo atingir até 67% de teor médio de ferro
com a conclusão de todos os projetos atualmente em desenvolvimento, superior aos níveis atuais de outras companhias do setor de
mineração global.
A Companhia entrega um minério de ferro com elevado nível de pureza em decorrência do grau de qualidade do minério extraído
(run of mine), combinado à níveis baixos de contaminantes, resultando em um produto final com qualidade única. Este movimento
deve se intensificar nos próximos anos com a aceleração da participação do pellet feed no mix de produtos dos atuais 9% em 2019
para a totalidade do volume de exportações após a implantação de todos os projetos.
O pellet feed em função do seu maior teor de ferro (média 67%) é precificado na curva de preço Platts 65% Fe que tem apresentado
spreads mais amplos (em relação ao preço base de referência Platts 62% Fe) desde as mudanças nas políticas ambientais na
China. A Companhia espera que políticas ambientais ainda mais restritas e nova dinâmica da oferta global levem a spreads ainda
mais expressivos para produtos com teor de ferro 65% e baixa alumina.
Spread entre as curvas Platts 65% Fe e 62% Fe ($/ dmt)

Fonte: Bloomberg. Nota: Considera média desde fevereiro de 2016.

Ainda, a expansão potencial da produção de fornos elétricos em todo o mundo, exigindo mais pellet feed de redução direta e o
aumento da utilização de tecnologias para aglomerar o pellet feed para uso em sinterizações, a fim de maximizar a produtividade
dos fornos, reduzindo o consumo de redutores e assim as emissões associadas, resultam em uma consistente e crescente
demanda por este produto e constituem um mercado potencial para a Companhia que acredita conseguir capturar essa tendência
de mercado com uma precificação prêmio em relação ao preço base de mercado para seus produtos.
Em função dos avanços de frente de lavra e da entrada em operação dos projetos de expansão, a Companhia espera atingir a
qualidade média de 67% de teor de ferro de sua produção própria. Os projetos de expansão da Companhia têm como princípio
fundamental o beneficiamento da grande quantidade de Itabiritos (tipo de minério de ferro) existentes em suas jazidas. O teor médio
destes Itabiritos na sua forma bruta (pré-beneficiamento) é de aproximadamente 42% Fe, sendo que para o melhor aproveitamento
econômico deste material será necessária a implantação de novas Plantas de Beneficiamento com capacidade para moer e
concentrar este minério até que ele atinja, em média, 67% Fe (produto final Pellet Feed), com aproveitamento final de 50% de toda
massa processada.
Ao longo dos anos, com o start up das novas plantas, haverá uma substituição das produções atuais pela das novas plantas,
aumentando gradualmente o volume e qualidade da produção total, atingindo o teor médio de 67% de Fe de 2033 em diante.
Os projetos que irão produzir minério de ferro oriundos exclusivamente do beneficiamento de Itabiritos são os seguintes: Planta P4+,
Planta Itabirito P15, Planta de Itabirito P28 (Mascate), Conversão da Planta Central e Planta Itabirito P28 (Esmeril).
Estrutura Competitiva de Custos com Plataforma Logística Completamente Integrada
A Companhia possui operações integradas por meio da conexão direta das minas Casa de Pedra e Engenho com a malha
ferroviária da MRS e o terminal TECAR para exportações. Por meio da atuação em todas as etapas do processo de logística, a
estratégia da Companhia garante a otimização de processos, resultando em uma estrutura de custos competitiva e diferenciada
frente aos principais concorrentes globais.
Esse sistema permite flexibilidade para expansão com manutenção das margens atuais e, no caso da MRS, sem necessidade de
investimentos relacionados a expansão de via permanente, somente com o aproveitamento da plataforma existente com processos
otimizados que resultem em uma estrutura de custos competitiva. A combinação destes fatores resulta em níveis de custos por
tonelada extremamente competitivos em termos globais.
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Fonte: Woodmackenzie, AME, S&P Global Market Intelligence, Análise Interna

Completa Independência de Barragens
Somada a todas as vantagens de qualidade de seus produtos e custos competitivos, está a preocupação da Companhia com o meio
ambiente. Pioneira no Brasil em iniciativas para reduzir o risco e o uso de barragens de rejeito, foi reduzindo ao longo dos anos o
uso de barragens de rejeito e desde janeiro de 2020 tem sua produção 100% independente do uso de barragens, onde 100% dos
rejeitos são filtrados e empilhados a seco.

Fonte: Companhia

A Companhia também possui projetos em andamento para a recuperação do rejeito hoje estocado nas barragens gerando produtos
de alta qualidade.
Sólido Perfil de Geração de Caixa e Entrega de Retorno aos Acionistas
O histórico recente da Companhia comprova a estabilidade de sua operação e manutenção de margem EBITDA (52% nos doze
meses findos em 30 de setembro de 2020, em comparação a 51% nos doze meses findos em 30 de setembro de 2019). Em
resultado de sua geração de caixa expressiva, a Companhia distribuiu aos seus acionistas R$4.892 milhões em dividendos e juros
sobre o capital próprio em 2019 e R$1.888 milhões em 2018.
A Companhia é também uma das empresas que mais cresce no setor, apresentando taxa de crescimento médio ponderado de
quase 60% de receita líquida nos últimos dois anos.
Eventuais Obstáculos
A Companhia acredita ter os pontos fortes e vantagens competitivas descritos acima. Para uma descrição dos pontos fracos e
eventuais obstáculos em contraposição a tais diferenciais competitivos, os investidores da Companhia devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, em particular os riscos mencionados na "Seção 4.1
– Fatores de Risco", as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas.
Principais Métricas e Indicadores Financeiros
A Companhia tem consistentemente apresentando resultados que demonstram sua resiliência, competitividade e rentabilidade em
meio a diferentes ciclos econômicos.
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Abaixo encontram-se os principais indicadores financeiros consolidados da Companhia para os últimos três exercícios sociais e para
o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020:
Período de nove meses findo Exercício social encerrado em 31 de
(Em milhões de reais, exceto %, MM
em 30 de setembro de
dezembro de
tons)
2020
2019
2019
2018
2017
Volume de Vendas (MM tons)
22,5
28,2
38.5
34.8
32.6
Receita Operacional Líquida
8.938
8.279
11.456
7.233
5.501
Lucro Bruto
5.475
5.217
7.091
3.711
2.565
Margem Bruta
61,3%
63,0%
61,9%
51,3%
46,6%
EBITDA Ajustado
4.985
4.664
5.955
2.689
2.029
Lucro (prejuízo) Líquido
2.689
2.952
3.664
1.062
877
Margem Líquida
30,1%
35,7%
32,0%
14,7%
15,9%
Destinação do Lucro Líquido do
0
1.226
2.439
1.009
417
período como Dividendos
Dividendos Pagos
1.080
4.092
4.892
1.888
0
Dívida Líquida3
(1,292)
361
1.052
1.340
457
Dívida Bruta
1.552
1.255
1.480
2.783
3.218
3. Dívida líquida corresponde ao somatório do caixa e equivalente caixa menos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo.
Fonte: Companhia.
Estratégia
Os principais elementos da estratégia da Companhia são:
Capturar as boas perspectivas de crescimento do setor
O alto grau de qualidade de minério de ferro, com maior busca por eficiência e redução da emissão de gases de efeito estufa,
apresenta uma dinâmica favorável à Companhia com oportunidades de capturar esta demanda de mercado por produtos
diferenciados. Com a finalização de seus projetos em desenvolvimento, até 2033, a Companhia acredita que estará bem
posicionada na liderança em termos de qualidade de minério, acima de concorrentes locais e internacionais.
Atendimento às demandas de mercado
A Companhia possui portfólio diversificado de produtos com presença relevante nos principais mercados. O principal destino de
vendas da Companhia é a China, onde a Companhia é uma das principais fornecedoras de sínter feed de baixa alumina com
destaque para volume de cerca de 15 milhões de toneladas por ano do produto IOC6.
Em mercados tradicionais e com demanda por produtos diferenciados como Japão, Coreia do Sul, Europa e Oriente Médio, a
Companhia vende sínter feed prêmio (IOCP) e pellet feed em contratos de longo prazo.
No mercado doméstico, a Companhia atende integralmente a demanda de granulado, sínter feed e pellet feed da Usina Presidente
Vergas (UPV).
Expandir a capacidade com projetos em fase avançada
A Companhia acredita que os próximos anos serão transformacionais, uma vez que possui projetos em fase avançada de
desenvolvimento com um plano de investimentos robusto para financiar a aceleração da produção de minério de ferro. Para
exemplificar, a expansão esperada de capacidade de produção será das atuais 33 milhões de toneladas por ano para 108 milhões
de toneladas por ano em 2033, com a conclusão de todos os projetos (não incluindo o volume de compras de minério, mas apenas
produção própria). Para maiores informações sobre o plano de investimentos relacionados a tais projetos de expansão, vide o item
10.8 do Formulário de Referência.
A Companhia possui quatro grandes blocos de projetos em desenvolvimento que a Companhia planeja executar gradativamente ao
longo dos próximos 13 anos:
(i)

Projetos de Expansão da Planta Central (Rejeito Fino Planta Central e Expansão da Planta Central): expansões
brownfield, já licenciadas, que acelerarão a produção de pellet feed a baixo custo operacional. Estima-se que tais projetos de
expansão propiciarão um acréscimo de produção de 6 milhões de toneladas por ano, com investimento estimado em R$1,2
bilhão ao longo de 3 anos. Engenharia básica em execução.

(ii)

Projetos de Recuperação de Rejeitos das Barragens (Processamento de Rejeito de Pires e Casa de Pedra): expansões
brownfield, já licenciadas, que gerarão valor através da recuperação de 180 milhões de toneladas de rejeito hoje estocado nas
barragens, como parte do seu programa de descaracterização. Estima-se que tais projetos de recuperação de rejeitos de
barragens propiciarão um acréscimo de produção de 8 milhões de toneladas por ano, com investimento estimado em R$1,1
bilhão ao longo de 5 anos. Engenharia básica em execução.

(iii)

Projetos de Itabirito (Itabirito P15, Planta P4, Itabirito P28 Mascate, Conversão da Planta Central e Itabirito P28 Esmeril):
mix de expansões brownfield (P15, já com Licença de Implantação emitida, cotações de equipamentos em andamento e início
de implantação previsto para 2021) e greenfield, todos projetos com tecnologia conhecida e investimento por tonelada
competitivos para produção de pellet feed premium com baixo grau de impurezas e alto teor de ferro (inclusive pellet feed de
redução direta). Estima-se que tais projetos de expansão propiciarão um acréscimo de produção de 103 milhões de toneladas
por ano, com investimento estimado em R$22,7 bilhões até 2033.

(iv)

Projetos de Expansão do TECAR: investimentos brownfield (fase 60 milhões de toneladas já licenciada) para suportar as
expansões de capacidade de produção de minério descritas acima, a serem realizados em áreas já existentes. Estima-se que
tais projetos de expansão propiciarão acréscimo de capacidade operacional do TECAR em 3 fases (embarque de 60, 84 e 130
milhões de toneladas por ano), com investimento estimado em R$6,3 bilhões ao longo de 8 anos. Engenharia detalhada da
fase 60mtpa e estudos conceituais das fases 84 e 130mtpa em execução.

A Companhia acredita que MRS Logística já possui a capacidade instalada necessária para suportar seu crescimento nos próximos
anos, sendo necessários apenas investimentos em aquisição de vagões e aumento de produtividade para redução do tempo de
transporte, tais como: aquisição de vagões com maior capacidade e mais leves, aumento do número de vagões em cada
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composição, atualizações tecnológicas; além de investimentos necessários em reforço e manutenção das vias e estruturas
existentes. A realização de todos esses investimentos é de responsabilidade da MRS Logística.
Capacidade de Produção de Minério de Ferro (Milhões de Toneladas)

Fonte: Estimativas da Companhia (não inclui volume de compras de minério, apenas produção própria)

O histórico recente da Companhia destaca-se pela entrega de projetos com cronograma acelerado e retornos expressivos, todos
“on-time, on-budget, on-quality”, o que revela a maturidade da Companhia nas competências críticas de desenvolvimento e
implantação de projetos de capital. Exemplo disso foi a transformação do rejeito da planta central em produto de alta qualidade
(66% teor ferro médio) por meio dos concentradores magnéticos CMAI I e II (em 2017 e 2018 totalizando um investimento de R$134
milhões), e da otimização da planta central em andamento, que contempla os projetos do CMAI III, Rebritagem e Espirais, (com
conclusão prevista para maio de 2021 e estimativa de investimento de R$317 milhões), além da iniciativa pioneira de implantação
das plantas de filtragem de rejeitos, as maiores do mundo, com etapas concluídas em agosto de 2018 e junho de 2019, com um
investimento total de R$250 milhões, com uma capacidade total de filtragem de 9 milhões de toneladas por ano, permitindo ter uma
operação independente de barragens de rejeitos.
O foco da Companhia na execução dos projetos está calcado em 3 pilares (i) sustentabilidade, 100% dos projetos são
independentes de barragens de rejeito; (ii) baixo risco de execução, todos os projetos fazem uso de tecnologias já consolidadas no
mercado e dominadas pela Companhia, e (iii) retorno, baixo investimento por tonelada para produção de produtos premium a custos
competitivos (manutenção dos patamares atuais de custos de operação).
Manter a eficiência na utilização de recursos e reservas
As minas de Casa de Pedra e Engenho são extremamente ricas em minério de ferro, com uma reserva atual estimada de 3,4
bilhões de toneladas em adição aos 2,5 bilhões de toneladas de recursos. Além disso, como resultado da inclusão da Serra do
Esmeril, estes níveis ainda contam com 2,0 bilhões de toneladas de potencial mineral, que juntos podem representar até 7,9 bilhões
de toneladas de recursos e potenciais minerais. A Companhia possui alto grau de conversibilidade de recursos em reservas, por
meio de sucessivas campanhas de sondagens. De acordo com o último processo de certificação em 2014, a Companhia converteu
cerca de 85% de recursos em reservas.
Há, ainda, oportunidade de incremento de reservas e recursos de áreas ainda inexploradas em decorrência da elevada riqueza
mineral dos arredores de suas minas.
Maximizar a rentabilidade dos projetos com baixa exposição ao risco
A infraestrutura integrada da Companhia garante, além da competitividade de custos, suporte para a expansão por vir, acomodando
adições de volumes de minério de ferro no sistema com capacidade ociosa na MRS e no terminal TECAR.
A Companhia acredita que, como uma das maiores empresas na região do Quadrilátero Ferrífero, com logística integrada e
competitiva, está bem posicionada para continuar suas operações no TECAR após o final da concessão atualmente previsto para
2047, em decorrência do fluxo e volumes no terminal, crescentes nos próximos anos.
Gerar maior eficiência em todas as unidades operacionais.
A Companhia acredita que continuará a se beneficiar de economias de escala por meio do tamanho de sua operação e integração
logística entre seus ativos. Além disso, a Companhia entende que seu crescimento aumentará sua eficiência operacional, diluindo
suas despesas e custos fixos. A Companhia acredita que a expansão de sua capacidade de produção através dos seus planos de
investimento e aproveitamento das excelentes perspectivas de crescimento do setor aumentará ainda mais sua capacidade e
competitividade operacional.
Manter uma estrutura de capital eficiente ao crescimento
A execução do plano de crescimento da Companhia exige investimentos expressivos. Portanto, a Companhia pretende manter
estrutura de capital eficiente, via (i) baixo índice de dívida líquida / EBITDA; (ii) manutenção de níveis de liquidez adequados às
necessidades de capital de giro da Companhia; (iii) controle rigoroso de processos e custos; e (iv) alto índice de pagamento de
dividendos, atendendo as diretrizes estabelecidas pelos itens anteriores.
A Companhia acredita que a manutenção de uma estrutura de capital eficiente, com níveis de dívida e caixa vistos como adequados
pela administração, permitirá executar o plano de crescimento da Companhia de maneira sustentável e eficiente no longo prazo,
posicionando-se estrategicamente para se beneficiar de oportunidades de mercado.
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Alinhar o crescimento com o comprometimento com a agenda ESG (Environmental, Social, Governance)
As iniciativas da Companhia e de seus acionistas corroboram o foco na agenda social, ambiental e de governança corporativa. A
Companhia possui padrões rígidos de conduta ambiental de acordo com a regulação IFC de sustentabilidade, e com histórico de
regiões protegidas, e gestão de resíduos e emissões.
Com foco de longo prazo em sustentabilidade, a Companhia possui um dos menores indicadores de emissões de CO2 dentre seus
comparáveis, 5,1 bilhões de toneladas, o equivalente a 0,30 (tco2/tCUe - toneladas de CO2 por tonelada de cobre equivalente). Os
níveis de reutilização de água nas minas chegam a 80%, com expectativa de atingir 95% com a entrada dos novos projetos. A
segurança de suas operações, colaboradores e terceiros é um dos focos da Companhia, que reduziu, na sua unidade de mineração, em
29% a taxa de frequência de acidentes nos últimos 3 anos. A Companhia tem atualmente 100% de sua energia elétrica consumida de
origem de fontes renováveis. Além disso, possui mais de 4.000 hectares de áreas preservadas e protegidas, o que representa mais de 3
vezes as áreas ocupadas pelas operações da Companhia, contribuindo com a proteção de espécies nativas da fauna e flora local,
incluindo espécies ameaçadas de extinção.
Por meio de constantes investimentos em monitoramento e segurança das suas barragens de rejeitos, a Companhia foi consagrada
com o nível 0 de emergência (o mais baixo risco) para suas barragens de rejeitos de acordo com a ANM (Agência Nacional de
Mineração), com certificados de estabilização renovados em setembro de 2020. Com monitoramento online e inspeções diária, a
Companhia tem protocolos assinados com a cidade de Congonhas para integrar seus programas de segurança de barragens com o
de outras empresas na região, elevando assim os níveis de segurança.
Além disso, a Companhia tem uma governança robusta com time de administração extremamente experiente, com mais de 30 anos
de indústria, e estrutura de conselheiros indicados e independentes, em cumprimento às melhores práticas da listagem do Nível 2.
Projetos de descaracterização de barragens de rejeitos em pleno andamento
A Companhia possui 5 barragens de rejeitos de minério de ferro sendo elas: (i) Casa de Pedra; (ii) B4; (iii) B5; (iv) Auxiliar do Vigia;
e (v) Vigia. Foram construídas pelo método montante as barragens B4, Auxiliar do Vigia e Vigia. Desde 2017, a Companhia vem
implementando um projeto de descaracterização de suas barragens a montante. Atualmente, todas as barragens da Companhia
encontram-se desativadas, sem realizar o recebimento de quaisquer rejeitos. A barragem B5 foi descaracterizada em 2020 e seu
processo foi confirmado pela ANM (Agência Nacional de Mineração) em janeiro de 2021. Ainda em 2020, a Companhia obteve a
licença para início da descaracterização da barragem B4 e deu início ao processo de descaracterização da barragem do Vigia. O
projeto da Companhia indica que será concluída a descaracterização da barragem do Auxiliar do Vigia em janeiro de 2021.
A partir do plano de descaracterização das barragens, todo o rejeito decorrente do processamento de minério da Companhia será
concentrado gerando produto que será disponibilizado ao mercado e o rejeito desse processo será filtrado e acondicionado em
pilhas de rejeito controladas por meio de técnicas de controle geotécnico ascendente em aterro ascendente com camadas de 0,5m
com controle de compactação e umidade.
Todas as barragens são auditadas por empresas independentes e especializadas, duas vezes ao ano, com o objetivo de avaliar o
seu estado de estabilidade e identificar ações que garantam a segurança das estruturas, de forma que a Companhia cumpre todos
os requisitos técnicos e regulamentares e as normas rigorosas da ANM.
Todas as cinco barragens de rejeitos da Companhia possuem certificados de estabilização em vigor, renovados em setembro de
2020.
Resumo do status das barragens de rejeito de minério de ferro
Nome da Barragem

Principal
Utilização

Substância

Altura
(m)

Capacidade Método de
Última
(m³)
Construção Certificação

Risco

Status

Descaracterização

B5
(Casa de Pedra)

Contenção de
rejeitos de
minério

Minério de
ferro

41

5.393.580

(Etapa única)
Downstream

Set-20

Baixo

Inativa

Finalizada

Auxiliar do
Vigia
(Pires)

Contenção de
rejeitos de
minério

Minério de
ferro

35

3.140.693

Upstream

Set-20

Baixo

Inativa

Jan-2021

Vigia
(Pires)

Contenção de
rejeitos de
minério

Minério de
ferro

30

812.901

Upstream

Set-20

Baixo

Inativa

Final de 2022

B4
(Casa de Pedra)

Contenção de
rejeitos de
minério

Minério de
ferro

65

13.001.821

Upstream

Set-20

Baixo

Inativa

Final de 2025

CdP
(Casa de Pedra)

Contenção de
rejeitos de
minério

Minério de
ferro

84

65.374.575

Downstream

Set-20

Baixo

Inativa

Processo
iniciará em
2027

O processo de descaracterização das barragens de rejeitos de minério de ferro da Companhia está em progresso, tendo a
Companhia sido consagrada com o nível 0 (nível de emergência), o mais baixo da escala, para suas barragens de acordo com a
ANM.
Cronograma da descaracterização
O cronograma da descaracterização está em conformidade com as regras e normas regulamentares da ANM:
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Segurança e Compromisso Ambiental – 100% de Independência de Barragens: Principais Medidas Adotadas pela
Companhia
Desde janeiro de 2020, a Companhia não utiliza barragens em suas operações

Pioneira no Brasil na implementação de iniciativas para
reduzir a utilização e o risco das barragens


R$331 milhões 1 investidos, nos últimos 3 anos, para
elevar o nível de confiabilidade, implementação do processo de
descaracterização e empilhamento à seco


100% dos resíduos do processo de produção são
filtrados à seco e depois empilhados, gerando um impacto
ambiental reduzido e maior segurança




Protocolo de Intenções assinado com a cidade de
Congonhas para um Plano Integrado de Segurança, que inclui a
implementação de um centro de operações de emergência e
outras ações


Projetos de recuperação em curso reduzem
quantidade de rejeitos e geram produtos de alta qualidade

Monitoramento online e inspeções diárias

a

Além das barragens de rejeito de minério de ferro, a Companhia possui estruturas de contenção de sedimentos (cascalho) que pela
classificação da ANM são classificadas como barragens ou diques.
Nome da
Barragem/Dique

Principal Utilização

Substância

Altura
(m)

Capacidade
(m³)

Método de
Construção

Última
Certificação Risco Status

Pilha da Vila II
(dique)

Contenção de
sedimentos

cascalho

28

18.556

(Etapa única)
Downstream

Set-20

Baixo

Ativa

Bichento IIIA
(dique)

Contenção de
sedimentos

cascalho

18,6

17.299

(Etapa única)
Downstream

Set-20

Baixo

Ativa

Esmeril IV (dique)

Contenção de
sedimentos

cascalho

38,55

282.079

(Etapa única)
Downstream

Set-20

Baixo

Ativa

Lagarto
(barragem)

Contenção de
sedimentos

cascalho

14

210.000

(Etapa única)
Downstream

Set-20

Baixo

Ativa

Poço Fundo
(barragem)

Contenção de
sedimentos

cascalho

5,45

12.000

(Etapa única)
Downstream

2018

Baixo

Ativa

Medidas Adotadas pela Companhia em Decorrência da pandemia do COVID-19
A pandemia da COVID-19 se disseminou significativamente em escala global a partir de março de 2020, quando a OMS
(Organização Mundial da Saúde) decretou pandemia mundial, estado que tem o potencial para causar interrupções operacionais
globais significativas, aumentando a volatilidade dos mercados e afetando economias globais e regionais.
Como todo o planeta, a Companhia também foi surpreendida por essa crise sem precedentes mas, por meio da imediata
constituição do Comitê de Gerenciamento de Pronta Resposta (Comitê de Crise) reagiu de forma rápida e diligente no sentido de,
com base em padrões éticos de conduta profissional e responsabilidade social, seguindo todas as recomendações de prevenção e
contenção da COVID-19 recomendadas pelos órgãos de saúde competentes se proteger, proteger seus colaboradores a sociedade
no entorno das suas operações, e a própria operação minerária contra os efeitos sociais e econômicos produzidos pelo Coronavírus.
Dentre as ações adotadas para a proteção dos seus mais de 9.000 empregados, foram implantadas medidas e processos
sanitários rígidos e tecnicamente validados para a indispensável proteção da saúde de cada um dos envolvidos. Entre elas
destacam-se:
(i)

Reforço na higienização dos ambientes;

(ii)

Disponibilização de álcool em gel 70%;

(iii)

Distribuição de máscaras de tecido para todos os colaboradores;

(iv)

Incremento, esclarecimento e incentivo ao distanciamento social;

1

Inclui projetos de filtragem de resíduos I e II.
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(v)

Ampliação da frota de transporte fretado em quase 100%, possibilitando a ocupação máxima de 50% em seus ônibus;

(vi)

Reforço nas publicações internas com informações de prevenção à Covid-19;

(vii)

Restrição de reuniões presenciais e viagens;

Além da adoção de protocolos médicos validados com:
(i)

Aferição de temperatura corpórea de todos os colaboradores no acesso às minas e escritórios;

(ii)

Testagem RT-PCR em mais de 970 colaboradores desde o início da pandemia, e afastamento imediato nos casos de
colaboradores sintomáticos e profissionais que tiveram contato com o caso suspeito, só retornando ao trabalho após
confirmação de teste negativo;

(iii)

Afastamento dos casos testados positivo por 14 dias, conforme protocolo do Ministério da Saúde e OMS;

(iv)

Afastamento dos colaboradores dos grupos de risco, conforme critérios da OMS e Ministério da Saúde, com implantação de
home-office;

Além disso, a gerência de Comunicação da Companhia vem sistematicamente divulgando materiais de reforço comportamental na
prevenção à COVID-19 através dos canais oficiais de comunicação da empresa (Comunicados digitais, e-mails marketing, TV CSN
e Alertas de Segurança).
Com todas essas medidas, a Companhia conseguiu conter de forma diligente e adequada a disseminação do vírus entre seus
colaboradores, tendo sido registrados desde o início da pandemia, na sua unidade de mineração, apenas 32 casos confirmados de
infecção pelo COVID-19, todos com evolução benigna.
No entanto, o prazo e os efeitos gerais da pandemia são atualmente imprevisíveis, não sendo possível prever o resultado na
economia global e as consequências para as transações e resultados financeiros da Companhia. Como resultado do planejamento e
ações para enfrentamento ao COVID-19, não houve quaisquer paralisações nas unidades de negócio ou impactos nas operações,
além da Companhia ter conseguido preservar a saúde de seus colaboradores, dependentes e sociedade.
Abaixo são apresentados os potenciais efeitos econômicos na Companhia em relação ao Covid-19:
a) Efeitos operacionais
O orçamento de investimentos da Companhia para 2020 passou por uma revisão considerando os efeitos adversos da
desaceleração econômica global e, consequentemente, em suas operações. Nesse sentido, a revisão reduziu o montante de
investimentos e prioriza a execução de projetos de investimentos correntes fundamentais para a manutenção das condições de
capacidade operacional, meio-ambiente e segurança.
No Brasil, a pandemia causou uma forte desvalorização do Real frente ao dólar americano, que até 30 de setembro de 2020,
beneficiou as receitas da Companhia. Nenhum outro efeito foi observado na situação financeira e resultados da Companhia.
A Companhia não sofreu quaisquer impactos em sua logística ferroviária e marítima., bem como no fornecimento de suprimentos
que pudessem acarretar interrupção das atividades operacionais.
b) Recuperabilidade de ativos e passivos financeiros e não financeiros
Até o momento a pandemia não causou impactos significativos no valor justo dos ativos e passivos da Companhia.
Não há impactos relevantes nos ativos financeiros da Companhia. A Companhia não experimentou inadimplência de clientes.
O portfólio de investimentos e a natureza do parque industrial da Companhia têm característica de longo prazo. O contexto
operacional e econômico de longo prazo o qual a Companhia se insere permite maior flexibilização nas estratégias e planos para
mitigar os riscos e efeitos da pandemia em seus negócios e, consequentemente, assegurar a manutenção da recuperabilidade
esperada de seus ativos não financeiros, sejam investimentos, imobilizado e créditos fiscais. A administração realizou testes
estressando diversas premissas utilizadas nas projeções dos negócios, especialmente para 2020 e 2021, e não foi identificada a
necessidade de reconhecimento de perdas por impairment (teste de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis) nas
demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2020.
Conforme orientações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Companhia avaliou eventuais efeitos que tenham relação com
a continuidade dos negócios e suas estimativas contábeis. A Companhia considera não haver riscos de continuidade nem de
necessidade de ajustes de estimativas contábeis que possam produzir efeitos significativos nos negócios da Companhia e
consequentemente em sua posição patrimonial e financeira. Até o presente momento, a Companhia mantém todas as suas
previsões de produção e vendas de médio e longo prazos.
Liquidez
A pandemia não impactou negativamente os fluxos de caixa. A sólida estrutura de capital da Companhia e o relacionamento com
instituições financeiras nas diferentes jurisdições em que opera permitiram à Companhia manter forte liquidez ao longo da
pandemia.
Adicionalmente a Companhia mantém discussões com instituições financeiras e possui a expectativa de obter novas linhas e/ou
limites de crédito nos próximos meses, permitindo uma maior tranquilidade no desenvolvimento de seus projetos frente ao atual
cenário, ainda que as perspectivas de margens consolidadas tenham melhorado como resultado do aumento no preço do minério de
ferro e desvalorização cambial no Brasil
Custos operacionais
O custo dos produtos vendidos em questão contém os valores associados diretamente à produção dos minérios produzidos pela
Companhia em suas unidades industriais. Esses custos estão associados a salários, depreciação e amortização das máquinas e
equipamentos de exploração e beneficiamento, entre outros. À medida que a produção é maior, os custos variáveis da operação
devem aumentar, acompanhando esse aumento de produção. O efeito contrário deve ocorrer caso a produção diminua.
Eventos Recentes
Em 17 de dezembro de 2020, a Companhia contratou um instrumento derivativo com trava do índice PLATTS para um volume
limitado de 1,24Mt de suas vendas de minério de ferro a serem realizadas em janeiro e fevereiro de 2021.
Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 foi deliberado o pagamento de juros
sobre o capital próprio no montante de R$404.940.915,82, os quais foram pagos em 12 de janeiro de 2021.
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Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de janeiro de 2021 foi deliberado o pagamento de
dividendos no valor de R$1.068.207.491,56, a serem pagos até 31 de janeiro de 2021.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, §3º, inciso IV da Instrução CVM
400. Para mais informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, a partir da página 111 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do nosso
Formulário de Referência.
Além das reservas provadas e prováveis certificadas por empresa de certificação de reservas minerais, a Companhia
também divulga análises internas sobre valor aproximado de recursos e reservas, com base em resultados de sondagens
realizadas de forma independente. As reservas minerais estimadas da Companhia podem diferir significativamente das
quantidades de minerais recuperáveis; a estimativa da Companhia quanto à expectativa de vida da mina pode revelar-se
imprecisa; as flutuações no preço de mercado e alterações nos custos operacionais e de capital podem tornar a
exploração de certas reservas minerais economicamente inviáveis; a Companhia pode enfrentar crescentes custos de
extração ou de investimentos ao longo do tempo na medida em que suas reservas se esgotem
A Companhia possui reservas provadas e prováveis de 3,02 bilhões de toneladas, certificadas pela Snowden em fevereiro de
2015,considerando as minas de Casa de Pedra e Engenho, com depletion de 224Mt. Adicionalmente, sem prejuízo de análises e
campanhas de perfuração que são constantemente realizadas pela Companhia, as quais poderão aumentar ou diminuir o valor
aproximado de recursos e reservas, as análises internas não-auditadas da Companhia indicam recursos minerais que totalizariam
aproximadamente 5,9 bilhões de toneladas, sendo 3,4 bilhões de toneladas de reservas. Para maiores informações, vide seção 7.1
do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
As reservas de minério declaradas da Companhia são quantidades estimadas de minério e minerais, que podem ser
economicamente exploradas e processadas conforme as condições atuais e previstas para extração de seu conteúdo mineral.
Quando as reservas de minério são descobertas, podem ser necessários anos, desde as fases iniciais de perfuração, para que a
extração seja possível, período durante o qual a viabilidade econômica da extração pode mudar. Há várias incertezas inerentes à
estimativa de quantidades de reservas e à projeção das possíveis taxas futuras de produção mineral, incluindo diversos fatores que
estão além do controle da Companhia. Tempo e despesas de capital substanciais são necessários para:
•

estabelecer reservas minerais por meio de perfuração;

•

determinar os processos de mineração adequado para otimizar a recuperação do metal contido no minério;

•

obter licenças ambientais e outras;

•

construir instalações de mineração, processamento e infraestrutura necessária para ativos greenfield; e

•

obter o minério ou extrair os minerais do minério.

A estimativa das reservas envolve a avaliação de depósitos minerais que não podem ser mensurados de maneira exata e a precisão
de qualquer estimativa de reserva depende da qualidade dos dados disponíveis e da interpretação sobre questões geológicas e de
engenharia. Consequentemente, não se pode garantir que a quantidade indicada de minério será recuperada ou que será
recuperada na velocidade prevista pela Companhia. Estimativas de diferentes engenheiros e geólogos podem variar e os resultados
de exploração e produção da Companhia após a data da estimativa podem levar a uma revisão delas. Estimativas de reservas e de
expectativa de vida da mina podem necessitar de revisão com base na produção real e em outros fatores. Por exemplo, flutuações
nos preços e mercado de minerais e metais, taxas de recuperação reduzida, custos operacionais e de capital mais elevados em
função da inflação, taxas de câmbio ou outros fatores, podem tornar economicamente inviável a exploração de reservas
confirmadas e prováveis e, em última análise, resultar em ajuste das reservas.
Se um projeto de mineração não for economicamente viável, a Companhia pode incorrer em perdas substanciais e seu resultado
operacional poderá ser adversamente afetado. Além disso, possíveis mudanças ou complicações envolvendo processos
tecnológicos que surgem durante a vida de um projeto podem resultar em atrasos e aumento de custos, o que pode tornar a
exploração de uma reserva de minério economicamente inviável.
Além disso, as reservas são gradualmente reduzidas no decurso das atividades de exploração da Companhia. Conforme as
atividades de mineração progridem, as distâncias entre o britador primário e os depósitos de estéril tornam-se cada vez maiores e
as cavas tornam-se cada vez mais íngremes. Adicionalmente, para alguns tipos de reservas, o grau de mineralização se reduz e a
dureza aumenta conforme a profundidade.
Como resultado, ao longo do tempo, a Companhia pode experimentar um aumento dos custos de extração por unidade em relação
a cada mina, ou pode ter que realizar investimentos adicionais, incluindo a adaptação ou construção de plantas de processamento e
a expansão ou a construção de barragens de rejeito. Os programas de exploração da Companhia também podem não resultar na
expansão ou substituição das reservas esgotadas pela produção atual. Se não forem descobertas novas reservas, aumentarem as
reservas existentes ou forem desenvolvidas novas operações, a Companhia poderá não ser capaz de sustentar seu nível atual de
produção, afetando adversamente os resultados da Companhia.
O rompimento de uma barragem ou estrutura similar pode causar danos graves, e a descaracterização das barragens a
montante pode ser longa e dispendiosa.
A Companhia possui barragens e estruturas similares localizadas no Estado de Minas Gerais. O rompimento de qualquer uma
dessas estruturas poderia causar perda de vidas e graves danos pessoais, patrimoniais e ambientais, além de afetar adversamente
os negócios e reputação da Companhia. A Companhia possui, na data do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, três
barragens construídas usando o método de alteamento "a montante", que apresentam riscos específicos de estabilidade.
As leis e os regulamentos aprovados recentemente exigem que a Companhia descaracterize todas as suas barragens a montante
de acordo com um cronograma definido. A descaracterização consiste na drenagem e manutenção dos rejeitos da barragem,
eliminando totalmente a condição da estrutura como um barramento, seguida de plantio de vegetação sobre a estrutura, de forma
que ela não ofereça mais risco de segurança, e tenha totalmente eliminada a condição de liquefação.
A descaracterização de cada barragem a montante exigirá gastos significativos. De acordo com o plano de descaracterização, a
Companhia estima que os custos para a conclusão do processo de descaracterização remanescentes sejam da ordem de R$368
milhões. Das três barragens construídas pelo método montante, duas estão em processo de descaracterização, sendo elas:
(i) Auxiliar do Vigia (Pires), com conclusão prevista para outubro de 2020 e (ii) Vigia (Pires) com conclusão prevista para 2022. No
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caso da barragem B4, em função da quantidade de rejeito nela contida, o prazo legal estabelecido para a total descaracterização é
de setembro de 2025. Para mais informações, veja a Seção 7 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
Qualquer acidente ou falha no processo de descaracterização poderá resultar em impactos ambientais significativos, danos à
população local, incluindo mortes, atrasos ou suspensões na produção, sujeitando a Companhia à responsabilização na esfera civil,
além de danos reputacionais, penalidades administrativas e sanções criminais.
A Companhia pode enfrentar situações de conflito de interesses nas operações com partes relacionadas
Além dos contratos de fornecimento de minério de ferro celebrados com acionistas da Companhia mencionados no Formulário de
Referência anexo a este Prospecto (vide o fator de risco "A Companhia negocia parte de sua produção de minério de ferro com suas
partes relacionadas. Eventual não observância de condições comutativas, bem como a diminuição do volume e/ou interrupção de
tais vendas para partes relacionadas poderão afetar negativamente os resultados da Companhia" do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto), a Companhia possui outros contratos com seus acionistas, controladas, coligadas ou sociedades sob
controle comum ("Partes Relacionadas"), envolvendo, por exemplo, prestação de serviços de desembarque de granéis sólidos para
atender às importações de carvão e coque, realizadas pela Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN"), acionista controladora da
Companhia, compartilhamento de custos administrativos e operacionais, prestação de serviços relacionados às atividades da
Companhia, marketing e desenvolvimento negócios ("Contratos com Partes Relacionadas"), de forma que poderão surgir situações
em que ocorram conflitos de interesses no relacionamento entre a Companhia e tais Partes Relacionadas.
A Companhia não adota política formalizada para o tratamento de transações realizadas com Partes Relacionadas formalmente
aprovada pelos órgãos sociais, o que pode comprometer a eficácia dos controles internos existentes. Adicionalmente, no relatório do
auditor independente referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, foi indicada ênfase em razão da Companhia manter Contratos com Partes Relacionadas.
Caso os Contratos com Partes Relacionadas não observem condições comutativas, os resultados da Companhia poderão ser
afetados adversamente. Ademais, caso descumpridas as regras atinentes aplicáveis a transações com partes relacionadas, as
operações e os administradores da Companhia envolvidos poderão estar sujeitos a questionamentos e penalidades pelos órgãos
competentes.
Para maiores informações acerca das transações com partes relacionadas, vide seção 16 do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto.
Os projetos da Companhia estão sujeitos a riscos que podem resultar em maiores custos e/ou atrasos, bem como impedir
que sua implementação seja bem-sucedida.
A Companhia busca aumentar a sua capacidade de produção de minério de ferro, assim como sua capacidade logística, para
exploração do potencial de suas reservas e recursos. A realização de oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia tem
como objetivo financiar parte do seu plano de negócios. A Companhia também espera financiar os investimentos por meio de
recursos próprios, captação de recursos via agentes públicos e privados e eventuais parcerias estratégicas. Estes projetos estão
sujeitos a vários riscos que podem afetar adversamente suas perspectivas de crescimento e rentabilidade, incluindo:
(i)

atrasos, problemas de disponibilidade ou de desempenho ou custos mais altos do que o esperado para obter os equipamentos,
materiais ou serviços necessários para a construção e operação de um projeto;

(ii)

os esforços para desenvolver projetos de acordo com o cronograma podem ser dificultados pela falta de infraestrutura,
incluindo indisponibilidade de áreas de rejeito de resíduos líquidos e sólidos e falhas no fornecimento confiável de energia e
abastecimento de água;

(iii)

custos de remediação ambiental;

(iv) a Companhia pode não conseguir obter, perder, sofrer atrasos ou incorrer em custos maiores do que o esperado para obter ou
renovar as licenças, autorizações, concessões e/ou aprovações regulatórias necessárias à construção ou continuidade de um
projeto;
(v)

mudanças nas condições de mercado, legislação ou regulamentação podem fazer com que um projeto seja menos rentável do
que o esperado ou mesmo inviável economicamente, impactando a decisão da Companhia quanto à realização dos
respectivos investimentos e/ou quanto ao momento de sua realização; e

(vi) situações adversas e inesperadas, como a pandemia da COVID-19 ou outros estados de emergência e de calamidade pública
podem impactar a decisão da Companhia quanto à realização de investimentos ou sua postergação, bem como a própria
capacidade da Companhia de implementar a realização de investimentos.
Qualquer dos fatores descritos acima pode afetar a Companhia substancial e adversamente.
As atividades da Companhia e de suas controladas dependem de autorizações, concessões, permissões e licenças.
Alterações legislativas e de regulamentação podem afetar adversamente a Companhia
As atividades da Companhia, de suas controladas e das suas joint-ventures, dependem de autorizações, permissões, licenças e
concessões de agências reguladoras governamentais, incluindo licenças ambientais para seus projetos de infraestrutura e
concessões, tais como os terminais portuários que opera e as ferrovias em que detém participação societária. É possível que a
Companhia, suas controladas e suas joint-ventures tenham de obter diversas autorizações e licenças de órgãos públicos e agências
reguladoras em relação ao planejamento, realização de investimentos, manutenção, operação e fechamento das minas da
Companhia, e à infraestrutura logística relacionada, que podem estar sujeitas a datas de vencimento fixas ou a uma revisão ou
renovação periódica. Não há garantia de que tais licenças, autorizações ou suas renovações serão concedidas quando e tal como
solicitadas, e não há garantia de que novas condições não serão impostas pela legislação para a renovação. Os encargos
financeiros devidos pelas autorizações de pesquisa e concessões de lavra podem aumentar substancialmente com o passar do
tempo, desde a emissão original de cada licença de exploração individual. Caso isso aconteça, os custos para manter ou renovar as
concessões de lavra podem ter impacto negativo na lucratividade dos projetos da Companhia ou mesmo torná-los inviáveis,
inclusive do ponto de vista econômico.
Além disso, as autorizações, permissões, licenças e concessões necessárias para o desenvolvimento das atividades da Companhia,
de suas controladas e de suas joint-ventures, inclusive de natureza ambiental, podem prever determinadas obrigações e requerer
que certos níveis de desempenho ou prazos de conclusão sejam alcançados.
Caso a Companhia, suas controladas ou suas joint-ventures, não alcancem tais níveis de desempenho ou não cumpram os prazos e
as obrigações previstos nos contratos, licenças, autorizações, concessões e na legislação vigente, poderão perder, não obter ou
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ainda não conseguir renovar suas autorizações, permissões, licenças e concessões ou, nos termos da nova lei das concessões,
negociar a rescisão contratual amigável e posterior relicitação de concessões.
As concessões de mineração podem ter sua caducidade declarada no caso de (i) caracterização formal do abandono da jazida ou
mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de pesquisa ou lavra, apesar de advertência e multa;
(iii) prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de substância não compreendida no Decreto de Lavra,
apesar de advertência e multa; e (v) não atendimento de repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 (um) ano, de infrações com multas.
A Companhia é obrigada a explorar a respectiva concessão, pagar encargos financeiros aplicáveis, cumprir todas as normas
ambientais e de segurança, fornecer informações aos órgãos do governo e permitir inspeções dos mesmos.
A Companhia não pode garantir que ela, suas controladas ou suas joint-ventures, que atuam como concessionárias de serviços
públicos, cumpram com seus compromissos e obrigações previstos na legislação ambiental, nos Contratos de Concessão ou em
Termos de Ajustamento de Conduta ("TAC") celebrados junto a órgãos e agências reguladoras no prazo e nas condições ali
definidos. Além disso, a Companhia, suas controladas ou suas joint-ventures, estão expostas à supervisão, fiscalização e aplicação
de medidas administrativas ou penalidades pelos órgãos governamentais de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas
(TCU) e as agências reguladoras. Uma violação relevante dessas obrigações pode resultar na declaração de caducidade,
revogação ou rescisão antecipada da concessão, autorização, permissão e/ou licença, na restrição ao acesso a financiamentos
públicos ou na amortização antecipada de um financiamento público antes que o projeto comece a operar, na aceleração de dívidas
ou evento de descumprimento do contrato de financiamento relacionado ou não à concessão, autorização, permissão e/ou licença
afetada, além da imposição de penalidades, tais como multas ou fechamento de instalações.
Caso seja declarada a rescisão do contrato de concessão em razão da quebra de contrato por parte do governo, se houver direito a
qualquer indenização a ser paga pelas autoridades concedentes pelos investimentos em relação às concessões, autorizações,
permissões ou licenças, essa indenização poderá ser insuficiente para cobrir custos, despesas ou perdas e poderá ser paga muito
tempo depois dos eventos que afetam tais concessões, permissões ou licenças.
Além disso, caso as leis e regulamentos aplicáveis a essas autorizações, concessões, permissões ou licenças sejam alterados no
futuro, modificações nas tecnologias utilizadas pela Companhia e em suas operações poderão ser exigidas, forçando-a a arcar com
gastos inesperados e gastos já realizados pela Companhia podem não gerar o retorno esperado.
Diante dos acidentes recentes, envolvendo outras mineradoras, relacionados ao rompimento de barragens de mineração alteadas
pelo método a montante, o Governo Federal, o Governo Estadual de Minas Gerais e outras autoridades impuseram e ainda podem
impor requisitos de licenciamento e padrões ambientais, de saúde e segurança mais rigorosos, além da realocação de pessoas que
moram próximo às barragens, bem como outras medidas que podem afetar adversamente a Companhia. A Agência Nacional de
Mineração (ANM) já havia determinado que todas as barragens do Brasil alteadas pelo método a montante fossem
descaracterizadas ou adaptadas a outros métodos até 2022 (para as barragens com volume menor ou igual a 12 milhões de metros
cúbicos); até 2025 (para barragens com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos) e até 2027 (para as barragens
com volume maior a 30 milhões de metros cúbicos). Recentemente, foi publicada a Lei Federal 14.066/2020, que unifica este prazo
para fevereiro de 2022, permitindo, contudo, a prorrogação do referido prazo em razão de inviabilidade técnica para a execução da
descaracterização da barragem no período previsto, desde que a decisão, para cada estrutura, seja referendada pela autoridade
licenciadora do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação similar também foi aprovada pelo Estado de
Minas Gerais e seus órgãos ambientais, exigindo o descomissionamento de barragens alteadas a montante até 2022. Além disso,
novos ou mais rigorosos requisitos de licenciamento ambiental para os projetos, as operações e especialmente para as barragens
da Companhia, poderão ser impostos. Adicionalmente, os órgãos ambientais intensificaram a frequência das inspeções de
barragens de rejeitos, incluindo as da Companhia.
Como resultado, o valor e o cronograma para investimentos ambientais podem variar substancialmente em relação àqueles
atualmente previstos e a Companhia poderá ser impactada com atrasos na obtenção de licenças ambientais e outras licenças
operacionais, ou mesmo pela impossibilidade de obter e/ou renovar uma autorização, permissão e/ou licença e, dessa forma, a
Companhia poderá estar exposta a responsabilidades civis, penalidades administrativas, sanções criminais e ordens de fechamento,
pelo descumprimento de suas obrigações. Essas alterações e custos adicionais podem ter impacto negativo na lucratividade dos
projetos da Companhia ou mesmo torná-los inviáveis, inclusive do ponto de vista econômico.
As atividades da Companhia também estão sujeitas à regulamentação governamental relativa a tributos e royalties que podem ter
impactos financeiros significativos nas operações da Companhia. Nos países em que a Companhia opera, as entidades
governamentais podem impor novos tributos ou royalties, aumentar os já existentes, ou alterar as suas bases de cálculo de forma
desfavorável para a Companhia.

22

SUMÁRIO DA OFERTA
Este sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Riscos Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, a partir das páginas 20 e 111, respectivamente, deste Prospecto, na seção do
Formulário de Referência e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
incorporados por referência a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da
Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Segue abaixo um resumo dos termos da Oferta:
Acionistas Vendedores

A CSN, a JBMF e a Posco.

Ações

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução
CVM 400, até a data da disponibilização do Anúncio de
Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem
considerar as Ações Suplementares, poderá, a critério dos
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou
seja, em até 106.787.764 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a
serem por eles alienadas na proporção indicada na página 44
deste Prospecto, nas mesmas condições e no mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares).

Ações em Circulação
no Mercado após a
Oferta (Free Float)

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias
de emissão da Companhia em circulação no mercado. Após
a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e
o exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se
que 1.166.255.322 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de 20,86% de seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Considerando as Ações
Adicionais e o exercício da Opção de Ações Suplementares,
estima-se que 1.340.197.280 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de 23,97% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Para mais informações,
ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do
Capital Social” na página 44 deste Prospecto.
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De acordo com o disposto no Regulamento do Nível 2, o
percentual mínimo de ações em circulação que deve ser
mantido pelas sociedades que aderirem ao Nível 2 é de 25%
do total do capital social de tais sociedades. Considerando
que, após a Oferta, as Ações em circulação corresponderão
a aproximadamente 20,86% sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares, podendo
atingir o percentual de até 23,97% das Ações em circulação
no caso de colocação da totalidade das Ações Adicionais e
Ações Suplementares (vide seção “Informações Sobre a
Oferta – Principais acionistas, Administradores e Acionistas
Vendedores”, na página 44 deste Prospecto), o percentual de
Ações em circulação ficará abaixo do percentual estipulado
pelo Regulamento do Nível 2.
Não é possível assegurar que a B3 venha a apreciar e
conceder a Solicitação de Dispensa de Requisito em
prazo suficiente para garantir o ingresso das Ações no
Nível 2, o que poderia impactar a realização da Oferta.
Caso a B3 defira a Solicitação de Dispensa de Requisito,
o percentual de free float abaixo do mínimo requerido
pelo Regulamento do Nível 2 poderá promover redução
da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais
informações, vide o fator de risco “A Oferta será
cancelada caso não haja o deferimento do pedido de
dispensa do percentual mínimo de Ações em circulação
pela B3 até a data de aprovação do Preço por Ação, e
caso o deferimento seja concedido, o percentual de free
float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do
Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário.”, constante da página 111 deste Prospecto.
Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações
Adicionais, poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em
até 80.090.823 ações ordinárias de emissão da Companhia e
de titularidade da CSN, a serem por ela alienadas nas
mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela
CSN ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para
prestação de serviços de estabilização do preço das Ações.

Agente Estabilizador ou XP

XP Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
CSN Mineração S.A., a ser divulgado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelas Instituições Participantes da
Oferta, na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta.
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Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN
Mineração S.A., a ser divulgado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelas Instituições Participantes da
Oferta, na forma do artigo 52 da Instrução CVM 400,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio de Retificação da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
CSN Mineração S.A., a ser eventualmente divulgado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelas Instituições
Participantes da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, em caso de revogação, suspensão, cancelamento
ou qualquer modificação na Oferta.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta e a submissão do pedido de registro
da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” e do pedido de listagem e de admissão à
negociação das ações de emissão da Companhia no
segmento do Nível 2 da B3 foram aprovados em
(i) Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 15 de outubro de 2020; (ii) Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 15 de outubro de
2020; e (iii) Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 21 de janeiro de 2021.
A participação da CSN na Oferta, mediante a alienação das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade, foi aprovada por meio de reunião do Conselho de
Administração da CSN realizada em 21 de janeiro de 2021. A
fixação do Preço por Ação será aprovada em reunião do
Conselho de Administração da CSN a ser realizada entre a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão
dos registros da Oferta pela CVM.
A participação da JBMF na Oferta, mediante a alienação das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade, foi aprovada por meio de reunião dos sócios
quotistas da JBMF realizada em 12 de novembro de 2020,
cuja ata foi arquivada na JUCESP em 23 de novembro de
2020 sob nº 473.162/20-9, não sendo necessária a sua
publicação. Não será necessária uma nova aprovação da
JBMF para a fixação do Preço por Ação.
A participação da Posco na Oferta, mediante a alienação das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade, foi aprovada por meio de reunião do Comitê
Financeiro e de Transações com Partes Relacionadas em 5 de
novembro de 2020.Não será necessária qualquer aprovação
societária da Posco para fixação do Preço por Ação.
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Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização de preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um período de
até 30 dias contados da data de início de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador, de
realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim,
o Agente Estabilizador poderá escolher livremente as datas em
que realizará as operações de compra e venda das ações de
emissão da Companhia no âmbito das atividades de
estabilização, não estando obrigado a realizá-las em todos os
dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu
exclusivo critério.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN
Mineração S.A., divulgado pela Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e pelas Instituições Participantes da Oferta em
22 de janeiro de 2021 e a ser divulgado novamente em 2 de
fevereiro de 2021, informando acerca de determinados
termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao
recebimento de Pedidos de Reserva, em conformidade com
o artigo 53 da Instrução CVM 400.

Comunicado de Modificação da Comunicado de Modificação da Oferta Pública de
Oferta
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da CSN Mineração S.A., divulgado em 26 de janeiro
de 2021 para informar a alteração do cronograma da Oferta e
do Prospecto Preliminar, conforme cronograma constante da
seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma da Oferta”,
na página [•] deste Prospecto.
Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição, com
Garantia Firme de Liquidação, de Ações Ordinárias de
Emissão da CSN Mineração S.A., a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores
da Oferta, com a interveniência e anuência da B3.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de
Colocação Internacional.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
CSN Mineração S.A., a ser celebrado entre a CSN, na
qualidade de doadora, e o Agente Estabilizador.
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Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A., a
ser celebrado entre a CSN, o Agente Estabilizador e a
Companhia e os demais Coordenadores da Oferta, na
qualidade de intervenientes anuentes, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM 476.

Coordenadores da Oferta

Morgan Stanley, XP, Bank of America, Bradesco BBI, BTG
Pactual, UB BB, Caixa, Citi, Fibra, J.P. Morgan, Banco Safra
e Santander, considerados em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Cronograma da
Oferta” na página 74 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações Suplementares), que deverá ser realizada dentro do
prazo de até 2 dias úteis, contados da data de divulgação do
Anúncio de Início.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações
Suplementares, caso haja o exercício da Opção de Ações
Suplementares, que ocorrerá no prazo de até 2 dias úteis
contados da data de eventual exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes
da Oferta Primária para fazer frente à parte dos recursos
necessários à execução de seus projetos de expansão, tais
como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de
Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra, descritos na
Seção 10.8 do Formulário de Referência.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária
serão integralmente repassados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações adicionais, ver seção “Destinação dos
Recursos” na página 136 deste Prospecto.

Direitos, vantagens e restrições As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos,
das Ações
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos na Lei das
Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2,
conforme vigentes nesta data, dentre eles a participação de
forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados
pela Companhia a partir da divulgação do Anúncio de Início.
Para informações adicionais, ver página 83 deste Prospecto.
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Disponibilização de anúncios e
avisos da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como
todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas
na rede mundial de computadores da Companhia, da CSN,
dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3. Para
informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 86 deste Prospecto.

Escriturador

Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Osasco,
Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, 4º andar do Prédio
Vermelho, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o
n.º 60.746.948.0001-12.

Evento de Fixação de Preço em Ocorrerá caso o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20%
Valor Inferior à Faixa Indicada
do preço inicialmente indicado, considerando um Preço por
Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor
máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante
desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do
Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE,
hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva, sem quaisquer ônus.
Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa
deste Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado
do Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35, podendo, no
entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa.

Fatores de Risco

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que
devem ser cuidadosamente analisados antes da decisão
de investimento nas Ações, ver seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 20 e 111 deste Prospecto,
respectivamente, além de outras informações incluídas
neste Prospecto, e a seção 4 do Formulário de
Referência, na página 543 deste Prospecto.
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Inadequação da Oferta

O investimento em Ações representa um investimento de
risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às
Ações, à Companhia ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de investir nas Ações ou, com relação à
qual o investimento em Ações seria, no entendimento da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores
da Oferta, inadequado. Recomenda-se que os interessados
em participar da Oferta consultem seus advogados,
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos
inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas
Ações.

Informações Adicionais

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador
Líder protocolaram junto à CVM o pedido de registro da
Oferta em 19 de outubro de 2020, estando a presente Oferta
sujeita à prévia aprovação e registro da CVM. Para descrição
completa das condições aplicáveis à Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta”, na página 44 deste Prospecto.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
no item “Informações Sobre a Oferta - Informações
Adicionais” na página 83 deste Prospecto.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado
de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de
colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores
Não Institucionais no âmbito da Oferta Não-Institucional.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.
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Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações
isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com
o Securities Act e com os regulamentos expedidos ao amparo
do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e
valores mobiliários; e (ii) investidores nos demais países,
exceto no Brasil e nos Estados Unidos, que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados
Unidos (non U.S. persons), em conformidade com os
procedimentos previstos no Regulamento S, editado pela SEC
no âmbito do Securities Act, e cujos investimentos respeitem a
legislação aplicável nos seus respectivos países de domicílio.
Em ambos os casos, apenas serão considerados Investidores
Estrangeiros, os investidores que invistam no Brasil, de acordo
com os mecanismos de investimento da Lei 4.131, ou da
Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de outro país que não o
Brasil, inclusive perante a SEC.

Investidores Institucionais

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros
considerados em conjunto.

Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de
investimento registrados na B3, que não sejam considerados
Investidores Não Institucionais, além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, que apresentem
intenções específicas ou globais de investimento, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3,
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados ou
profissionais, nos termos da regulamentação da CVM, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil.

Investidores Não Institucionais

Investidores de Varejo e Investidores do Segmento Private,
em conjunto.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor,
que não sejam considerados investidores qualificados, nos
termos da regulamentação da CVM, ou Investidores
Institucionais, e que realizem Pedido de Reserva da Oferta
Institucional em valor mínimo de R$3.000,00 e valor máximo
de R$1.000.000,00 durante o Período de Reserva.
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Investidores de Varejo Lock-up

Investidores de Varejo que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de
Varejo.

Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Investidores da Oferta de Varejo que não concordarem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da
Oferta de Varejo.

Investidores do Segmento
Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor,
que sejam considerados investidores qualificados, nos
termos da regulamentação da CVM, e que realizem Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional em valor superior a
R$1.000.000,00 e igual ou inferior a R$10.000.000,00
durante o Período de Reserva.

Investidores do Segmento
Private Lock-up

Investidores da Oferta do Segmento Private que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com
o Lock-up da Oferta do Segmento Private.

Investidores do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Investidores da Oferta do Segmento Private que não
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com
o Lock-up da Oferta do Segmento Private.

Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up que indicarem no Pedido
de Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta de
Varejo, e subscreverem/adquirirem Ações destinadas à
Oferta de Varejo Lock-up, participando, assim, do Lock-up da
Oferta de Varejo, não poderão, pelo prazo de 40 dias
corridos contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou
a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição
para a sua alocação prioritária, cada Investidor de Varejo
Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida
pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para
este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do prazo de 40 dias corridos de Lock-up da
Oferta de Varejo.
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Lock-up da Oferta do Segmento Como condição para participação na Oferta do Segmento
Private
Private, os Investidores do Segmento Private deverão indicar
no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up
da Oferta do Segmento Private, com o que, ao
subscreverem/adquirirem Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private, estarão concordando em participar do
Lock-up da Oferta do Segmento Private, não poderão, pelo
prazo de 50 dias corridos contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender,
alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia, ceder
ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações.
Dessa forma, como condição para a participação na Oferta
do Segmento Private, cada Investidor do Segmento Private,
ao realizar seu Pedido de Reserva e indicar que está de
acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida
pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para
este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do prazo de 50 dias corridos de Lock-up da
Oferta do Segmento Private.
Listagem na B3

As Ações serão listadas no Nível 2 sob o código “CMIN3”, a
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de 161.189.078 novas Ações,
a ser realizada no Brasil em mercado de balcão nãoorganizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, por
intermédio das Instituições Participantes da Oferta, incluindo
esforços de colocação de Ações no exterior, a serem
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados nos termos da Lei 4.131 ou da Resolução
CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, inicialmente, 372.749.743
ações ordinárias da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a ser realizada no Brasil em mercado de
balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução
CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes da
Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior,
a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional
para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados nos termos da Lei 4.131 ou da Resolução
CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
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Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo Lock-up

O montante de, no mínimo, 8% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, conforme o caso) será alocado aos
Investidores de Varejo Lock-up que concordarem em seus
Pedidos de Reserva com o Lock-up da Oferta de Varejo, os
quais terão prioridade de alocação sobre os Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária, observado o percentual
mínimo da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária.

Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária

Após atendidos os Pedidos de Reserva enviados pelos
Investidores de Varejo Lock-up e observado o Percentual
Mínimo do Varejo, as Ações serão alocadas aos Investidores
de Varejo Sem Alocação Prioritária, observado que serão
alocados aos Investidores de Varejo Sem Alocação
Prioritária, no mínimo, 2% do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e Ações Suplementares, conforme o
caso) .

Oferta do Segmento Private

Oferta do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, consideradas em conjunto.

Oferta do Segmento Private
Lock-up

O montante de, no mínimo, 0,8% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, conforme o caso), serão destinadas aos
Investidores do Segmento Private que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta do
Segmento Private, os quais terão prioridade de alocação
sobre os Investidores do Semento Private Sem Alocação
Prioritária, observado o percentual mínimo da Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária.

Oferta do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária

Após atendidos os Pedidos de Reserva dos Investidores do
Segmento Private Lock-up, as Ações serão alocadas aos
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária o
mínimo de 0,2% do total das Ações (considerando as Ações
Adicionais e Ações Suplementares, conforme o caso).

Offering Memorandum

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Oferta Não Institucional

A oferta aos Investidores Não Institucionais, à qual será
assegurado o montante de, no mínimo, 11% e, a exclusivo
critério e discricionariedade conjunta da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o
montante de, no máximo, 20%, do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, conforme o caso), a ser realizada pelas
Instituições Consorciadas. A Oferta Não Institucional
compreenderá a Oferta de Varejo e a Oferta do Segmento
Private.
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Oferta Institucional

Após o atendimento aos Pedidos de Reserva da Oferta Não
Institucional, as Ações remanescentes serão destinadas à
colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados
valores mínimo ou máximo de investimento e sob a condição
de que cada Investidor Institucional assuma a obrigação de
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar
da Oferta Institucional, para, então, apresentar suas intenções
de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pela Companhia e pela CSN ao
Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM 400, para colocação das Ações Suplementares, nas
mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas. O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais
Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para
reserva de Ações no âmbito da Oferta Não-Institucional, por
Investidores Não Institucionais, inclusive os que sejam
Pessoas Vinculadas, junto a uma única Instituição
Consorciada.

Percentual Mínimo do Varejo

10% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais,
e as Ações Suplementares, conforme o caso).

Período de Colocação

Prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para que as Instituições
Participantes da Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 2 de fevereiro de 2021,
inclusive, e 11 de fevereiro de 2021, inclusive, para
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não
Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 2 de fevereiro de 2021,
inclusive, e 3 de fevereiro de 2021, inclusive, data esta que
antecederá em pelo menos 7 dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional pelos
Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles que realizarem seus
Pedidos de Reserva da Oferta Não Institucional no Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus
Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de excesso
de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente
ofertada
(sem
considerar
as
Ações
Suplementares e as Ações Adicionais).
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da
CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à
emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional; (iii) empregados, funcionários,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agente de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta;
(iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas
às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos
na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes
e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em
até seis meses contados da data de divulgação do Anúncio
de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução
CVM 400; ou (ii) na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de
subscrição/aquisição por Ação estará situado entre R$8,50 e
R$11,35, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo
dessa faixa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo dessa faixa indicativa, os Pedidos de
Reserva
serão
normalmente
considerados
e
processados, observada a condição de eficácia indicada
na seção “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da
Oferta – Oferta Não-Institucional”, na página 51 deste
Prospecto.
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O Preço por Ação será fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
de demanda (por volume e preço) coletada junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding. A escolha do critério de fixação do Preço por
Ação é justificável, na medida em que reflete o valor pelo qual
os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, a
emissão de Ações neste critério de determinação de preço
não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações.
Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. Os
Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço
por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de
intenções de investimento, até o limite máximo de 20% das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a
colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de
investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente o processo de fixação do
Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores
Institucionais
que
sejam
Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das
Ações no mercado secundário.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores
Institucionais
que
sejam
Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a fixação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas poderá causar uma
redução na liquidez das Ações no mercado secundário”
na página 114 deste Prospecto.

36

Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.

Rateio da Oferta de Varejo Lock Caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up
up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao total de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá Rateio da
Oferta de Varejo Lock-up, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Rateio da Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores do Segmento Private: (a) seja igual ou
inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Lock-up, não haverá Rateio da Oferta do
Segmento Private Lock-up, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private Lock-up e as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta do
Segmento Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de
Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up,
será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio da Oferta Varejo Sem
Alocação Prioritária

Caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva de
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja
igual ou inferior ao total de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação
Prioritária, de modo que as Ações destinadas à Oferta Não
Institucional remanescentes, se houver, a exclusivo critério
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores, poderão
ser destinadas aos demais Investidores Não Institucionais
que apresentaram seus respectivos Pedido de Reserva; ou
(b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio proporcional
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
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Rateio da Oferta do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Caso o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de
Reserva de Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária: (a) seja igual ou inferior ao total de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, de modo que as
Ações destinadas à Oferta Não Institucional remanescentes,
se houver, a exclusivo critério dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores, poderão ser destinadas aos demais
Investidores Não Institucionais que apresentaram seus
respectivos Pedido de Reserva; ou (b) exceda o total de
Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.

Regime de Distribuição da
Oferta

A Oferta será realizada em regime de garantia firme de
liquidação de forma individual e não solidária com relação às
Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar
as Ações Suplementares), na proporção e até o limite
individual de garantia firme prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Colocação.

Restrição à Negociação de
Ações (Lock-up)

Conforme previsto no Regulamento do Nível 2, nos 6 meses
subsequentes à Oferta, a contar do início de vigência do
Contrato de Participação no Nível 2, o acionista controlador e
os administradores não poderão vender e/ou ofertar à venda
quaisquer das ações e derivativos destas de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após
esse período inicial de 6 meses, o acionista controlador e os
administradores não poderão, por mais 6 meses, vender e/ou
ofertar à venda mais do que 40% das ações e derivativos
destas de que eram titulares imediatamente após a
efetivação da Oferta.
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Além disso, a Companhia, seus administradores e os
Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, a celebrar acordos de restrição à venda de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumentos
de Lock-up”), por meio dos quais, pelo período de 180 dias,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início e
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional e/ou nos respectivos Instrumentos de Lock-up,
estes não poderão, direta ou indiretamente, (i) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, empenhar, emprestar ou de
outro modo dispor dos valores mobiliários sujeitos ao
Lock-up; (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer
outro arranjo que transfira a outros, no todo ou em parte,
quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos valores mobiliários sujeitos ao Lock-up;
(iii) celebrar qualquer contrato de hedge ou qualquer outro
arranjo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer
dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos
valores mobiliários sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação
especificada nos itens (i) a (iii).
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses
de: (i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o
respectivo donatário declare por escrito estar vinculado e de
acordo com os termos do Instrumento de Lock-up; (ii)
transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do Instrumento de Lock-up e/ou de
familiares imediatos do mesmo, desde que, antes de tal
transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de
acordo com os termos do Instrumento de Lock-up; (iii)
transferências
a
quaisquer
coligadas
(sociedades
pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme
definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do
Instrumento de Lock-up, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo beneficiário declare por escrito
estar vinculado e de acordo com os termos do Instrumento
de Lock-up; (iv) plano de opção de compra de ações de
empregados, ou a emissão de ações ordinárias em função do
exercício da opção de compra, de acordo, em qualquer caso,
com os termos do plano em vigor na presente data; e (v)
transferências realizadas para fins de empréstimo de ações
pelo signatário do Instrumento de Lock-up para um
Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por
tal Coordenador da Oferta, de um determinado número de
ações ordinárias de emissão da Companhia para fins de
realização das atividades de estabilização do preço das
Ações, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato
de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um
volume substancial das ações poderá prejudicar o valor de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão,
a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou
venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelos
Acionistas Vendedores, após a conclusão da Oferta e o
período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço
de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia” constante da seção
“Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às
Ações” na página 111 deste Prospecto.
Termo de Aceitação

Documento específico para aceitação da Oferta celebrado,
em caráter irrevogável e irretratável, pelos Investidores
Institucionais no âmbito da Oferta Institucional.

Valor Total da Oferta

R$5.302.012.492,53, sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares e com base no preço de R$9,93 por
Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.

Valor Máximo do Pedido de
Reserva na Oferta de Varejo

Valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(um milhão de reais), inclusive, por Investidor da Oferta de
Varejo.

Valor Mínimo do Pedido de
Reserva na Oferta de Varejo

Valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00,
inclusive, por Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Máximo do Pedido de
Valor
máximo
de
pedido
de
investimento
de
Reserva na Oferta do Segmento R$10.000.000,00, inclusive, por Investidor da Oferta de
Private
Segmento Private.
Valor Mínimo do Pedido de
Valor mínimo de pedido de investimento superior a
Reserva na Oferta do Segmento R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta de Segmento
Private
Private.
Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock up

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer
valores mobiliários conversíveis, exercíveis em ou
permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia
sujeitas à restrição à negociação de ações (Lock-up).

Veracidade das Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador
Líder prestam declarações de veracidade a respeito das
informações constantes neste Prospecto, nos termos do
artigo 56 da Instrução CVM 400, que se encontram anexas a
este Prospecto a partir da página 46.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES, DOS
COORDENADORES DA OFERTA, DOS CONSULTORES E DOS AUDITORES
Companhia
CSN Mineração S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, parte, Sala Congonhas,
CEP 04538-132 – São Paulo, SP
At.: Departamento de Relações com Investidores
Telefone: +55 (11) 3049-7585
www.ri.csnmineracao.com.br
Acionistas Vendedores
Japão Brasil Minério de Ferro Participações
Ltda.
Av. Paulista, n° 37, 19° andar
CEP 01311-900 – São Paulo, São Paulo
At.: Sr. Makoto Oishi
Telefone: +55 (11) 3170-8580
E-mail: jbmf-all@jbmf.com.br

Companhia Siderúrgica Nacional
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 19º e 20º
andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Departamento de Relações com
Investidores
Telefone: +55 (11) 3049-7593
E-mail: invrel@csn.com.br
POSCO
POSCO 6261, Donghaean-ro, Nam-gu,
Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
37859, República da Coreia
At.: Srs. Tae-Bong Chung e Moojin Park
Telefone: +822 3457 1875 / +822 3457 5143

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º andar
e 8º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
www.morganstanley.com.br

Agente Estabilizador
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
www.merrill-lynch-brasil.com.br

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
n° 1.309, 10° andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,
14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440,
7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. João Auler
Telefone: +55 (11) 2767-6663
www. ubs.com/br/pt/ubsbb-investmentbank/public-offers.html
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Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 750, 13º andar
CEP 01310-100, São Paulo, SP
At.: Samuel de Freitas Junior
Tel.: +55 (11) 3236-8236
http://www.caixa.gov.br/

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 16º andar
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com/

Banco Fibra S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360,
7º andar
CEP 04543-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Pedro Horowicz
Telefone: +55 (11) 3847-6700
http://bancofibra.com.br

Banco J.P. Morgan S.A.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º
(parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte),
14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905
At.: Marcelo Porto
Tel.: 55 11 4950-3700
Email: marcelo.porto@jpmorgan.com
www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan

Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Telefone: +55 (11) 3175-4184
https://www.safra.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e
2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Telefone: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Consultores Legais Locais da
Companhia e dos Acionistas Vendedores

Consultores Legais Externos da
Companhia e dos Acionistas Vendedores

Pinheiro Guimarães
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 14º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Francisco J. Pinheiro Guimarães / Ivie
Moura Alves / Mariana Silveira Martins Jost
Telefone: (11) 4501-5000
www.pinheiroguimaraes.com.br

Milbank LLP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 5º Andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Tobias Stirnberg / Fabiana Sakai
Tel.: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Consultores Legais
Locais dos Coordenadores da Oferta

Consultores Legais
Externos dos Coordenadores da Oferta

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Eliana Ambrósio Chimenti / Alessandra de
Souza Pinto
Tel.: +55 (11) 3150-7000
www.machadomeyer.com.br

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Rua Professor Atílio Innocenti 165
CEP 04538-000, São Paulo, SP
At.: Juan Giráldez
Tel.: +55 (11) 2196-7200
http://www.clearygottlieb.com/
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Auditores Independentes da Companhia
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 – 12º
CEP 04571-010, São Paulo, SP
At.: Nelson F. Barreto Filho
Tel.: +55 (11) 3886-5100
https://www.grantthornton.com.br/
Declarações de Veracidade das Informações
As declarações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, nos termos do
artigo 56 da Instrução CVM 400, encontram-se anexas ao presente Prospecto, a partir da página 199.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$6.103.872.721,36, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 5.430.057.060 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado, independentemente de
reforma estatutária, no valor de até R$1.800.000.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias
e/ou preferenciais, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço, condições e
prazo de subscrição e integralização para cada emissão, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta, considerando
os efeitos da eventual colocação das Ações, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares:
Antes da Oferta
Quantidade
Valor
(R$)
Ações ordinárias...............................
Total .................................................
(1)
(2)

5.430.057.060
5.430.057.060

6.103.872.721,36
6.103.872.721,36

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
5.591.246.138
5.591.246.138

7.704.480.265,90
7.704.480.265,90

Com base no Preço por Ação de R$9,93 que é o preço médio da Faixa Indicativa, que é meramente indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares não impactam a composição do
capital social, uma vez que são ações apenas de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Principais Acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos membros
da administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Ações Ordinárias

Composição Atual
Quantidade

CSN ..................................................
JBMF ................................................
China Steel Corporation ...................
POSCO ............................................
Ações em circulação.........................
Total .................................................

4.752.584.400
545.353.980
22.366.860
109.751.820
0
5.430.057.060

%

87,524%
10,043%
0,412%
2,021%
0%
100,00%

Composição Após a Oferta
Quantidade
%
4.424.990.816
507.762.966
22.366.860
102.186.675
533.938.821
5.591.246.138

79,14%
9,08%
0,40%
1,83%
9,55%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Ações Ordinárias
CSN ..................................................
JBMF ................................................
China Steel Corporation ...................
POSCO ............................................
Ações em circulação........................
Total .................................................

Composição Atual
Quantidade
4.752.584.400
545.353.980
22.366.860
109.751.820
0
5.430.057.060

%

87,524%
10,043%
0,412%
2,021%
0%
100,00%
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Composição Após a Oferta
Quantidade
%
4.344.899.993
507.762.966
22.366.860
102.186.675
614.029.644
5.591.246.138

77,71%
9,08%
0,40%
1,83%
10,98%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Ações Ordinárias
CSN ..................................................
JBMF ................................................
China Steel Corporation ...................
POSCO ............................................
Ações em circulação........................
Total .................................................

Composição Atual
Quantidade
4.752.584.400
545.353.980
22.366.860
109.751.820
0
5.430.057.060

%

87,524%
10,043%
0,412%
2,021%
0%
100,00%

Composição Após a Oferta
Quantidade
%
4.331.139.681
496.993.649
22.366.860
100.019.363
640.726.585
5.591.246.138

77,46%
8,89%
0,40%
1,79%
11,46%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Ações Ordinárias
CSN ..................................................
JBMF ................................................
China Steel Corporation ...................
POSCO ............................................
Ações em circulação........................
Total .................................................

Composição Atual
Quantidade
4.752.584.400
545.353.980
22.366.860
109.751.820
0
5.430.057.060

%

87,524%
10,043%
0,412%
2,021%
0%
100,00%

Composição Após a Oferta
Quantidade
%
4.251.048.858
496.993.649
22.366.860
100.019.363
720.817.408
5.591.246.138

76,03%
8,89%
0,40%
1,79%
12,89%
100,00%

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção 15 do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
Identificação dos Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas Pelos Acionistas
Vendedores e Recursos Líquidos da Oferta Secundária
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, sociedade por ações, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 19º e 20º andares, Itaim
Bibi, CEP 04538-132, na cidade de, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 33.042.730/0001-04, neste ato representada nos termos de seu estatuto social.
JAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 37, 19º andar, Bela Vista,
CEP 01311-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.460.425/0001-89, neste ato representada nos
termos de seu contrato social.
POSCO, sociedade existente e devidamente constituída de acordo com as leis da Coreia, com
sede no POSCO 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 37859, República
da Coreia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.732.776/0001-10, neste ato representada nos termos
de seus documentos societários.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores,
sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares:

Companhia ...............................
CSN..........................................
JBMF ........................................
POSCO ....................................
Total da Oferta ........................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

161.189.078
327.593.584
37.591.014
7.565.145
533.938.821

1.600.607.544,54
3.253.004.289,12
373.278.769,02
75.121.889,85
5.302.012.492,53

Comissões(1)
e Despesas(2)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)

39.126.568,73
79.519.115,32
9.124.733,58
1.836.341,33
129.606.758,96

1.561.480.976
3.173.485.174
364.154.035
73.285.549
5.172.405.734

Com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores,
considerando a colocação da quantidade máxima de Ações Adicionais, sem considerar as
Ações Suplementares:

Companhia ............................
CSN .......................................
JBMF .....................................
POSCO .................................
Total da Oferta .....................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Comissões(1)
e Despesas(2)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)

161.189.078
421.444.719
48.360.331
9.732.457
640.726.585

1.600.607.544,54
4.184.946.059,67
480.218.086,83
96.643.298,01
6.362.414.989,05

38.751.684,38
101.320.095,25
11.626.372,62
2.339.793,16
154.037.945,41

1.561.855.860
4.083.625.964
468.591.714
94.303.505
6.208.377.044

Com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores,
mas sem considerar as Ações Adicionais e considerando a colocação da quantidade máxima de
Ações Suplementares:

Companhia ............................
CSN .......................................
JBMF .....................................
CSN .......................................
Total da Oferta .....................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Comissões(1)
e Despesas(2)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)

161.189.078
407.684.407
37.591.014
7.565.145
614.029.644

1.600.607.544,54
4.048.306.161,51
373.278.769,02
75.121.889,85
6.097.314.364,92

37.215.131,78
94.125.663,59
8.678.966,07
1.746.631,17
141.766.392,61

1.563.392.413
3.954.180.498
364.599.803
73.375.259
5.955.547.972

Com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores,
considerando a colocação da quantidade máxima de Ações Adicionais e Ações Suplementares:

Companhia ............................
CSN .......................................
JBMF .....................................
POSCO .................................
Total da Oferta .....................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

161.189.078
501.535.542
48.360.331
9.732.457
720.817.408

1.600.607.544,54
4.980.247.932,06
480.218.086,83
96.643.298,01
7.157.716.861,44

Comissões(1)
e Despesas(2)
(R$)
38.543.415
119.926.815
11.563.887
2.327.218
172.361.335

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)
1.562.064.129
4.860.321.117
468.654.200
94.316.080
6.985.355.526

Com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da faixa indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler a seção 15 do Formulário de Referência.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta será realizada em conformidade com a Lei do Mercado de Capitais, a Instrução CVM 400,
o Código ANBIMA, o Regulamento do Nível 2 e demais normativos aplicáveis. A Oferta será
coordenada pelos Coordenadores da Oferta e contará com a participação das Instituições
Consorciadas, sendo que essas últimas participarão da Oferta para efetuar, exclusivamente,
esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais. Simultaneamente,
serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, junto a
(i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados
nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act, editada pela SEC, em
operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o Securities Act e com
os regulamentos expedidos ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários, e
(ii) investidores nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, que sejam considerados
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos
Estados Unidos (non U.S. persons), em conformidade com os procedimentos previstos no
Regulamento S, editada pela SEC no âmbito do Securities Act, e cujos investimentos respeitem a
legislação aplicável nos seus respectivos países de domicílio. Em ambos os casos, apenas serão
considerados Investidores Estrangeiros os investidores que invistam no Brasil de acordo com os
mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, ou da Resolução CMN nº 4.373 e da Resolução CVM 13,
sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação
das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil,
inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM no Brasil, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações
Suplementares, poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 106.787.764 ações
ordinárias de emissão da Companhia, e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem por
eles alienadas na proporção indicada na página 44 deste Prospecto, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares).
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem
considerar as Ações Adicionais, poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 80.090.823
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da CSN, a serem por ela alienadas
nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser
outorgada pela CSN ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das
Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato
de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias, contados da data de início de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção
de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações, no momento
em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido no item 7 abaixo), seja tomada em comum
acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de Liquidação
de forma individual e não solidária a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de acordo com
os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e neste Prospecto.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Aprovações Societárias
A realização da Oferta e a submissão do pedido de registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” e do pedido de listagem e de admissão à negociação das ações de
emissão da Companhia no segmento do Nível 2 da B3 foram aprovados em (i) Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 20 de outubro de 2020 sob nº 8058292 e
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Hoje em Dia” (“Antigos
Jornais de Publicação da Companhia”) em 16 de outubro de 2020; (ii) Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na
JUCEMG em 26 de outubro de 2020 sob nº 8058266 e publicada nos Antigos Jornais de Publicação
da Companhia em 16 de outubro de 2020; e (iii) Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 21 de janeiro de 2021, cuja ata será arquivada na JUCEMG e publicada no
DOEMG e no jornal “Folha de São Paulo – Edição Regional/MG”.
No âmbito da Oferta Primária, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social e com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações e do artigo 6º, § 2º, do estatuto social da Companhia serão aprovados em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 7 abaixo) e a concessão dos registros da
Oferta pela CVM, cuja ata será publicada no jornal “Folha de São Paulo – Edição Regional/MG” na
data de disponibilização do Anúncio de Início e registrada na JUCEMG e publicada no DOEMG.
A participação da CSN na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio de reunião do Conselho de Administração da
CSN realizada em 21 de janeiro de 2021, cuja ata será arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (“JUCESP”) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal
“Folha do Estado de São Paulo”. A fixação do Preço por Ação será aprovada em reunião do
Conselho de Administração da CSN a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
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A participação da JBMF na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio de reunião dos sócios quotistas da JBMF
realizada em 12 de novembro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 23 de novembro de
2020 sob nº 473.162/20-9, não sendo necessária a sua publicação. Não será necessária uma nova
aprovação da JBMF para a fixação do Preço por Ação.
A participação da Posco na Oferta, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade, foi aprovada por meio de reunião do Comitê Financeiro e de
Transações com Partes Relacionadas em 5 de novembro de 2020. Não será necessária qualquer
aprovação societária da Posco para fixação do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, incluindo o Formulário de
Referência, bem como eventuais aditamentos e/ou suplementos, e a nova divulgação do Aviso ao
Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas, o encerramento do Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas e do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
a assinatura e cumprimento das condições suspensivas dispostas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional, a concessão do registro da Companhia como emissora de
valores mobiliários categoria “A” e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a
disponibilização do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, incluindo o
Formulário de Referência, bem como eventuais aditamentos e/ou suplementos, as Instituições
Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações, em regime de garantia firme de
liquidação, de forma individual e não solidária (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares, que não serão objeto de garantia firme de liquidação),
observado que a garantia firme de liquidação será prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, na proporção e até os respectivos limites individuais nele
previstos, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, (i) uma Oferta Não Institucional
destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional destinada a
Investidores Institucionais, conforme descritas adiante, observado o disposto na Instrução
CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Nível 2.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Nível 2, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, que em hipótese alguma
poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio,
pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória,
de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo
Coordenador Líder.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados abaixo, a partir da disponibilização do
Anúncio de Início até a disponibilização do Anúncio de Encerramento.
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Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, por parte dos Investidores Não Institucionais e
dos Investidores Institucionais, até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados serão integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham
sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do
comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que o regime de distribuição da
Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será admitida distribuição parcial no
âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações”, na página 116 deste Propecto.
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta Não Institucional e Investidores
Institucionais.
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400, e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2 e no Plano de Distribuição, por meio:
(a) da Oferta Não Institucional, à qual será assegurado o montante de, no mínimo, 11% do total
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme o caso) e,
a exclusivo critério e discricionariedade conjunta da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 20%, do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme o caso), realizada
pelas Instituições Consorciadas, compreendendo (1) a Oferta de Varejo, sendo assegurada
aos Investidores de Varejo, desde que haja demanda, prioridade na subscrição/aquisição do
Percentual Mínimo do Varejo; e (2) a Oferta do Segmento Private; e
(b) da Oferta Institucional, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da instituição a que forem vinculadas. As demais
Pessoas Vinculadas poderão fazer seus pedidos junto a uma única Instituição Participante da
Oferta de sua preferência.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% da quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
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Os Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no item 4.2
abaixo), não serão cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares).
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap),
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400; são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 116
deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a
fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário” na página 114 deste
Prospecto.
1.1. Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente (i) junto a Investidores Não Institucionais
que realizarem solicitação de reserva antecipada, mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva, durante Período de Reserva; e (ii) junto a Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas e que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados, na
eventualidade de haver excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação
CVM 860, o Pedido de Reserva será o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Não
Institucional aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que
vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por
meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de
subscrição e de contrato de compra e venda.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 11% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e Ações Suplementares, conforme o caso) e, a exclusivo
critério e discricionariedade conjunta da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 20% do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme o caso) será destinado prioritariamente à
colocação pública junto a Investidores Não Institucionais. A Oferta Não Institucional compreenderá:
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(i) uma oferta aos Investidores de Varejo de, no mínimo, 10% do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e Ações Suplementares, conforme o caso), as quais serão:
(a) inicialmente destinadas ao atendimento dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Lock-up, os quais terão prioridade de alocação sobre os Investidores de Varejo
Sem Alocação Prioritária, observado o percentual mínimo da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária indicado no item (b) abaixo, será alocado aos Investidores de Varejo Lock-up o
mínimo de 8% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e Ações
Suplementares, conforme o caso), sendo certo que (1) caso haja demanda de até 8% do
total das ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, tais pedidos
serão atendidos; e (2) caso haja demanda superior a 8% do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) a alocação, observado o limite do item (1),
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, já considerada a alocação do montante das Ações referentes à Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária, nos termos do item (b)(1) abaixo e observado o Rateio da Oferta de
Varejo Lock-up, se for o caso; e
(b) após atendidos os Pedidos de Reserva enviados pelos Investidores de Varejo Lock-up e
observado o Percentual Mínimo do Varejo, serão alocadas aos Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária o mínimo de 2% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais
e Ações Suplementares, conforme o caso), sendo certo que (1) caso haja demanda de até
2% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos; e (2) caso haja demanda superior a 2% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, observado o
limite do item (1), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e
dos Coordenadores da Oferta, observado o Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária; e
(ii) uma oferta aos Investidores do Segmento Private de, no mínimo, 1% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme o caso), as quais
serão:
(a) inicialmente destinadas ao atendimento dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private Lock-up, os quais terão prioridade de alocação sobre os Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, sendo que, observado o percentual mínimo da
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária indicado no item (b) abaixo, será alocado
aos Investidores do Segmento Private Lock-up, o mínimo de 0,8% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e Ações Suplementares, conforme o caso), sendo certo
que (1) caso haja demanda de até 0,8% do total das ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, tais pedidos serão atendidos; e (2) caso haja
demanda superior a 0,8% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares) a alocação, observado o limite do item (1), será definida a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, já considerada
a alocação do montante das Ações referentes à Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária, nos termos do item (b)(1) abaixo e observado o Rateio da Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, se for o caso; e
(b) após atendidos os Pedidos de Reserva enviados pelos Investidores do Segmento Private
Lock-up, serão alocadas aos Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária o
mínimo de 0,2% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e Ações
Suplementares, conforme o caso), sendo certo que (1) caso haja demanda de até 0,2% do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos; e (2) caso haja demanda superior a 0,2% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, observado o
limite do item (1), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e
dos Coordenadores da Oferta, observado o Rateio da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária.
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Os Investidores Não Institucionais interessados deverão realizar reservas de Ações junto a uma
única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional, nos termos da Deliberação CVM 47, celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nos itens abaixo, durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados o Valor Mínimo do Pedido de Reserva na
Oferta de Varejo, o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo, o Valor Mínimo do
Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na
Oferta do Segmento Private.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados que (i) leiam cuidadosamente
os termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem como as informações
constantes deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, em especial as seções
em especial as seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relacionados
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas
páginas 20 e 111, e na seção 4 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; (ii)
verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional, se esta, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de
recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva
da Oferta Não Institucional; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional
ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada instituição; e (iv) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da
Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais interessados na realização do
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional deverão ler cuidadosamente os termos e
condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações
constantes deste Prospecto.
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4° do artigo 45, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20, da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27, da Instrução CVM 400;
e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando
um Preço por Ação que seja resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa
Indicativa (conforme definido no item 7 abaixo), sendo que o valor resultante dessa aplicação de
20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos dos parágrafos 1º e 2º
do artigo 4º, do Anexo II do Código ANBIMA e do item 19 do Ofício Circular nº 1/2020-CVM/SRE,
de 05 de março de 2020, os Investidores Não Institucionais poderão desistir de seus respectivos
Pedidos de Reserva, sem qualquer ônus, nos termos abaixo descritos.
1.1.1.

Oferta de Varejo Lock-up

Os Investidores de Varejo que desejarem subscrever/adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo
Lock-up deverão preencher Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, em caráter irrevogável
e irretratável, com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo do Pedido de
Reserva na Oferta de Varejo e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo.
Os Investidores de Varejo Lock-up que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Procedimento da Oferta de Varejo Lock-up. Os Investidores de Varejo Lock-up deverão observar,
além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante os Períodos de Reserva, cada um dos Investidores de Varejo interessados em
participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional com uma
única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (c),
(e), (f), (i), (k) e (l) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional;
(b) os Investidores de Varejo Lock-up que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo e decidirem por participar do Lock-up da Oferta de Varejo deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional que estão de
acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados um Investidor de
Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem do Lock-up da Oferta de Varejo;
(c) os Investidores de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo Lock-up
poderão estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, um preço máximo por
Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, sem
necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor
superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional será automaticamente cancelado;
(d) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva
que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem
como as informações constantes do Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada
de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, se
essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional; e (c) entrem
em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ou, se for o caso, para a realização do cadastro
na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Consorciada;
(e) os Investidores de Varejo Lock-up deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores de Varejo Lock-up que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional a sua
condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional ser cancelado pela Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo do Pedido
de Reserva na Oferta de Varejo e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo;
(f) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e Ações Suplementares), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores de Varejo Lock-up que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(g) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Lock-up
(conforme abaixo definido), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o
total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de
Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio da Oferta de Varejo Lock-up,
os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada,
no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(h) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional por meio do seu respectivo
endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data
de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do
Rateio da Oferta de Varejo Lock-up), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento,
sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional;
(i) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) acima
à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional, caso o Investidor de Varejo não tenha estipulado um preço máximo por Ação
como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles
alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor de Varejo;
(j) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao
respectivo Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação, desde que
tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
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(k) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo
4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (d) na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional (1) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da
alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor
de Varejo for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a
modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos
mesmos veículos utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a
disponibilização do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, nos termos deste inciso, o
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será considerado válido e o Investidor de Varejo
deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva
da Oferta Não Institucional nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e
que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional; e
(l) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional comunicará ao respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que
poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o
Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional que estão de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo, e
subscreverem/adquirirem Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, participando, assim, do
Lock-up da Oferta de Varejo, não poderão, pelo prazo de 40 dias corridos contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a sua alocação prioritária, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional, estará autorizando seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária
gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas
na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 40 dias corridos de Lock-up
da Oferta de Varejo.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de restrição a ele
aplicável, e tendo em vista a impossibilidade de as Ações destinadas à Oferta de Varejo
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma
direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da
Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores do Segmento Private Lock-up, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 119 deste Prospecto.
1.1.2.

Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária

Os Investidores de Varejo que desejarem subscrever/adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária deverão preencher Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional com
uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo do Pedido de Reserva na Oferta de
Varejo e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo.
Os Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que aderirem à Oferta Não Institucional
não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária. Os Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o
procedimento abaixo:
(a) durante os Períodos de Reserva, cada um dos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária
interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo
disposto nos incisos (b), (d), (e), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional;
(b) os Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que decidirem participar diretamente da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária poderão estipular, no Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que,
caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional será automaticamente cancelado;
(c) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária
interessados na realização de Pedidos de Reserva que: (a) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do
Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o
seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a
manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada
de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ou,
se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
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(d) os Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária deverão realizar seus Pedidos de Reserva
nos Períodos de Reserva, sendo que os Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que
sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional ser cancelado pela Instituição Consorciada, observados o Valor
Mínimo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na
Oferta de Varejo;
(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e Ações Suplementares), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham
sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(f) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária objeto dos
Pedidos de Reserva de Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja igual ou
inferior ao total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá
Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo
Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações destinadas à Oferta Não Institucional
remanescentes, se houver, a exclusivo critério dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores, poderão ser destinadas aos demais Investidores Não Institucionais que
apresentaram seus respectivos Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional; ou (b) exceda o
total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo
de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(g) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária pela
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por
fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional;
(h) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária que tenha realizado Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional deverá efetuar o
pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do
valor indicado na alínea (g) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, caso o Investidor da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária não tenha estipulado um preço máximo por Ação como condição de
eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas, sob pena de,
em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional automaticamente
cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha
recebido o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional deverá garantir a liquidação por
parte do respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária;
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(i) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao
respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária que tenha realizado Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (h) acima;
(j) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo
4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (d) na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, o Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária poderá desistir do
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional devendo, para tanto, informar sua
decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a
modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos
mesmos veículos utilizados para disponibilização deste do Aviso ao Mercado e do Anúncio de
Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima,
após a disponibilização do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária está ciente de que aos
termos da Oferta foram alterados e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, nos termos deste inciso, o
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será considerado válido e o Investidor da Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária deverá efetuar o pagamento do valor do investimento.
Caso o Investidor da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária já tenha efetuado o pagamento
nos termos da alínea (h) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham
sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional; e
(k) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação da
Oferta ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão
cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante
disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o
pagamento nos termos da alínea (h) acima, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que
tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta.
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1.1.3.

Oferta do Segmento Private Lock-up

Os Investidores do Segmento Private que desejarem subscrever/adquirir Ações no âmbito da
Oferta do Segmento Private Lock-up deverão preencher Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo do Pedido de
Reserva na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do
Segmento Private.
Os Investidores do Segmento Private Lock-up que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do
Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private Lock-up. Os Investidores do Segmento Private Lock-up
deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante os Períodos de Reserva, cada um dos Investidores do Segmento Private Lock-up

interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo
disposto nas alíneas (c), (e), (f), (i), (k) e (l), observadas as condições do Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional;
(b) o Investidor do Segmento Private Lock-up que tenha interesse em participar diretamente da

Oferta do Segmento Private Lock-up, deverá, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva
da Oferta Não Institucional que está de acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private,
sob pena de ser considerado um Investidor do Segmento Private Sem Alocação Prioritária e
não participar da Oferta do Segmento Private Lock-up;
(c) os Investidores do Segmento Private Lock-up que realizarem Pedido de Reserva da Oferta

Não Institucional poderão estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, um
preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação
seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor do Segmento Private do
Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será
automaticamente cancelado;
(d) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por

Investidores do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados na realização de
Pedidos de Reserva que: (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar;
(b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a
manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada
de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ou,
se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(e) os Investidores do Segmento Private Lock-up deverão realizar seus Pedidos de Reserva nos

Períodos de Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private Lock-up que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional ser cancelado pela Instituição Consorciada, observados o Valor
Mínimo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo do Pedido de
Reserva na Oferta do Segmento Private;

60

(f)

caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private Lock-up que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva
que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;

(g) caso o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de

Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá Rateio da
Oferta do Segmento Private Lock-up (conforme abaixo definido), sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private
Lock-up e as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio
da Oferta do Segmento Private Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e
que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação
(conforme definido abaixo);
(h) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão

informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, por meio do seu
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência do Rateio da Oferta do Segmento Private Lock-up), o Preço por Ação e o
valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional;
(i)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha realizado
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea
(b) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional, caso o Investidor do Segmento Private não tenha estipulado um preço
máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de
Ações a eles alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor do Segmento Private;

(j)

na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao
respectivo Investidor do Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação, desde
que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
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(k) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto

Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e
20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da
Instrução CVM 400; e/ou (d) na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor do Segmento Private poderá desistir do respectivo
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, devendo, para tanto, informar sua decisão à
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor do Segmento Private for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas
(b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente
divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para
disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27
da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a disponibilização do anúncio de
retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor do
Segmento Private está ciente de que os termos da Oferta foram alterados e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor do Segmento Private não informe sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional nos termos deste
inciso, o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será considerado válido e o Investidor
do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor
do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional; e
(l)

caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional comunicará ao respectivo Investidor do Segmento Private o cancelamento da
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (i)
acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo
de 3 dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
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Lock-up da Oferta do Segmento Private. Como condição para participação na Oferta do Segmento
Private Lock-up, os Investidores do Segmento Private deverão indicar no Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional que estão de acordo com o Lock-up da Oferta do Segmento Private, com o
que, ao subscreverem/adquirirem Ações destinadas à Oferta do Segmento Private, estarão
concordando em participar do Lock-up da Oferta do Segmento Private, não poderão, pelo prazo de
50 dias corridos contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender,
alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor do Segmento Private Lock-up, ao realizar seu Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional e indicar que está de acordo com o Lock-up da Oferta do
Segmento Private, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela
B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 50 dias corridos de Lock-up da Oferta
do Segmento Private.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade de as Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas
em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes
perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores do Segmento
Private Lock-up, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, do Prospecto Preliminar.
1.1.4.

Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária

Os Investidores do Segmento Private que desejarem subscrever/adquirir Ações no âmbito
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária deverão preencher Pedido de Reserva
Oferta Não Institucional com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo
Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo do Pedido de Reserva
Oferta do Segmento Private.

da
da
do
na

Os Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária. Os Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária deverão observar, além das condições previstas nos
Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante os Períodos de Reserva, cada um dos Investidores do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nos incisos (b), (d), (e), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional;
(b) os Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que decidirem participar
diretamente da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária poderão estipular, no
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, um preço máximo por Ação como condição de
eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, sem necessidade de posterior
confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor
estabelecido pelo Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, o
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será automaticamente cancelado;
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(c) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores
do Segmento Private Sem Alocação Prioritária titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária interessados na realização de Pedidos de Reserva que: (a) leiam cuidadosamente os
termos e condições estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, especialmente
os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do
Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o
seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a
manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de
sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ou,
se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(d) os Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária deverão realizar seus Pedidos
de Reserva nos Períodos de Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no
Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena
de seu Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional ser cancelado pela Instituição
Consorciada, observados o Valor Mínimo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento
Private e o Valor Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private;
(e) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será vedada a
colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de
Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(f) caso o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária
objeto dos Pedidos de Reserva de Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária:
(a) seja igual ou inferior ao total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações destinadas
à Oferta Não Institucional remanescentes, se houver, a exclusivo critério dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores, poderão ser destinadas aos demais Investidores Não
Institucionais que apresentaram seus respectivos Pedido de Reserva; ou (b) exceda o total de
Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária,
os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada,
no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação (conforme definido abaixo);
(g) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária
pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por facsímile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas
(ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional;
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(h) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária que tenha realizado Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional deverá
efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente
nacional, do valor indicado na alínea (g) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, caso o Investidor da Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária não tenha estipulado um preço máximo por Ação
como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles
alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional
deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária;
(i) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva da Oferta Não Institucional entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao
respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que tenha
realizado Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento
previsto na alínea (h) acima;
(j) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e
20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da
Instrução CVM 400; e/ou (d) na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária
poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional devendo, para
tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido
de Reserva da Oferta Não Institucional (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data
de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c)
acima, após a disponibilização do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada
deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de
que o respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária está
ciente de que aos termos da Oferta foram alterados e de que tem conhecimento das novas
condições. Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária não
informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, nos
termos deste inciso, o Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional será considerado válido e
o Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária deverá efetuar o
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (h) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Não
Institucional; e
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(k) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação da
Oferta ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão
cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da
Oferta Não Institucional comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante
disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (h) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados
da comunicação do cancelamento da Oferta.
1.2. Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos acima, as Ações remanescentes da
Oferta serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas ou estipulados valores mínimo ou máximo de
investimento. Cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá
assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para, então, apresentar suas intenções de investimento, em valor financeiro, durante
o Procedimento de Bookbuilding, de acordo com as seguintes condições:
(a) caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes
após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão
prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da
Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o disposto no
Plano de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e os
esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Nível 2, melhor atendam ao
objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores
Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, setor
de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional;
(b) até as 16h00 do dia útil imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos
Investidores Institucionais, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por telefone ou fax, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocada, o
Preço por Ação e o valor do respectivo investimento;
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(c) a entrega das Ações deverá ser realizada na Data de Liquidação (conforme abaixo definido),
mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações
alocada ao Investidor Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação. Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da
Deliberação CVM 860, o Termo de Aceitação será o documento por meio do qual o Investidor
Institucional aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações
que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será
formalizada por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda.As Ações que forem
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a
Investidores
Estrangeiros
serão
obrigatoriamente
subscritas/adquiridas
e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13 ou da Lei 4.131;
(d) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento automaticamente
canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá ter impacto adverso na formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Ações da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá causar uma redução na liquidez
das Ações no mercado secundário” do Prospecto Preliminar. Os investimentos realizados
pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão
da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, serão permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400;
(e) Na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar e as informações constantes do Prospecto Definitivo que altere
substancialmente o risco assumido pelo Investidor Institucional ou a sua decisão de
investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400, referido
Investidor Institucional poderá desistir de suas intenções de investimento até as 16h00 do 5º
(quinto) dia útil subsequente à data em que foi comunicada, por escrito, a divergência relevante
entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as informações constantes do
Prospecto Definitivo. Nesta hipótese, o Investidor Institucional deverá informar, por escrito, sua
decisão de desistência aos Coordenadores da Oferta por meio de mensagem eletrônica, fax ou
correspondência enviada ao endereço dos Coordenadores da Oferta, conforme dados abaixo.
Caso o Investidor Institucional não informe por escrito os Coordenadores da Oferta de sua
desistência será presumido que tal Investidor Institucional manteve suas respectivas intenções
de investimento e, portanto, deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no
prazo previstos; e
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(f) Na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação;
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos
de aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de
cancelamento das intenções de investimento em função de expressa disposição legal, todas as
intenções de investimento serão automaticamente canceladas e os Coordenadores da Oferta
comunicarão o fato, inclusive por meio de divulgação de comunicado ao mercado, aos
Investidores Institucionais de quem tenham recebido intenções de investimento.
Prazos de Distribuição e Liquidação
O prazo para a distribuição das Ações terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, com
data estimada para ocorrer em 17 de fevereiro de 2021, e será encerrado na data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima de 17 de agosto de 2021, em conformidade
com o artigo 18 da Instrução CVM 400. Para informações sobre o cronograma estimado da Oferta,
veja o item “Cronograma Estimado da Oferta” na página 74.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição das Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o 2º dia útil, contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16h00 da Data de
Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início, em
conformidade com os artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM. Os Investidores Estrangeiros deverão
realizar a subscrição/aquisição das Ações por meio dos mecanismos previstos na Resolução
CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei n° 4.131.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição/aquisição por Ação estará situado
entre R$8,50 e R$11,35 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo
dessa faixa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo
da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e
processados, observadas as condições de eficácia descritas nos itens 1.1(a) acima, exceto
no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em
que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
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A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificável, na medida em que reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no
contexto da Oferta e, portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não-Institucional não participarão
do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.
Estabilização de Preço das Ações
O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um período de
30 dias, contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de
Início.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador, de realizar operações de estabilização e,
uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador poderá escolher
livremente as datas em que realizará as operações de compra e venda das ações de emissão da
Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigado a realizá-las em todos
os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer
momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços
indicados no item “Informações Adicionais” da seção “Informações Sobre a Oferta” na página 44
deste Prospecto.
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Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de comprovadamente haver descumprimento ou indícios de descumprimento, por
qualquer uma das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas na carta
convite, ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, na regulamentação aplicável à
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, à emissão de relatórios sobre a Oferta,
tal Instituição Consorciada, a critério dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais
medidas por eles julgadas cabíveis (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados todos os
Pedidos de Reserva que tenha recebido e deverá informar imediatamente aos Investidores Não
Institucionais sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores
Não Institucionais os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias
úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem
qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos sobre movimentação financeira incidentes, (ii) arcará integralmente com quaisquer
custos comprovadamente relativos à sua exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos
com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações
propostas por investidores por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva, honorários
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de
potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta,
qualquer pessoa jurídica relacionada aos Coordenadores da Oferta que seja (a) sua controladora
ou controlada, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações,
(b) sua coligada, nos termos do artigo 243, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, ou que estão
sob seu controle comum (“Afiliadas”) e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários
e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ser suspensa, por um período de 6 meses contados da
data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta.
A Instituição Consorciada a que se refere este item deverá informar, imediatamente, sobre o
referido cancelamento, os investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva da Oferta
Não Institucional. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva cancelados
por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Nível 2, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam
os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, bem
como ao recebimento de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza
eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de
administração, conforme aplicável;
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(c) direito de alienar as ações ordinárias, nas mesmas condições asseguradas ao(s) acionista(s)
controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle sobre a
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
observadas as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do
Nível 2, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado ao(s) acionista(s)
controlador(es) (tag along);
(d) direito de alienar as ações ordinárias em oferta pública de aquisição de ações a ser realizada
pela Companhia ou por seu(s) acionista(s) controlador(es), em caso de cancelamento do
registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações de emissão da
Companhia no Nível 2, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado
mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, com
experiência comprovada e independente da Companhia, de seus administradores e
acionista(s) controlador(es) quanto ao poder de decisão destes;
(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109,
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV,
da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início; e
(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Nível 2, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações.
Nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em 30 de novembro de 2015, que
tem como partes a JBMF, a China Steel Corporation, a POSCO (“Acionistas Minoritários”) e a
Companhia Siderúrgica Nacional, no caso de abertura de capital da Companhia, mediante a
realização de uma oferta pública inicial de ações, os Acionistas Minoritários tinham direito de
subscrição, preferência e/ou prioridade nas ações objeto de referida oferta, de forma que os
possibilitasse evitar sua diluição, observadas a legislação aplicável e as normas da CVM, tendo tal
direito sido expressamente renunciado pelos Acionista Minoritários.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência da Companhia, a partir da página 892
deste Prospecto. Para mais informações sobre o Acordo de Acionistas da Companhia, veja a
seção 15.5 do Formulário de Referência da Companhia, a partir da página 858 deste Prospecto.
Negociação das Ações na B3
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Nível 2 da B3 a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “CMIN3”.
A Companhia e a B3 celebrarão, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de
Participação no Nível 2, observado que o referido contrato entrará em vigor na data da
disponibilização do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Nível 2
encontram-se resumidas no Formulário de Referência da Companhia.
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Por meio do Contrato de Participação no Nível 2, a Companhia aderirá ao segmento especial do
mercado de ações da B3 denominado Nível 2, regido pelo Regulamento do Nível 2, o qual
estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da Lei das
Sociedades por Ações.
De acordo com o disposto no Regulamento do Nível 2, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Nível 2 é de 25% do total do
capital social de tais sociedades. Considerando que, após a Oferta, as Ações em circulação
corresponderão a aproximadamente 20,86% sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,97% das Ações em circulação
no caso de colocação da totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares (vide seção
“Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores”), o
percentual de Ações em circulação ficará abaixo do percentual estipulado pelo Regulamento do
Nível 2.
No âmbito da Oferta e da adesão ao Nível 2, em 20 de janeiro de 2021, a Companhia solicitou à B3
dispensa de requisito referente à manutenção de Ações em circulação em percentual
correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia, para a devida admissão de
listagem de suas Ações no segmento Nível 2 da B3, o qual encontra-se em processo de análise
pela B3 (“Solicitação de Dispensa de Requisito”).
Não é possível assegurar que a B3 venha a apreciar e conceder a Solicitação de Dispensa
de Requisito em prazo suficiente para garantir o ingresso das Ações no Nível 2, o que
poderá impactar a realização da Oferta. Caso a B3 defira a Solicitação de Dispensa de
Requisito, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do Nível
2 poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, vide o fator de risco “A Oferta será cancelada
caso não haja o deferimento do pedido de dispensa do percentual mínimo de Ações em
circulação pela B3 até a data de aprovação do Preço por Ação, e caso o deferimento seja
concedido, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo Regulamento do
Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.”, constante da página 111 deste Prospecto.
Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição
autorizada a operar na B3. Recomenda-se a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário
de Referência para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de
atuação, suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem
ser considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e do item “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 543 do Prospecto.
As principais regras relativas ao Regulamento do Nível 2 encontram-se resumidas na seção
“12.12 – outras informações relevantes” do Formulário de Referência da Companhia, anexo
a este Prospecto e no Regulamento do Nível 2.
Restrição à Negociação de Ações (Lock-up)
Conforme previsto no Regulamento do Nível 2, nos 6 (seis) meses subsequentes à Oferta, a contar
do início de vigência do Contrato de Participação no Nível 2, o acionista controlador e os
administradores não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações e derivativos destas
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse período inicial de 6
(seis) meses, o acionista controlador e os administradores não poderão, por mais 6 (seis) meses,
vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% (quarenta por cento) das ações e derivativos destas
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
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Além disso, a Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão,
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos
de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumentos de Lock-up”),
por meio dos quais, pelo período de 180 dias, contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início e observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, estes não poderão, direta ou indiretamente, (i) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, empenhar, emprestar ou de outro modo dispor dos valores
mobiliários sujeitos ao Lock-up; (ii)celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer outro arranjo
que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos valores mobiliários sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de hedge ou
qualquer outro arranjo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados
econômicos decorrentes da titularidade dos valores mobiliários sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii). As
vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário declare por escrito estar vinculado e de acordo com os
termos do Instrumento de Lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do Instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que,
antes de tal transferência, o trust declare por escrito estar vinculado e de acordo com os termos do
Instrumento de Lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do
Instrumento de Lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo beneficiário declare por
escrito estar vinculado e de acordo com os termos do Instrumento de Lock-up; (iv) plano de opção
de compra de ações de empregados, ou a emissão de ações ordinárias em função do exercício da
opção de compra, de acordo, em qualquer caso, com os termos do plano em vigor na presente
data; e (v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do
Instrumento de Lock-up para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal
Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações ordinárias de emissão da
Companhia para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos
do Contrato de Colocação e do Contrato de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a percepção de uma
potencial emissão ou venda de quantidades significativas de ações ordinárias de emissão
da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up pode afetar
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia” constante da
seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 114 deste
Prospecto.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração e Custódia das Ações da Companhia
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das
Ações de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A.
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Cronograma Estimado da Oferta
Segue abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido registro da Oferta:
Nº

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registros da Oferta junto à CVM

19 de outubro de 2020

2

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar

22 de janeiro de 2021

3

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

25 de janeiro de 2021

4

Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta

26 de janeiro de 2021

5

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das
Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

2 de fevereiro de 2021

6

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

3 de fevereiro de 2021

7

Encerramento do Período de Reserva

11 de fevereiro de 2021

8

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
(roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pela CSN
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

12 de fevereiro de 2021

9

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

17 de fevereiro de 2021

10

Início de negociação das Ações no segmento Nível 2 da B3

18 de fevereiro de 2021

11

Data de Liquidação

19 de fevereiro de 2021

12

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

13

Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

23 de março de 2021

14

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

29 de março de 2021

15

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private

16

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

(1)

19 de março de 2021

8 de abril de 2021
17 de agosto de 2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à
CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso
ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Será admitido o recebimento de reservas a partir da data da nova disponibilização do Aviso ao
Mercado, a ser realizada em 2 de fevereiro de 2021, para subscrição/aquisição das Ações, as
quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente, na forma indicada neste Prospecto,
após o início do Período de Colocação.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de divulgação de Anúncio de
Retificação nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, da CSN, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a B3, a última na
qualidade de interveniente anuente, celebrarão o Contrato de Colocação, o qual contemplará os
termos e condições da Oferta descritos nesta seção. A Companhia e os Acionistas Vendedores
contrataram cada um dos Coordenadores da Oferta, sujeito aos termos e às condições do Contrato
de Colocação, para realizar a Oferta, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em
conformidade com as disposições da Instrução CVM 400.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação às Ações (incluindo Ações
Adicionais, mas excluídas as Ações Suplementares) de forma individual e não solidária, conforme
disposto na seção “Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação” na página 76
deste Prospecto.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta de efetuarem a colocação das Ações, bem como de suas
respectivas garantias firmes individuais e não solidárias estarão sujeitas a determinadas condições,
não limitadas à (i) entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e pelos assessores jurídicos dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes
de Colocação Internacional; e (ii) assinatura de compromissos de restrição à negociação de
Valores Mobiliários Sujeitos à Restrição à Negociação de Ações (Lock-up) pelos Acionistas
Vendedores e pelos Administradores durante um prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data do Prospecto Definitivo ou da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme seja
aplicável em cada Instrumento de Lock-up, dentre outras providências.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional, na mesma data de celebração do
Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, os
Acionistas Vendedores e a Companhia assumem a obrigação de indenizar os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
Adicionalmente, os Acionistas Vendedores e a Companhia são obrigados, nos termos do Contrato
de Colocação Internacional a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional determina ainda que a inobservância às leis
de valores mobiliários dos Estados Unidos pode resultar em eventuais potenciais procedimentos
judiciais. A condenação em um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto
significativo e adverso na Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os riscos
relacionados ao Contrato de Distribuição Internacional, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados às Ações e à Oferta – A realização da Oferta, com esforços de venda no exterior,
poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil
e no exterior”, na página 118 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Colocação estará disponível para consulta e
obtenção de cópias nos endereços indicados em “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais”, na página 83 deste Prospecto.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de liquidar as Ações
(considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, pelos seus respectivos investidores na
Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de
liquidação é vinculante a partir do momento em que forem concedidos os registros da Companhia
como emissora de valores mobiliários na categoria “A” e da Oferta pela CVM, assinados e
cumpridas as condições suspensivas dispostas no Contrato de Colocação e no Contrato de
Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não sejam totalmente pagas por esses até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, adquirirá na Data de Liquidação, pelo
Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada
por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do
saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação
prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo
Preço por Ação, e (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações Suplementares) efetivamente pagas por investidores no mercado multiplicado pelo Preço
por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
garantia firme de liquidação e posterior revenda pelos Coordenadores da Oferta, por si ou por suas
afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, de tais Ações antes da divulgação do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na
medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que
não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não
haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações”, na página 116
deste Prospecto Preliminar.
Segue abaixo relação das Ações que, caso alocadas à Oferta, serão objeto de garantia firme de
liquidação, de forma individual e não solidária, prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenador da Oferta
Morgan Stanley .............................................................................................
XP .................................................................................................................
Bank of America ............................................................................................
BTG Pactual ..................................................................................................
Bradesco BBI ................................................................................................
UBS BB .........................................................................................................
Caixa .............................................................................................................
Citi .................................................................................................................
Fibra ..............................................................................................................
J.P. Morgan ...................................................................................................
Banco Safra ..................................................................................................
Santander ......................................................................................................
Total ..............................................................................................................
(1)

Considera as Ações Adicionais e não considera as Ações Suplementares.
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Quantidade(1)

Percentual

114.656.336
84.306.130
60.700.413
60.700.413
59.014.291
59.014.291
33.722.452
33.722.452
33.722.452
33.722.452
33.722.452
640.726.585
114.656.336

17,89%
13,16%
9,47%
9,47%
9,21%
9,21%
5,26%
5,26%
5,26%
5,26%
5,26%
100,0%
17,89%

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM relativas à Oferta, as despesas com auditores e advogados da
Companhia e dos Coordenadores e dos Agentes de Colocação Internacional, bem como outras
despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela Companhia. As comissões, impostos,
taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos Coordenadores da Oferta pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..............................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ....
Comissão de Colocação(4) ..................................
Remuneração de Incentivo(5) ..............................
Total de Comissões ..........................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .................
Taxas de Registro na CVM .................................
Despesas com Auditores ....................................
Taxa de Registro na ANBIMA .............................
Taxas da B3 ........................................................
Despesas com Advogados .................................
Outras Despesas da Oferta(7) ..............................
Total de Despesas .............................................
Total de Comissões e Despesas(8)(9) ..................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
14.845.634,98
14.845.634,98
44.536.904,94
34.463.081,20
108.691.256,10
11.608.972,01
634.628,72
1.750.000,00
105.157,00
1.988.745,13
3.828.000,00
1.000.000,00
20.915.502,86
129.606.758,96

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta
0,28%
0,28%
0,84%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,07%
0,02%
0,39%
2,44%

Valor por Ação
(R$)
0,03
0,03
0,08
0,06
0,20
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,04
0,24

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,28%
0,28%
0,84%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,07%
0,02%
0,39%
2,44%

Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35 podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Corresponde a 0,28% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem
considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,28% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem considerar
a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,84% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem considerar
a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 0,65% sobre o Produto da Colocação da Oferta Base. A Remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, a exclusivo
critério e discricionariedade dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
subjetiva, de aferição discricionária pelos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e
conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação,
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando as Ações Adicionais e sem considerar
as Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ........
Comissão de Colocação(4) ......................................
Remuneração de Incentivo(5) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .....................
Taxas de Registro na CVM .....................................
Despesas com Auditores ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Taxas da B3 ............................................................
Despesas com Advogados .....................................
Outras Despesas da Oferta(7) ..................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas(8)(9) ......................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
17.814.761,97
17.814.761,97
53.444.285,91
41.355.697,43
130.429.507,28
13.930.766,41
634.628,72
1.750.000,00
105.157,00
2.359.886,01
3.828.000,00
1.000.000,00
23.608.438,14
154.037.945,41

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)
0,28%
0,28%
0,84%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,06%
0,02%
0,37%
2,42%

Valor por Ação
(R$)
0,03
0,03
0,08
0,06
0,20
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,04
0,24

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,28%
0,28%
0,84%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,06%
0,02%
0,37%
2,42%

Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35 podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Corresponde a 0,28% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das
Ações Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,28% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,84% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações, considerando a colocação das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 0,65% sobre o Produto da Colocação da Oferta Base. A Remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, a exclusivo
critério e discricionariedade dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
subjetiva, de aferição discricionária pelos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e
conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação,
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e considerando
as Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ........
Comissão de Colocação(4) ......................................
Remuneração de Incentivo(5) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .....................
Taxas de Registro na CVM .....................................
Despesas com Auditores ........................................
Taxas de Registro na ANBIMA ...............................
Taxas da B3 ............................................................
Despesas com Advogados .....................................
Outras Despesas da Oferta(7) ..................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas(8)(9) ......................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
20.412.748,09
14.845.634,98
50.104.018,04
39.632.543,37
124.994.944,48
13.350.317,81
634.628,72
1.750.000,00
105.157,00
2.267.100,79
3.828.000,00
1.000.000,00
22.935.204,32
147.930.148,80

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)
0,33%
0,24%
0,82%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,06%
0,02%
0,38%
2,43%

Valor por Ação
(R$)
0,03
0,02
0,08
0,06
0,20
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,04
0,24

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,33%
0,24%
0,82%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,06%
0,02%
0,38%
2,43%

Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35 podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Corresponde a 0,33% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem
considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,24% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem considerar
a colocação das Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,82% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, sem considerar
a colocação das Ações Adicionais e considerando as Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 0,65% sobre o Produto da Colocação da Oferta Base. A Remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, a exclusivo
critério e discricionariedade dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
subjetiva, de aferição discricionária pelos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e
conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação,
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ........
Comissão de Colocação(4) ......................................
Remuneração de Incentivo(5) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .....................
Taxas de Registro na CVM .....................................
Despesas com Auditores ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Taxas da B3 ............................................................
Despesas com Advogados .....................................
Outras Despesas da Oferta(7) ..................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas(8)(9) ......................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
23.381.875,08
17.814.761,97
59.011.399,01
46.525.159,60
146.733.195,66
15.672.112,21
634.628,72
1.750.000,00
105.157,00
2.638.241,66
3.828.000,00
1.000.000,00
25.628.139,59
172.361.335,25

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)

Valor por Ação
(R$)

0,36%
0,26%
0,97%
0,75%
2,05%
0,26%
0,01%
0,03%
0,00%
0,04%
0,06%
0,02%
0,42%
2,83%

0,03
0,02
0,08
0,06
0,20
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,04
0,24

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,33%
0,25%
0,82%
0,65%
2,05%
0,22%
0,01%
0,02%
0,00%
0,04%
0,05%
0,01%
0,36%
2,41%

Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$11,35 podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Corresponde a 0,75% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas,
considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,24% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
Corresponde a 0,82% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas, considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii) o Preço por Ação.
A Remuneração de Incentivo será de até 0,68% sobre o Produto da Colocação da Oferta Base. A Remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Colocação, constitui parte discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, a exclusivo
critério e discricionariedade dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
subjetiva, de aferição discricionária pelos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e
conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação,
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de
roadshow, observado que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.

Não há outra remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a eventuais
ganhos decorrentes da Atividade de Estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional,
exceto pela remuneração descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que
dependa do Preço por Ação.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta podem requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores,
materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de
registro da distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos pela
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta. Adicionalmente, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão modificar, a
qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores,
conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta
poderá ser adiado em até 90 dias.
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A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgado por meio de disponibilização de Anúncio de Retificação nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM, veículos
também utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a oferta original
foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Nessa hipótese, os investidores que
já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico,
correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a
respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a
manutenção em caso de silêncio, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis da data de
divulgação da revogação, sem qualquer remuneração ou correção monetária, e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes conforme disposto no artigo 26 da Instrução
CVM 400.
Com a divulgação do Anúncio de Retificação, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores ao Anúncio de Retificação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos integralmente
aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis,
sem qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota
majorada, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta só aceitarão
ordens no Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva daqueles investidores que se
declararem cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à
Oferta terão o prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da comunicação direta acerca da
modificação na Oferta, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 27 da Instrução CVM 400, para
confirmarem o interesse em manter sua aceitação, sendo considerados cientes dos termos do
Anúncio de Retificação e da comunicação acerca da modificação na Oferta, caso não revoguem
expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta
hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter
a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do seu registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, prazo durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores
que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias úteis, sem qualquer remuneração
ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes e a quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota majorada.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00
horas do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou
à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Inadequação da Oferta
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que
atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto
Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim,
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou,
com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Informações sobre a Companhia
Segundo o Estatuto Social, o objeto social da Companhia consiste em (i) a exploração de
atividades de mineração de minério de ferro, em todo o território nacional e no exterior,
compreendendo o desenvolvimento de jazidas minerais, pesquisa, extração, comercialização de
minério de ferro e subprodutos derivados da atividade mineral, beneficiamento, industrialização,
transporte, logística, embarque, prestação de serviços de mineração, importação e exportação de
minério de ferro, bem como a exploração de quaisquer outras atividades direta ou indiretamente
correlatas e afins; (ii) a exploração de infraestrutura de transporte portuária; (iii) a geração de
energia destinada primordialmente para as atividades de mineração de minério de ferro da
Companhia; e (iv) a participação em outras sociedades ou empreendimentos como sócia,
acionista, consorciada, ou de outra forma, desde que tais sociedades tenham objeto social
compatível com o da Companhia.
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Para mais informações sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e sua situação econômico-financeira, leia o Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 519, bem como este Prospecto Preliminar que está disponível
nos locais indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”
abaixo.
Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de
2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias
emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não haverá contratação de formador
de mercado para esta Oferta.
Informações Adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam
as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” nas páginas 111 e 20 deste
Prospecto Preliminar, bem como a seção 4 do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Não Institucional, especialmente os procedimentos
relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os
investidores a leitura deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência antes da
tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão dirigir-se, a partir da data de disponibilização do Aviso ao Mercado, aos seguintes
endereços eletrônicos da Companhia, da CSN, e/ou das Instituições Participantes da Oferta
indicadas abaixo ou junto à CVM.
COMPANHIA
CSN Mineração S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, parte, Sala Congonhas,
CEP 04538-132 – São Paulo, SP
At.: Departamento de Relações com Investidores
Telefone: +55 (11) 3049-7593
www.ri.csnmineracao.com.br (neste website acessar clicar em “Arquivos CVM” e, a seguir, acessar
o Prospecto Preliminar)
ACIONISTAS VENDEDORES
Companhia Siderúrgica Nacional
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 19º e 20º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Departamento de Relações com Investidores
Telefone: +55 (11) 3049-7593
https://ri.csn.com.br/ (neste website acessar “Publicações CVM/SEC”, depois clicar em
“Publicações CVM” e, a seguir, acessar o Prospecto Preliminar)
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COORDENADORES DA OFERTA
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º andar e 8º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “CSN Mineração S.A.”)
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
CSN Mineração S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, clicar em “Prospectos”, e, posteriormente, em
“CSN Mineração”, e selecionar o link relativo ao “Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.309, 10° andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO
CSN Mineração” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar,
CEP 04538-133, São Paulo – SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Telefone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
– Download”, depois em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A.”, clicar em “Prospecto
Preliminar”)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte),
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. João Auler
Telefone: +55 (11) 2767-6663
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem “CSN Mineração S.A.”)
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Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 750, 13º andar
CEP 01310-100, São Paulo, SP
At.: Samuel de Freitas Junior
Tel.: +55 (11) 3236-8236
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias
da CSN Mineração S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente)
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 16º andar
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “CSN
Mineração S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações - IPO” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Fibra S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360, 7º andar
CEP 04543-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Pedro Horowicz
Telefone: +55 (11) 3847-6700
https://www.bancofibra.com.br/portfolio/mercado-de-capitais/ (neste website, clicar no título do documento
correspondente no subitem “Oferta Pública de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.”)
Banco J.P. Morgan S.A.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º
e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905
At.: Marcelo Porto
Tel.: 55 11 4950-3700
Email: marcelo.porto@jpmorgan.com
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/csnmineracao (neste website acessar
diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta)
Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP
At.: João Paulo Feneberg Torres
Telefone: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website acessar
diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta)
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Telefone: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO CSN Mineração” e selecionar o link específico do documento
correspondente)
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INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Praça Antônio Prado, nº 48, Centro,
CEP 01010-901, São Paulo – SP
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ - neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “CSN Mineração
S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua de Sete de Setembro, nº 111, 5º andar,
CEP 20159-900, Rio de Janeiro – RJ
http://sistemas.cvm.gov.br/ – neste website acessar “Ofertas Públicas”, em seguida na tabela de
“Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”,
na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “CSN Mineração S.A.” e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível.
Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de
retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, da CSN, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3
indicados a seguir.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores que não possuem
website foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova
disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou
comunicado relativo à Oferta.
COMPANHIA
CSN Mineração S.A.
www.ri.csnmineracao.com.br (neste website clicar em “Arquivos CVM” e, a seguir, acessar o
respectivo documento)
ACIONISTAS VENDEDORES
Companhia Siderúrgica Nacional
https://ri.csn.com.br/ (neste website acessar “Publicações CVM/SEC”, depois clicar em
“Publicações CVM” e, a seguir, acessar o respectivo documento)
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações
Mercado”, clicar no título do documento correspondente no subitem “CSN Mineração S.A.”)

ao

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
CSN Mineração S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, clicar em “Prospecto” e então, clicar em “CSN
Mineração” e posteriormente no título do documento correspondente)

86

Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO
CSN Mineração” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou
comunicado da Oferta)
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
– Download”, depois em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A.”, e, então, clicar no título do
documento correspondente)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem “CSN Mineração S.A.”)
Caixa Econômica Federal
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias
da CSN Mineração S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente)
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “CSN
Mineração S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações - IPO” e, por fim, clicar no título do documento correspondente)
Banco Fibra S.A.
https://www.bancofibra.com.br/portfolio/mercado-de-capitais/ (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem “Oferta Pública de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.”)
Banco J.P. Morgan S.A.
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/csnmineracao
diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta)

(neste

website

acessar

Banco Safra S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website acessar
diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta)
Banco Santander (Brasil) S.A.
http://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO CSN Mineração” e selecionar o link específico do documento
correspondente)
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (http://sistemas.cvm.gov.br – neste website acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página
referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”,
acessar o link referente à “CSN Mineração S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao
Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3 (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento - neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em
“Empresas”, depois clicar em “CSN Mineração S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto
Preliminar”).
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos da América na
SEC ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas
ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no
Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de
registro nos termos do Securities Act. Os Acionistas Vendedores, a Companhia e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos da
América.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os
investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e
exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do Prospecto
Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 111, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO,
BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, NA PÁGINA 543 DESTE
PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram
requerido junto à CVM em 19 de outubro de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Como todo e qualquer investimento em
valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos
negócios da Companhia, já que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações
seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades controladas pela Companhia possuem relacionamento comercial ou societário com o
Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico, conforme detalhado a
seguir.
A Companhia e/ou sociedades por ela controladas efetuam esporadicamente operações de
derivativos com o Morgan Stanley ou sociedades de seu grupo econômico. Devido à natureza
desses contratos de derivativos, não há predeterminação de remuneração a favor do Morgan
Stanley ou sociedades do seu grupo econômico, sendo que o Morgan Stanley poderá averiguar ao
término destes contratos ganho ou perda decorrentes de tais operações.
•

Atualmente, a Companhia possui com o Morgan Stanley e/ou sociedades do seu grupo
econômico a seguinte operação de derivativo a termo de mercadoria sem entrega física: um
swap firmado em 17 de dezembro de 2020, com vencimento em 02 de fevereiro de 2021, com
valor nocional de US$62.265.000,00.

A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 116 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Morgan
Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a XP detém investimento
proprietário de ações de emissão da CSN, controladora da Companhia, no valor de
aproximadamente R$25.000.000,00.
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Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram
de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
a XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas
atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a
taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). A XP e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta
como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 116 deste
Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga à XP e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a
Companhia e a XP ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não possuem relacionamento relevante com o Bank of
America e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Bank of America e/ou as sociedades do
seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento
da presente Oferta, o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
de suas atividades.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bank of America no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 116 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga ao Bank of America e/ou às sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do Bank of
America como instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento
relevante entre a Companhia e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o
Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
•

Sociedades do conglomerado econômico do Bradesco BBI prestam serviços de pagamentos
para as empresas do grupo da Companhia, incluindo relacionados a boletos,
ted/doc/transferências entre contas;

•

Sociedades do conglomerado econômico do Bradesco BBI prestam serviços para a
Companhia relacionados a emissões de cartões corporativos e virtuais, de forma a atender a
compras de passagens e hotéis, sendo que o contrato relacionado à prestação de tais serviços
possui vencimento em outubro de 2020;

•

Sociedades do conglomerado econômico do Bradesco BBI prestam serviços relacionados à
emissão de cartões de benefícios Alelo para funcionários do grupo da Companhia, sendo que
o contrato relacionado à prestação de tais serviços possui vencimento em julho de 2021;

•

Sociedades do conglomerado econômico do Bradesco BBI são atualmente as provedoras do
Seguro Saúde oferecido para os funcionários do grupo da Companhia;

•

A Companhia possui aplicações financeiras em CDBs e compromissadas com liquidez diária
junto do Bradesco BBI, que atualmente possuem um saldo médio de R$660 milhões.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Bradesco BBI
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses
antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto
acima, tampouco de operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a
Companhia ou sociedades por ela controladas.

92

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o BTG
Pactual e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
A Companhia contratou com o BTG Pactual a realização de quarenta operações de câmbio
referente à compra de dólares americanos, realizadas entre 27 de fevereiro de 2020 e 31 de
agosto de 2020, totalizando os valores aproximados de US$155 milhões e R$816,4 milhões,
gerando resultado financeiro aproximado de R$95,0 mil.
Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia realizou aplicações financeiras em
Certificados de Depósito Bancário de emissão do BTG Pactual, com remuneração equivalente a
105% do CDI, com saldo bruto, nesta data, correspondente a aproximadamente R$245,2 milhões,
emitidos em 22 de maio de 2020 e com vencimento em 24 de maio de 2021. O saldo inicial de tal
operação era de R$244,0 milhões. Tal operação não conta com nenhuma garantia por parte da
Companhia e/ou sociedade do seu conglomerado econômico.
Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia realizou seis operações compromissadas
com o BTG Pactual, de compra com compromisso de revenda de ações de diversos emissores,
entre 12 de fevereiro de 2020 e 24 de abril de 2020, com efetiva revenda entre 24 de abril de 2020
e 12 de maio de 2020. O valor somado aproximado das operações de compra foi de
R$110,3 milhões e de revenda de R$110,7 milhões. Tal operação não conta com nenhuma
garantia por parte da Companhia e/ou sociedade do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o
BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.

93

O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias, ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O BTG Pactual
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga ao BTG Pactual e/ou às sociedades de seu conglomerado
econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento
relevante entre a Companhia e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico não possuem relacionamento relevante com o UBS BB e/ou
as sociedades do seu conglomerado econômico.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o UBS BB ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
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O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O UBS BB e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
O UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses antecedentes
ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão
da Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto acima, tampouco de
operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia ou
sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do UBS BB
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a Caixa
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com a Caixa
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Companhia
•

A Companhia possui aplicações no Fundo Exclusivo Vértice da Caixa no valor de
R$3,3 milhões até a data deste Prospecto;

MRS Logística S.A.
•

A MRS Logística S.A. possui contratado Cheque Empresa da Caixa com limite de
R$3,0 milhões.

A Companhia poderá, no futuro, contratar a Caixa ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, corretagem, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
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A Caixa e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a
taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). A Caixa e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 116 deste
Prospecto.
A Caixa e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses antecedentes ao
protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto acima, tampouco de
operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia ou
sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à Caixa ou a sociedades de seu conglomerado
econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da Caixa
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a Caixa ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Citi e/ou
as sociedades do seu conglomerado econômico.
•

Em janeiro de 2020, o Citi atuou como joint bookrunner na emissão de US$1,0 bilhão de 8NC4
Senior Notes para CSN Islands XI Corp, com vencimento em 2028. A oferta foi precificada ao
valor nominal de 6,75%. Os recursos foram usados para financiar a oferta de compra
simultânea de notas seniores sem garantia real de 6,500% da subsidiária CSN com
vencimento em 2020 e para propósitos corporativos gerais.

•

Nos últimos 12 meses, entre o período de 01 de outubro de 2019 e 01 de outubro de 2020, o
Citi realizou um volume total de US$265 milhões em operações de câmbio com a CSN
Mineração S.A. e um volume total de US$135 milhões em operações de câmbio com a CSN.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Citi ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, corretagem, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.

96

O Citi e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a
taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Citi e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta
como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 116 deste
Prospecto.
O Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses antecedentes
protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão
Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto acima, tampouco
operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia
sociedades por ela controladas.

ao
da
de
ou

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi ou a sociedades de seu conglomerado
econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Citi como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Fibra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Fibra
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
•

O Fibra e a Companhia celebraram, em 09 de abril de 2019, Acordo Operacional para
Antecipação de Créditos a Fornecedores – Consulta Fibra nº AO 0069416, que tem por objeto
estabelecer os termos e condições para a anuência da Companhia com a cessão de
determinados créditos detidos por fornecedores junto à Companhia para o Fibra.

•

O Fibra e a Companhia são controladas indiretamente pelo espólio da Sra. Dorothea
Steinbruch.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Fibra ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, corretagem, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
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O Fibra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a
taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Fibra e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta
como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 116 deste
Prospecto.
O Fibra e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses antecedentes ao
protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto acima, tampouco de
operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia ou
sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Fibra ou a sociedades de seu conglomerado
econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Fibra poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Fibra
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Fibra ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o J.P.
Morgan e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
•

a Companhia e empresas de seu grupo econômico contrataram junto ao J.P. Morgan
operações de câmbio spot de natureza financeira e comercial, que durante os últimos 12
meses representaram aproximadamente o valor nocional de USD226,8 milhões. As operações
foram contratadas entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 e são liquidadas em até dois dias
úteis após o respectivo fechamento. A remuneração recebida pelo J.P. Morgan para esta
prestação de serviços se dá pela diferença positiva (spread) verificada entre as taxas das
operações de compra da moeda cambiada praticada pela instituição financeira para posterior
venda ao cliente. As operações não contam com garantias;

•

contrato de empréstimo celebrado entre a Companhia e o JPMorgan Chase Bank, N.A. em 12
de novembro de 2019 e repactuado em 12 de novembro de 2020, no valor de USD50 milhoes,
taxa de juros de aproximadamente 2,56% ao ano e vencimento em 18 de janeiro de 2023. Os
recursos obtidos por meio do referido empréstimo foram utilizados para financiar as atividades
de exportação da Companhia O contrato é garantido por nota promissória.

•

em 27 de novembro de 2020, a Companhia celebrou com o JPMorgan Chase Bank, N.A. um
contrato de empréstimo no valor de USD25 milhoes, com vencimento em 18 de janeiro de
2023. Os recursos obtidos por meio do referido empréstimo foram utilizados para financiar as
atividades de exportação da Companhia, e a remuneração a ser recebida pelo JPMorgan
Chase Bank, N.A. é de 2,56% ao ano. O contrato é garantido por nota promissória.
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•

prestação de serviços de cash management em dólares dos Estados Unidos para a
Companhia e empresas de seu grupo econômico, incluindo transações de pagamentos,
recebíveis, câmbio e liquidez, desde 2011 e com prazo de duração indeterminado. Os serviços
de cash management não possuem garantias e sua remuneração é negociada de acordo com
as condições de mercado.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o J.P. Morgan ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de
fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive ações), com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas Ações, ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O J.P. Morgan e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses
antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto
acima, tampouco de operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a
Companhia ou sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan ou a sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o J.P. Morgan ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Banco Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Banco
Safra e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
MRS Logística S.A.: CNPJ 01.417.222/0001-77
•

CCD com saldo devedor equivalente a R$ 50.323.908,00, com vencimento em 22 de maio
de 2020, com garantia clean e taxa equivalente ao CDI + 2,75% a.a.;

•

BNDES Automático no valor de R$ 7 milhões, com saldo devedor equivalente a
R$5.968.042,00, com vencimento em 14 de abril de 2022 e com garantia clean;

•

Debêntures com saldo devedor atualizado equivalente a R$122.871.478,00, com
vencimento em 15 de fevereiro de 2025, com garantia quirografária; e

•

Aplicação em CDB Safra, que totalizam o valor de R$190.487.880,40, em 22 de janeiro de
2021.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Banco Safra ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Banco Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Banco Safra e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
O Banco Safra e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses
antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto
acima, tampouco de operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a
Companhia ou sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Banco Safra ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Safra poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Banco
Safra como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Banco Safra ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o
Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
CSN Mineração S.A.
•

Serviço de folha de pagamento para os funcionários da Companhia, contratado em 2008, por
prazo indeterminado.

MRS Logística S.A
•

Operações de Financiamento na modalidade de FINAME – Financiamento de Máquinas e
Equipamentos, no montante de R$35.420.666,69 em outubro de 2020, contratadas entre
dezembro de 2010 e abril de 2016, com prazo de vencimento entre janeiro de 2021 e maio de
2023 e taxa entre TJLP + 1,5% e TJLP + 3,0%, sendo as operações garantidas pelas
respectivas máquinas e equipamentos financiados;

•

Serviços de cartão de crédito, contratados em abril de 2019, com limite de R$4.040.000,00,
com prazo de vencimento em maio de 2020;

•

Aplicações financeiras realizadas junto ao Santander em operações de CDB, no montante de
R$161.750.072,00 em outubro de 2020, realizadas entre fevereiro de 2020 e junho de 2020,
com vencimento entre fevereiro de 2021 e junho de 2021 e taxa de 101% do CDI até 101,2%
do CDI.

A Companhia poderá, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
corretagem, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Santander e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 116 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Morgan Stanley e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores diretamente ou por
meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em
nenhum caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram,
nos últimos 12 meses, 5% do capital social dos Acionistas Vendedores, e (ii) em todos os casos,
consistiram em operações em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Morgan Stanley cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamento relevante com a XP e/ou com as sociedades do seu
conglomerado econômico, exceto pelo investimento proprietário de ações de emissão da CSN,
detido pela XP, no valor de aproximadamente R$25.000.000,00.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico para a realização
de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes,
incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e/ou a sociedades de
seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação da XP como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e a XP ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem o seguinte relacionamento relevante com o Bank of America e/ou com as
sociedades do seu conglomerado econômico.
•

coordenador na emissão de Bonds da Posco, no valor de US$ 500 milhões em julho de
2018, com vencimento em 2023 e juros de 4,00% ao ano;

•

coordenador na emissão de Bonds da Posco, no valor de US$ 500 milhões em julho de
2019, com vencimento em 2024 e juros de 2,75% ao ano;

•

coordenador na emissão de Bonds da Posco, no valor de US$ 500 milhões em novembro
de 2019, com vencimento em 2024 e juros de 2,375%;

•

coordenador na emissão de Bonds da Posco, no valor de US$ 1,5 bilhões em janeiro de
2020, com vencimento em 2025 e juros de 2,375%, 2,500% e 0,5%;

•

possui com a Posco USD 363 milhões em linhas de crédito bilaterais não garantidas
(uncommitted bilateral credit facilities) com duração inferior a 1 (um) ano, com taxas que
podem variar entre 0,5% e 5% e vencimento em agosto de 2022 e dezembro de 2025;

•

coordenador das emissões das 7,625% Senior Notes com vencimento em 2023 da CSN
Resources S.A., em fevereiro de 2018, abril de 2019 e junho de 2019, nos valores,
respectivamente, de US$ 350 milhões, US$600 mihões e US$175 milhões;

•

coordenador da emissão das 7,625% Senior Notes com vencimento em 2026 da CSN
Resources S.A. em abril de 2019, no valor de US$600 milhões;

•

coordenador da emissão das 6,750% Senior Notes com vencimento em 2028 da CSN
Inova Ventures, em janeiro de 2020, no valor de US$1 bilhão;

•

coordenador da oferta de recompra do 6,875% Senior Unsecured Guaranteed Notes com
vencimento em 2019 da CSN Resources S.A.; e

•

coordenador de ofertas públicas de recompra das 6,50% Senior Unsecured Guaranteed
Notes com vencimento em 2020 da CSN Resources S.A. em maio de 2018, maio de 2019
e janeiro de 2020.

Os demais Acionistas Vendedores, na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente
da presente Oferta, não possuem relacionamento relevante com o Bank of America e/ou com as
sociedades do seu conglomerado econômico.
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Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bank of America e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bank of America como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a POSCO possui
relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou com as sociedades do seu conglomerado
econômico.
•

Serviços relacionados a emissões de cartões corporativos e virtuais de forma a atender as
compras físicas e online.

Os demais Acionistas Vendedores, na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente
da presente Oferta, não possuem relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou com as
sociedades do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bradesco BBI e e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI se ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o BTG Pactual e/ou com as sociedades
do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o UBS BB e/ou com as sociedades do
seu conglomerado econômico.
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Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao UBS BB e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do UBS BB como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a Caixa
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem o seguinte relacionamentos relevantes com a Caixa e/ou com as sociedades
do seu conglomerado econômico.
CSN
•

Operações compromissadas no valor de R$ 953 milhões, fundo de investimento no valor
de R$ 1,1 milhão, depósitos a vista com média de R$ 6,1 milhões entre set/20 e nov/20,
serviços de cobrança bancária e convênio folha de pagamento;

•

Operações de crédito: cédula de crédito bancário com valor de concessão de R$ 5,7
bilhões, sendo o saldo devedor de R$ 4,05 bilhões e emissão de Debêntures no valor de
R$ 2 bilhões, sendo o saldo devedor de R$ 1,4 bilhão, totalizando R$ 5,5 bilhões de
posição devedora total junto à CAIXA.

Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, a Caixa e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, a Caixa e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pela Caixa e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à Caixa e/ou a sociedades
de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação da Caixa como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e a Caixa ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o Citi e/ou com as sociedades do seu
conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico para a realização
de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes,
incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Citi e/ou a sociedades de
seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Citi como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Citi ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Fibra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o Fibra e/ou com as sociedades do seu
conglomerado econômico, exceto pelo disposto abaixo.
O Fibra e a CSN são controlados indiretamente pelo espólio da Sra. Dorothea Steinbruch.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Fibra e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
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Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Fibra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Fibra e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Fibra e/ou a sociedades
de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Fibra poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Fibra como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Fibra ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem o seguinte relacionamento relevante com o J.P. Morgan e/ou com as
sociedades do seu conglomerado econômico:
•

a CSN contratou junto ao J.P. Morgan e o JPMorgan Chase Bank N.A. operações de
câmbio spot de natureza financeira e comercial, que durante os últimos 12 meses
representaram aproximadamente o valor nocional de USD253 milhões. As operações
foram contratadas entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021 e são liquidadas em até dois
dias úteis após o respectivo fechamento. A remuneração recebida pelo J.P. Morgan para
esta prestação de serviços se dá pela diferença positiva (spread) verificada entre as taxas
das operações de compra da moeda cambiada praticada pela instituição financeira para
posterior venda ao cliente. As operações não contam com garantias;

•

prestação de serviços de cash management em dólares dos Estados Unidos para a CSN,
incluindo transações de pagamentos, recebíveis, câmbio e liquidez, desde 2011 e com
prazo de duração indeterminado. Os serviços de cash management não possuem
garantias e sua remuneração é negociada de acordo com as condições de mercado;

•

o J.P. Morgan Securities LLC atuou na qualidade de joint global bookrunner nas emissões
da 6.750% Notes 2028 pela CSN Inova Ventures, com garantia da CSN, em janeiro e
novembro de 2020. A remuneração do J.P. Morgan não possui relação com o Preço por
Ação.

•

o J.P. Morgan Securities LLC atuou na qualidade de dealer manager na oferta de recompra
(tender offer) das 6,50% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2020
da CSN Resources S.A. e garantia da CSN, operação que foi liquidada em 24 de janeiro
de 2020 com a recompra de um valor aproximado de USD263 milhões em títulos.

Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
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Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não
participaram de ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas
Vendedores, (ii) não participaram em operações de financiamento e em reestruturações societárias
dos Acionistas Vendedores e (iii) realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários de emissão
da CSN, diretamente ou em fundos de investimentos administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos
últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia Siderúrgica Nacional.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do J.P. Morgan como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Banco Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o Banco Safra e/ou com as sociedades
do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Banco Safra e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Banco Safra e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Banco Safra e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Safra poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Banco Safra como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Banco Safra ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem relacionamentos relevantes com o Santander e/ou com as sociedades
do seu conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos
poderão vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico para a
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto neste Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Santander e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/ou a
sociedades de seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção 4 do Formulário de Referência, na página
543 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a
este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses
riscos. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir devido
à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os investidores podem vir a perder
parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que,
atualmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores acreditam que poderão lhes afetar de
maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou
pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente a Companhia considere irrelevantes, também
podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter “um
efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, reputação, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões
similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção 4 do
Formulário de Referência, na página 543 deste Prospecto.
A Oferta será cancelada caso não haja o deferimento do pedido de dispensa do percentual
mínimo de Ações em circulação pela B3 até a data de aprovação do Preço por Ação, e caso
o deferimento seja concedido, o percentual de free float abaixo do mínimo requerido pelo
Regulamento do Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário.
De acordo com o disposto no Regulamento do Nível 2, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Nível 2 é de 25% do total do
capital social de tais sociedades. Considerando que, após a Oferta, as Ações em circulação
corresponderão a aproximadamente 20,86% sem considerar a colocação das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares, podendo atingir o percentual de até 23,97% das Ações em circulação
no caso de colocação da totalidade das Ações Adicionais e Ações Suplementares (vide seção
“Informações Sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores”, na
página 44 deste Prospecto), o percentual de Ações em circulação ficará abaixo do percentual
estipulado pelo Regulamento do Nível 2.
No âmbito da Oferta e da adesão ao Nível 2, em 20 de janeiro de 2021, a Companhia solicitou à B3
dispensa de requisito referente à manutenção de Ações em circulação em percentual
correspondente a, no mínimo, 25% do capital social da Companhia, para a devida admissão de
listagem de suas Ações no segmento Nível 2 da B3, o qual encontra-se em processo de análise
pela B3 (“Solicitação de Dispensa de Requisito”).
Não é possível assegurar que a B3 venha a apreciar e conceder a Solicitação de Dispensa de
Requisito em prazo suficiente para garantir o ingresso das Ações no Nível 2, o que poderia
impactar a realização da Oferta.
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Caso a B3 não defira o pedido da Companhia de dispensa do percentual mínimo de ações em
circulação até a data de aprovação do Preço por Ação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e as intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os
valores eventualmente depositados serão integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, caso
incidentes, dos quaisquer tributos eventualmente incidentes, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua
alíquota majorada, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do comunicado de
cancelamento da Oferta.
Caso a B3 defira a Solicitação de Dispensa de Requisito, o percentual de free float abaixo do
mínimo requerido pelo Regulamento do Nível 2 poderá promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações sobre o pedido de listagem e de dispensa do percentual mínimo de ações
em circulação, vide seção “Negociação das Ações na B3” deste Prospecto.
Pandemias ou surtos envolvendo doenças humanas, como o Coronavírus (COVID-19),
podem causar alterações nos padrões de consumo e comércio, nas cadeias de suprimentos
e nos processos de produção, bem como causar interrupções na produção e remessas de
produtos, o que pode prejudicar significativamente as operações e os resultados
operacionais da Companhia.
Pandemias ou surtos envolvendo doenças humanas, como a COVID-19 (doença causada pelo
coronavírus, - “Sars-Cov-2”), poderão afetar negativamente o mercado de capitais global, as
indústrias mundiais, a economia mundial e brasileira e os negócios e operações da Companhia.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da
COVID-19, que pode atingir gravemente humanos, cabendo aos países membros estabelecerem as
melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o
surto da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos
governos de diversos países, incluindo o Brasil, em face da ampla e corrente disseminação do vírus,
incluindo medidas de quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais
medidas, os países impuseram o fechamento de fronteiras, portos e aeroportos, restrições às
viagens, circulações internas e/ou utilização de transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no preço de
matérias-primas e de outros insumos, incluindo o minério de ferro, fatores que conjuntamente
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto da COVID-19, tiveram um
impacto adverso no mercado de capitais global e no Brasil, inclusive causando seis paralisações
(circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A cotação da maioria
dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão do surto da COVID-19. Da
mesma forma, os pregões da NYSE foram interrompidos por quatro vezes ao longo do mês de
março de 2020, após quedas superiores a 7% no índice S&P 500.
Adicionalmente, qualquer mudança relevante nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de
emissão da Companhia, o que pode afetar adversamente a sua cotação.
A dimensão e o impacto da pandemia da COVID-19 permanecem incertos já tendo causado
alterações nos padrões de consumo e comércio, nas cadeias de suprimentos e nos processos de
produção em escala mundial. Especificamente com relação à Companhia, a pandemia da
COVID-19 afetou seus negócios, inclusive com relação à postergação substancial de remessas de
minério de ferro, em razão da maior disseminação do vírus e em razão de medidas de precaução
implementadas por governos ou estabelecimentos comerciais para limitar sua disseminação.
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A operação da Companhia envolve a remessa internacional da produção de minério de ferro, e se
houver surto da COVID-19 em suas unidades ou nas comunidades onde atua e distribui seus
produtos, a produção da Companhia, bem como suas operações, empregados, fornecedores,
clientes e canais de distribuição, poderão ser gravemente afetados. Os portos e outros canais de
entrada poderão ser fechados ou operar com capacidade reduzida, inclusive porque os trabalhadores
poderão ser proibidos ou impossibilitados de comparecerem ao trabalho, e os meios de transporte de
produtos nas regiões ou países poderão ficar limitados por qualquer razão, além das possíveis
restrições de transporte relacionadas a quarentenas, lockdowns ou proibições de viagens.
Os efeitos da pandemia da COVID-19 podem ensejar medidas restritivas às unidades e operações
da Companhia por parte das autoridades competentes, como a celebração de termos de
ajustamento de conduta ou termos de compromisso para estabelecer obrigações de fazer relativas
a condições de saúde e segurança, movimentação e circulação de pessoas ou até mesmo
determinação da paralisação de unidades da Companhia como medida de prevenção à
disseminação do vírus nas localidades em que estão instaladas. Não há como prever se as
unidades industriais da Companhia serão objeto de medidas restritivas. Qualquer restrição imposta
pelas autoridades competentes poderá aumentar os custos e afetar de forma adversa e
significativa os negócios e resultados operacionais e a situação financeira da Companhia.
As consequências dessa pandemia também poderão resultar em uma crise generalizada no
sistema de saúde, que desestabilizaria os preços de commodities e as economias e mercados
financeiros de diversos países, resultando em uma recessão econômica que poderia afetar a
demanda pelo minério de ferro comercializado pela Companhia e prejudicar significativamente os
resultados das suas operações.
Para maiores informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os nossos
negócios, vide itens 5.6, 7.1 e 10.9 do Formulário de Referência.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Essas características
do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores
de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
Ações pode ser negativamente impactado.
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e
o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
Conforme previsto no Regulamento do Nível 2, nos 6 meses subsequentes à Oferta, a contar do
início de vigência do Contrato de Participação no Nível 2, o acionista controlador e os
administradores não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações e derivativos destas
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse período inicial de 6
meses, o acionista controlador e os administradores não poderão, por mais 6 meses, vender e/ou
ofertar à venda mais do que 40% das ações e derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta. Além disso, a Companhia, os Acionistas Vendedores e
os Administradores celebrarão acordos de restrição à negociação de ações ordinárias de emissão
da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão somente às
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos respectivos Lock-up
Agreements, durante o período de 180 dias contados da data do Prospecto Definitivo ou da data de
divulgação do Anúncio de Início, conforme seja aplicável em cada Instrumento de Lock-up.
Após as restrições previstas no Regulamento do Nível 2 e nos acordos de Lock-up terem se
extinguido e expirado o período de restrição de venda previsto no Regulamento de Listagem do
Nível 2, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão disponíveis para venda no
mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda de um número substancial
de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais, ver a seção
“Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 72 deste
Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a fixação do Preço por Ação,
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá causar uma redução na liquidez das Ações no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), desde que não seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding pode impactar adversamente a fixação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas pode causar uma redução na
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
A necessidade de captação de recursos adicionais pela Companhia por meio de emissão de ações
ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, poderá diluir a participação
acionária dos investidores na Companhia ou não ser economicamente satisfatória.
A Companhia pode precisar captar recursos adicionais no futuro, a serem obtidos inclusive por
meio de emissões públicas ou privadas de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão da Companhia.
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A obtenção de recursos, pela Companhia, por meio da emissão de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, poderá resultar em alteração na quantidade de ações em circulação e no
preço das ações, e, consequentemente, na diluição da participação acionária dos referidos
acionistas, que poderão passar a ter menor participação proporcional em rendimentos e menor
poder de influência nas decisões tomadas pela Companhia, caso estes não exerçam, por qualquer
motivo, os seus direitos de preferência na subscrição de novas ações emitidas em decorrência de
tais novas ofertas de ações para obtenção de capital adicional no futuro.
A distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de
emissão da Companhia pode ser realizada, inclusive, com a exclusão do direito de preferência dos
acionistas da Companhia, podendo resultar na diluição da participação dos seus acionistas no
capital social.
A Companhia não pode assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, ainda, que as
condições de captação serão economicamente satisfatórias. A falta de acesso a capital adicional
em condições satisfatórias e o aumento nas taxas de juros pode afetar adversamente o
crescimento da Companhia, o que pode vir a prejudicar a performance das suas atividades,
situação financeira e resultados operacionais e, consequentemente, a cotação de seus valores
mobiliários.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo, em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da
Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises nesses países podem reduzir o interesse
dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, inclusive com
relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos os
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta convite, ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes e a quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua
alíquota majorada.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações
com derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência (incluindo operações de total return swap) além de outras operações permitidas pelo
artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400. Tais operações não serão consideradas investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A realização
de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a
demanda e, consequentemente, o preço das Ações da Oferta.
Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta de subscrição/aquisição e integralização/liquidação das Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de cada
um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. Na medida em que não
será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e
31 da Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito
da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente
cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção
“Informações sobre a Oferta – Suspensão e Cancelamento” na página 81 deste Prospecto.
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta, bem como a sua capacidade de executar seu plano
de negócios.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante
da subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo
da Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, o
que possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta NãoInstitucional. Na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma
quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta.
Além disso, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa
poderá resultar em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o
inicialmente projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na
página 136 deste Prospecto, e assim afetar a capacidade da Companhia de executar seu plano de
negócios, o que poderá ter impactos em seu crescimento e nos resultados de suas operações.
Os investidores na Oferta poderão sofrer diluição imediata no valor de seus investimentos
nas Ações, bem como posterior diluição em decorrência de exercício de direitos
decorrentes de outorgas realizadas no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações
da Companhia.
O Preço por Ação deverá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreveram Ações por meio da Oferta poderão
receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações
na Oferta.
Além da diluição imediata do valor contábil do investimento feito logo após a Oferta, os investidores
estarão sujeitos à diluição em caso de exercício de direitos de opção de compra de ações de
emissão da Companhia, caso o preço de exercício dessas opções seja inferior ao Preço por Ação.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores
mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito
de subscrever ou receber ações da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de
ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados,
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou
receber ações da Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então
acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das ações da Companhia, o que pode resultar na
diluição da participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página Erro! Indicador não definido. deste Prospecto.
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Os titulares das ações da Companhia poderão não receber dividendos
De acordo com o estatuto social, a Companhia deve pagar aos seus acionistas, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) do seu lucro líquido anual ajustado, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações, sob a forma de dividendo obrigatório. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo
não ser disponibilizado para pagamento de dividendos. Além disso, a Lei das Sociedades por
Ações permite que uma companhia aberta, como a Companhia, não realize a distribuição
obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o conselho de administração
informe à assembleia geral ordinária - AGO que a distribuição seria incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Ademais, a Companhia poderá mudar sua política de distribuição de dividendos a qualquer
momento, observados os limites legais, bem como estar sujeita a restrições à distribuição de
dividendos contidas em contratos de financiamento celebrados pela Companhia. Para mais
informações sobre as restrições de pagamento de dividendos decorrentes de contratos financeiros,
vide item 10.1 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
A realização da Oferta, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreenderá a distribuição pública das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de
Distribuição Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato
de Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda
poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste
momento e até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias
contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas
Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam
deste Prospecto ou do Formulário de Referência.
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores e/ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e/ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de
investimento pelos potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na
suspensão da oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores do Segmento Private
Lock-up, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e os Investidores do Segmento Private Lock-up se
comprometeram, observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme
aplicável, durante o período de 45 dias e 60 dias, respectivamente, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up e/ou os Investidores do Segmento Private Lock-up por quaisquer motivos venham a
precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo e período de Lock-up da
Oferta do Segmento Private e tendo em vista a impossibilidade de as Ações destinadas à Oferta de
Varejo Lock-up e à Oferta do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas
em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições
poderão causar-lhes perdas.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo atual Acionista Controlador,
cujos interesses podem ser conflitantes com os interesses da Companhia e de seus demais
investidores.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar), o atual Acionista Controlador da Companhia será titular
de 77,46% do capital social da Companhia. Dessa forma, o Acionista Controlador da Companhia
terá poderes para, dentre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de
Administração e determinar o resultado de deliberações que exijam aprovação de acionistas,
observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia (para maiores informações sobre o
Acordo de Acionistas da Companhia, vide item 15.5 do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto). O Acionista Controlador da Companhia poderá ter interesse em realizar operações de
importância econômica, financeira ou operacional que podem ser conflitantes com os interesses
dos investidores da Companhia, incluindo reorganização societária e operações com partes
relacionadas, podendo, inclusive, resultar em litígios entre a CSN e os demais acionistas da
Companhia e/ou causar um efeito material adverso nas atividades, situação financeira e/ou
resultados operacionais da Companhia. Os interesses da CSN podem diferir e conflitar com os
interesses dos atuais e futuros acionistas minoritários da Companhia acerca de referidas matérias.
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A CSN também poderá adotar decisões estratégicas que atuem no melhor interesse de seus
negócios como um todo, incluindo a Companhia. As suas decisões, no que diz respeito à
Companhia e aos negócios da Companhia, podem ser conduzidas de forma a favorecer
primordialmente a CSN, e, por conseguinte, os próprios acionistas da CSN, o que pode não
coincidir com os interesses dos atuais e futuros acionistas minoritários da Companhia. A
Companhia pode não ser capaz de resolver um potencial conflito nesse sentido e, mesmo que o
faça, a solução pode ser menos favorável a Companhia do que aquela que se conseguiria por meio
de uma operação com uma parte não relacionada, o que poderá ter impacto adverso nos
resultados operacionais da Companhia.
Adicionalmente, a CSN desenvolve atividades no setor de mineração, como, por exemplo, a lavra
de minério de ferro proveniente da mina de Fernandinho, localizada no município de Itabirito,
Estado de Minas Gerais. A Companhia não pode assegurar que não sofrerá concorrência de seu
Acionista Controlador na eventualidade do surgimento de novas oportunidades comerciais
relacionadas às atividades de mineração. O aproveitamento de oportunidades de negócios
relacionadas às atividades de mineração pode gerar situações de conflito entre os interesses da
Companhia e de seu Acionista Controlador, o que poderá ter impacto adverso nos resultados
operacionais da Companhia.
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES DA OFERTA
Morgan Stanley
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de
investimento em 1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e
estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a
oferecer o serviço de corretagem prime.
Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997, uniu-se com a Dean
Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e estabeleceu uma aliança
estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma joint venture com Smith Barney,
combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo
fusões e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos;
assim como atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores
mobiliários de renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities;
(ii) global wealth management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em
investimento; planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e
serviços fiduciários; e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em
investimentos em renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de
hedge, fundos de fundos e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente
posicionados ao redor do globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou
patrimônio líquido de US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Historicamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta
inicial de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em
2001, fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley
Corretora. O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com
carteiras comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária
indiretamente controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve
principalmente as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no
Brasil. A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de
corretagem brasileiro.
A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações locais
durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 9,5%.
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XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura
de capital e assessoria financeira.
Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 (dois milhões, trezentos e
sessenta mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede,
totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro,
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.

122

Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo
CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via
Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de
R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de
R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor
de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on
de Unidas no valor de R$1.837 milhões. Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de
Equity Capital Markets atuando no follow-on da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da
Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões;
IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da
Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on
da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da
JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no
valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor
de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no valor de R$621 milhões. Ademais, nos anos de 2016,
2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por
alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável
alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e
médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e
serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla
plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de suas
mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende mais
de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
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Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de valores
mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização e distribuição
de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, “The
Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e
“Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o Bradescco BBI
conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global Finance e “The Most
Innovative Bank in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os segmentos
de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.
O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, tendo
participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516 milhões,
coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint bookrunner no Follow-on
do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint bookrunner no Follow-on de CPFL
Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no Follow-on da intermédica, no montante
de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Light, no montante de R$2.500 milhões, joint
bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no
Follow-on da Movida, no montante de R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no
montante de R$1.248 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões,
coordenador líder do Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on
da Log CP, no montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no
montante de US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no montante
de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de R$513 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Intermédica, no
montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Unidas, no montante de
R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante de R$2.997 milhões e joint
bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em renda
fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de
R$101,540 bilhões originados.
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No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total de
aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort na
venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, (iii) assessoria
ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, (iv) assessoria à Kroton na
realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da Somos Educação por R$1,7 bilhões,
(v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e
(vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de galpões logísticos para a HSI por valor
confidencial.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento,
destacando-se 4.478 agências.
BTG Pactual
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
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Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014,
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da
Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. Em
2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em
2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco
Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou do
follow-on da Minerva, Cogna e da Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas,
BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC, Dimed e Rumo, assim como do IPO da Mitre Realty,
Estapar, Ambipar e Lojas Quero Quero.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de
capitais de renda fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros
países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos cliente o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em
todos os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da
plataforma do do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local
sem paralelo dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também
traz umaposição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de
operações de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de
distribuição de varejo.
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O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de
relacionamento em mais de 50 países.
Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017,
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative
Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank
for Swiss Francs”, “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong
Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global
de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de
Private Banking que foi reconhecida como “Best Global Private Bank” pela Euromoney em 2019.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de
atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro,
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar,
Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que
totalizaram o valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar
no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No
mesmo período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e
1 FIDC, com volume total de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de
US$7,9 bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais
Público & Privado, em 2019.
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A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019.
CAIXA
A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861, sendo uma empresa 100% pública que atende não
só os seus clientes bancários, mas todos os trabalhadores formais do Brasil, estes por meio do
pagamento de FGTS, PIS e seguro-desemprego, beneficiários de programas sociais e apostadores
das loterias. Possui a oitava marca mais valiosa do mercado segundo estudo da Brand Finance,
realizado em parceria com a revista The Brander/IAM e publicado na edição anual das 100 marcas
mais valiosas presentes no Brasil.
Ao final de 2019, tem aproximadamente R$1,3 trilhão de ativos e oferece aos seus clientes uma
rede de atendimento de 53,9 mil pontos em todo o território nacional. São 4,1 mil agências e postos
de atendimento, 28,6 mil máquinas de autoatendimento, 8,2 mil correspondentes CAIXA Aqui,
13 mil unidades lotéricas e 8 unidades-caminhão. Além disso, mantém canais eletrônicos e digitais
para ampliar o atendimento e a comodidade de seus clientes e, reforçando o seu compromisso
com a inclusão bancária, conta com 2 agências-barco, levando desenvolvimento e cidadania às
populações ribeirinhas. No exterior, opera por meio de escritório de representação nos Estados
Unidos.
A Caixa Econômica Federal assessora seus clientes bem como as empresas interessadas na
captação de recursos por meio de operações de mercado de capitais, fazendo a coordenação,
colocação e distribuição de ativos nos mercados de renda fixa e variável, como ações, debêntures,
notas promissórias, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento
Imobiliários (FII), fusões e aquisições, operações de IPO e follow-on.
Nos últimos 5 anos a Caixa Econômica Federal atuou em 42 operações de renda fixa e variável,
que totalizaram R$24,31 bilhões e R$29,48 bilhões, respectivamente, tendo participado da
distribuição de 53 fundos de investimento imobiliários e distribuído R$9,1 bilhões em CRI.
Citi
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e
locais, acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas
as regiões.
O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional
de atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no
segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e
aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em
produtos de banco de investimento e experiência em operações estruturadas, atende empresas de
pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras. Com mais de 200 anos de história
no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como uma empresa parceira
nas conquistas de seus clientes.
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O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações, emprestar valores mobiliários para
venda (conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120.2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, nos últimos anos, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da Redecard S.A., no montante de
R$2.2 milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho
de 2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);
Hypermarcas S.A., no montante de R$1.2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante
de R$9.8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de
R$2.4 bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3.2 bilhões (abril de 2012);
Brazil Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143.8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11.5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro
de 2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5.5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal
S.A., no montante de R$2.6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo
Energisa, no montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como
(i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no
montante de R$2.0 bilhões (abril de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações de emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhão (setembro de 2017),
(iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A., no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e
(iv) coordenador líder e agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de
2017).
Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo,
no montante de R$5.1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.4 bilhões (dezembro de 2018).
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Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril), (ii) coordenador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril de 2019), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$2.7 bilhões (abril de 2019), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões
(junho de 2019), (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (julho de 2019),
(vi) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do
IRB-Brasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4 bilhões (julho de 2019), (vii) coordenador e
agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão
da de Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões (julho de 2019),
(viii) coordenador na oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão do PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2.7 bilhões (outubro de 2019),
(ix) coordenador na oferta pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias
de emissão da C&A Modas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (outubro de 2019), (x) coordenador
na oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP
Inc., no montante de R$9.3 bilhões (dezembro de 2019), (xi) coordenador na oferta pública de
distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica
Participações S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de
Locação das Américas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro de 2019).
Em 2020, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de
R$22.0 bilhões (fevereiro de 2020); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de R$4.4 bilhões (julho de 2020);
(iii) coordenador global na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão
da Stone Pagamentos S.A., no montante de R$8.2 bilhões (agosto de 2020); (iv) coordenador na
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Rumo S.A., no montante
de R$6.4 bilhões (agosto de 2020); (v) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Hidrovias do Brasil S.A., no montante de
R$3.4 bilhões (setembro de 2020); (vi) coordenador global na oferta pública inicial de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Boa Vista Serviços S.A., no montante de
R$2.2 bilhões (setembro de 2020); (vii) coordenador na oferta pública de distribuição primária de
ações ordinárias de emissão da Natura & Co. Holding S.A., no montante de R$5.6 bilhões (outubro
de 2020); (viii) coordenador na oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A., no montante de R$1.1 bilhão (novembro de 2020); (ix) coordenador na oferta pública de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.8 bilhões (dezembro de 2020); (x) coordenador na oferta pública inicial
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Rede D'Or Sao Luiz S.A.,
no montante de R$11.4 bilhões (dezembro de 2020) e (xi) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Neogrid Software S.A., no
montante de R$486 milhões (dezembro de 2020).
Em 2021, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Light S.A., no montante de R$2.7 bilhões (janeiro de
2021).
Fibra
O Banco Fibra S.A. teve sua origem em 1988, como distribuidor de títulos e valores mobiliários, e iniciou
suas operações como Banco Múltiplo em 1989. Ao longo de mais de 30 anos de história, acompanhou
diversos cenários econômicos e consolidou-se no mercado financeiro como Banco de Atacado voltado
para os segmentos Corporate, Agronegócios e Empresas de médio e pequeno porte.
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O caráter empreendedor herdado de sua origem industrial e a seriedade de seus gestores, levaram
a instituição a ocupar presença relevante no cenário nacional, fomentando o crescimento e o
desenvolvimento das empresas no país.
Sua sede é localizada na cidade de São Paulo, possuindo abrangência em todas as regiões do
Brasil. No exterior, o Banco Fibra possui agência localizada em Grand Cayman.
A história do Banco Fibra é marcada por vários ciclos que guiaram seus negócios. Atualmente, sua
prioridade é atender as demandas dos clientes, por isso conta com um amplo portfólio de produtos
e serviços, incluindo operações de crédito, derivativos, trade finance, câmbio e mercado de
capitais, todos adequados para apoiar o desenvolvimento, incentivar a cultura empreendedora no
Brasil e trazer as melhores soluções financeiras e tecnológicas.
No segmento Corporate, destinado a clientes que faturam a partir de R$300 milhões, o Banco Fibra
oferece produtos que garantem aos clientes o gerenciamento de seus recursos de forma eficiente,
ágil, com transparência e dinamismo.
No segmento Agronegócios, é especialista em operações ligadas ao setor, destacando-se como
repassador de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé. Ciente de que o
agronegócio brasileiro exerce papel essencial no crescimento econômico e na mobilização da
sociedade à nova consciência ambiental, atua com agilidade para oferecer as soluções financeiras
que seus clientes precisam enquanto cuidam da sua produção.
No segmento Empresas, o Banco Fibra atende as necessidades de seus clientes e traz respostas
rápidas e simples, para facilitar o dia a dia e ajudar a evolução dos negócios nesse setor.
Através de sua área de mercado de capitais, o Banco Fibra oferece serviços de assessoria na
captação de recursos junto a investidores. Com um time focado exclusivamente nesse serviço,
assessora seus clientes: (i) na definição da estrutura da operação, para que o Cliente obtenha
recursos com prazo e custo adequados; (ii) na identificação dos investidores com mandatos
compatíveis, (ii) road show para apresentação do emissor e da operação; (iv) liquidação da
captação. Ao subscrever as operações juntamente com os investidores, o Banco Fibra demonstra
um alinhamento de interesses, oferecendo segurança ao investidor e proporcionando aos seus
clientes as melhores condições de financiamento.
Nos últimos dois anos, o Banco Fibra migrou 100% de sua plataforma tecnológica para nuvem;
implantou uma Diretoria de Tecnologia da Inovação; deu novo foco de atendimento às empresas
de médio porte; lançou nova identidade visual de sua marca no mercado; consolidou sua área de
Clientes e implementou o Banco Digital de Atacado.
J.P. Morgan
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019,
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co.
na internet.
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O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área
de Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações
societárias e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e
internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de
tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços
de intermediação em contratos futuros, opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para
clientes institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece produtos de equities em
geral, tais como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece serviços de conta
corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and Loan
Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct
Custody and Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de
Asset Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que
esta última também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus
investimentos.
Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da
revista IFR desde 2007.
Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase &
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”,
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019.
Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina,
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara,
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica,
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza,
Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo
a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of
the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes
Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the
Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via
Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale,
Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa,
incluindo dívida conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações,
segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).
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No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido
pela Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os
prêmios “Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016),
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives
House of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the
Year” (2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of
the Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year”
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance nos anos de 2010,
2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co.
como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019.
Banco Safra
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175
anos de tradição em serviços financeiros e presença em mais de 20 países, com atividades nos
EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as empresas financeiras
incluídas no Grupo estão o Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., o Safra National Bank of New
York e o J. Safra Sarasin Holding. Em março de 2020, o Grupo J. Safra possuía, em valores
agregados, gestão de recursos de terceiros no montante de R$1,3 trilhão.
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado por total
de ativos, segundo ranking Valor 1000 divulgado em 2019 (por ativos totais). Nesta mesma data, a
gestão de recursos de terceiros totalizava R$249,5 bilhões e a carteira de crédito expandida
somava R$110,6 bilhões.
Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras.
Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto às principais empresas e fundos do Brasil, tendo
conduzido operações tais como a venda da Lotten Eyes para a Amil (2016), assessoria exclusiva
na venda da Alesat para Glencore (2018) e assessoria exclusiva na venda de 43 lojas do Grupo
Pão de Açúcar para a gestora TRX (2020), configurando entres os líderes deste mercado no
primeiro semestre de 2020.
Em Fundos de Investimento Imobiliário, o Safra atuou como Coordenador do IPO e Follow-on do
HSI Malls FII, follow-on do fundo JS Real Estate Multigestão FII, IPO do fundo Vinci Offices FII e
follow-on do Vinci Logística FII e do IPO do Blue Macaw Office Fund II FII, totalizando cerca de
R$3,0 bilhões em ofertas em 2019.
Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares,
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de
ativos e confidencialidade.
Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos segmentos
de clientes. Em abril de 2020, possuía aproximadamente R$94,6 bilhões de ativos sob gestão.
Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice de
ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável pelo
acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos
setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre outros.
Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos
de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures,
FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
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Mercado de Capitais: em 2019, os principais destaques do Safra foram a participação na
estruturação e distribuição de operações de CRI, CRA, Debêntures de Infraestrutura, Debêntures,
Bonds, Letras Financeiras, Notas Promissórias Ações e Cotas de Fundos de Investimento listados,
totalizando mais de R$17,5 bilhões em operações para fundos de investimento e empresas dos
mais variados setores, tais como Banco RCI, CCP, Cosern, Cyrela, EDP, Engie, Gasmig, HSI,
Klabin, Log-in, Raízen, Rede D'Or, Sabesp e Vinci.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em
ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido,
por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na
Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos
Estados Unidos.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
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A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura
dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe
de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais
no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes
S.A e da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do
Grupo Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação
S.A., das Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Em 2021, o Santander atuou como coordenador na oferta de follow-on da Light S.A.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos que serão recebidos com a Oferta Primária serão de
aproximadamente R$1.601 milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar alocadas à Oferta Primária), após a dedução das comissões, tributos e despesas que
a Companhia antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, e
com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da Faixa Indicativa.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária
integralmente para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de
expansão, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem
Pires e Casa de Pedra, descritos na Seção 10.8 do Formulário de Referência.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores que a
Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores à sua
estimativa, sua aplicação será reduzida e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a
Companhia poderá financiar seus investimentos a partir de uma combinação de recursos
decorrentes de (i) suas atividades operacionais; (ii) investimentos dos seus acionistas, (iii) emissão
de outros valores mobiliários e/ou (iv) contratação de linhas de financiamento junto a instituições
financeiras.
Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$9,93, que corresponde ao ponto
médio da Faixa Indicativa, aumentaria ou reduziria, conforme o caso, o montante dos recursos que
a Companhia receberia com a Oferta Primária em R$161 milhões (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar alocadas à Oferta Primária), após a dedução das
comissões e despesas que antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação.
Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer
de uma combinação dos recursos líquidos que vier a receber com a Oferta Primária e outras fontes
decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das suas atividades operacionais e
de investimentos dos seus acionistas.
A destinação dos recursos líquidos que a Companhia vier a receber com a Oferta Primária se
baseia em suas análises, perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências.
Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos
recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização, ao seu exclusivo critério.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta sobre a capitalização total
da Companhia encontra-se na tabela da seção “Capitalização” na página 137 deste Prospecto.

136

CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta os empréstimos, financiamentos e debêntures circulante e não
circulante consolidados, passivos de arrendamento de circulante e não circulantes consolidados,
contas a pagar por aquisição de investimentos circulante e não circulante consolidados e
parcelamentos fiscais circulantes e não circulantes consolidados e o patrimônio líquido consolidado
em 30 de setembro de 2020, indicando a posição (i) real em 30 de setembro de 2020; e (ii)
ajustada, para refletir os recursos líquidos que a Companhia estima receber com a Oferta Primária,
no montante de aproximadamente R$1.601 milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar alocadas à Oferta Primária), após a dedução das comissões, tributos e
despesas que a Companhia antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de
Distribuição, e com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da Faixa
Indicativa.
As informações descritas na coluna “Real” foram extraídas das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia em 30 de setembro de 2020.
O investidor deve ler a tabela em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto, bem como com as demonstrações financeiras da Companhia anexas a este Prospecto.
Em 30 de setembro
Ajustado
de 2020
Pós-Oferta(2)
Real
(em milhões de reais (R$)

(em milhões de reais (R$)
Empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante) ................................
Passivo de arrendamento (circulante) ............................................................
Contas a pagar por aquis. de investimentos (circulante) ................................
Parcelamentos fiscais (circulante) ..................................................................
Empréstimos, financiamentos e debêntures (não circulante) .........................
Passivo de arrendamento (não circulante) .....................................................
Contas a pagar por aquis. de investimentos (não circulante) .........................
Parcelamentos fiscais (não circulante) ...........................................................
Patrimônio Líquido ..........................................................................................
Capitalização Total(1) .....................................................................................
(1)

(2)

213.635
10.986
63.186
10.157
1.338.372
74.580
3.093
61.659
10.668.142
12.220.149

213.635
10.986
63.186
10.157
1.338.372
74.580
3.093
61.659
12.229.623
13.781.630

Corresponde à soma do total dos empréstimos, financiamentos e debêntures circulante e não circulante consolidados, passivo de
arrendamento circulante e não circulante consolidados, contas a pagar por aquisição de investimentos circulante e não circulante
consolidados e parcelamentos fiscais circulantes e não circulantes consolidados e o total do patrimônio líquido consolidado em 30 de
setembro de 2020. A definição aqui prevista pode variar das usadas por outras companhias.
A coluna “Ajustado Pós-Oferta” considera o recebimento de recursos líquidos que a Companhia estima receber com a Oferta Primária, no
montante de aproximadamente R$1.601 milhões milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar alocadas
à Oferta Primária), após a dedução das comissões, tributos e despesas que a Companhia antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos
termos do Contrato de Distribuição, e com base no Preço por Ação de R$9,93 que corresponde ao ponto médio da Faixa Indicativa. Para
mais informações ver a seção “Destinação dos Recursos” deste Prospecto Preliminar.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da
Companhia e a capitalização total em R$161 milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar alocadas à Oferta Primária), após a dedução das comissões, tributos e
despesas que a Companhia antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio
líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia
desde 30 de setembro de 2020.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$10.668 milhões e o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia correspondia, na
mesma data, a (i) R$58,94 por ação, sem considerar o desdobramento da totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1:30, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 15 de outubro de 2020 (Desdobramento); e
(ii) R$1,96 por ação, considerando o Desdobramento. Esses valores patrimoniais por ação
representam o valor contábil total do patrimônio líquido consolidado da Companhia dividido pelo
número total de ações ordinárias de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020,
considerando o Desdobramento e não considerando o Desdobramento, respectivamente.
Considerando (i) o Desdobramento; e (ii) a subscrição da totalidade das Ações da Oferta Primária,
a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta, pelo Preço por Ação de R$9,93, que é o
preço médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas, o patrimônio
líquido ajustado da Companhia seria de R$12.230 milhões, representando um valor de R$2,19 por
ação. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação de R$0,22 para
os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação de R$7,74
para os novos investidores que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição
representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor
patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca
das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, vide seção “Informações sobre a Oferta –
Custos de Distribuição”, na página 77 deste Prospecto Preliminar.
A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia em 30
de setembro de 2020, considerando (i) o Desdobramento; e (ii) a realização da Oferta:
Preço por Ação(1) ........................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ..............................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020,
ajustado para refletir o Desdobramento .................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020,
ajustado para refletir o Desdobramento e a Oferta ................................................................
Aumento no valor patrimonial contábil por Ação para os acionistas existentes(2) .....................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da Oferta(2)(3) ..................
Percentual de diluição imediata para os investidores da Oferta(4) ......................................
(1)
(2)
(3)
(4)

R$9,93
R$58,94
R$1,96
R$2,19
R$0,22
R$7,74
78%

Ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera o Desdobramento.
Representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020, ajustado para refletir a
Oferta.
Resultado da divisão (a) da diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da Oferta pelo (b) Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado com base na conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do
Preço por Ação e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta” nas páginas
44 a 88 deste Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$9,93, que é o preço médio da Faixa
Indicativa, aumentaria a diluição do valor patrimonial contábil por Ação aos investidores da Oferta
em R$0,03 por Ação (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar
alocadas à Oferta Primária), após a dedução das comissões, tributos e despesas que a Companhia
antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta.
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A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições e
aquisições de ações de emissão da Companhia nos últimos cinco anos
O quadro abaixo apresenta informações sobre os valores pagos pelos administradores e acionistas
controladores da Companhia em subscrições de ações nos últimos cinco anos:

Data

Operação

30.11.2015

Aumento de
capital social

(1)
(2)

Valor pago pelos
administradores e
controladores em
subscrições e aquisições
de ações
R$334.600.434,45

Quantidade de
Ações(1)

Preço por ação pago
pelos administradores e
controladores em
subscrições e
aquisições de ações(1)

2.618.362.170 ações
ordinárias

R$0,1278

Subscritor(es)
Cia Siderúrgica
Nacional

Preço
por
Ação(2)
9,93

Considera o Desdobramento.
Com base no Preço por Ação de R$9,93, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.

Desdobramento de Ações
Na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, foi
aprovado o desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 1:30, de modo que o capital social da Companhia passou a ser representado por
5.430.057.060 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 15 DE
OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM
15 DE OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM
21 DE JANEIRO DE 2021 QUE APROVOU DETERMINADOS TERMOS DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CSN REALIZADA EM 21 DE
JANEIRO DE 2021 QUE APROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFERTA
ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS DA JBMF REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020
QUE APROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFERTA
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ FINANCEIRO E DE TRANSAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS DA POSCO REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A
SUA PARTICIPAÇÃO NA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE NOVE
MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.902.291/0001-15
NIRE 31300025144
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º.
CSN Mineração S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima regida por este
Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.
§1.
Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de
Governança Corporativa, da B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão ("B3"), sujeitar-se-ão a Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da
B3 ("Regulamento do Nível 2").
§2.
As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas
hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Artigo 2º.
A Companhia tem por objeto social (i) a exploração de atividades de mineração de
minério de ferro, em todo o território nacional e no exterior, compreendendo o desenvolvimento de
jazidas minerais, pesquisa, extração, comercialização de minério de ferro e subprodutos derivados da
atividade mineral, beneficiamento, industrialização, transporte, logística, embarque, prestação de
serviços de mineração, importação e exportação de minério de ferro, bem como a exploração de
quaisquer outras atividades direta ou indiretamente correlatas e afins; (ii) a exploração de infraestrutura
de transporte portuária; (iii) a geração de energia destinada primordialmente para as atividades de
mineração de minério de ferro da Companhia; e (iv) a participação em outras sociedades ou
empreendimentos como sócia, acionista, consorciada, ou de outra forma, desde que tais sociedades
tenham objeto social compatível com o da Companhia.
Artigo 3º.
A Companhia tem sede e foro na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, na
Estrada Casa de Pedra s/n, Zona Rural, podendo, por deliberação do Conselho de Administração e
independentemente de reforma estatutária, instalar ou encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios
ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 4º.

A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Capítulo II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º.
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$6.103.872.721,36 (seis bilhões, cento e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e
vinte e um reais e trinta e seis centavos), dividido em 5.430.057.060 (cinco bilhões, quatrocentos e
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trinta milhões, cinquenta e sete mil e sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
§1.
A Companhia poderá emitir novas ações ordinárias e/ou uma ou mais classes de ações
preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem guardar proporção com as demais
espécies e classes de ações, observado o limite máximo de ações preferenciais legalmente permitido,
conforme estabelecido na legislação aplicável.
§2.
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
§3.
Enquanto a Companhia permanecer sujeita às disposições do Regulamento do Nível 2, cada
ação preferencial de sua emissão conferirá ao seu titular o direito a voto restrito nas deliberações da
Assembleia Geral, exclusivamente nas seguintes matérias:
(i)

transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;

(ii)

aprovação de contratos entre a Companhia e o acionista controlador, diretamente ou por
meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador
tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam
deliberados em Assembleia Geral;

(iii)

avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia;

(iv)

escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico
da Companhia, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 10º,
inciso (ii) deste Estatuto Social; e

(v)

alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer
das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse
direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível
2 de Governança Corporativa.

§4.
Sem prejuízo do disposto no §3 acima, as ações preferenciais, quando emitidas, conferirão aos
seus titulares as seguintes preferências e vantagens de que trata o artigo 17 da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976 conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"):
(i)

prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia;

(ii)

direito de serem incluídas em oferta pública em decorrência de alienação de controle da
Companhia, nos termos do Capítulo VIII deste Estatuto Social, de forma que lhes
assegure tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante; e

(iii)

dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
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§5.
As ações de emissão da Companhia serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome
de seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM"), e poderão ser representadas por certificados de depósito de ações emitidos por
instituição financeira prestadora de serviços de escrituração ("Units"), observado o disposto no Artigo
40º deste Estatuto Social.
§6.
Os custos de transferência das ações escriturais ou das Units poderão ser cobrados diretamente
do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração
de ações.
§7.
Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação
da Assembleia Geral, o valor do reembolso será calculado com base no valor de patrimônio líquido
contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições do
artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 6º.
O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de reforma
estatutária, no valor de até R$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), mediante a
emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, por deliberação do Conselho de Administração, que
fixará o preço, condições e prazo de subscrição e integralização para cada emissão.
§1.
O capital autorizado poderá ser alcançado mediante uma ou mais emissões de ações, a critério
do Conselho de Administração.
§2.
Dentro do limite do capital autorizado previsto no caput deste Artigo 6º, o Conselho de
Administração poderá deliberar a emissão pública ou privada de ações ordinárias e/ou preferenciais,
(inclusive sob a forma de Units), bônus de subscrição ou de debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia, com exclusão ou redução do prazo para exercício do direito de preferência,
nas hipóteses previstas no artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do Artigo 17º
inciso (v) deste Estatuto Social.
§3.
O Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e de
acordo com plano aprovado por Assembleia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus
administradores ou empregados.
§4.

É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

§5.
Ressalvado o disposto no §2 acima, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de
novas ações, bônus de subscrição ou debentures conversíveis em ações, na proporção do número de
ações de que forem titulares, na forma do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. O direito de
preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias.
Artigo 7º.
Os acionistas da Companhia poderão, a qualquer tempo, converter ações ordinárias
em ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos, prazos e condições a serem
estabelecidos pelo Conselho de Administração, observada a proporção de 1 (uma) ação ordinária para
1(uma) ação preferencial de emissão da Companhia, não podendo ser ultrapassado o limite legal
máximo de ações preferenciais.
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Parágrafo único. Os pedidos de conversão deverão ser apresentados pelos acionistas interessados
conforme procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Administração. Os pedidos de conversão
cuja consecução importe na violação da relação legal entre ações ordinárias e preferenciais serão
atendidos até o limite legal permitido e observada a ordem cronológica em que forem recebidos.
Artigo 8º.
O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nos termos
e condições previstos no respectivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará
automaticamente constituído em mora, na forma do artigo 106, § 2º da Lei das Sociedades por Ações,
sujeitando-se a (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro dia de
descumprimento da obrigação de pagamento, com correção monetária do referido valor no intervalo
mais frequente permitido por lei; e (ii) multa de 10% (dez por cento) do valor em atraso.
Capítulo III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 9º.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do
artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais,
este Estatuto Social e/ou a lei o exigirem.
§1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 123, § único da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia
Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração. Independentemente das
formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos
os acionistas.
§2.
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração
ou, em sua ausência ou impedimento, por qualquer membro do Conselho de Administração, Diretor
ou acionista indicado pelo Presidente do Conselho de Administração ou, no caso de o Presidente do
Conselho de Administração deixar de indicar o presidente da mesa, por qualquer membro do Conselho
de Administração ou, na ausência ou impedimento dos membros do Conselho de Administração,
dentre os acionistas presentes, em qualquer caso indicado por acionistas que representem pelo menos
a maioria do capital social votante presentes na Assembleia Geral. O secretário da Assembleia Geral,
acionista ou não, será indicado pelo presidente da mesa.
§3.
Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, preferencialmente, com
48 (quarenta e oito) horas de antecedência: (i) documento de identidade, caso o acionista seja pessoa
física; (ii) os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de
identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) comprovante da participação
acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 5 (cinco) dias
anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei
das Sociedades por Ações.
§4.
Antes de se instalar a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o Livro de Presença, indicando
seu nome, nacionalidade, residência e a quantidade de ações de que forem titulares. O “Livro de
Presença de Acionistas” será encerrado pelo presidente da mesa, logo após a instalação da Assembleia
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Geral, e os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral após o encerramento do “Livro de
Presença de Acionistas” poderão participar da Assembleia Geral, mas não terão direito de votar em
qualquer deliberação social, nem tampouco terão suas ações consideradas para fins de determinação
de quórum de instalação ou deliberação.
Artigo 10º.
Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e neste
Estatuto Social:
(i)

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia emissora de valores mobiliários
na CVM e a saída da Companhia do Nível 2, quando tais atos forem de inciativa da
Companhia; e

(ii)

deliberar sobre a escolha do Avaliador (conforme definido abaixo), que realizará a
apuração do valor econômico da Companhia mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM ("Valor
Econômico"), a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice,
nos termos do Artigo 17º, inciso (xx) deste Estatuto Social.

§1.
O quórum aplicável para aprovação da deliberação descrita no caput deste Artigo 10º, inciso (ii)
deverá corresponder à maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação
presentes na Assembleia Geral, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de ações em
circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes das ações em circulação, não se computando os votos em branco,
as abstenções ou votos de outra forma nulos, tais como votos proferidos em violação a Acordo de
Acionistas, cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto.
§2.
Para fins deste Capítulo III, entende-se por ações em circulação todas as ações emitidas pela
Companhia, excetuadas as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores da Companhia, e aquelas mantidas em tesouraria.
§3.
Exceto se maior quórum for estabelecido pela Lei das Sociedades por Ações, por este Estatuto
Social, ou pelo Regulamento do Nível 2, as deliberações tomadas em Assembleia Geral exigirão o voto
favorável de acionistas representantes da maioria dos votos dos acionistas presentes à Assembleia
Geral. Em qualquer caso, os votos em branco, abstenções ou votos de outra forma nulos, tais como
votos proferidos em violação a Acordo de Acionistas, não serão computados.
Capítulo IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 11º.

A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
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§1.
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos nos seus cargos
mediante assinatura de termo de posse nos respectivos Livros de Atas dos órgãos para os quais forem
eleitos, permanecendo em seus cargos até o que ocorrer primeiro entre (i) o término do seu mandato
(sendo certo que o conselheiro ou diretor permanecerá em seu cargo até que o conselheiro ou diretor
eleito em seguida tome posse); (ii) sua destituição pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso, na forma estabelecida neste Estatuto Social; ou (iii) seu falecimento,
incapacidade, aposentadoria, ausência superior a 90 (noventa) dias ou renúncia.
§2.
O termo de posse deverá contemplar sujeição dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria à cláusula compromissória referida no Capítulo X deste Estatuto Social, bem como sua
declaração de que (i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, §1º da Lei das Sociedades
por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo artigo 147 § 3° da
Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da
Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos do artigo 147, § 3º,
incisos I e II da Lei das Sociedades por Ações.
§3.
A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à
prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento
do Nível 2, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§4.
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Superintendente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, excetuadas as
hipóteses de vacância que deverão ser objeto de divulgação específica ao mercado e em relação às quais
deverão ser tomadas as providências para o preenchimento dos respectivos cargos no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2. Excepcionalmente e para
fins de transição, os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Superintendente
ou principal executivo da Companhia poderão ser acumulados pela mesma pessoa, pelo prazo máximo
de 3 (três) anos contados a partir da data do início de negociação dos valores mobiliários de emissão
da Companhia no Nível 2 de Governança Corporativa.
Artigo 12º.
A remuneração anual da administração da Companhia será fixada pela Assembleia
Geral, em valor global ou individual, a critério da Assembleia Geral.
Parágrafo único. Nos casos em que a remuneração for fixada em valor global, o Presidente do
Conselho de Administração será responsável pela alocação da remuneração entre os seus membros e
os membros da Diretoria.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 13º.
O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
7 (sete) membros efetivos e um número de suplentes que não excederá o número de membros efetivos,
residentes ou não no Brasil, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para um mandato
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unificado de 2 (dois) anos. Cada membro do Conselho de Administração terá um voto nas reuniões
do Conselho de Administração e poderá exercer o cargo por um número ilimitado de mandatos
consecutivos.
§1.
Na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a eleição de seus membros,
o Conselho de Administração elegerá, por maioria de votos, entre seus membros, o Presidente do
Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração votará por último nas
reuniões do Conselho de Administração e terá, além do próprio voto, o voto de desempate.
§2.
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento),
o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que
os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de
Administração eleito(s) mediante a faculdade prevista no artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das Sociedades
por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
§3.
Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §2 acima, o resultado gerar
um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento nos termos do Regulamento
do Nível 2.
Artigo 14º.
Qualquer membro do Conselho de Administração poderá efetuar indicação específica
e por escrito de outro membro do Conselho de Administração para substituí-lo em caso de ausência a
uma reunião de Conselho de Administração.
Parágrafo único. Exceto no caso de eleição dos membros do Conselho de Administração por meio
do procedimento de voto múltiplo, no caso de vacância do cargo de Conselheiro titular (após renúncia,
destituição, incapacidade, ausência superior a 90 (noventa) dias, ou qualquer outro evento), o suplente
deverá ocupar automaticamente o cargo vago. Em caso de renúncia, destituição, incapacidade, ausência
superior a 90 (noventa) dias, ou qualquer outro evento que resulte na vacância do cargo do respectivo
suplente, os substitutos serão nomeados. Caso a renúncia, vacância, ausência ou impedimento
temporário seja de membro efetivo que não tenha suplente, o preenchimento do cargo vago dar-se-á
na forma do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações. Caso não seja realizada Assembleia Geral
nos três meses que se seguirem à renúncia, vacância, ausência ou impedimento temporário, será
necessário convocar Assembleia Geral Extraordinária para a eleição do novo conselheiro. Em caso de
vacância da maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral para proceder a uma nova eleição.
Artigo 15º.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a
cada 3 (três) meses, nos horários e locais a serem informados por seu Presidente no primeiro mês de
cada exercício social. Um edital de convocação razoavelmente detalhado (contendo a descrição das
matérias, valores e obrigações envolvidas) deverá ser enviado pelo Presidente do Conselho de
Administração a cada Conselheiro com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência de cada reunião,
contendo o material de suporte e a documentação relacionada aos itens da ordem do dia nos idiomas
português e inglês..
§1.
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus
membros em exercício e deverão observar as condições previstas em Acordo de Acionistas, inclusive
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no que se refere à sua convocação. Considera-se presente à reunião o Conselheiro que (i) estiver, na
ocasião, representado por seu substituto ou por outro Conselheiro na forma prevista no Artigo 14º
deste Estatuto Social; (ii) estiver participando da reunião por conferência telefônica, vídeo conferência
ou qualquer outro meio de comunicação que permita assegurar a autenticidade do voto ou opinião do
Conselheiro, desde que (a) uma cópia da ata da reunião seja assinada e devolvida via e-mail por todos
os Conselheiros (ou por quantos bastarem para aprovação das matérias deliberadas) ao Presidente do
Conselho de Administração no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da reunião; e (b) a ata da
referida reunião seja lavrada no livro societário da Companhia e assinada por todos os Conselheiros
(ou por quantos bastarem para aprovação das matérias deliberadas) assim que possível.
§2.
Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de
Administração, observado o disposto no §1 acima, mediante o envio de convocação por escrito com,
pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência (ou período menor consentido por todos os Conselheiros),
por correio, correio eletrônico ou outro meio de comunicação com comprovante de recebimento,
contendo a ordem do dia (incluindo uma descrição das matérias, valores e obrigações envolvidos),
horário e local da reunião. Não obstante o disposto acima, em caso de emergência, a convocação
poderá ser entregue a cada membro do Conselho de Administração, na forma ora prevista, com não
menos do que 5 (cinco) dias úteis de antecedência e com a identificação de “urgente”.
§3.
As reuniões serão conduzidas em inglês ou português e, se assim solicitado por qualquer
membro, com tradução simultânea para o inglês.
§4.
Exceto quando quorum superior for exigido pela Lei das Sociedades por Ações, as
deliberações em reuniões do Conselho de Administração serão aprovadas pelo voto favorável da
maioria dos Conselheiros presentes à reunião. Em qualquer caso, os votos em branco ou votos de
outra forma nulos, tais como votos proferidos em violação a Acordo de Acionistas, e as abstenções
não serão computados. Nenhuma deliberação do Conselho de Administração poderá ser aprovada ou
discutida com relação a qualquer matéria não incluída na ordem do dia, exceto se todos os conselheiros
estiverem presentes e de acordo com tal deliberação.
Artigo 16º.
O Conselho de Administração poderá criar comitês estratégicos e consultivos,
permanentes ou não, para analisar e opinar sobre questões conforme solicitado pelo Conselho de
Administração. Os membros dos referidos comitês deverão ter conhecimento específico relacionado
ao objetivo do comitê, serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração e poderão ou não
pertencer ao Conselho de Administração. Caberá ao Conselho de Administração a aprovação do
regimento interno dos comitês eventualmente criados.
§1.
O início do prazo de gestão dos membros dos comitês se dará a partir da aceitação de sua
nomeação, e o término coincidirá sempre com o término do prazo de gestão unificado dos membros
do Conselho de Administração, permitida a recondução.
§2.
Os comitês instituídos no âmbito da Companhia não terão funções executivas ou caráter
deliberativo e seus pareceres e propostas serão encaminhados ao Conselho de Administração para
deliberação.
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§3.
Exceto se requerido pela legislação ou regulamentação aplicável, os pareceres dos comitês não
constituem condição necessária para a apresentação de matérias ao exame e deliberação do Conselho
de Administração.
§4.
O Presidente do Conselho de Administração poderá, sempre que entender necessário, atuar
como membro permanente dos comitês a serem criados ou participar de reuniões de quaisquer desses
comitês.
Artigo 17º.
Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social,
respeitados os termos em Acordo de Acionistas, a realização dos seguintes atos e a conclusão das
seguintes operações pela Companhia será condicionada à aprovação prévia do Conselho de
Administração, em reunião especialmente convocada para esse fim:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, suas subsidiárias integrais e
sociedades controladas;

(ii)

aprovar o plano de negócios e orçamento anual da Companhia, suas subsidiárias integrais
e sociedades controladas bem como quaisquer planos de estratégia, de investimento,
anuais e/ou plurianuais, projetos de expansão e programas de investimento, e
acompanhar a sua execução e desempenho;

(iii)

deliberar sobre aumentos de capital dentro do limite do capital autorizado, mediante
emissão de ações ordinárias ou preferenciais (inclusive sob a forma de Units);

(iv)

autorizar a negociação, pela Companhia, com ações de sua própria emissão (inclusive sob
a forma de Units), para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou
alienação;

(v)

fixar os termos e demais condições de colocação de bônus de subscrição, debêntures,
inclusive conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente
da conversão das debêntures, bem como excluir o direito de preferência ou reduzir o
prazo para o seu exercício nos casos previstos no artigo 172 da Lei das Sociedades por
Ações;

(vi)

deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de "commercial papers", "bonds", "notes" e demais
títulos e valores mobiliários destinados à captação de recursos mediante a distribuição,
primária ou secundária, em mercado de capitais doméstico ou internacional;

(vii)

fixar alçadas da Diretoria para a prática dos seguintes atos, independentemente de
autorização do Conselho de Administração:
(a) aquisição, alienação e oneração de qualquer bem do ativo permanente;
(b) celebração de quaisquer negócios jurídicos pela Companhia, incluindo empréstimos
e financiamentos, inclusive com sociedades por ela controladas, direta ou
indiretamente;
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(c) constituição de qualquer espécie de garantia ou a oneração de qualquer bem que não
integre o ativo permanente da Companhia, inclusive em benefício ou em favor de
terceiros, desde que tais terceiros sejam pessoas jurídicas subsidiárias, controladas
ou coligadas da Companhia;
(d) celebração de contratos e assunção de obrigações pela Companhia; e
(e) realização de investimentos e/ou desinvestimentos.
(viii)

deliberar a respeito de operação ou ato que implique transferência de recursos da
Companhia para terceiros, inclusive associações de empregados, entidades assistenciais
recreativas, fundos de previdência privada, fundações e pessoas jurídicas de direito
público;

(ix)

deliberar a respeito de atos que envolvam transformação, fusão, cisão, incorporação ou
extinção de sociedades nas quais a Companhia possua participação societária;

(x)

decidir a respeito da constituição de empresas controladas pela Companhia, bem como
sobre a aprovação da aquisição de participações acionárias;

(xi)

estabelecer políticas para utilização de incentivos fiscais;

(xii)

tomar qualquer decisão relevante envolvendo (a) os direitos minerários, existentes ou
futuros, de titularidade da Companhia (incluindo a cessão de tais direitos); (b) as plantas
de peletização; e (c) quaisquer imóveis relevantes da Companhia;

(xiii)

autorizar a celebração de quaisquer aditamentos relevantes aos contratos relevantes que
envolvam a MRS Logística S.A. ou o TECAR;

(xiv)

aprovar acordos visando encerrar qualquer controvérsia ou ação judicial relevante da qual
a Companhia e/ou as sociedades controladas pela Companhia sejam parte e que
envolvam valores superiores a USD50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norteamericanos);

(xv)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia ("OPA"), por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação
do edital da respectiva OPA, que deverá abordar, no mínimo: (a) a conveniência e
oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em
relação a liquidez das ações de sua titularidade; (b) as repercussões da OPA sobre os
interesses da Companhia; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação
à Companhia; e (d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela
CVM;
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(xvi)

eleição e destituição dos Diretores da Companhia e fixação de suas atribuições, observado
o disposto neste Estatuto Social;

(xvii)

avaliar e deliberar previamente acerca da criação e alteração das competências, regras de
funcionamento, convocação e composição dos órgãos de administração da Companhia;

(xviii)

criação, determinação de orçamento, fixação de remuneração, determinação das
atribuições e aprovação das regras operacionais para o funcionamento de comitês de
assessoramento, se e quando instaurados;

(xix)

dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano previamente aprovado pela
Assembleia Geral, outorgar e estabelecer as regras e condições de opção de compra ou
subscrição de ações aos administradores ou empregados da Companhia, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à Companhia ou às sociedades sob seu controle, sem direito
de preferência para os acionistas;

(xx)

definir lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas, que deverão possuir experiência comprovada e independência quanto ao poder
de decisão da Companhia, de seus administradores e/ou do(s) acionista(s)
controlador(es), além de satisfazer os requisitos estabelecidos nos termos do artigo 8º, §
1º da Lei das Sociedades por Ações, e responder pelos danos que causem por culpa ou
dolo na avaliação da Companhia, conforme previsto no §6º desse mesmo artigo
("Avaliador"), para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia que
apurará o Valor Econômico da Companhia nos casos de OPA para cancelamento de
registro de companhia emissora de valores mobiliários na CVM ou para saída do Nível 2,
nos termos do Capítulo IX deste Estatuto Social;

(xxi)

fixar as regras e procedimentos para (i) conversão de ações nos termos do Artigo 7º deste
Estatuto Social, e (ii) criação, emissão e cancelamento de Units nos termos do Artigo 40º
e seguintes deste Estatuto Social, e aprovar a contratação de instituição prestadora dos
serviços de escrituração de ações (inclusive sob a forma de Units);

(xxii)

resolver sobre a abertura, manutenção, encerramento e transferência de filiais, sucursais,
agências, escritórios, depósitos, dependências, representações e/ou outros
estabelecimentos da Companhia, em qualquer parte do território nacional ou no exterior;

(xxiii)

deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou
recuperação judicial ou extrajudicial;

(xxiv)

adicionalmente às hipóteses previstas no §1 do Artigo 23º deste Estatuto Social, autorizar,
quando considerar necessária, a representação da Companhia por um único membro da
Diretoria ou por um procurador;

(xxv)

deliberar sobre a suspensão das atividades da Companhia e/ou suas controladas;

(xxvi)

aprovar o ingresso da Companhia em novas linhas de negócio que não sejam aqueles
negócios atualmente conduzidos pela Companhia e por quaisquer de suas subsidiárias;
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(xxvii) deliberar sobre a indicação das pessoas que devam integrar órgãos da administração e
conselhos consultivos e fiscais das sociedades e entidades em que a Companhia tenha
participação, inclusive indireta;
(xxviii) deliberar acerca da avaliação de bens destinados à integralização do capital social das suas
subsidiárias e controladas, exceto se de outra forma previsto em lei;
(xxix)

decidir o teor do voto a ser proferido pela Companhia em assembleias gerais ordinárias
e/ou extraordinárias, reuniões prévias de acionistas ou quotistas, reuniões de sócios, e/ou
em qualquer outra reunião de sociedades das quais a Companhia venha a ser titular de
participação societária;

(xxx)

deliberar sobre quaisquer formas de associação da Companhia, incluindo a formação
e/ou alteração de consórcios, acordos de acionistas e joint-ventures;

(xxxi)

escolher e destituir auditores independentes;

(xxxii) fixar a política de endividamento da Companhia;
(xxxiii) aprovar o licenciamento de marcas de propriedade da Companhia;
(xxxiv) aprovar operações envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias com qualquer dos
acionistas, conselheiros, diretores e/ou executivos da Companhia ou de suas subsidiárias,
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, ou afiliadas,
observado o disposto no Artigo 5º, §3, inciso (ii) deste Estatuto Social;
(xxxv) nomear e destituir o responsável pela auditoria interna, legalmente habilitado, e que ficará
vinculado à presidência do Conselho de Administração, bem como estabelecer as
diretrizes para elaboração do plano de auditoria interna e homologá-lo;
(xxxvi) resolver os casos omissos e exercer outras atribuições legais que não conflitem com
aquelas definidas por este Estatuto Social ou pela lei ou por Acordo de Acionistas; e
(xxxvii) deliberar sobre quaisquer matérias cujos limites ultrapassem a alçada estabelecida para a
Diretoria nos termos do inciso (vii) acima.
Parágrafo Único. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(i)

escolher o secretário do Conselho de Administração;

(ii)

coordenar as atividades dos demais membros do Conselho de Administração, atribuindo
responsabilidades e prazos; e

(iii)

participar das reuniões de qualquer comitê.
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Seção III
Diretoria
Artigo 18º.
A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) diretores,
todos residentes no Brasil, elegíveis ao cargo de acordo com a lei aplicável e com conhecimento
específico em sua área, sendo um Diretor Superintendente, um Diretor Financeiro, e um Diretor de
Relações com Investidores, sendo permitida a cumulação de cargos, e os demais com a designação a
eles conferidas pelo Conselho de Administração, cada um com a área de atuação determinada pelo
Conselho de Administração.
§1.
O prazo do mandato unificado dos Diretores é de 2 (dois) anos, permitida a sua reeleição para
um número ilimitado de mandatos, e se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores.
§2.
Nos casos de vacância de cargo de Diretor (resultante de renúncia, destituição, impedimento
ou qualquer outro evento), os membros do Conselho de Administração deverão escolher o substituto.
O Presidente do Conselho de Administração deverá indicar um Diretor para assumir interinamente o
cargo de Diretor Superintendente em caso de vacância do cargo, o qual permanecerá no cargo até a
primeira reunião subsequente do Conselho de Administração.
Artigo 19º.
Os Diretores serão responsáveis por conduzir as atividades de administração e
operação dos negócios sociais, e deverão exercer os poderes conferidos a eles pela Assembleia Geral,
pelo Conselho de Administração e por este Estatuto Social para desempenhar os atos exigidos para a
regular operação da Companhia.
Artigo 20º.

Compete ao Diretor Superintendente:

(i)

presidir as reuniões da Diretoria;

(ii)

exercer a direção executiva da Companhia, cumprindo-lhe para tanto coordenar e
supervisionar as atividades dos demais Diretores, diligenciando para que sejam fielmente
observadas as deliberações e as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e pela
Assembleia Geral;

(iii)

organizar, coordenar e supervisionar as atividades das áreas que lhe estiverem diretamente
subordinadas;

(iv)

atribuir a qualquer dos Diretores, atividades e tarefas especiais, independentemente
daquelas que lhe couberem ordinariamente, ad referendum do Conselho de Administração;
e

(v)

manter o Conselho de Administração informado das atividades da Companhia.

Artigo 21º.
(i)

Compete ao Diretor Financeiro:
planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações
de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da Companhia;
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(ii)

gerir as finanças da Companhia;

(iii)

elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório anual da administração
da Companhia;

(iv)

propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia, o
orçamento da Companhia e acompanhar seus resultados; e

(v)

coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e operações,
incluindo financiamentos, sempre no interesse da Companhia.

Artigo 22º.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores além das atribuições legais
impostas ao cargo, e aos demais Diretores sem designação especificas as atribuições que forem
estabelecidas pelo Conselho de Administração:
(i)

representar isoladamente a Companhia perante a CVM, outras entidades de controle e
outras instituições não financeiras dos mercados financeiro e de capitais, nacionais e
estrangeiras;

(ii)

prestar informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores em que a
Companhia tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação
aplicável, no Brasil e/ou no exterior;

(iii)

tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a
CVM; e

(iv)

reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a relações
com investidores da Companhia.

Artigo 23º.
Observadas as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio
jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração
destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados (i) por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto;
(ii) por 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do §2º abaixo;
ou, ainda, (iii) por 2 (dois) procuradores, com poderes especiais, observado o disposto no §2º abaixo.
§1.
A Companhia poderá ser representada isoladamente por (i) 1 (um) Diretor nas seguintes
hipóteses: (a) perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, empresas
públicas ou mistas, incluindo a Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS - Instituto Nacional de
Seguridade Social, FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e os bancos correspondentes
de recolhimento; (b) perante pessoas de direito público desde que não resulte em responsabilidade ou
obrigação perante terceiros por parte da Companhia; (c) assinatura de instrumentos para efeitos de
cobrança ou depósito em favor da Companhia ou para defender direitos da Companhia em processos
administrativos de qualquer natureza, bem como para o cumprimento de qualquer obrigação de
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natureza tributária, trabalhista ou previdenciária; (d) endosso de títulos para efeitos de cobrança ou
depósito em favor da Companhia; (e) representação da Companhia em assembleias gerais de acionistas,
reuniões de sócios ou reuniões equivalentes de outras sociedades, consórcios ou entidades em que a
Companhia participe; (f) recebimento de citações ou notificações judiciais, bem como para prestar
depoimento em juízo, por intermédio do Diretor Superintendente ou outro Diretor designado pelo
Conselho de Administração para tal fim, sempre que a Companhia for regularmente intimada, sem
poder de confessar; (g) assinatura de correspondências e atos de simples rotina; e (h) quando autorizado
pelo Conselho de Administração nos termos do Artigo 17º, inciso (xxiv) deste Estatuto Social; e (ii)
por 1 (um) procurador, quando autorizado pelo Conselho de Administração nos termos do Artigo 17º,
inciso (xxiv) deste Estatuto Social.
§2.
A Companhia poderá, por 2 (dois) de seus Diretores, ou por 1 (um) Diretor em conjunto com
1 (um) procurador designado pelo Conselho de Administração e constituído nos termos deste §2 com
poderes específicos para tanto, constituir mandatários, especificando no instrumento a finalidade do
mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá 1 (um) ano, salvo quando a
procuração for outorgada com poderes ad judicia, ou para a defesa de processos administrativos, caso
em que sua vigência poderá ser por prazo indeterminado.
Artigo 24º.
A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Superintendente ou por
quaisquer dois Diretores, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o
quórum de instalação de pelo menos a maioria dos membros eleitos. Em caso de empate, a matéria a
ser deliberada deverá ser submetida ao Conselho de Administração.
§1.
As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de conferência telefônica, vídeo
conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita assegurar a autenticidade do voto ou
opinião do respectivo Diretor. A participação pelos meios ora mencionados deverá ser considerada
como presença física na respectiva reunião.
§2.
Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de
reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem presentes, ou por quantos bastarem
para a aprovação das deliberações tomadas, sendo certo que as cópias das atas serão disponibilizadas
aos Diretores mediante solicitação.
Artigo 25º.
É expressamente vedada aos Diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer
ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social.
Capítulo V
CONSELHO FISCAL
Artigo 26º.
A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. Quando
instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de
suplentes eleitos pela Assembleia Geral, que deverá fixar sua remuneração.
§1.
Cada mandato do Conselho Fiscal encerrar-se-á na primeira Assembleia Geral Ordinária
realizada após a sua instalação.
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§2.
A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do Termo
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2,
bem como ao atendimento dos requisitos legais.
§3.
O Conselho Fiscal, se instalado, deverá aprovar seu regulamento interno, que deverá
estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura, organização e atividades.
Capítulo VI
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 27º.
A Companhia observará todos os termos de quaisquer acordos de acionistas
arquivados em sua sede ("Acordo de Acionistas"). A administração da Companhia deverá abster-se de
registrar transferências de ações contrárias às suas disposições e o Presidente das Assembleias Gerais
e das reuniões do Conselho de Administração deverá abster-se de computar os votos lançados em
infração a tais acordos, bem como tomar as demais providências previstas no artigo 118, §§ 8º e 9º da
Lei das Sociedades por Ações.
Capítulo VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 28º.
O exercício social da Companhia tem início em 1º de janeiro e encerra-se em
31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaboradas, com base na
escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente,
após examinadas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único. Além das demonstrações financeiras ao final de cada exercício social, a Companhia
fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância da legislação e da
regulamentação aplicáveis.
Artigo 29º.
Do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações ("Lucro Líquido Ajustado"):
(i)

o dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro
Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos acionistas;

(ii)

outros 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro Líquido Ajustado serão destinados da
seguinte forma: retenção do valor previsto em orçamento de capital e o saldo, se houver,
deverá ser distribuído aos acionistas;

(iii)

o valor do saldo do Lucro Líquido Ajustado, após as destinações previstas em (i) e (ii)
acima, deverá ser alocado a uma reserva estatutária para operações, projetos e/ou
investimentos ("Reserva de Investimentos"), exceto se de outra forma for aprovado pela
Assembleia Geral, sendo certo que (a) o valor destinado para a Reserva de Investimentos
não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) do Lucro Líquido Ajustado; e (b) a
Reserva de Investimentos não poderá exceder a totalidade do capital social da
Companhia; e
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(iv)

qualquer valor não alocado conforme previsto nos incisos (i) a (iii) deste Artigo 29º, ou
conforme previsto nos artigos 195, 195-A, e 197 da Lei das Sociedades por Ações, será
distribuído aos acionistas como dividendos ou juros sobre o capital próprio adicionais.

Parágrafo único. Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do
ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.
Artigo 30º.
O Conselho de Administração poderá aprovar o levantamento de balanços
semestrais, trimestrais ou em períodos menores e declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio
à conta do lucro apurado em tais balanços, obedecidos os limites legais, bem como declarar dividendos
intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas. Os dividendos ou juros sobre o capital
próprio assim declarados constituirão antecipação do dividendo obrigatório.
Artigo 31º.
A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá creditar
ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável.
Capítulo VIII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 32º.
A alienação do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de
que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao alienante.
§1.
Para os fins deste Estatuto Social, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação ao acionista ou ao grupo
de acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos
acionistas presentes nas 3 (três) últimas Assembleias Gerais, ainda que não seja titular das ações que
lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. Para fins deste Estatuto Social, entende-se por
grupo de acionistas o grupo de pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer
natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle
comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum.
§2.
A OPA de que trata este Artigo 32º será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de
direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis
em ações, que venha a resultar na alienação direta ou indireta do controle da Companhia; ou (ii) em
caso de alienação indireta do controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o alienante ficará obrigado
a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove
esse valor.
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§3.
A OPA referida no caput deste Artigo 32º deve observar as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Nível 2.
§4.
O disposto neste Artigo 32º não se aplica nas hipóteses (i) de transferência não onerosa de
ações entre o acionista controlador e seus herdeiros necessários e, ainda, entre esses herdeiros, desde
que os mesmos exerçam o controle da Companhia, mesmo que implique a consolidação do controle
em apenas um acionista, e (ii) de transferência de ações entre o grupo de duas ou mais pessoas que
sejam: (a) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas,
orais ou escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob
controle comum; ou (b) entre os quais haja relação de controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que
estejam sob controle comum; ou (d) que atuem representando um interesse comum, mesmo que
implique a consolidação do controle em apenas um acionista.
Artigo 33º.
Aquele que adquirir o controle da Companhia, em razão de contrato particular de
compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a: (i) efetivar a OPA referida no Artigo 32º deste Estatuto Social; e (ii) pagar, nos termos
a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da respectiva OPA e o valor pago por
ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do controle,
devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as
pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
§1.
A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente ou para
aquele(s) que vier(em) a deter o controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência
dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.
§2.
Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do controle poderá ser
registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de
Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.
Capítulo IX
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA EMISSORA DE VALORES MOBILIÁRIOS NA
CVM E SAÍDA DO NÍVEL 2
Seção I
Cancelamento de Registro de Companhia emissora de valores mobiliários na CVM
Artigo 34º.
Na OPA a ser realizada pelo acionista controlador ou pela Companhia para o
cancelamento do registro de companhia emissora de valores mobiliários na CVM, o preço mínimo a
ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos
termos do Artigo 10º, inciso (ii) deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Seção II
Saída Voluntária do Nível 2
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Artigo 35º.
Caso seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2, para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, o acionista controlador deverá, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, realizar OPA para
aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo
Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 10º, inciso(ii)
deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo único. O acionista controlador estará dispensado de proceder à OPA referida caput deste
Artigo 35º se a Companhia sair do Nível 2 em razão da celebração do contrato de participação da
Companhia no segmento especial da B3 denominado Novo Mercado ("Novo Mercado") ou se a
companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores
mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Geral que aprovou a referida operação.
Artigo 36º.
Na hipótese de não haver acionista controlador, caso seja deliberada a saída da
Companhia do Nível 2 para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2
ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de OPA nas mesmas condições
previstas no Artigo 35º deste Estatuto Social.
§1.
A Assembleia Geral referida no caput deste Artigo 36º deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da OPA, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a respectiva OPA.
§2.
Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da OPA, no caso de operação de
reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar referida OPA.
Seção III
Saída Compulsória do Nível 2
Artigo 37º.
A saída da Companhia do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à realização de OPA, no mínimo, pelo Valor
Econômico das ações, apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 10º, inciso (ii)
deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§1.

O acionista controlador deverá realizar a OPA prevista no caput deste Artigo 37º.

§2.
Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Nível 2 referida no caput decorrer
de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
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implicou o respectivo descumprimento deverão realizar a respectiva OPA prevista no caput deste Artigo
37º.
§3.
Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Nível 2 referida no caput deste
Artigo 37º ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores da Companhia
deverão convocar Assembleia Geral cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar
pela saída da Companhia do Nível 2.
§4.
Caso a Assembleia Geral mencionada no §3 acima delibere pela saída da Companhia do
Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da OPA prevista
no caput deste Artigo 37º, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a respectiva OPA.
Capítulo X
ARBITRAGEM
Artigo 38º.
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 7 dezembro de 1976,
conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Nível 2, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Nível 2 de
Governança Corporativa. Qualquer arbitragem iniciada por um acionista deve ser individual, não se
admitindo que o polo ativo da arbitragem seja composto por mais de um acionista, mesmo que em
litisconsórcio ativo ou através de associações, salvo mediante previsão em Acordo de Acionistas,
independentemente da quantidade de partes no polo passivo.
Parágrafo único. As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para os
fins exclusivos de obtenção de medidas preliminares ou urgentes para proteção de direitos previamente
à constituição do tribunal arbitral. Mesmo nos casos em que medidas preliminares ou urgentes forem
solicitadas ou obtidas, o mérito da referida causa será sempre decidido pelo tribunal arbitral. Para que
não restem dúvidas, entre as medidas que podem ser solicitadas ou concedidas pelo tribunal arbitral
está a execução específica das obrigações contratuais.
Capítulo XI
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 39º.
A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei,
ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
§1.
O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá também o
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.
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§2.
A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e estabelecerá as diretrizes
para o seu funcionamento.
Capítulo XII
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES
Artigo 40º.
Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá patrocinar a
emissão de Units.
§1.
Cada Unit representará uma determinada quantidade de ações ordinárias e preferenciais de
emissão da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração, e somente será
emitida mediante solicitação dos acionistas que o desejarem, observadas as regras a serem fixadas pelo
Conselho de Administração, de acordo com o disposto neste Estatuto Social, no artigo 24 da Lei das
Sociedades por Ações e nas demais disposições legais aplicáveis.
§2.
Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de
Units.
Artigo 41º.
As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a
propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência das
Units.
§1.
O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira
depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as
regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto
Social.
§2.
O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo
determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no §1 deste Artigo 41º, na hipótese de
início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou
internacional, sendo que neste caso o prazo de suspensão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.
§3.

As Units que tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.

Artigo 42º.
depositadas.

As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações

§1.
O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua titularidade,
cabe exclusivamente ao titular das Units.
§2.
Os titulares das Units poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia por
procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das S.A.
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§3.
Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações mediante
a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação às Units:
(i)

caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na
conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos
titulares das Units, guardada sempre a proporção de ações ordinárias e ações preferenciais
de emissão da Companhia definidas pelo Conselho de Administração para cada Unit,
sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas
diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units; e

(ii)

caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações
grupadas, efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para
refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia definidas
pelo Conselho de Administração para cada Unit, sendo que as ações remanescentes que
não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a
emissão de Units.
Capítulo XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 43º.
A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste Estatuto Social, não afetará
a validade ou exequibilidade das demais disposições deste Estatuto Social.
Artigo 44º.
Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Nível 2.
Artigo 45º.
As disposições contidas neste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da
disponibilização pública do anúncio de início da primeira oferta pública de distribuição de ações da
Companhia, ressalvada a eficácia imediata do disposto no Artigo 13º, caput e §1, Artigo 18º, caput e
parágrafos 1º e 2º, e Artigo 22º.
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 08.902.291/0001-15
NIRE 31.300.025.144
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020
1.

DATA, HORA E LOCAL: 15 de outubro de 2020, às 8:00 h, na sede da CSN Mineração S.A.
("Companhia"), localizada na Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, Zona Rural, na Cidade de
Congonhas, Estado de Minas Gerais.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: convocação dispensada, tendo em vista a presença da
totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3.

MESA: presidiu a reunião o Sr. David Moise Salama, que convidou a Sra. Seung Hee Han
para secretariar os trabalhos.

4.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia:
4.1

O registro da Companhia como emissor de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, categoria "A",
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Lei n.º 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Capitais"), da
Instrução da CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
("Instrução CVM 480"), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
("Registro"), e a consequente submissão à CVM do pedido de Registro.

4.2

A listagem da Companhia, admissão à negociação das ações ordinária de sua emissão
e ingresso no segmento especial de negociação denominado Nível 2 ("Nível 2")
perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), nos termos do Manual do Emissor
e do Regulamento do Nível 2 da B3 ("Autorização de Listagem e Admissão à
Negociação"), e a consequente submissão à B3 do pedido de Autorização de
Listagem e Admissão à Negociação.

4.3

Eventual desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia.

4.4

A alteração da quantidade de ações objeto do capital autorizado.

4.5

A alteração da composição do conselho de administração da Companhia, passando
para, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no máximo, 7 (sete) membros.

4.6

A alteração do prazo de mandato do conselho de administração da Companhia,
passando para mandato unificado de 2 (dois) anos.

4.7

A alteração da composição da diretoria da Companhia e definição do número
máximo de membros, sendo um deles o Diretor Financeiro e outro Diretor de
Relações com Investidores, permitida a cumulação.

4.8

A alteração do prazo de mandato da diretoria da Companhia, passando para
mandato unificado de 2 (dois) anos.

4.9

A reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as
deliberações relativas à ordem do dia acima e adequá-lo às disposições do
Regulamento do Nível 2.
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5.

4.10

A eleição dos membros do conselho de administração da Companhia.

4.11

A fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para os
exercícios sociais de 2017, 2018, 2019 e 2020.

4.12

A realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da
Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM 400"), do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários ("Código
ANBIMA"), do Regulamento do Nível 2 e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, com esforços de colocação das ações ordinárias no
exterior ("Oferta"), e consequente submissão à CVM do pedido de registro da
Oferta.

4.13

A autorização para que o conselho de administração da Companhia aprove todos os
termos e condições da Oferta, incluindo (i) alterar as deliberações desta assembleia
no que se referir à Oferta e aprovar eventuais outros termos e condições da Oferta,
inclusive a existência de oferta prioritária aos atuais acionistas da Companhia caso
tal direito seja exercido por eles oportunamente, nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400, observado que referida oferta prioritária deverá ser realizada de
modo proporcional e em igualdade de condições a todos os atuais acionistas da
Companhia; (ii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do capital
autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (iii) fixar o preço de emissão das
ações no âmbito da Oferta ("Preço por Ação"); (iv) aprovar os prospectos da Oferta
e os offering memoranda para os esforços de colocação das ações no exterior no âmbito
da Oferta; (v) definir e retificar a destinação dos recursos líquidos obtidos pela
Companhia por meio da Oferta; e (vi) autorizar os diretores da Companhia para
praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações
acima.

4.14

A aprovação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 2017, 2018 e 2019, conforme
cópias constantes do Anexo II a esta ata.

4.15

A realização das publicações da Companhia previstas na Lei das Sociedades por
Ações no jornal "Folha de S. Paulo – Edição Regional/MG" de circulação regional
na localidade da sede da Companhia.

4.16

A ratificação dos atos até então praticados pela administração da Companhia com
relação às deliberações acima.

4.17

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: com base no entendimento de todos os participantes presentes, as seguintes
matérias (incluídas ou não na Ordem do Dia) foram discutidas e aprovadas, por unanimidade
de votos dos acionistas da Companhia:
5.1

O Registro e a consequente submissão à CVM do pedido de Registro.

5.2

A Autorização de Listagem e Admissão à Negociação e a consequente submissão à
B3 do pedido de Autorização de Listagem e Admissão à Negociação.

5.3

O desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de
1:30, de modo que o capital social da Companhia passa a ser representado por
5.430.057.060 (cinco bilhões, quatrocentos e trinta milhões, cinquenta e sete mil e
sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o
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caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia a vigorar, a partir desta data, com
a seguinte redação.
"ARTIGO 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$6.103.872.721,36 (seis bilhões, cento e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e
vinte e um reais e trinta e seis centavos), dividido em 5.430.057.060 (cinco bilhões, quatrocentos e
trinta milhões, cinquenta e sete mil e sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal."
5.4

A alteração do valor objeto do capital autorizado, de modo que o capital autorizado
da Companhia passa a ser de R$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões
de reais). Como resultado desta aprovação, o caput do Artigo 6º do estatuto social
da Companhia passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação:
"ARTIGO 6º – O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de
reforma estatutária, no valor de até R$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais)
mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço, condições e prazo de subscrição e integralização para cada
emissão."

5.5

A alteração da composição do conselho de administração da Companhia, passando
para, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no máximo, 7 (sete) membros.

5.6

A alteração do prazo de mandato do conselho de administração da Companhia,
passando para mandato unificado de 2 (dois) anos.

5.7

A alteração da composição da diretoria da Companhia, passando para, no máximo,
5 (cinco) membros, sendo um deles o Diretor Financeiro e outro Diretor de
Relações com Investidores, permitida a cumulação.

5.8

A alteração do prazo de mandato da diretoria da Companhia, passando para
mandato unificado de 2 (dois) anos.

5.9

A reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, para refletir as
deliberações acima e adequá-lo às disposições do Regulamento do Nível 2 e outras
alterações nos termos do Anexo I a esta ata, que passa a vigorar, a partir desta data,
com a redação constante do Anexo I a esta ata.

5.10

A eleição dos membros do conselho de administração da Companhia em
substituição aos atuais membros do conselho de administração da Companhia, todos
com mandato unificado de 2 (dois) anos contados desta data:
5.10.1 Como membros efetivos do conselho de administração:
(i)

Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, industrial, portador da
Cédula de Identidade RG n.° 3.627.815-4, expedido por SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n.° 618.266.778-87, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 3400, 20º andar;

(ii)

Luis Fernando Barbosa Martinez, brasileiro, casado, engenheiro
metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG n.° 10.527.662,
expedido por SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.° 055.978.608-52,
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 20º andar;

(iii)

Pedro Gutemberg Quariguasi Netto, brasileiro, divorciado,
engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG
n.° 618358, expedido por SSP/MA, inscrito no CPF sob o
n.° 945.380.777-04, com endereço comercial na Cidade de São
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Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima 3400, 20º andar;
(iv)

David Moise Salama, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade RG n.° 15.315.057-9, expedido por SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n.° 085.725.298-45, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 3400, 20º andar;

(v)

Miguel Ethel Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG nº 3.554.581-1 SSP/SP, inscrito no CPF
sob nº 332.816.028-00, com endereço comercial na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima 3400, 20º andar; e

(vi)

Hiroshi Akiba, japonês, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade RNE n.° F286691V, expedido por DIREX/PF, inscrito
no CPF sob o n.° 106.536.971-98, com endereço comercial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista 37,
19º andar.

5.10.2 Como membro suplente do conselho de administração:
(i)

Makoto Oishi, japonês, casado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RNI n.° G240473-D, expedido por DIREX/PF,
inscrito no CPF sob o n.° 600.719.770-07, com endereço comercial
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista
37, 19º andar, como suplente do Sr. Hiroshi Akiba.

5.10.3 A posse de cada membro do conselho de administração da Companhia ora
eleito é realizada nesta data, mediante (i) a apresentação da respectiva
declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) a
assinatura do respectivo termo de posse, lavrada em livro próprio da
Companhia, com a devida adesão à cláusula compromissória arbitral
prevista no Regulamento do Nível 2.
5.10.4 Os acionistas consignam que os membros do conselho de administração
eleitos nos termos dos incisos (i) a (v) do item 5.10.1 acima ocupam cargos
de administração na Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") e que a CSN
também tem por objeto social atividades de mineração tal como a
Companhia. Os acionistas dispensam os referidos membros eleitos das
restrições de ocupar cargos na Companhia e na CSN simultaneamente caso
esta possa ser considerada concorrente da Companhia.
5.11

A ratificação e fixação, conforme o caso, da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para os exercícios sociais de 2017, 2018, 2019 e 2020:
(i)

para o exercício social de 2017, o montante total de R$9.664.810,00 (nove
milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais), destinado
exclusivamente aos membros da diretoria;

(ii)

para o exercício social de 2018, o montante total de R$4.804.635,00 (quatro
milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais), destinado
exclusivamente aos membros da diretoria;

(iii)

para o exercício social de 2019, o montante total de R$7.560.208,00 (sete
milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oito reais), destinado
exclusivamente aos membros da diretoria; e
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(iv)

5.12

para o exercício social de 2020, o montante total de R$6.664.050,00 (seis
milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e cinquenta reais), dos quais
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) são destinados ao conselho de
administração e R$6.619.050,00 (seis milhões, seiscentos e dezenove mil e
cinquenta reais) são destinados à diretoria.

A realização da Oferta, e consequente submissão à CVM do pedido de registro da
Oferta.
(i)

A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado,
nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da Instrução CVM 400, do
Código ANBIMA, do Regulamento do Nível 2 e demais disposições legais
e regulamentares aplicáveis, com esforços de colocação das ações ordinárias
no exterior. A Oferta consistirá na distribuição pública primária e
secundária, de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), sob a
coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários ("Coordenadores da Oferta"), e com a
participação de determinadas outras instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários.

(ii)

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no
exterior por afiliadas dos Coordenadores da Oferta no exterior e outras
eventuais instituições financeiras que vierem a ser contratadas para esse fim
(em conjunto, "Agentes de Colocação Internacional"), em conformidade
com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia,
o(s) acionista(s) vendedor(es) e os Agentes de Colocação Internacional
("Contrato de Colocação Internacional"), sendo, (i) nos Estados Unidos da
América ("Estados Unidos"), exclusivamente para investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), editada pela
U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos ("SEC"); e
(ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis desse país (nonU.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor; em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas de registro nos
Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras
federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários
(investidores descritos nos itens (i) e (ii) acima, em conjunto, "Investidores
Estrangeiros"), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela
CVM, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.

(iii)

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da
disponibilização do anúncio de início da Oferta, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
poderá, a critério da Companhia e/ou do(s) acionista(s) vendedor(es), em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%
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(vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições
e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("Ações Adicionais").
(iv)

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser
acrescida de um lote suplementar correspondente a até 15% (quinze por
cento) das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("Ações do Lote
Suplementar"), conforme opção a ser outorgada pela Companhia e/ou
pelo(s) acionista(s) vendedor(es) ao agente estabilizador, nos termos do
contrato de distribuição da Oferta, a ser celebrado entre a Companhia, o(s)
acionista(s) vendedor(es), os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de
interveniente anuente, a B3 ("Contrato de Distribuição"), as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do
preço das Ações ("Opção de Ações do Lote Suplementar"). O Agente
Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias
contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação,
por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do
Preço por Ação. Conforme constará do Contrato de Distribuição, as Ações
do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.

(v)

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta
de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser
realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Distribuição, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional,
nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com
o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
("Procedimento de Bookbuilding"), e terá como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por Ação coletada junto a investidores institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das
Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
investidores institucionais apresentarão suas intenções de investimento no
contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações.

(vi)

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta.

(vii)

A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na data de liquidação da
Oferta, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.

(viii)

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da
6
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Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das
Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2. As Ações darão, ainda,
a seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos e demais
proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da
divulgação do anúncio de início da Oferta.

6.

(ix)

Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não
será observado o direito de preferência aos acionistas da Companhia no
aumento de capital decorrente da Oferta, sendo conferido aos atuais
acionistas da Companhia a faculdade do exercício do direito de prioridade
em relação à oferta prioritária, nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400 e do disposto no item 5.13 abaixo.

(x)

As demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem
arquivados na CVM, bem como do Contrato de Distribuição e demais
documentos, avisos e anúncios relacionados com a Oferta.

5.13

A autorização para que o conselho de administração da Companhia aprove todos os
termos e condições da Oferta, incluindo (i) alterar as deliberações desta assembleia
no que se referir à Oferta e aprovar eventuais outros termos e condições da Oferta,
inclusive a existência de oferta prioritária aos atuais acionistas da Companhia caso
tal direito seja exercido por eles oportunamente, nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400, observado que referida oferta prioritária deverá ser realizada de
modo proporcional e em igualdade de condições a todos os atuais acionistas da
Companhia; (ii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do capital
autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (iii) fixar o Preço por Ação;
(iv) aprovar os prospectos da Oferta e os offering memoranda para os esforços de
colocação das ações no exterior no âmbito da Oferta; (v) definir e retificar a
destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta; e
(vi) autorizar os diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

5.14

A aprovação da emissão de demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 2017, 2018 e 2019, conforme
cópias constantes do Anexo II a esta ata.

5.15

As publicações da Companhia previstas na Lei das Sociedades por Ações serão
realizadas a partir desta data no jornal "Folha de S. Paulo – Edição Regional/MG"
de circulação regional na localidade da sede da Companhia.

5.16

A ratificação dos atos até então praticados pela administração da Companhia com
relação às deliberações acima.

5.17

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

ESCLARECIMENTOS:
6.1

Foi aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a
autorização contida no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

6.2

Os acionistas reiteram as disposições do Acordo de Acionistas (Shareholders'
Agreement), celebrado em 30 de novembro de 2015, entre Companhia Siderúrgica
Nacional, Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda., POSCO e China Steel
Corporation – Taiwan e, como interveniente anuente, a Companhia e, em caso de
conflito entre o estatuto social constante do Anexo I a esta ata e o Acordo de
Acionistas, as disposições do Acordo de Acionistas devem prevalecer entre as partes.

7
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6.3

7.

As partes acordam que o aditamento e a consolidação do estatuto social da
Companhia aprovados nos termos do item 5.9 acima terão eficácia a partir da
disponibilização pública do anúncio de início da primeira oferta pública de
distribuição de ações da Companhia, exceto pelo disposto no Artigo 13º, caput e
parágrafo primeiro, Artigo 18º, caput e parágrafos 1º e 2º e Artigo 22º do estatuto
social, os quais terão eficácia imediata e voltarão à redação original imediatamente
anterior à deliberação 5.9 acima caso a Companhia desista da Oferta ou a Oferta não
seja realizada com base nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
período encerrado em 30 de setembro de 2020.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr.
David Moise Salama – Presidente, e Sra. Seung Hee Han - Secretária. Acionistas: Companhia
Siderúrgica Nacional, representado por Sr. Marcelo Cunha Ribeiro; Japão Brasil Minério de
Ferro Participações Ltda., representado por Sr. Makoto Oishi; POSCO, representado por
Sra. Natalia Cibele Correia da Silva; e China Steel Corporation, representada por Sra. Natalia
Cibele Correia da Silva.
Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de Assembleias Gerais
arquivado na sede da Companhia.

Congonhas, 15 de outubro de 2020.

____________________________________
Seung Hee Han
Secretária
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM
15 DE OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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$SURYDomRGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLD
GH PRGR D DWHQGHU DR GLVSRVWR QR 5HJXODPHQWR GH /LVWDJHP 1tYHO GH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD 5HJXODPHQWRGR1tYHO GD%6$±%UDVLO%ROVD
%DOFmR % 
L

3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHGH1HJRFLDomRGH
9DORUHV0RELOLiULRVGD&610LQHUDomR6$

LL 

&yGLJRGH&RQGXWDGD&610LQHUDomR6$H

LLL 

&DOHQGiULR&RUSRUDWLYR



$SURYDomRGDVDWULEXLo}HVGDiUHDGHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDHDGHVLJQDomR
GH'LUHWRULDUHVSRQViYHOSRUVXDVXSHUYLVmRQRVWHUPRVGR&yGLJRGH&RQGXWD
GD&610LQHUDomR6$



(OHLomRHUHHOHLomRFRQIRUPHDSOLFiYHOGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLD



$ UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR SULPiULD H VHFXQGiULD GH Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD 2IHUWD  H D FRQVHTXHQWH VXEPLVVmR j
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGD2IHUWDQRVWHUPRVGDV
GLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV



$SURYDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV ,75 UHODWLYDVDRVSHUtRGRV
ILQGRVHPGHPDUoRGHGHMXQKRGHGHVHWHPEURGH
GHPDUoRGHGHMXQKRGHHGHVHWHPEURGH



$ OLTXLGDomR DQWHFLSDGD GH SDUFHODV GDV 1RWDV GH &UpGLWR j ([SRUWDomR GD
&RPSDQKLDMXQWRDR%DQFRGR%UDVLO6$



'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRV
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$UDWLILFDomR GRV DWRV DWpHQWmR SUDWLFDGRV SHORV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD FRP
UHODomRDRVLWHQVGDRUGHPGRGLDDFLPD

'(/,%(5$d®(6 &RP EDVH QR HQWHQGLPHQWR GH WRGRV RV SDUWLFLSDQWHV SUHVHQWHV DV
VHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVIRUDPWRPDGDVSRUXQDQLPLGDGHGHYRWRVVHPTXDOTXHURSRVLomR
UHVVDOYDUHVWULomRRXSURWHVWR


$ HOHLomR GR 6U %HQMDPLQ 6WHLQEUXFK FRPR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRSULPHLURGRHVWDWXWRVRFLDO
GD&RPSDQKLD



$DSURYDomRGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
L

3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHGH1HJRFLDomRGH
9DORUHV0RELOLiULRVGD&610LQHUDomR6$QRVWHUPRVGD,QVWUXomR
GD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 QGHGHMDQHLURGH
FRQIRUPHDOWHUDGD ,QVWUXomR&90 GD,QVWUXomRGD&90
QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ,QVWUXomR&90
 HGR5HJXODPHQWRGR1tYHOFRQIRUPH$QH[RDHVWDDWD

LL 

&yGLJR GH &RQGXWD GD &61 0LQHUDomR 6$ QRV WHUPRV GR
5HJXODPHQWRGR1tYHOFRQIRUPH$QH[RDHVWDDWDH

LLL 

&DOHQGiULR &RUSRUDWLYR QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1tYHO
FRQIRUPH$QH[RDHVWDDWD



$ DSURYDomR D GDV DWULEXLo}HV GD iUHD GH FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD FRPR
UHVSRQViYHO SHOR GHVHQYROYLPHQWR H DSOLFDomR GR &yGLJR GH &RQGXWD GD
&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVVHXVWHUPRVLQFOXLQGRVXSHUYLVmRQDDSXUDomRGH
GHQ~QFLDVHDSOLFDomRGDVVDQo}HVFDEtYHLVUHODFLRQDGDVj&RPSDQKLDHjVVXDV
VXEVLGLiULDVH E D GHVLJQDomR GH 'LUHWRULD )LQDQFHLUDFRPRUHVSRQViYHO SHOD
VXSHUYLVmRGDiUHDGHFRPSOLDQFH QRV WHUPRV GR &yGLJR GH &RQGXWD GD &61
0LQHUDomR6$



$HOHLomRRXUHHOHLomRGRVPHPEURVGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDHPVXEVWLWXLomR
DRVDWXDLVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDWRGRVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
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L

(QpDV*DUFLD'LQL]EUDVLOHLURFDVDGRHQJHQKHLURSRUWDGRUGD&pGXOD
GH ,GHQWLGDGH 5* Q H[SHGLGR SRU ,)35- LQVFULWR QR
&3) VRE R Q FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD &LGDGH GH
6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPD
DQGDUHOHLWRSDUDRFDUJRGH'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH

LL 

0DUFHOR &XQKD 5LEHLUR EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD
&pGXOD GH ,GHQWLGDGH 5* Q; H[SHGLGR SRU 66363
LQVFULWRQR&3) VRER Q FRP HQGHUHoRFRPHUFLDOQD
&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD
/LPD  DQGDU HOHLWR SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

LLL 

$UPDQGR 0DXUtFLR 0D[ EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD
&pGXODGH,GHQWLGDGH5*QH[SHGLGRSRU66363LQVFULWR
QR&3)VRERQFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD&LGDGHGH
6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPD
DQGDUHOHLWRSDUDRFDUJRGH'LUHWRUGH2SHUDo}HV
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H[SHGLGR
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'(/(0,*'5(;653)0*LQVFULWRQR &3)VRERQ
FRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD&LGDGHGH&RQJRQKDV(VWDGRGH0LQDV
*HUDLVQD(VWUDGD&DVDGH3HGUDVQSDUWHHOHLWRSDUDRFDUJRGH'LUHWRU
GH3ODQHMDPHQWR(VWUDWpJLFR



$SRVVHGHFDGDPHPEURGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDRUDHOHLWRpUHDOL]DGD
QHVWD GDWD PHGLDQWH L D DSUHVHQWDomR GD UHVSHFWLYD GHFODUDomR GH
GHVLPSHGLPHQWRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOH LL DDVVLQDWXUDGR
UHVSHFWLYRWHUPRGHSRVVHODYUDGDHPOLYURSUySULRGD&RPSDQKLDFRP
D GHYLGD DGHVmR j FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD DUELWUDO SUHYLVWD QR
5HJXODPHQWRGR1tYHO

$UHDOL]DomRGD2IHUWDHFRQVHTXHQWHVXEPLVVmRj&90GRSHGLGRGHUHJLVWUR
GD2IHUWD


$2IHUWDVHUiUHDOL]DGDQR%UDVLOHPPHUFDGRGHEDOFmRQmRRUJDQL]DGR
QRV WHUPRV GD /HL Q GH GHGH]HPEURGH FRQIRUPH
DOWHUDGD GD ,QVWUXomR GD &90 Q GH GHGH]HPEURGH
FRQIRUPH DOWHUDGD ,QVWUXomR&90  GR &yGLJR $1%,0$ GH
5HJXODomR H 0HOKRUHV 3UiWLFDV SDUD (VWUXWXUDomR &RRUGHQDomR H
'LVWULEXLomR GH 2IHUWDV 3~EOLFDV GH 9DORUHV 0RELOLiULRV H 2IHUWDV
3~EOLFDV GH $TXLVLomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GR 5HJXODPHQWR GR
1tYHO H GHPDLV GLVSRVLo}HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV FRP
HVIRUoRV GH FRORFDomR GDV Do}HV RUGLQiULDV QR H[WHULRU $ 2IHUWD
FRQVLVWLUi QD GLVWULEXLomR S~EOLFD SULPiULD H VHFXQGiULD GH Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD&RPSDQKLD $o}HV  VRE D FRRUGHQDomR GH
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHV
PRELOLiULRV &RRUGHQDGRUHV GD 2IHUWD  H FRP D SDUWLFLSDomR GH
GHWHUPLQDGDV RXWUDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV LQWHJUDQWHV GR VLVWHPD GH
GLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV



6LPXOWDQHDPHQWHVHUmRUHDOL]DGRVHVIRUoRVGHFRORFDomRGDV$o}HVQR
H[WHULRUSRUDILOLDGDVGRV&RRUGHQDGRUHVGD2IHUWDQRH[WHULRUHRXWUDV
HYHQWXDLVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHYLHUHPDVHUFRQWUDWDGDVSDUDHVVH
ILP HP FRQMXQWR $JHQWHV GH &RORFDomR ,QWHUQDFLRQDO  HP
FRQIRUPLGDGHFRPR3ODFHPHQW)DFLOLWDWLRQ$JUHHPHQWDVHUFHOHEUDGR
HQWUH D &RPSDQKLD R V  DFLRQLVWD V  YHQGHGRU HV  H RV $JHQWHV GH
&RORFDomR,QWHUQDFLRQDO &RQWUDWRGH&RORFDomR,QWHUQDFLRQDO VHQGR
L QRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD (VWDGRV8QLGRV H[FOXVLYDPHQWH
SDUD LQYHVWLGRUHV LQVWLWXFLRQDLV TXDOLILFDGRV TXDOLILHG LQVWLWXWLRQDO
EX\HUV  UHVLGHQWHV H GRPLFLOLDGRV QRV (VWDGRV 8QLGRV FRQIRUPH
GHILQLGRV QD 5HJUD $ GR 86 6HFXULWLHV $FW GH  FRQIRUPH
DOWHUDGR 6HFXULWLHV $FW  HGLWDGD SHOD 86 6HFXULWLHV DQG ([FKDQJH
&RPPLVVLRQGRV(VWDGRV8QLGRV 6(& H LL QRVGHPDLVSDtVHVTXH
QmR RV (VWDGRV 8QLGRV H R %UDVLO SDUD LQYHVWLGRUHV TXH VHMDP
FRQVLGHUDGRVQmRUHVLGHQWHVRXGRPLFLOLDGRVQRV(VWDGRV8QLGRVRXQmR
FRQVWLWXtGRV GH DFRUGR FRP DV OHLV GHVVH SDtV QRQ86 SHUVRQV  QRV
WHUPRVGR5HJXODWLRQ6HGLWDGRSHOD6(&QRkPELWRGR6HFXULWLHV$FW
H REVHUYDGD D OHJLVODomR DSOLFiYHO QR SDtV GH GRPLFtOLR GH FDGD
LQYHVWLGRUHPDPERVRVFDVRV L H LL HPRSHUDo}HVLVHQWDVGHUHJLVWUR
QRV (VWDGRV 8QLGRV SUHYLVWDV QR 6HFXULWLHV $FW H QRV UHJXODPHQWRV
HGLWDGRVDRDPSDURGR6HFXULWLHV$FWEHPFRPRQRVWHUPRVGHTXDLVTXHU
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RXWUDV UHJUDV IHGHUDLV H HVWDGXDLV GRV (VWDGRV 8QLGRV VREUH WtWXORV H
YDORUHVPRELOLiULRV LQYHVWLGRUHVGHVFULWRVQRVLWHQV L H LL DFLPDHP
FRQMXQWR ,QYHVWLGRUHV (VWUDQJHLURV  GHVGH TXH WDLV ,QYHVWLGRUHV
(VWUDQJHLURVLQYLVWDPQR%UDVLOHPFRQIRUPLGDGHFRPRVPHFDQLVPRVGH
LQYHVWLPHQWR UHJXODPHQWDGRV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR
%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHRXSHOD&90VHPDQHFHVVLGDGHSRUWDQWRGD
VROLFLWDomRHREWHQomRGHUHJLVWURGHGLVWULEXLomRHFRORFDomRGDV$o}HV
HP DJrQFLD RX yUJmR UHJXODGRU GR PHUFDGR GH FDSLWDLV GH RXWUR SDtV
LQFOXVLYHSHUDQWHD6(&


1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD,QVWUXomR&90DWpDGDWD
GDGLVSRQLELOL]DomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGD2IHUWDDTXDQWLGDGHGH$o}HV
LQLFLDOPHQWH RIHUWDGD VHP FRQVLGHUDU DV $o}HV GR /RWH 6XSOHPHQWDU 
SRGHUiDFULWpULRGD&RPSDQKLDHRXGR V DFLRQLVWD V YHQGHGRU HV HP
FRPXP DFRUGR FRP RV &RRUGHQDGRUHV GD 2IHUWD VHU DFUHVFLGD HP DWp
 YLQWH SRU FHQWR  GDV $o}HV LQLFLDOPHQWH RIHUWDGDV QDV PHVPDV
FRQGLo}HVHSHORPHVPRSUHoRGDV$o}HVLQLFLDOPHQWHRIHUWDGDV $o}HV
$GLFLRQDLV 



1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DTXDQWLGDGHGH$o}HV
LQLFLDOPHQWH RIHUWDGD VHP FRQVLGHUDUDV $o}HV $GLFLRQDLV  SRGHUiVHU
DFUHVFLGDGHXPORWHVXSOHPHQWDUFRUUHVSRQGHQWHDDWp TXLQ]HSRU
FHQWR GDV$o}HVLQLFLDOPHQWHRIHUWDGDV QDV PHVPDVFRQGLo}HV H SHOR
PHVPR SUHoR GDV $o}HV LQLFLDOPHQWH RIHUWDGDV $o}HV GR /RWH
6XSOHPHQWDU  FRQIRUPH RSomR D VHU RXWRUJDGD SHOD &RPSDQKLD HRX
SHOR V DFLRQLVWD V YHQGHGRU HV DRDJHQWHHVWDELOL]DGRUQRVWHUPRVGR
FRQWUDWRGH GLVWULEXLomRGD2IHUWD D VHU FHOHEUDGR HQWUHD &RPSDQKLD
R V  DFLRQLVWD V  YHQGHGRU HV  RV &RRUGHQDGRUHV GD 2IHUWD H QD
TXDOLGDGHGHLQWHUYHQLHQWHDQXHQWHD% &RQWUDWRGH'LVWULEXLomR DV
TXDLV VHUmR GHVWLQDGDV H[FOXVLYDPHQWH SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH
HVWDELOL]DomR GR SUHoR GDV $o}HV 2SomR GH $o}HV GR /RWH
6XSOHPHQWDU 2$JHQWH(VWDELOL]DGRUWHUiRGLUHLWRH[FOXVLYRDSDUWLU
GDGDWDGHDVVLQDWXUD GR&RQWUDWR GH 'LVWULEXLomR LQFOXVLYH HSRU XP
SHUtRGRGHDWp WULQWD GLDVFRQWDGRVGDGDWDGHLQtFLRGHQHJRFLDomR
GDV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QD % LQFOXVLYH GH
H[HUFHUD2SomRGH$o}HVGR/RWH6XSOHPHQWDUQRWRGRRXHPSDUWHHP
XPD RX PDLV YH]HV DSyV QRWLILFDomR SRU HVFULWR DRV GHPDLV
&RRUGHQDGRUHV GD 2IHUWD GHVGH TXH D GHFLVmR GH VREUHDORFDomR GDV
$o}HVVHMDWRPDGDHPFRPXPDFRUGRHQWUHR$JHQWH(VWDELOL]DGRUHRV
GHPDLV&RRUGHQDGRUHVGD2IHUWDTXDQGRGDIL[DomRGR3UHoRSRU$omR
FRQIRUPH GHILQLGR DEDL[R  &RQIRUPH FRQVWDUi GR &RQWUDWR GH
'LVWULEXLomRDV$o}HVGR/RWH6XSOHPHQWDUQmRVHUmRREMHWRGHJDUDQWLD
ILUPHGHOLTXLGDomRSRUSDUWHGRV&RRUGHQDGRUHVGD2IHUWD



2SUHoRSRU$omRQRkPELWRGD2IHUWD 3UHoRSRU$omR VHUiIL[DGR
DSyVDFRQFOXVmRGRSURFHGLPHQWRGHFROHWDGHLQWHQo}HVGHLQYHVWLPHQWR
MXQWR D LQYHVWLGRUHV LQVWLWXFLRQDLV D VHU UHDOL]DGR QR %UDVLO SHORV
&RRUGHQDGRUHVGD2IHUWDQRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH'LVWULEXLomRHQR
H[WHULRU SHORV $JHQWHV GH &RORFDomR ,QWHUQDFLRQDO QRV WHUPRV GR
&RQWUDWRGH&RORFDomR,QWHUQDFLRQDOHPFRQVRQkQFLDFRPRGLVSRVWRQR
DUWLJR SDUiJUDIR H QR DUWLJR GD ,QVWUXomR&90
3URFHGLPHQWRGH%RRNEXLOGLQJ HWHUiFRPRSDUkPHWURDVLQGLFDo}HV
GH LQWHUHVVH HP IXQomR GD TXDOLGDGH H TXDQWLGDGH GH GHPDQGD SRU
YROXPH H SUHoR  SRU $omR FROHWDGD MXQWR D LQYHVWLGRUHV LQVWLWXFLRQDLV
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GXUDQWH R 3URFHGLPHQWR GH %RRNEXLOGLQJ $ HVFROKD GR FULWpULR GH
GHWHUPLQDomRGR3UHoRSRU$omRpMXVWLILFDGDQDPHGLGDHPTXHRSUHoR
GH PHUFDGR GDV $o}HV D VHUHP VXEVFULWDVDGTXLULGDV VHUi DIHULGR GH
DFRUGRFRPDUHDOL]DomRGR3URFHGLPHQWRGH%RRNEXLOGLQJRTXDOUHIOHWH
R YDORU SHOR TXDO RV LQYHVWLGRUHV LQVWLWXFLRQDLV DSUHVHQWDUmR VXDV
LQWHQo}HVGHLQYHVWLPHQWRQRFRQWH[WRGD2IHUWDHSRUWDQWRQmRKDYHUi
GLOXLomRLQMXVWLILFDGDGRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR
DUWLJRSDUiJUDIRLQFLVR,,,GD/HLQGHGHGH]HPEUR
GHFRQIRUPHDOWHUDGD /HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV 


1mRVHUiDGPLWLGDGLVWULEXLomRSDUFLDOQRkPELWRGD2IHUWD



$HQWUHJDGDV$o}HVDORFDGDVGHYHUiVHUHIHWLYDGDQDGDWDGHOLTXLGDomR
GD2IHUWDPHGLDQWHSDJDPHQWRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOjYLVWDHHP
UHFXUVRV LPHGLDWDPHQWH GLVSRQtYHLV GR YDORU UHVXOWDQWH GR 3UHoR SRU
$omRPXOWLSOLFDGRSHODTXDQWLGDGHGH$o}HVDORFDGDVGHDFRUGRFRPRV
SURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQR&RQWUDWRGH'LVWULEXLomR



$V $o}HV FRQVLGHUDQGR DV $o}HV $GLFLRQDLV H DV $o}HV GR /RWH
6XSOHPHQWDU FRQIHULUmRDRVVHXVWLWXODUHVRVPHVPRVGLUHLWRVYDQWDJHQV
H UHVWULo}HV FRQIHULGRV DRV WLWXODUHV GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD QRV WHUPRV SUHYLVWRV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU$o}HV H QR5HJXODPHQWRGR 1tYHO  $V$o}HV GDUmR
DLQGDDVHXVWLWXODUHVRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRLQWHJUDOGHGLYLGHQGRVH
GHPDLV SURYHQWRV GH TXDOTXHU QDWXUH]D TXH YLHUHP D VHU GHFODUDGRV D
SDUWLUGDGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGD2IHUWD



1RVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQmR
VHUiREVHUYDGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQR
DXPHQWR GH FDSLWDO GHFRUUHQWH GD 2IHUWD VHQGR FRQIHULGR DRV DWXDLV
DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD D IDFXOGDGH GR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH
SULRULGDGH HP UHODomR j RIHUWD SULRULWiULD QRV WHUPRV GR DUWLJR GD
,QVWUXomR&90HGRGLVSRVWRQRLWHPDEDL[R

 2VUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGD2IHUWDVHUmR
XWLOL]DGRVLQWHJUDOPHQWHSDUDID]HUIUHQWHjSDUWHGRVUHFXUVRVQHFHVViULRV
jH[HFXomRGHVHXVSURMHWRVGHH[SDQVmR
 $V GHPDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD 2IHUWD FRQVWDUmR GRV SURVSHFWRV D VHUHP
DUTXLYDGRVQD &90 EHP FRPR GR &RQWUDWR GH 'LVWULEXLomR H GHPDLV
GRFXPHQWRVDYLVRVHDQ~QFLRVUHODFLRQDGRVFRPD2IHUWD
 3UHYLDPHQWHjGLYXOJDomRGRDYLVRDRPHUFDGRDTXHVHUHIHUHRDUWLJR
GD,QVWUXomR&90HDGLYXOJDomRGRSURVSHFWRSUHOLPLQDUGD2IHUWD
HVWH &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UHXQLUi SDUD GHILQLU HQWUH RXWURV
WHPDV UHODFLRQDGRV j 2IHUWD L D TXDQWLGDGH GH $o}HV LQLFLDOPHQWH
RIHUWDGD H D FRPSRVLomR HQWUH RIHUWD SULPiULD HRX RIHUWD VHFXQGiULD
LL D TXDQWLGDGH GH $o}HV $GLFLRQDLV H D FRPSRVLomR HQWUH RIHUWD
SULPiULD HRX RIHUWD VHFXQGiULD LLL D TXDQWLGDGH GH $o}HV GR /RWH
6XSOHPHQWDUHDFRPSRVLomRHQWUHRIHUWDSULPiULDHRXRIHUWDVHFXQGiULD
H LY DH[LVWrQFLDGHRIHUWDSULRULWiULDDRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
FDVR WDO GLUHLWR VHMD H[HUFLGR SRU HOHV RSRUWXQDPHQWH QRV WHUPRV GR
DUWLJR GD ,QVWUXomR&90 REVHUYDGR TXH UHIHULGD RIHUWD
SULRULWiULDGHYHUiVHUUHDOL]DGDGHPRGRSURSRUFLRQDOHHPLJXDOGDGHGH
FRQGLo}HVDWRGRVRVDWXDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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$UDWLILFDomR GRV DWRV DWpHQWmR SUDWLFDGRV SHORV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD FRP
UHODomRDRVLWHQVGHOLEHUDGRVDFLPDHPUHODomRj2IHUWDLQFOXLQGRDFRQWUDWDomR
GRV&RRUGHQDGRUHVGD2IHUWDHQDKLSyWHVHGHHVIRUoRVGHYHQGDGD2IHUWDQR
H[WHULRU VXDV UHVSHFWLYDV DILOLDGDV QR H[WHULRU QD TXDOLGDGH GH $JHQWHV GH
&RORFDomR,QWHUQDFLRQDO



$DSURYDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV ,75 UHODWLYDVDRVSHUtRGRV
ILQGRVHPGHPDUoRGHGHMXQKRGHGHVHWHPEURGH
GHPDUoRGHGHMXQKRGHHGHVHWHPEURGHFXMDVFySLDV
FRQVWDPGR$QH[RDHVWDDWD



$ DSURYDomR QR kPELWR GR SURFHVVR GH REWHQomR GD DSURYDomR GR %DQFR GR
%UDVLO 6$ SDUD DUHDOL]DomR GD 2IHUWD GD OLTXLGDomR DQWHFLSDGD GDV SDUFHODV
YLQFHQGDV DR ORQJR GR DQR GH  GDV 1RWDV GH &UpGLWR j ([SRUWDomR GD
&RPSDQKLDFRQWUDWDGDVMXQWRDR%DQFRGR%UDVLO6$QRYDORUSULQFLSDOGHDWp
5 WUH]HQWRV H WULQWD H GRLV PLOK}HV GH UHDLV  D VHU UHDOL]DGD
DLQGDQRH[HUFtFLRGH



$ DSURYDomR QD IRUPD GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVjFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURVHDWtWXORGHDQWHFLSDomR
GR GLYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR GR H[HUFtFLR FRUUHQWH QR PRQWDQWH GH
5 XPELOKmRHWUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV FRUUHVSRQGHQGR
DRYDORUGH5SRUDomRTXHVHUmRSDJRVDRVDFLRQLVWDVHPXPD~QLFD
SDUFHODDWpGHRXWXEURGHVHPFRUUHomRPRQHWiULD



$DXWRUL]DomRDRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDSDUDSUDWLFDUHPWRGRVRVDWRVTXHVH
IL]HUHPQHFHVViULRVjFRQVHFXomRGDVGHOLEHUDo}HVDFLPD



(6&/$5(&,0(1726 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHFRQKHFH TXH R )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLDDVHUHODERUDGRFRPRSDUWHGRVGRFXPHQWRVGD2IHUWDGHYHUi
FRQWHUDUHGDomRGR$QH[RRTXDOSUHYrRVSULQFLSDLVGLUHLWRVSUHYLVWRVQR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV FHOHEUDGR HP  GH QRYHPEUR GH  HQWUH D &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD
1DFLRQDO -DSmR %UDVLO 0LQpULR GH )HUUR 3DUWLFLSDo}HV /WGD 326&2 H &KLQD 6WHHO
&RUSRUDWLRQ±7DLZDQHDLQGDD&RPSDQKLDFRPRLQWHUYHQLHQWHDQXHQWH



(1&(55$0(172QDGDPDLVKDYHQGRDWUDWDUIRLHQFHUUDGDUHXQLmRFXMDDWDDSyVOLGDH
DFKDGDFRQIRUPHIRLDVVLQDGDSRUWRGRVRVSUHVHQWHV

$66,1$785$6%HQMDPLQ6WHLQEUXFK±3UHVLGHQWH6HXQJ+HH+DQ±6HFUHWiULD&RQVHOKHLURV
%HQMDPLQ 6WHLQEUXFK 'DYLG 0RLVH 6DODPD +LURVKL $NLED /XLV )HUQDQGR %DUERVD 0DUWLQH]
0LJXHO(WKHO6REULQKRH3HGUR*XWHPEHUJ4XDULJXDVL1HWWR

&HUWLILFRTXHHVWDDWDpFySLDILHOGDRULJLQDOODYUDGDQROLYURGHUHJLVWURGH5HXQL}HVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLD

&RQJRQKDVGHRXWXEURGH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HXQJ+HH+DQ
6HFUHWiULD
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 08.902.291/0001-15
NIRE 31.300.025.144
[EXTRATO DA] ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
1.

DATA, HORA E LOCAL: [•] de [•] de 2020, às [•]:00 horas, na filial da CSN Mineração S.A.
("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20º andar, parte, Sala Congonhas,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO: [realizada em [•] de [•] de 2020, nos termos do Acordo de Acionistas da
Companhia, celebrado em 30 de novembro de 2015, entre Companhia Siderúrgica Nacional,
Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda., POSCO e China Steel Corporation –
Taiwan, e ainda, a Companhia como interveniente anuente ("Acordo de Acionistas").] {OU}
[dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros.]

3.

PRESENÇA: Benjamin Steinbruch, David Moise Salama, Hiroshi Akiba, Luis Fernando
Barbosa Martinez, Miguel Ethel Sobrinho e Pedro Gutemberg Quariguasi Netto.

4.

MESA: presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os
trabalhos a Sra. Seung Hee Han.

5.

ORDEM DO DIA:

6.

5.1

Aprovação dos termos e condições da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"), aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020
e na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
15 de outubro de 2020 ("RCA").

5.2

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: com base no entendimento de todos os participantes presentes, as seguintes
deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, sem qualquer oposição, ressalva,
restrição ou protesto:
6.1

Os seguintes termos e condições da Oferta.
6.1.1

6.1.2

a Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), sendo:
(i)

uma oferta primária de [•] ([•]) novas Ações[, sem considerar as
Ações Adicionais (conforme definido abaixo) e as Ações
Suplementares (conforme definido abaixo)] ("Oferta Primária");

(ii)

uma oferta secundária de [•] ([•]) Ações [de titularidade de [•]
("Acionista Vendedor")] {ou} [, sendo [•] ([•]) Ações de titularidade
de [•] e [•] ([•]) Ações de titularidade de [•] ("Acionistas
Vendedores")] ("Oferta Secundária");

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da
disponibilização do anúncio de início da Oferta, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
poderá, a critério [da Companhia e do[s] Acionista[s] Vendedor[es]], em
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comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%
(vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até [•] ([•])
Ações[, sendo (i) no contexto da Oferta Primária, até [•] ([•]) novas Ações a
serem emitidas pela Companhia; e (ii) no contexto da Oferta Secundária, até
[•] ([•]) Ações de titularidade do[s] Acionista[s] Vendedor[es][, das quais [•]
([•]) Ações de titularidade de [•] e [•] ([•]) Ações de titularidade de [•]], nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
("Ações Adicionais").
6.1.3

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser
acrescida de um lote suplementar correspondente a até 15% (quinze por
cento) das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até [•] ([•]) Ações[,
sendo (i) no contexto da Oferta Primária, até [•] ([•]) novas Ações a serem
emitidas pela Companhia; e (ii) no contexto da Oferta Secundária, até [•]
([•]) Ações de titularidade do[s] Acionista[s] Vendedor[es][, das quais [•] ([•])
Ações de titularidade de [•] e [•] ([•]) Ações de titularidade de [•]], nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
("Ações do Lote Suplementar"), conforme opção a ser outorgada [pela
Companhia e pelo[s] Acionista[s] Vendedor[es]] ao agente estabilizador, nos
termos do contrato de distribuição da Oferta, a ser celebrado entre a
Companhia, o[s] Acionista[s] Vendedor[es], os Coordenadores da Oferta e,
na qualidade de interveniente anuente, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
("B3") ("Contrato de Distribuição"), as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das
Ações ("Opção de Ações do Lote Suplementar"). O agente estabilizador
terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da
data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção
de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde
que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando
da fixação do Preço por Ação. Conforme constará do Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia
firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.

6.1.4

[No âmbito da Oferta, será realizada uma oferta prioritária aos atuais
acionistas da Companhia, na qual será assegurada aos acionistas da
Companhia prioridade na subscrição de até a totalidade das Ações da Oferta
Primária e das Ações Adicionais alocadas à Oferta Primária, de modo
proporcional e em igualdade de condições a todos os atuais acionistas da
Companhia.] {OU} [Conforme documento celebrado entre os acionistas,
os acionistas expressamente renunciaram ao direito, previsto no Acordo de
Acionistas, à realização de uma oferta prioritária aos atuais acionistas da
Companhia, no âmbito da Oferta.]

6.1.5

[No contexto da Oferta, a faixa indicativa do Preço por Ação será entre
R$[•] e R$[•]; podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa
indicativa, conforme assim definido em reunião do Conselho de
Administração a ser realizada na data de fixação do Preço por Ação.]

6.1.6

A ratificação da contratação de Banco Morgan Stanley S.A. (coordenador
líder), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (agente estabilizador), Banco Bradesco BBI S.A., Bank of
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America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS
Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Caixa
Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Fibra S.A., Banco Safra S.A. e o
Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de instituições intermediárias da
Oferta ("Coordenadores da Oferta"), e, para os esforços de colocação das
Ações no exterior, de Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US,
LLC, Bradesco Securities, Inc., BofA Securities, Inc., BTG Pactual US
Capital LLC, UBS Securities, LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Jefferies
Group, LLC, Safra Securities, LLC e Santander Investment Securities, Inc.
6.2

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

7.

ESCLARECIMENTOS. Termos iniciados por letra maiúscula que não estiverem definidos nesta
ata têm o significado que lhes foi atribuído na RCA.

8.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião, cuja ata, após lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [•] de [•] de 2020.

Benjamin Steinbruch

Seung Hee Han

Presidente

Secretária

David Moise Salama

Hiroshi Akiba

Luis Fernando Barbosa Martinez

Miguel Ethel Sobrinho

Pedro Gutemberg Quariguasi Netto
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ nº 08.902.291/0001-15
NIRE 31.300.025.144
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
1.

DATA, HORA E LOCAL: [•] de [•] de 2020, às [•]:00 horas, na filial da CSN Mineração S.A.
("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20º andar, parte, Sala Congonhas,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO: realizada em [•] de [•] de 2020, nos termos do Acordo de Acionistas da
Companhia, celebrado em 30 de novembro de 2015, entre Companhia Siderúrgica Nacional,
Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda., POSCO e China Steel Corporation –
Taiwan, e ainda, a Companhia como interveniente anuente ("Acordo de Acionistas").] {OU}
[dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros.]

3.

PRESENÇA: [Benjamin Steinbruch, David Moise Salama, Hiroshi Akiba, Luis Fernando
Barbosa Martinez, Miguel Ethel Sobrinho e Pedro Gutemberg Quariguasi Netto.]

4.

MESA: presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os
trabalhos a Sra. Seung Hee Han.

5.

ORDEM DO DIA:

6.

5.1

Fixação do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da
Companhia ("Ações"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de Ações ("Oferta"), aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020 e na Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em [•] de [•] de 2020.

5.2

Aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante
a emissão de Ações, a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, conforme o artigo 5º,
parágrafo 8º do estatuto social da Companhia e nos termos do artigo 172, inciso I,
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades
por Ações")[, tendo sido conferido aos atuais acionistas da Companhia o direito de
prioridade em relação à oferta prioritária, nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400].

5.3

Aprovação do prospecto definitivo da Oferta, incluindo seus anexos e documentos
incorporados por referência, e o final offering memorandum;

5.4

A verificação da subscrição das Ações emitidas no âmbito da Oferta e homologação
do novo capital social da Companhia;

5.5

Aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma
do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia.

5.6

Autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: Com base no entendimento de todos os participantes presentes, as
seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, sem qualquer oposição,
ressalva, restrição ou protesto:
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6.1

Aprovar, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[•] ([•]) por Ação
objeto da Oferta ("Preço por Ação"), fixado após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais realizado no
Brasil, pelos coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, e
no exterior, pelos agentes de colocação internacional, nos termos do Contrato de
Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º,
e no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Procedimento de Bookbuilding"), e
tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a investidores
institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de
determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado
das Ações objeto da Oferta foi aferido de acordo com a realização do Procedimento
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais
apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.

6.2

Aprovar, em decorrência da deliberação do item 6.1 acima, o aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$[•] ([•]), o
qual passará de R$[•] ([•]) para R$[•] ([•]), mediante a emissão de [•] ([•]) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I,
da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da Companhia.

6.3

Dos recursos provenientes da Oferta, [•]% dos recursos será destinada ao capital
social, e o restante será destinado à conta de reserva de [•].

6.4

Aprovar o prospecto definitivo da Oferta, incluindo seus anexos e documentos
incorporados por referência, e o final offering memorandum da Oferta, incluindo seus
anexos.

6.5

A verificação da subscrição de [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia no
âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia, que a passa
a corresponder a [•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal. Tais ações conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das
Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado. Tais Ações darão,
ainda, a seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos e demais
proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da divulgação
do anúncio de início da Oferta.

6.6

À vista da homologação do aumento de capital objeto das deliberações dos itens 6.2
e 6.5 acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a
reforma do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o
aumento de capital da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:
ARTIGO 5º –
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$[•]
([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6.7

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima, incluindo perante a
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e a CVM e/ou negociar e firmar quaisquer contratos,
comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam
relacionados à Oferta e considerados necessários ou convenientes..
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7.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião, cuja ata, após lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [•] de [•] de 2020.

Benjamin Steinbruch

Seung Hee Han

Presidente

Secretária

David Moise Salama

Hiroshi Akiba

Luis Fernando Barbosa Martinez

Miguel Ethel Sobrinho

Pedro Gutemberg Quariguasi Netto
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DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

JAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com

sede na Avenida Paulista, 37, 190 andar, CEP 01311-000, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 23.460.425/0001-89, neste ato representada
na forma de seu estatuto social ("Acionista Vendedor"), vem, na qualidade de acionista
vendedor em conjunto com a Companhia Siderúrgica Nacional, na qualidade de acionista
controladora da Companhia ("CSN") no âmbito da oferta pública de distribuição primária
e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da CSN Mineração S.A.
{"Companhia" e "Ações", respectivamente), a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução
CVM 400") sob a coordenação de determinadas instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenadores da Oferta"):

CONSIDERANDO QUE:

(a)

o Acionista Vendedor não é o acionista controlador ou parte do bloco de controle da
Companhia;

(b)

a

Companhia,

CSN,

o Acionista

Vendedor e

Banco

Morgan

Stanley

S.A.

("Coordenador Líder") constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliálos na implementação da Oferta;

(c)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em agosto de 2020 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até
a divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A." ("Prospecto
Definitivo");

( d)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de
determinadas informações contábeis e financeiras,
Prospectos

(conforme

definido

abaixo),
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com

as

incluídas ou
demonstrações

anexas aos
financeiras

são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
divulgadas pela Companhia que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham
a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(ii)

as informações prestadas e a serem prestadas pelo Acionista Vendedor, no Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo,
nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e

(iv)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM
400 e o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários.

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

JAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nome: Makoto Üishi

Nome:

Cargo: Diretor

Cargo:
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DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

POSCO, companhia com sede em POSCO 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, zip

code 37859, Gyeongsangbuk-do, Republlc of Korea, neste ato representada na forma de
seu estatuto social ("Acionista Vendedor"), vem, na qualidade de acionista vendedor em
conjunto com a Companhia Siderúrgica Nacional, na qualidade de acionista controladora
da Companhia ("CSN") no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da CSN Mineração S.A.
("Companhia" e " ~ " , respectivamente), a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução
CVM 400") sob a coordenação de determinadas instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenadores da Oferta''):

CONSIDERANDO QUE:
(a)

o Acionista

Vendedor não é o acionista controlador ou parte do bloco de controle da

Companhia;
(b)

a Companhia,

CSN,

o Acionista Vendedor e Banco

Morgan

Stanley S.A.

("Coordenador Líder'') constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliálos na implementação da Oferta;
(c)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, Iniciada em agosto de 2020 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até
a divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A." ("Prospecto
Definitivo");
(d)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de
determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou anexas aos
Prospectas

(conforme definido

abaixo),

com

as

demonstrações

financeiras

individuais e consolidadas da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em
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~

31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, com as Demo
Intermediárias individuais e consolidadas da Companhia

t ns raçoes Financeiras
t·

-

, re Ia ,vas aos penodos de

nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020·I
(e)

foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a companhia e a CSN
consideraram relevantes para a Oferta;

(f)

além dos documentos referidos no Item (e) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao
Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter
disponibilizado;

(g)

a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistênoa,
qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as Informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;

(h)

a Companhia e a CSN, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A." ("Prospecto
Preliminar" e, em conjunto com o Prospecto Definitivo, "Prospectos") e participarão
da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais; e
(i)

o Acionista Vendedor contribuiu e continuará a contribuir com a Companhia e com
os Coordenadores da Oferta em relação aos fatos e informações que sejam de seu
conhecimento para a devida elaboração do Prospecto Definitivo, por meio dos seus
respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo
pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas
pela Companhia por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta ~
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (b) as informações fornecidas
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ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
divulgadas pela Companhia que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham
a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;
(ii)

as informações prestadas e a serem prestadas pelo Acionista Vendedor, no Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo, Incluindo seus respectivos anexos e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo,
nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores urna tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e

(iv)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM
400 e o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários.

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
POSCO

-~ ~ O ~ E . \ t \ ".Dfl s1d1A

Cargo: ~~OCJRro:X)RR

Nome:
Cargo:
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INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE NOVE
MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
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,QVXPRV$GTXLULGRVGH7HUFHLURV







&XVWRV3URGV0HUFVH6HUYV9HQGLGRV







0DWHULDLV(QHUJLD6HUYVGH7HUFHLURVH2XWURV







3HUGD5HFXSHUDomRGH9DORUHV$WLYRV







9DORU$GLFLRQDGR%UXWR







5HWHQo}HV







'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR























9DORU$GLFLRQDGR/tTXLGR3URGX]LGR



9OU$GLFLRQDGR5HFHELGRHP7UDQVIHUrQFLD



5HVXOWDGRGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO



5HFHLWDV)LQDQFHLUDV



2XWURV







2XWURVHYDULDo}HVFDPELDLVDWLYDV







9DORU$GLFLRQDGR7RWDOD'LVWULEXLU







'LVWULEXLomRGR9DORU$GLFLRQDGR







3HVVRDO







5HPXQHUDomR'LUHWD







%HQHItFLRV







)*76







,PSRVWRV7D[DVH&RQWULEXLo}HV







)HGHUDLV







(VWDGXDLV







0XQLFLSDLV







5HPXQHUDomRGH&DSLWDLVGH7HUFHLURV







-XURV







$OXJXpLV



2XWUDV



5HPXQHUDomRGH&DSLWDLV3UySULRV



-XURVVREUHR&DSLWDO3UySULR



'LYLGHQGRV



/XFURV5HWLGRV3UHMXt]RGR3HUtRGR
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3È*,1$GH

,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV&610,1(5$d26$

9HUVmR

&RPHQWiULRGR'HVHPSHQKR

^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϱĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ


ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽdĞƌĐĞŝƌŽdƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϬ


^EDŝŶĞƌĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƚĞƌĐĞŝƌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϬ;ϯdϮϬͿĞŵZĞĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ;/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƚŝĚĂƐ
ƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^Ϳ͕ƚĂŵďĠŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚĄďĞŝƐ ;WͿ Ğ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;sDͿ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ŶǑ ϰϴϱ ĚĞ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϬ͘

KƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĂďŽƌĚĂŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƚĞƌĐĞŝƌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϬ;ϯdϮϬͿĞĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ
ƐĆŽ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ĂŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ ;ϮdϮϬͿ Ğ ĂŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ ;ϯdϭϵͿ͘  ĐŽƚĂĕĆŽ ĚŽ ĚſůĂƌ Ğŵ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϵĞƌĂĚĞZΨϰ͕ϭϲϰϰ͕ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬĞƌĂĚĞZΨϱ͕ϰϳϲϬĞϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬĞƌĂĚĞZΨϱ͕ϲϰϬϳ;нϯ͕ϳйĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽſůĂƌ
ĨƌĞŶƚĞĂŽZĞĂůŶŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ͘


'HVWDTXHVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGR7
•

K /d ĂũƵƐƚĂĚŽ ĂƚŝŶŐŝƵ ZΨϭ͘ϰϲϳ ŵŝůŚƁĞƐ ŶŽ ϯdϮϬ͕ ĐŽŵ ĨŽƌƚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĂ ĂůƚĂ ĚŽ şŶĚŝĐĞ W>dd^ Ğ
ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĚſůĂƌĂŵĞƌŝĐĂŶŽĨƌĞŶƚĞŽZĞĂů͘




ĞƐƚĂƋƵĞƐ

ϯdϭϵ

sĞŶĚĂƐĚĞDŝŶĠƌŝŽĚĞ&ĞƌƌŽ;ŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐͿ

ϵ͘ϮϬϵ ϳ͘ϳϰϯ ϵ͘ϭϲϱ

ͲDĞƌĐĂĚŽ/ŶƚĞƌŶŽ

ϯϴϴ

ͲDĞƌĐĂĚŽǆƚĞƌŶŽ

ϮdϮϬ

ϯdϮϬ

sĂƌŝĂĕĆŽ
ϯdϮϬ ǆ ϯdϭϵ ϯdϮϬ ǆ ϮdϮϬ
Ͳ

ϭϬϴϰ ϭ͘ϬϱϬ

ϴ͘ϴϮϭ ϲ͘ϲϱϵ ϴ͘ϭϭϱ


ZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂ



ϭϴй

ϭϳϭй

Ͳϯй

Ͳϴй

ϮϮй



 





 



 
 

Ϯ͘ϱϰϱ Ϯ͘ϴϳϳ ϰ͘Ϯϯϵ

ϲϳй

ϰϳй

>ƵĐƌŽƌƵƚŽ

ϭ͘ϰϴϯ ϭ͘ϱϮϳ Ϯ͘ϵϯϰ

ϵϴй

ϵϮй

/dũƵƐƚĂĚŽϷ

ϭ͘ϯϰϱ ϭ͘ϯϵϭ Ϯ͘ϲϲϯ

ϵϴй

ϵϭй


ϷK/dũƵƐƚĂĚŽĠĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͕ĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐͬĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘


ZĞƐƵůƚĂĚŽŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ^E


•

•

 ƌĞĐĞŝƚĂ ůşƋƵŝĚĂ ŶŽ ϯdϮϬ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨϰ͘Ϯϯϵ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ ϲϳй Ğ ϰϳй ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽ ĂƵĨĞƌŝĚŽ ŶŽ ϯdϭϵ Ğ ϮdϮϬ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ƐƐĞĨŽƌƚĞĂƵŵĞŶƚŽƐĞĚĞǀĞăĂůƚĂĚŽşŶĚŝĐĞW>dd^͕ĂŽŵĂŝŽƌǀŽůƵŵĞĚĞǀĞŶĚĂƐŶŽϯdϮϬĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽϮdϮϬĞăĂĐĞŶƚƵĂĚĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĚſůĂƌĂŵĞƌŝĐĂŶŽĨƌĞŶƚĞĂŽZĞĂů͘

EŽ ϯdϮϬ͕ Ž ĐƵƐƚŽ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ǀĞŶĚŝĚŽƐ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨϭ͘ϯϬϱ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ϯй ŵĞŶŽƌ Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĂŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŵĞŶŽƌĞƐĐƵƐƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘


•

EŽϯdϮϬ͕ŽůƵĐƌŽďƌƵƚŽƐŽŵŽƵZΨϮ͘ϵϯϰŵŝůŚƁĞƐ͕ϵϴйƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽϯdϭϵ͘ŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ
ƵŵĂĂůƚĂĚĞϭϭƉ͘ƉĞŵϯdϮϬƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚĂĐŽŵŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

•

EŽϯdϮϬ͕ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵZΨϰϯϲŵŝůŚƁĞƐ͕ϱϵйƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ
ŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĂƵŵĞŶƚŽƵĞŵϲϳйŶĂŵĞƐŵĂďĂƐĞĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ͘Ɛ
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9HUVmR

&RPHQWiULRGR'HVHPSHQKR

ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐĂƵŵĞŶƚĂƌĂŵĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĞŵϳϮйŶŽϯdϮϬ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ƌĞĚƵǌŝƌĂŵϭϬйŶĂŵĞƐŵĂďĂƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ͘


•

 ĐŽŶƚĂ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ůşƋƵŝĚĂƐ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌĂŵ ZΨϭϴϳ
ŵŝůŚƁĞƐŶŽϯdϮϬĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽŚĞĚŐĞĚĞĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽĚŽşŶĚŝĐĞW>dd^ĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞ
ĚƵƌĂŶƚĞŽϯdϮϬ͘

• KƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĂƚŝŶŐŝƵǀĂůŽƌĚĞZΨϵϲŵŝůŚƁĞƐ͕ŝŵƉĂĐƚĂĚŽƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĚĞǀŝĚŽăǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽ
ſůĂƌĨƌĞŶƚĞĂŽZĞĂů

ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ϯdϭϵ
ϮdϮϬ
ϯdϮϬ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽʹ/&Z^
ZĞĐĞŝƚĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ;ĞǆͲǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐͬsĂƌŝĂĕĆŽĂŵďŝĂů

ϯϭ

Ͳϴϵ

Ͳϵϲ

ϭϬ

ϳ

ϱ

Ϯϭ

Ͳϵϲ

ͲϭϬϭ

Ͳϳϯ

ͲϲϮ

Ͳϳϳ

ϵϰ

Ͳϯϰ

ͲϮϰ


• EŽ ϯdϮϬ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌŽƵ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ ZΨϭ͘ϰϲϳ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ĨƌĞŶƚĞ ĂŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ ZΨϵϵϴ ŵŝůŚƁĞƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶŽ ϯdϭϵ͕ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂůƚĂ ĚŽ ĐąŵďŝŽ ĂůƚĂ ĚŽ şŶĚŝĐĞ W>dd^ Ğ ŵĞŶŽƌĞƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ͘


sĂƌŝĂĕĆŽ
/dũƵƐƚĂĚŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ

ϯdϭϵ

ϮdϮϬ

ϯdϮϬ
ϯdϮϬǆϯdϭϵ

>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿĚŽƉĞƌşŽĚŽ

ϯdϮϬǆϮdϮϬ

ϵϵϴ

ϴϮϬ

ϭ͘ϰϲϳ

ϰϳй

ϳϵй

;ͲͿĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ







Ϯϭй

ϭϴй

;нͿ/ZĞ^>>







ϮϬϭй

ϭϱϰй

;нͿZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ

 





ͲϰϮϬй

ϭϬй

;нͿZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

 

/d;/sDϱϮϳͿ
;нͿKƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐͬĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
/dũƵƐƚĂĚŽ;ϭͿ

 

 

Ͳϯϲй

Ͳϴй

ϭ͘ϯϮϯ

ϭ͘ϯϭϵ

Ϯ͘ϰϱϯ

ϴϱй

ϴϲй







ϴϱϰй

ϭϵϬй

ϭ͘ϯϰϱ

ϭ͘ϯϵϭ

Ϯ͘ϲϲϯ

ϵϴй

ϵϭй

;ϭͿ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝǀƵůŐĂƐĞƵ/dĂũƵƐƚĂĚŽĞǆĐůƵŝŶĚŽĂƐŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉŽƌĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŶŽ
ĐĄůĐƵůŽĚĂŐĞƌĂĕĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘


• K/dĂũƵƐƚĂĚŽĂƚŝŶŐŝƵZΨϮ͘ϲϲϯŵŝůŚƁĞƐŶŽϯdϮϬ͕ǀĞƌƐƵƐZΨϭ͘ϯϵϭŵŝůŚƁĞƐŶŽϮdϮϬ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĨŽƌƚĞƐĂůƚĂƐĚŽĚſůĂƌ
ĞĚŽşŶĚŝĐĞW>dd^͕ƋƵĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƌĂŵƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͘ŵĂƌŐĞŵ
/dĂũƵƐƚĂĚĂĂƚŝŶŐŝƵϲϯй͕ŽƵϭϬƉ͘Ɖ͘ƐƵƉĞƌŝŽƌŶĂŵĞƐŵĂďĂƐĞĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ͘
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 &217(;7223(5$&,21$/
$ &61 0LQHUDomR 6$ UHIHULGD DGLDQWH FRPR ³&61 0LQHUDomR´ ³&RPSDQKLD´ RX ³&RQWURODGRUD´ p XPD VRFLHGDGH
DQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRQVWLWXtGDHPVHGLDGDHP&RQJRQKDVQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV$&610LQHUDomR
HPFRQMXQWRFRPVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVpGHQRPLQDGDWDPEpPQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPR³*UXSR´
2*UXSRIRLIRUPDGRDSDUWLUGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVGRVDWLYRVGHPLQHUDomRHSRUWRGHVXDFRQWURODGRUD&RPSDQKLD
6LGHU~UJLFD1DFLRQDO ³&61´RX³&RQWURODGRUD&61´ FRPRVDWLYRVGHPLQHUDomRLQFRUSRUDGRVGD1DFLRQDO0LQpULRV6$
³1DPLVD´ XPDjoint ventureHQWUHD&61HD-DSmR%UDVLO0LQpULRGH)HUUR3DUWLFLSDo}HV ³&RQVyUFLR$VLiWLFR´ XP
JUXSRDVLiWLFRIRUPDGRSHOD,WRFKXHSHODVVLGHU~UJLFDVLQWHUQDFLRQDLV-)(3RVFR.REH6WHHOH&KLQD6WHHO&RUS
2*UXSRWHPFRPRREMHWRDH[SORUDomRGDDWLYLGDGHPLQHUDOHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOHQRH[WHULRUFRPSUHHQGHQGR
DSURYHLWDPHQWR GH MD]LGDV PLQHUDLV SHVTXLVD H[SORUDomR H[WUDomR FRPHUFLDOL]DomR GH PLQpULRV HP JHUDO H GH
VXESURGXWRV GHULYDGRV GD DWLYLGDGH PLQHUDO EHQHILFLDPHQWR LQGXVWULDOL]DomR WUDQVSRUWH HPEDUTXH SUHVWDomR GH
VHUYLoRVGHPLQHUDomRLPSRUWDomRHH[SRUWDomRGHPLQpULRVHPJHUDOHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHV
QDFLRQDLVRXLQWHUQDFLRQDLVFRQVWLWXtGDVVRETXDOTXHUIRUPDVRFLHWiULDHTXDOTXHUTXHVHMDRREMHWRVRFLDO
$&RPSDQKLDRSHUDHGHVHQYROYHVXDVRSHUDo}HVGHPLQHUDomRQR4XDGULOiWHUR)HUUtIHURHP0LQDV*HUDLVRQGHSRVVXL
GLUHLWRVGHH[SORUDomRGHUHFXUVRVPLQHUDLVEHPFRPRLQVWDODo}HVGHSURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUUR2PLQpULRGH
IHUUR SUySULR VRPDGR DR DGTXLULGR GH WHUFHLURV p VXEVWDQFLDOPHQWH FRPHUFLDOL]DGR QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO
SULQFLSDOPHQWHQRVFRQWLQHQWHVHXURSHXHDVLiWLFRDWUDYpVGHXPDUHGHLQWHJUDGDGHORJtVWLFDTXHSHUPLWHRWUDQVSRUWH
GRPLQpULRGHIHUURSURGX]LGRQRVPXQLFtSLRVGH&RQJRQKDVH2XUR3UHWRQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVDWp,WDJXDtQR
(VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR 2 HVFRDPHQWR GR PLQpULR p IHLWR SHOR 7HUPLQDO GH &DUYmR ³7(&$5´  WHUPLQDO GH JUDQpLV
VyOLGRVXPGRVTXDWURWHUPLQDLVTXHIRUPDPR3RUWRGH,WDJXDtORFDOL]DGRQR5LRGH-DQHLUR27(&$5WDPEpPSUHVWD
RVHUYLoRGHGHVHPEDUTXHGHJUDQpLVVyOLGRVSULQFLSDOPHQWHSDUDDWHQGHUjVLPSRUWDo}HVGHFDUYmRHFRTXHUHDOL]DGDV
SHORVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRU&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDO ³&61´ 
2VSUHoRVTXHYLJRUDPQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOGHPLQpULRGHIHUURVmRKLVWRULFDPHQWHFtFOLFRVHVXMHLWRVDIOXWXDo}HV
VLJQLILFDWLYDV HP SHUtRGRV FXUWRV HP GHFRUUrQFLD GH YiULRV IDWRUHV UHODFLRQDGRV j GHPDQGD PXQGLDO jV HVWUDWpJLDV
DGRWDGDVSHORVSULQFLSDLVSURGXWRUHVGHDoRHjWD[DGHFkPELR7RGRVHVVHVIDWRUHVHVWmRIRUDGRFRQWUROHGHJHVWmRGD
&RPSDQKLD
$VDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRGD&RPSDQKLDXWLOL]DPILOWUDJHPGHUHMHLWRHPDQWpPEDUUDJHQVSDUDVLWXDo}HVHYHQWXDLV
TXHGDGHHQHUJLDTXHEUDVEUXVFDVQDXVLQDGHEHQHILFLDPHQWRHWF GHGHVFDUJDGHUHMHLWR)RUDPLQYHVWLGRVFHUFDGH
5PLOK}HVHPGXDVSODQWDVGHILOWUDJHPGXUDQWHRH[HUFtFLRGHH2UHMHLWRILOWUDGRpGLVSRVWRHPSLOKDV
JHRWHFQLFDPHQWHFRQWURODGDVSURPRYHQGRDVVLPXPQRYRPDUFRQDPLQHUDomRGHIHUURVHPDXWLOL]DomRGHEDUUDJHQV
GH UHMHLWR &RPR FRQVHTXrQFLD GHVVDV PHGLGDV R GHVFRPLVVLRQDPHQWR GDV EDUUDJHQV p R FDPLQKR QDWXUDO GR
SURFHVVDPHQWRGHUHMHLWRDVHFR
$WRWDOLGDGHGDVQRVVDVEDUUDJHQVHVWmRGHYLGDPHQWHDGHTXDGDVjOHJLVODomRDPELHQWDOHPYLJRU
•

&RQWLQXLGDGH2SHUDFLRQDO

$SDQGHPLDGR&29,'IRLXPIDWRULPSRUWDQWHTXHVXUJLXPXQGLDOPHQWHJDQKDQGRJUDQGHUHOHYkQFLDDRILQDOGR
WULPHVWUHHQRWULPHVWUHGHFDXVDQGRXPLPSRUWDQWHLPSDFWRQDHFRQRPLDJOREDO(QWUHWDQWRDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDQmRVRIUHUDPLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRV(PERUDDSDQGHPLDDLQGDHVWHMDDWLYDPXLWDVUHVWULo}HVLPSRVWDVSHODV
DXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVMiIRUDPIOH[LELOL]DGDVHFRQVLGHUDPRVTXHRVHIHLWRVGDSDQGHPLDQDHFRQRPLDJOREDOVHJXHP
HP SURFHVVR GH GLVVLSDomR $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QmR LGHQWLILFRX TXDLVTXHU HYLGrQFLDV GH ULVFRV GH
FRQWLQXLGDGHHPDQWLYHPRVVXEVWDQFLDOPHQWHLQDOWHUDGDVDVQRVVDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVRSHUDFLRQDLV
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 5(6802'$635,1&,3$,635È7,&$6&217È%(,6
D %DVHGHSUHSDUDomRHGHFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
$V LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GD &RPSDQKLD FRPSUHHQGHP DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVHIRUDPSUHSDUDGDVHDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOFRPEDVHQDV
GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SURQXQFLDPHQWRV RULHQWDo}HV H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& DSURYDGDVSHOD&90DOpPGDVSUySULDVQRUPDVH[SHGLGDVSHOD&RPLVVmR
GH 9DORUHV 0RELOLiULRV &90  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR International Financial Reporting
Standards ³,)56´ HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% HHYLGHQFLDPWRGDVDVLQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHVSUySULDVGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVHVRPHQWHHODVDVTXDLVFRUUHVSRQGHPjVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomR
QDVXDJHVWmR
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPR&3& 5 
³'HPRQVWUDomR,QWHUPHGLiULD´H,$6³Interim Financial Reporting´GHIRUPDFRQGL]HQWHFRPDVQRUPDVHVWDEHOHFLGDV
SHOD&90
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQHVVDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVVmRFRQVLVWHQWHVFRPDVSROtWLFDVGHVFULWDV
QDQRWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVQmRLQFOXHPWRGRVRVUHTXHULPHQWRVGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQXDLV
RXFRPSOHWDVGHVVDIRUPDGHYHPVHUOLGDVMXQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDGRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGH
1HVVH FRQWH[WR QHVWDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV QmR IRUDP UHSHWLGDV VHMD SRU UHGXQGkQFLD RX SRU
UHOHYkQFLDHPUHODomRDRMiDSUHVHQWDGRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQXDLVDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
1RWD5HVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
1RWD7ULEXWRV3DUFHODGRV
1RWD%HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
1RWD&RPSURPLVVRV
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVIRUDPDSURYDGDVHP GHRXWXEURGH
E %DVHGHDSUHVHQWDomR
$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV HVWmR DSUHVHQWDGDV HP PLOKDUHV GH 5HDLV 5  TXH p D SULQFLSDO PRHGD
IXQFLRQDOGD&RPSDQKLDHPRHGDGHDSUHVHQWDomRGR*UXSR
$VRSHUDo}HVFRPPRHGDVHVWUDQJHLUDVVmRFRQYHUWLGDVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOXWLOL]DQGRDVWD[DVGHFkPELRYLJHQWHV
QDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVRXGDDYDOLDomRQDTXDORVLWHQVVmRUHPHQVXUDGRV2VVDOGRVGDVFRQWDVGHDWLYRHSDVVLYR
VmRFRQYHUWLGRVSHODWD[DFDPELDOGDGDWDGREDODQoR(PGHVHWHPEURGH86HTXLYDOHD5 5
HP  GH GH]HPEUR GH   H ¼  HTXLYDOH D 5 5  HP  GH GH]HPEUR GH   FRQIRUPH WD[DV
H[WUDtGDVGRVLWHGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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F %DVHGHFRQVROLGDomR
$V SUiWLFDV FRQWiEHLV IRUDP WUDWDGDV GH PDQHLUD XQLIRUPH HP WRGDV DV HPSUHVDV FRQVROLGDGDV $V LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVQRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVQR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHLQFOXHPDVVHJXLQWHVFRQWURODGDVHFROLJDGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRD
VHJXLU
•

(PSUHVDV

3DUWLFLSDomRQR
FDSLWDOVRFLDO 
3DUWLFLSDomRGLUHWDHPFRQWURODGDVFRQVROLGDomRLQWHJUDO
&610LQLQJ+ROGLQJ6/
 2SHUDo}HVILQDQFHLUDVFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
3DUWLFLSDomRLQGLUHWDHPFRQWURODGDVFRQVROLGDomRLQWHJUDO
 &RPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
&610LQLQJ*PE+
&610LQLQJ3RUWXJDO8QLSHVVRDO/'$  5HSUHVHQWDomRFRPHUFLDO
 5HSUHVHQWDomRFRPHUFLDO
&610LQLQJ$VLD/LPLWHG
3DUWLFLSDomRGLUHWDHPHPSUHVDVFODVVLILFDGDVFRPRFROLJDGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
 7UDQVSRUWHIHUURYLiULR
056/RJLVWLFD6$

G (IHLWRVGD&29,'
(PGH]HPEURGHRVSULPHLURVFDVRVGH&29,'FRPHoDUDPDDSDUHFHUHPGLYHUVRVSDtVHVQRPXQGRHHP
PDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH 206 GHFODURXDSDQGHPLDGRYtUXV'HVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDD
&RPSDQKLD WHP DGRWDGR GLYHUVDV PHGLGDV GH SUHFDXomR HP WRGDV DV VXDV iUHDV SDUD UHGX]LU D H[SRVLomR GH VHXV
FRODERUDGRUHVHJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGHVHXVQHJyFLRV
)RUDPPDSHDGRVWRGRVRVHPSUHJDGRVHPFRQGLo}HVFU{QLFDVGHYXOQHUDELOLGDGH JUXSRGHULVFR HFRORFDGRVHPIpULDV
MXQWRFRPJUDQGHSDUWHGHRXWURVIXQFLRQiULRVYLVDQGRUHGX]LUHPWRUQRGHVHXTXDGURFRUSRUDWLYR$GLFLRQDOPHQWH
IRUDP IRUQHFLGDVPiVFDUDV SDUD WRGRV RV FRODERUDGRUHVGLVSRQLELOL]DGR iOFRRO HP JHOHP WRGDVDV GHSHQGrQFLDV GD
HPSUHVDHWDPEpPGLYXOJDPRVFRPXQLFDGRVLQWHUQRVFRPPHGLGDVGHSUHYHQomRFRPRLQWXLWRGHUHIRUoDURVSURWRFRORV
GHKLJLHQHUHFRPHQGDGRVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
$&RPSDQKLDFRQWLQXDDYDOLDQGRSHUPDQHQWHHGHWDOKDGDPHQWHRVHIHLWRVFDXVDGRVSHOD&29,'HPVHXVQHJyFLRV
XPDYH]TXHDSDUWLUGD~OWLPDVHPDQDGHPDUoRDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVQR%UDVLOIRUDPUHGX]LGDVGUDVWLFDPHQWH
LPSRQGRUHVWULo}HVHPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDODILPGHUHGX]LUDFLUFXODomRGRYtUXV0XLWDVGHVVDVUHVWULo}HV
MiIRUDPIOH[LELOL]DGDVSHODVDXWRULGDGHVHD&RPSDQKLDQmRWHYHHQmRHVSHUDLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVHPVHXVQHJyFLRV
$DWLYLGDGHGHPLQHUDomRGD&RPSDQKLDHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGDjGHPDQGDGHDoRWDQWRQRPHUFDGRQDFLRQDOFRPR
LQWHUQDFLRQDOTXDOTXHUUHGXomRQDDWLYLGDGHGHVVHVVHWRUHVSRGHDIHWDUDGHPDQGDHRSUHoRGRPLQpULRGHIHUURHWUD]HU
LPSDFWRVUHOHYDQWHVQDSRVLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$EDL[RVmRDSUHVHQWDGRVRVSRWHQFLDLVHIHLWRVHFRQ{PLFRVQD&RPSDQKLDHPUHODomRDR&29,'
D (IHLWRVRSHUDFLRQDLV
2RUoDPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDSDVVRXSRUXPDUHYLVmRFRQVLGHUDQGRRVHIHLWRVDGYHUVRVGD
GHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOHFRQVHTXHQWHPHQWHHPVXDVRSHUDo}HV1HVVHVHQWLGRDUHYLVmRUHGX]LXRPRQWDQWH
GH LQYHVWLPHQWRV H SULRUL]D D H[HFXomR GH SURMHWRV GH LQYHVWLPHQWRV FRUUHQWHV IXQGDPHQWDLV SDUD D PDQXWHQomR GDV
FRQGLo}HVGHFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDOPHLRDPELHQWHHVHJXUDQoD
$SDQGHPLDQmRFDXVRXLPSDFWRVUHOHYDQWHVQDVUHFHLWDVDGYLQGDVGDVYHQGDVGHPLQpULR
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E 5HFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURV
$SDQGHPLDQmRFDXVRXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXHRSLRUFHQiULRMiWHQKDSDVVDGRSRUWDQWRQmRHVSHUDTXDOTXHULPSDFWRHPVHXVDWLYRVHSDVVLYRVEHPFRPRHP
VHXVQHJyFLRV
1mRKiLPSDFWRVUHOHYDQWHVQRVDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD2SRUWIyOLRGHLQYHVWLPHQWRVHDQDWXUH]DGRSDUTXH
LQGXVWULDOGD&RPSDQKLDWrPFDUDFWHUtVWLFDGHORQJRSUD]R2FRQWH[WRRSHUDFLRQDOHHFRQ{PLFRGHORQJRSUD]RRTXDOD
&RPSDQKLDVHLQVHUHSHUPLWHPDLRUIOH[LELOL]DomRQDVHVWUDWpJLDVHSODQRVSDUDPLWLJDURVULVFRVHHIHLWRVGDSDQGHPLD
HP VHXV QHJyFLRV H FRQVHTXHQWHPHQWH DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GD UHFXSHUDELOLGDGH HVSHUDGD GH VHXV DWLYRV QmR
ILQDQFHLURVVHMDPLQYHVWLPHQWRVLPRELOL]DGRHFUpGLWRVILVFDLV1RLQtFLRGDSDQGHPLDD$GPLQLVWUDomRUHDOL]RXWHVWHV
HVWUHVVDQGR GLYHUVDV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QDV SURMHo}HV GRV QHJyFLRV HVSHFLDOPHQWH SDUD  H  H QmR IRL
LGHQWLILFDGDDQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVSRUimpairmentQDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHPGHVHWHPEUR
GH
&RQIRUPHRULHQWDo}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 D&RPSDQKLDDYDOLRXHYHQWXDLVHIHLWRVTXHWHQKDP
UHODomRFRPDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVHVXDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHFRQVLGHURXQmRKDYHUULVFRVGHFRQWLQXLGDGH
QHP QHFHVVLGDGH GH DMXVWHV GH HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV TXH SXGHVVHP SURGX]LU HIHLWRV VLJQLILFDWLYRV QRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHHPVXDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUD1mRHVSHUDPRVRDJUDYDPHQWRGRVHIHLWRVGD
SDQGHPLDQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHHPVXDSRVLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
$&RPSDQKLDPDQWpPWRGDVDVVXDVSUHYLV}HVGHSURGXomRHYHQGDVGHPpGLRHORQJRSUD]RV
 &$,;$((48,9$/(17(6'(&$,;$
&RQVROLGDGR




&RQWURODGRUD




&LUFXODQWH
'LVSRQLELOLGDGHV
&DL[DH%DQFRV




































$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
1R3DtV
7tWXORVSULYDGRV
1R([WHULRU
Time Deposits
7RWDOGDV$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VUHFXUVRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVQRSDtVVmRDSOLFDGRVEDVLFDPHQWHHPRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVH&HUWLILFDGRVGH
'HSyVLWRV%DQFiULRV &'% FRPUHQGLPHQWRVDWUHODGRVjYDULDomRGRV&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV &', H
OLTXLGH]LPHGLDWD
$GLFLRQDOPHQWH SDUWH VLJQLILFDWLYD GRV UHFXUVRV ILQDQFHLURV QR H[WHULRU p DSOLFDGD HP Time Deposits FRP EDQFRV
FRQVLGHUDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPRGHSULPHLUDOLQKDHVmRUHPXQHUDGDVDWD[DVSUpIL[DGDV
 $3/,&$d®(6),1$1&(,5$6
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPWtWXORVS~EOLFRV /)7/HWUDV)LQDQFHLUDV
GR 7HVRXUR  DGPLQLVWUDGRV SRU IXQGRV H[FOXVLYRV GD &61 TXH PRQWDYDP D 5  HP  GH VHWHPEUR GH 
5HPGHGH]HPEURGH QRFRQVROLGDGRHFRQWURODGRUD
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 &217$6$5(&(%(5'(&/,(17(6
&RQVROLGDGR




&RQWURODGRUD




&OLHQWHV
7HUFHLURV
0HUFDGRLQWHUQR









0HUFDGRH[WHUQR
















 

3HUGDVHVSHUDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
3DUWHV5HODFLRQDGDV QRWDE

 

 

 

























3DUDGHWHUPLQDUDUHFXSHUDomRGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVD&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXDOTXHUPXGDQoDQDTXDOLGDGH
GHFUpGLWRGRFOLHQWHGDGDWDHPTXHRFUpGLWRIRLLQLFLDOPHQWHFRQFHGLGRDWpRILPGRSHUtRGRGHUHODWyULR
$VHJXLUVmRGHPRQVWUDGRVRVVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVWHUFHLURVSRULGDGHGHYHQFLPHQWR
&RQVROLGDGR

$YHQFHU






&RQWURODGRUD






9HQFLGRVDWpGLDV









9HQFLGRVDFLPDGHGLDV

















$VPRYLPHQWDo}HVQDVSHUGDVHVSHUDGDVGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDVmRDVVHJXLQWHV
&RQVROLGDGR


   
 
 
   
   

6DOGRLQLFLDO
3HUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
5HFXSHUDomRGHFUpGLWRV
9DULDomRFDPELDO
6DOGRILQDO

&RQWURODGRUD


   
 
 


   

 (67248(6
&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD
3URGXWRVDFDEDGRV
3URGXWRVHPHODERUDomR
$OPR[DULIDGR
2XWURV
 3HUGDVHVWLPDGDV
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6DOGRLQLFLDO
5HYHUVDR SURYLVmR GHSHUGDVHVWLPDGDVFRPHVWRTXHVGHVREUHVVDOHQWHV
5HYHUVDR SURYLVmR GHSHUGDVHVWLPDGDVFRPHVWRTXHVGHPLQHULRGHIHUUR
6DOGRILQDO

 287526$7,926&,5&8/$17(6(12&,5&8/$17(6
2VJUXSRVGHRXWURVDWLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVSRVVXHPDVHJXLQWHFRPSRVLomR

&RQVROLGDGR

&RQWURODGRUD









)UHWHHVHJXURPDULWLPR 
7ULEXWRVDUHFXSHUDU 
2XWURV
WRWDO





































&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
WRWDO

















(VWRTXHPLQpULRGHIHUUR 
'HSyVLWRVMXGLFLDLV 1RWD
'LYLGHQGRVDUHFHEHU 1RWDE
2XWURVFUpGLWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV 1RWDE

(VWRTXHVGHORQJRSUD]RGHPLQpULRGHIHUURTXHVHUmRSURFHVVDGRVTXDQGRGDLPSOHPHQWDomRGHQRYDVSODQWDVGHEHQHILFLDPHQWRTXHJHUDUmRFRPR
SURGXWRRPellet Feed(PD&RPSDQKLDGHILQLXRSURMHWRGHFRQVWUXomRGDQRYDSODQWDSDUDEHQHILFLDPHQWRGH,WDELULWRTXHDWpHQWmRHUDFRQVLGHUDGR
FRPRUHMHLWRHSDVVRXDVHULQFRUSRUDGRDRHVWRTXHGHPLQpULRGHORQJRSUD]R
5HIHUHVHDRSDJDPHQWRGHGHVSHVDVFRPIUHWHHVHJXURPDUtWLPRVREUHUHFHLWDVGHYHQGDVQmRUHFRQKHFLGDVSRLVVHJXLQGRDVRULHQWDo}HVGDQRUPD
,)56&3&RIUHWHQRincoterms³&,)&)5´pFRQVLGHUDGRXPDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHGLVWLQWDHSDUDHVWHVQmRKRXYHDFRQFOXVmRGRSURFHVVR
GHHQWUHJDHPGHVHWHPEURGHPDVRSUHVWDGRUGHVHUYLoRGHWUDQVSRUWHMiKDYLDVLGRSDJR
5HIHUHVHSULQFLSDOPHQWHjDQWHFLSDomRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHFUpGLWRVGH,&06FXMDH[SHFWDWLYDGHUHDOL]DomRpGHORQJRSUD]R
$ &RPSDQKLD DYDOLD SHULRGLFDPHQWH D HYROXomR GRV FUpGLWRV DFXPXODGRV GH LPSRVWRV H D QHFHVVLGDGH GH UHJLVWUR GH SHUGDV SRU UHFXSHUDELOLGDGH
REMHWLYDQGRRVHXDSURYHLWDPHQWR

 ,19(67,0(1726
&RQVROLGDGR




&RQWURODGRUD




,QYHVWLPHQWRVDYDOLDGRVSHORPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(PSUHVDFRQWURODGD
&610LQLQJ+ROGLQJ
(PSUHVDFROLJDGD
056/RJtVWLFD6$

















)DLU9DOXHDORFDGRj056
7RWDO













2fair valueDORFDGRQRLQYHVWLPHQWRQD056pGHFRUUHQWHGDDTXLVLomRGRFRQWUROHGD1DPLVDDDPRUWL]DomRpUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPRSHUtRGRGR
FRQWUDWRGHFRQFHVVmRGDIHUURYLDFRPD056
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$PRYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPHPSUHVDFRQWURODGDHFROLJDGDpGHPRQVWUDGDDVHJXLU
&RQVROLGDGR



6DOGRLQLFLDOGRVLQYHVWLP HQWRV
5HVXOWDGRHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
$PRUWL]DomRGRYDORUMXVWRDORFDGRjVDo}HVGD056
'LYLGHQGRV
2XWURV

7RWDO



 



&RQWURODGRUD






 
 
 



 
 




 
 
 









$ FRQFLOLDomR GR UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO H R PRQWDQWH DSUHVHQWDGR QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR p
DSUHVHQWDGDDVHJXLUHGHFRUUHGDHOLPLQDomRGRVUHVXOWDGRVGDVWUDQVDo}HVGD&RPSDQKLDFRPHVVDVHPSUHVDV
&RQVROLGDGR


 

   
   
 

5HVXOWDGRHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO056
5HVXOWDGRHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO&610LQLQJ+ROGLQJ
&RPSHQVDomRGDSDUFHODGHFXVWRQRUHVXOWDGRHTXLYDOHQFLD ,$6
$PRUWL]DomRGRYDORUMXVWRDORFDGRjVDo}HVGD056
7RWDO

•

'HVFULomRHSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVVREUHDFRQWURODGDGLUHWDHDFROLJDGD

•

&610,1,1*+2/',1*6/

&RQWURODGRUD


 
  

   
 

6LWXDGDHP0DGULHVVDVXEVLGLiULDLQWHJUDOIRLDGTXLULGDHPGHDEULOGHHDWXDFRPR³holding´WHQGRSDUWLFLSDomR
GH  QR FDSLWDO GDV FRQWURODGDV &61 0LQLQJ *PE+ &61 0LQLQJ ÈVLD H &61 0LQLQJ 3RUWXJDO FXMDV SULQFLSDLV
DWLYLGDGHVHVWmRUHODFLRQDGDVjFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHjVRSHUDo}HVILQDQFHLUDV

•

056/2*Ë67,&$6$

6LWXDGD QD FLGDGH GR 5LR GH -DQHLUR5- D VRFLHGDGH WHP FRPR REMHWLYR H[SORUDU SRU FRQFHVVmR RQHURVD R VHUYLoR
S~EOLFRGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRGHFDUJDQDVIDL[DVGHGRPtQLRGD0DOKD6XGHVWHGD5HGH)HUURYLiULD)HGHUDO6$
5))6$ORFDOL]DGDQRHL[R5LRGH-DQHLUR6mR3DXORH%HOR+RUL]RQWH$FRQFHVVmRWHPSUD]RGHGXUDomRGHDQRV
DSDUWLUGHGHGH]HPEURGHSURUURJiYHLVSRULJXDOSHUtRGRSRUGHFLVmRH[FOXVLYDGRSRGHUFRQFHGHQWH
3DUDDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVD056DUUHQGRXGD5))6$SHORPHVPRSHUtRGRGDFRQFHVVmRRVEHQVQHFHVViULRVj
RSHUDomR H PDQXWHQomR GDV DWLYLGDGHV GH WUDQVSRUWH IHUURYLiULR GH FDUJD $R ILQDO GD FRQFHVVmR WRGRV RV EHQV
DUUHQGDGRVVHUmRWUDQVIHULGRVjSRVVHGDRSHUDGRUDGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRGHVLJQDGDQDTXHOHPHVPRDWR
$&RPSDQKLDGHWpPGLUHWDPHQWHSDUWLFLSDomRGHQRFDSLWDOVRFLDOGD056UHSUHVHQWDGRSRU L HPDo}HV
RUGLQiULDVVHQGRXPDDomRYLQFXODGDDRDFRUGRGHDFLRQLVWDVH LL HPDo}HVSUHIHUHQFLDLV
$V SULQFLSDLV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV VREUH RV DWLYRV SDVVLYRV H UHVXOWDGRV GHVVD FRQWURODGD HP FRQMXQWR HVWmR
GHPRQVWUDGRVDVHJXLUHUHIHUHPVHDGRUHVXOWDGRGDHPSUHVD

•

%DODQoR3DWULPRQLDO




$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFD[D
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
2XWURVDWLYRVFLUFXODQWHV
1mRFLUFXODQWH
2XWURVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV
,QYHVWLPHQWRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO















7RWDO$WLYRV





3DVVLYR
&LUFXODQWH
(PSUHVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWURVSDVVLYRVFLUFXODQWHV
1mRFLUFXODQWH
(PSUHVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
2XWURVSDVVLYRVFLUFXODQWHV
3DWULP{QLR/tTXLGR
7RWDO3DVVLYRVH3DWULP{QLR/tTXLGR
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•

'HPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGR

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
5HFHLWDOtTXLGD
 &XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV
/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRV,PSRVWRV
,PSRVWRVVREUHR/XFUR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR






 

 
 

 



 


 

 


 ,02%,/,=$'2
D &RPSRVLomRGRLPRELOL]DGR
&RQVROLGDGR
7HUUHQRV
6DOGRHP GHGH]HP EURGH
&XVWR
'HSUHFLDomRDFXPXODGD




6DOGRHP GHGH]HP EURGH
$TXLVLo}HV
$GLomR5HPHQVXUDomRGR'LUHLWRGH8VR
-XURVFDSLWDOL]DGRV 1RWD
'HSUHFLDomR
7UDQVI HUrQFLDVSDUDRXWUDVFDWHJRULDVGHDWLYRV QRWD
2XWURV
6DOGRHP GHVHWHP EURGH
&XVWR
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
6DOGRHP GHVHWHP EURGH

(GLILFDo}HVH
,QIUDHVWUXWXUD

0iTXLQDV
HTXLSDP HQWRV
HLQVWDODo}HV

0yYHLVH
8WHQVtOLRV

2EUDVHP 
DQGDP HQWR



 





 











 













 




 



 




 



 




 




 









'LUHLWRGH
8VR

2XWURV







 




 


 



 

 








 


 


7RWDO


 




 
 
 


 


&RQWURODGRUD
7HUUHQRV
6DOGRHP GHGH]HP EURGH
&XVWR
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
6DOGRHP GHGH]HP EURGH
$TXLVLo}HV
$GLomR5HPHQVXUDomRGR'LUHLWRGH8VR
-XURVFDSLWDOL]DGRV 1RWD
'HSUHFLDomR
7UDQVI HUrQFLDVSDUDRXWUDVFDWHJRULDVGHDWLYRV QRWD
2XWUDV
6DOGRHP GHVHWHP EURGH
&XVWR
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
6DOGRHP GHVHWHP EURGH




(GLILFDo}HVH
,QIUDHVWUXWXUD

0iTXLQDV
HTXLSDP HQWRV
HLQVWDODo}HV

0yYHLVH
8WHQVtOLRV

2EUDVHP 
DQGDP HQWR



'LUHLWRGH
8VR

2XWURV






 





 





 








 



 



 




 








 



 



 











 

 



 


























 




 

 

 



7RWDO


 




 




 
 
 

5HIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHjVEHQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURVYHtFXORVHKDUGZDUH

$V PpGLDV GH YLGDV ~WHLV HVWLPDGDV SDUD R SHUtRGR ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHVmRDVVHJXLQWHV HPDQRV 
&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD


Em anos
(GLILFDo}HV





0iTXLQDVHTXLSDPHQWRVHLQVWDODo}HV





0yYHLVHXWHQVtOLRV
2XWURV
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$EDL[RDVPRYLPHQWDo}HVGRGLUHLWRGHXVRUHFRQKHFLGRVHPGHVHWHPEURGH
&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD

6DOGRHP GHGH]HP EURGH
5HPHQVXUDo}HV
$GLo}HV QRWDD
'HSUHFLDomR
6DOGRHP GHVHWHPEURGH

7HUUHQRV

(GLILFDo}HVH
,QIUDHVWUXWXUD





0iTXLQDV
HTXLSDP HQWRV
HLQVWDODo}HV


 


 
 

 


2XWURV

7RWDO




 





 




F -XURV&DSLWDOL]DGRV
)RUDPFDSLWDOL]DGRVFXVWRVGRVHPSUpVWLPRVQRPRQWDQWHGH5 5HPGHVHWHPEURGH (VVHV
FXVWRVIRUDPDSXUDGRVEDVLFDPHQWHSDUDRVSURMHWRVGHH[SDQVmRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGH&DVDGH3HGUDHQD
H[SDQVmRGDFDSDFLGDGHGHH[SRUWDomRGR7(&$5$VWD[DVGRVSURMHWRVQmRHVSHFtILFRVQRSHUtRGRILQGRHPGH
VHWHPEURGHVmRGHDP DPHPGHVHWHPEURGH 
 ,17$1*Ë9(/
&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD
ÈJLR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
&XVWR
$PRUWL]DomRDFXPXODGD
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
7UDQVIHUrQFLDVSDUDRXWUDVFDWHJRULDVGHDWLYRV
6DOGRHPGHVHWHPEURGH
&XVWR
$PRUWL]DomRDFXPXODGD
6DOGRHPGHVHWHPEURGH












5HODo}HVFRP
IRUQHFHGRUHV 


 

 


 


6RIWZDUH


 

 



 


'LUHLWRVH
/LFHQoDV 


 

 


 


7RWDO


 

 



 


ÈJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDJHUDGRQDDTXLVLomRGRFRQWUROHGD1DPLVD
,QWDQJtYHOUHODFLRQDGRDRVFRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHVDGTXLULGRVQDDTXLVLomRGRFRQWUROHGD1DPLVD
'LUHLWRPLQHUiULRGDPLQDGH(QJHQKR$DPRUWL]DomRpUHDOL]DGDSHORYROXPHGHH[WUDomRGHPLQpULRGHIHUUREUXWRUHDOL]DGRQDPLQD

2VSUD]RVGHYLGD~WLOPpGLRVSRUQDWXUH]DVmRRVVHJXLQWHV HPDQRV 

5HODo}HVFRPIRUQHFHGRUHV

&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD





6RIWZ DUH
'LUHLWRVHOLFHQoDV









 3$57(65(/$&,21$'$6
D 5HODFLRQDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$&61pRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDGHWHQGRGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOYRWDQWH$&61SRUVXDYH]
pFRQWURODGDSHOD9LFXQKD$oRV6$TXHGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOGD&61
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•

3RURSHUDomR

%DODQoRSDWULPRQLDO
&RQVROLGDGR
&LUFXODQWH


1mR&LUFXODQWH

7RWDO

&LUFXODQWH

1mR&LUFXODQWH

7RWDO











$WLYR
$SOLFDomR)LQDQFHLUD













&RQWDVD5HFHEHU QRWD 













'LYLGHQGRV QRWD













$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV QRWD













2XWURV QRWD

























2XWUDVREULJDo}HV QRWD











)RUQHFHGRUHV









3DVVLYR

-XURVVREUHFDSLWDOSURSULR QRWD




























1mR&LUFXODQWH

7RWDO







&RQWURODGRUD
&LUFXODQWH


&LUFXODQWH

1mR&LUFXODQWH

7RWDO





$WLYR
$SOLFDomR)LQDQFHLUD











&RQWDVD5HFHEHU QRWD 














$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV QRWD













'LYLGHQGRV QRWD













2XWURV QRWD


























3DVVLYR
2XWUDVREULJDo}HV QRWD











)RUQHFHGRUHV













-XURVVREUHFDSLWDOSURSULR QRWD

























'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
&RQVROLGDGR




&RQWURODGRUD




5HFHLWDV
9HQGDV









-XURV









 

 
 



 

 
 



&XVWRV'HVSHVDV
&RPSUDV
-XURV
9DULDo}HV&DPELDLV/tTXLGDV
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•

3RUHPSUHVD


&RQVROLGDGR
$WLYR

3DVVLYR

&LUFXODQWH

1mR
&LUFXODQWH

7RWDO

&LUFXODQWH

'ƌƵƉŽ^E
DZ^ůŽŐşƐƚŝĐĂ^͘
ŽŶƐŽƌĐŝŽƐŝĄƚŝĐŽ











 





 



7RWDOHP
7RWDOHP
7RWDOHP













5HVXOWDGR

1mR
7RWDO
&LUFXODQWH





9HQGDV

&RPSUDV

  



 

5HVXOWDGR
ILQDQFHLUR
OtTXLGDV


9DULDo}HV
&DP ELDLV 7RWDO
OtTXLGDV
 

 

 



  

 






 







 

 





•



&RQWURODGRUD

$WLYR
&LUFXODQWH



3DVVLYR
1mR
&LUFXODQWH

7RWDO

'ƌƵƉŽ^E
^EDŝŶŝŶŐWŽƌƚƵŐĂů
^EDŝŶŝŶŐƐŝĂ
DZ^ůŽŐşƐƚŝĐĂ^͘
ŽŶƐŽƌĐŝŽƐŝĄƚŝĐŽ

  

7RWDOHP
7RWDOHP
7RWDOHP










&LUFXODQWH

5HVXOWDGR
1mR
7RWDO
&LUFXODQWH





9HQGDV

&RPSUDV

  

5HVXOWDGR
9DULDo}HV
ILQDQFHLUR
FDPELDLV 7RWDO
OtTXLGDV
OtTXLGDV
  









 



  

  









 
















 









 

 








 

  

 

 
 

&RPHQWiULRVVREUHDVSULQFLSDLVWUDQVDo}HVHVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
*UXSR&61
&RQWDVDUHFHEHU$FRPSDQKLDUHDOL]DYHQGDGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRLQWHUQRSDUDD&61HPXPFRQWUDWRGH
ORQJRSUD]R(VVHFRQWUDWRSUHYrDSUiWLFDGHSUHoRFRPEDVHQRVtQGLFHVFRPXPHQWHSUDWLFDGRVQRPHUFDGRGHPLQpULR
GHIHUUR
$GLDQWDPHQWRV (P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD DGLDQWRX SDUD D &61 R PRQWDQWH GH 86  PLOK}HV
HTXLYDOHQWHV D 5  PLOK}HV FRP WD[D MXUR IL[DGD HP  GR &', SDUD R SDJDPHQWR DQWHFLSDGR GR
FRPSDUWLOKDPHQWRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDVGXUDQWHRSHUtRGRGHDSUR[LPDGDPHQWHDQRV(PGHVHWHPEURGH
RVDOGRGRFRQWUDWRHUDGH5PLOK}HV

•

056/RJtVWLFD

$&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHORQJRSUD]RGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRSDUDHVFRDPHQWRHD
PRYLPHQWDomRGDSURGXomR2VSUHoRVSUDWLFDGRVFRPD056VHJXHPXPPRGHORWDULIiULREDVHDGRHPSUHPLVVDVGH
PHUFDGR
3RUSRVVXLUSDUWLFLSDomRGHQRFDSLWDOGD056D&RPSDQKLDUHFHEHGLYLGHQGRVSHULRGLFDPHQWHSURSRUFLRQDLVj
VXDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOGHVVDFROLJDGD

•

&RQVRUFLRDVLiWLFR

$&RPSDQKLDUHDOL]DYHQGDGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRH[WHUQRSDUDR&RQVyUFLR$VLiWLFRHPXPFRQWUDWRGHORQJR
SUD]R(VVHFRQWUDWRSUHYrDSUiWLFDGHSUHoRFRPEDVHQRVtQGLFHVFRPXPHQWHSUDWLFDGRVQRPHUFDGRGHPLQpULRGH
IHUUR




278

3È*,1$GH

,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV&610,1(5$d26$

9HUVmR

1RWDV([SOLFDWLYDV
127$6(;3/,&$7,9$6¬6,1)250$d®(675,0(675$,6 ,75
3$5$23(5Ë2'2),1'2(0'(6(7(0%52'(
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

F 2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDVQmRFRQVROLGDGDV

•

&%63UHYLGrQFLD

$&RPSDQKLDHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUVmRVXDVSULQFLSDLVSDWURFLQDGRUDVVHQGRHVWDXPDVRFLHGDGHFLYLOVHPILQV
OXFUDWLYRVFRQVWLWXtGDHPMXOKRGHHFXMRSULQFLSDOREMHWLYRpRSDJDPHQWRGHEHQHItFLRVFRPSOHPHQWDUHVDRVGD
SUHYLGrQFLD RILFLDO SDUD RV SDUWLFLSDQWHV &RPR SDWURFLQDGRUD PDQWpP WUDQVDo}HV GH SDJDPHQWR GH FRQWULEXLo}HV H
UHFRQKHFLPHQWRGHSDVVLYRDWXDULDODSXUDGRHPSODQRVGHEHQHItFLRVGHILQLGRV

•

)XQGDomR&61

$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH SROtWLFDV VRFLDOPHQWH UHVSRQViYHLV FRQFHQWUDGDV QD )XQGDomR &61 GD TXDO p LQVWLWXLGRUD
$VWUDQVDo}HVHQWUHDVSDUWHVVmRUHODWLYDVDRDSRLRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURSDUDD)XQGDomRFRQGX]LURVSURMHWRVVRFLDLV
GHVHQYROYLGRVSULQFLSDOPHQWHQDVORFDOLGDGHVRQGHDWXD
G 3HVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
2 SHVVRDOFKDYH GD DGPLQLVWUDomR FRP DXWRULGDGH H UHVSRQVDELOLGDGH SHOR SODQHMDPHQWR GLUHomR H FRQWUROH GDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDLQFOXLRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHGHPDLVGLUHWRUHV
$EDL[RVHJXHPDVLQIRUPDo}HVVREUHUHPXQHUDo}HVHVDOGRVH[LVWHQWHVHPGHVHWHPEURGHH

ZĞƐƵůƚĂĚŽ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϵ
ϰ͘ϳϵϱ ϲ͘ϭϴϯ
ϭϱϭ ϭϰϴ
ϰ͘ϵϰϲ ϲ͘ϯϯϭ

ĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ
ĞŶĞĨşĐŝŽƐƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
dŽƚĂů
 (035e67,026(),1$1&,$0(1726

2VVDOGRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVTXHVHHQFRQWUDPUHJLVWUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRFRQIRUPHDEDL[R

3DVVLYR&LUFXODQWH


&RQWUDWRVGHGtYLGDQRP HUFDGRLQWHUQDFLRQDO86
7tWXORVFRP MXURVIL[RVHP 
3Up3DJDPHQWR
&RQWUDWRVGHGtYLGDQR%UDVLO5
7tWXORVFRP MXURVYDULiYHLVHP 
1&(%DQFRGR%UDVLO
7tWXORVFRP MXURVIL[RVHP 
%1'(6),1$0(H&&%
7RWDOGH(P SUpVWLP RVH)LQDQFLDP HQWRV
&XVWRVGH7UDQVDomRH3UrPLRVGH(PLVVmR
7RWDOGH(P SUpVWLP RVH)LQDQFLDP HQWRV
&XVWRVGH7UDQVDomR

&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD
3DVVLYRQmR&LUFXODQWH


























 




 




 




 









$V1RWDVGH&UpGLWRj([SRUWDomR 1&( SRVVXHPYHQFLPHQWRVHVFDORQDGRVHQWUHRSHUtRGRGHH
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1DWDEHODDVHJXLUGHPRQVWUDPRVDWD[DPpGLDGHMXURV

&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD
7D[DGHMXURVPpGLD
86
5

•

'tYLGD7RWDO

 
 



9HQFLPHQWRVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWDGRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

(P  GH VHWHPEUR GH  R PRQWDQWH SULQFLSDO DWXDOL]DGR GH MXURV H FRUUHomR PRQHWiULD GRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]RDSUHVHQWDDVHJXLQWHFRPSRVLomRSRUDQRGHYHQFLPHQWR
&RQVROLGDGR



(P SUpVWLP RVHP 
0RHGDHVWUDQJHLUD

(P SUpVWLP RVHP
0RHGDQDFLRQDO



7RWDO






































•

0RYLPHQWDomRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

$WDEHODDVHJXLUGHPRQVWUDDVDPRUWL]Do}HVHFDSWDo}HVGXUDQWHRSHUtRGR

6DOGR,QLFLDO
&DSWDo}HV
$PRUWL]DomRSULQFLSDO
3DJDPHQWRVGHHQFDUJRV
3URYLVmRGHMXURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
9DULDomRFDPELDO
&XVWRGHWUDQVDomR
2XWURV
6DOGRILQDO
•

&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD






 
 
 
 



 

 






Covenants

2V FRQWUDWRV GH GtYLGD GD &RPSDQKLD SUHYHHP R FXPSULPHQWR GH FHUWDV REULJDo}HV QmR ILQDQFHLUDV EHP FRPR D
PDQXWHQomR GH FHUWRV SDUkPHWURV H LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR WDLV FRPR GLYXOJDomR GH VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDXGLWDGDVFRQIRUPHSUD]RVUHJXODWyULRVRXSDJDPHQWRGHFRPLVVmRSRUDVVXQomRGHULVFRFDVRRLQGLFDGRU
GHGtYLGDOtTXLGDVREUHR(%,7'$DWLQMDRVSDWDPDUHVSUHYLVWRVHPUHIHULGRVFRQWUDWRV$WpRPRPHQWRD&RPSDQKLD
HQFRQWUDVHDGLPSOHQWHHPUHODomRDWRGDVDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHQmRILQDQFHLUDV covenants GHVHXVFRQWUDWRV
YLJHQWHV
2VFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPR%1'(6SRVVXHPJDUDQWLDUHDOUHSUHVHQWDGDSHORVEHQVILQDQFLDGRV
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 ,167580(1726),1$1&(,526
D ,GHQWLILFDomRHYDORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD SRGH RSHUDU FRP GLYHUVRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP GHVWDTXH SDUD GLVSRQLELOLGDGHV LQFOXLQGR
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGXSOLFDWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVFRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&RQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGRVLQVWUXPHQWRVRYDORUMXVWRpEDVLFDPHQWHGHWHUPLQDGRSHORXVRGHFRWDo}HVQRPHUFDGR
DEHUWRGHFDSLWDLVGR%UDVLOH%ROVDGH0HUFDGRULDH)XWXURV2VYDORUHVUHJLVWUDGRVQRDWLYRHQRSDVVLYRFLUFXODQWHWrP
OLTXLGH] LPHGLDWD RX YHQFLPHQWR HP VXD PDLRULD HP SUD]RV LQIHULRUHV D WUrV PHVHV &RQVLGHUDQGR R SUD]R H DV
FDUDFWHUtVWLFDVGHVVHVLQVWUXPHQWRVRVYDORUHVFRQWiEHLVDSUR[LPDPVHGRVYDORUHVMXVWRV
$VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVVREUHRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmRDSUHVHQWDGDVFRPEDVHQRVGDGRVFRQVROLGDGRV

•

&ODVVLILFDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV FRQVROLGDGR 

2,)56&3&FRQWpPWUrVFDWHJRULDVGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFXVWRDPRUWL]DGR
DRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV 9-25$ HDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR 9-5 
$&RPSDQKLDDYDOLRXHFODVVLILFRXVHXVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRTXDGURDEDL[R


1RWD
H[SOLFDWLYD

9DORU-XVWR
DWUDYpVGR
UHVXOWDGR



0HQVXUDGRVSHOR
&XVWRDPRUWL]DGR

7RWDO

0HQVXUDGRV
SHOR&XVWR
DPRUWL]DGR

$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV













&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
'LYLGHQGRV


E
























D














7RWDOGR$WLYR



3DVVLYR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV
)RUQHFHGRUHV


,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR







1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV
7RWDOGR3DVVLYR









D















2LQVWUXPHQWRILQDQFHLURGHULYDWLYRIRLGHVLJQDGRFRPRhedgeGHIOX[RGHFDL[DHFRQVHTXHQWHPHQWHRVPRQWDQWHVUHODWLYRVDRV
HPEDUTXHV GH PLQpULR GH IHUUR QmR UHDOL]DGRV VmR UHFRQKHFLGRV QR SDWULP{QLR OtTXLGR FRPR RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV H VmR
UHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRTXDQGRGDUHDOL]DomRGDVWUDQVDo}HVDOWDPHQWHSURYiYHLV YLGHPDLVGHWDOKHVQD1RWDE
DEDL[R (PGHVHWHPEURGHRPRQWDQWHHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHUDGH5
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•

0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR

2V LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV UHJLVWUDGRV SHOR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR IRUDP FODVVLILFDGRV GH DFRUGR FRP D
VHJXLQWHKLHUDUTXLDGHYDORUMXVWR
1tYHO±&RQVLGHUD inputsREVHUYiYHLVQRPHUFDGRWDLVFRPRWD[DVGHMXURVFkPELRHWFPDVQmRVmRSUHoRV
QHJRFLDGRVHPPHUFDGRVDWLYRV
1mRKiDWLYRVRXSDVVLYRVFODVVLILFDGRVQRVQtYHLVH
E *HVWmRGHULVFRVILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDVHJXHSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRU&611RVWHUPRVGHVVDSROtWLFD
D QDWXUH]D H D SRVLomR JHUDO GRV ULVFRV ILQDQFHLURV VmR UHJXODUPHQWH PRQLWRUDGDV H JHUHQFLDGDV D ILP GH DYDOLDU RV
UHVXOWDGRV H R LPSDFWR ILQDQFHLUR QR IOX[R GH FDL[D 7DPEpP VmR UHYLVWRV SHULRGLFDPHQWH RV OLPLWHV GH FUpGLWR GDV
FRQWUDSDUWHV
1RVWHUPRVGHVVDSROtWLFDRVULVFRVGHPHUFDGRVmRSURWHJLGRVTXDQGRpFRQVLGHUDGRQHFHVViULRVXSRUWDUDHVWUDWpJLD
FRUSRUDWLYDRXTXDQGRpQHFHVViULRPDQWHURQtYHOGHIOH[LELOLGDGHILQDQFHLUD
$&RPSDQKLDDFUHGLWDHVWDUH[SRVWDDRULVFRGHWD[DGHFkPELRHWD[DGHMXURVSUHoRGHPHUFDGRHDRULVFRGHOLTXLGH]
$SROtWLFDGHULVFRVGD&RPSDQKLDSURtEHQHJRFLDo}HVHVSHFXODWLYDVHYHQGDDGHVFREHUWR

•

5LVFRGHWD[DGHFkPELRHWD[DGHMXURV

$H[SRVLomRGHFRUUHGDH[LVWrQFLDGHDWLYRVHSDVVLYRVJHUDGRVHP'yODURX(XURXPDYH]TXHDPRHGDIXQFLRQDOGD
&RPSDQKLD p VXEVWDQFLDOPHQWH R 5HDO H p GHQRPLQDGD H[SRVLomR FDPELDO QDWXUDO (P  GH VHWHPEUR GH  D
$GPLQLVWUDomRFRQVLGHURXQmRVHUQHFHVViULDDFRQWUDWDomRHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVRXDDGRomRGDFRQWDELOLGDGHGH
hedge
$H[SRVLomRFRQVROLGDGDHPGHVHWHPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU

;sĂůŽƌĞƐĞŵ
h^ΨŵŝůͿ
ϯϵϴ͘ϯϭϳ
Ϯϱϱ͘ϱϵϳ
ϴϲ
ϲϱϰ͘ϬϬϬ
;ϭϬ͘ϱϬϭͿ
;ϱϬ͘ϰϴϭͿ
;ϰϲ͘ϲϳϲͿ
;Ϯ͘ϴϭϲͿ
;ϭϭϬ͘ϰϳϰͿ
ϱϰϯ͘ϱϮϲ

([SRVLomR&DPELDO
&DL[DHHTXLYDOHQWHQRH[WHULRU
&RQWDVDUHFHEHUFOLHQWHVPHUFDGRH[WHUQR
2XWURV$WLYRV
7RWDODWLYR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2XWURV3DVVLYRV
7RWDOSDVVLYR
([SRVLomRQDWXUDO


ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
;sĂůŽƌĞƐĞŵ
ΦΨŵŝůͿ
ϭ͘ϮϬϯ
Ͳ
ϰϴϬ
ϭ͘ϲϴϯ
;ϱϴϯͿ
Ͳ
;ϴϴϭͿ
;ϭ͘ϰϲϰͿ
Ϯϭϵ
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2ULVFRGHWD[DVGHMXURVGHFRUUHGHHPSUpVWLPRVGHORQJRSUD]RFDSWDGRVFRPWD[DVGHMXURVSUpHSyVIL[DGRV QRWD
 

•

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGDH[SRVLomRFDPELDO

$SUHVHQWDPRVDVHJXLUDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDRVULVFRVFDPELDLV$&RPSDQKLDFRQVLGHURXRVFHQiULRVH
FRPRHGHGHWHULRUDomRSDUDYRODWLOLGDGHGDPRHGDXWLOL]DQGRFRPRUHIHUrQFLDDWD[DGHIHFKDPHQWRGHFkPELR
HPGHVHWHPEURGH
$VPRHGDVXWLOL]DGDVQDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHHVHXVUHVSHFWLYRVFHQiULRVVmRGHPRVWUDGRVDVHJXLU

ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
DŽĞĚĂ
h^
hZ

ĞŶĄƌŝŽ
dĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽ WƌŽǀĄǀĞů
ϱ͕ϲϰϬϳ ϱ͕ϲϰϲϰ
ϲ͕ϲϭϯϮ ϲ͕ϲϬϵϳ

ĞŶĄƌŝŽϭ ĞŶĄƌŝŽϮ
ϳ͕ϬϱϬϵ ϴ͕ϰϲϭϭ
ϴ͕Ϯϲϲϱ ϵ͕ϵϭϵϴ

2VHIHLWRVQRUHVXOWDGRFRQVLGHUDQGRRVFHQiULRVHVmRGHPRVWUDGRVDVHJXLU

9DORUGH
UHIHUrQFLD

5LVFR

3RVLomRFDPELDOQDWXUDO



3RVLomRFDPELDOQDWXUDO



,QVWUXPHQWRV

&HQiULR
3URYiYHO

&HQiULR

&HQiULR

'yODU







(XUR

 





2VFHQiULRVSURYiYHLVIRUDPFDOFXODGRVFRQVLGHUDQGRVHDVFRWDo}HVGLVSRQtYHLVQRVLWHGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHP

•

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGDVYDULDo}HVQDWD[DGHMXURV

$&RPSDQKLDFRQVLGHURXRVFHQiULRVHFRPRHGHHYROXomRSDUDYRODWLOLGDGHGRVMXURVHPGHVHWHPEUR
GH
$VWD[DVGHMXURVXWLOL]DGDVQDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHHVHXVUHVSHFWLYRVFHQiULRVVmRGHPRVWUDGRVDVHJXLU

:ƵƌŽƐ
/
d:>W
>ŝďŽƌ


dĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ
ĞŶĄƌŝŽϭ
ϭ͕ϵϬй
Ϯ͕ϯϴй
ϰ͕ϵϭй
ϲ͕ϭϰй
Ϭ͕Ϯϲй
Ϭ͕ϯϮй

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϵ
ĞŶĄƌŝŽϮ
Ϯ͕ϴϱй
ϳ͕ϯϳй
Ϭ͕ϯϵй
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2VHIHLWRVQRUHVXOWDGRFRQVLGHUDQGRRVFHQiULRVHVmRGHPRVWUDGRVDVHJXLU

sĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ
/
d:>W
>ŝďŽƌ

йĂ͘Ă
ƚŝǀŽ
ϭ͕ϵϬ ϱϴϳ͘ϵϮϵ
ϰ͕ϵϭ
Ϭ͕Ϯϱϵϳϱ

WĂƐƐŝǀŽ
;ϭ͘ϭϳϵ͘ϲϭϲͿ
;ϴ͘ϳϯϭͿ
;ϮϴϮ͘ϬϯϱͿ

/ŵƉĂĐƚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŵϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ĞŶĄƌŝŽWƌŽǀĄǀĞů;ΎͿ
ĞŶĄƌŝŽϭ
ĞŶĄƌŝŽϮ
;ϳϲϬͿ ;Ϯ͘ϴϭϭͿ ;ϱ͘ϲϮϮͿ
;ϮϳͿ ;ϭϬϳͿ ;ϮϭϰͿ
;Ϯ͘ϳϭϯͿ ;ϭϴϯͿ ;ϯϲϲͿ

$DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHpEDVHDGDQDSUHPLVVDGHVHPDQWHUFRPRFHQiULRSURYiYHORVYDORUHVDPHUFDGRHPGHVHWHPEURGHUHJLVWUDGRVQR
DWLYRHSDVVLYRGDFRPSDQKLD

•

5LVFRGHSUHoRGHPHUFDGR

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiH[SRVWDDRVULVFRVGHPHUFDGRUHODFLRQDGRVjYRODWLOLGDGHGRVSUHoRVGH commoditiesHGH
LQVXPRV(POLQKDFRPDVXDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRVHVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRGHULVFRHQYROYHQGR commodities
SRGHP VHU XWLOL]DGDV SDUD UHGX]LU D YRODWLOLGDGH GR IOX[R GH FDL[D (VVDV HVWUDWpJLDV GH PLWLJDomR SRGHP LQFRUSRUDU
LQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVSUHGRPLQDQWHPHQWHRSHUDo}HVDWHUPRIXWXURVHRSo}HV
$&610LQHUDomRXWLOL]DLQVWUXPHQWRVSDUDDSURWHomRGRULVFRGHSUHoRGR PlattsFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRWySLFRD
VHJXLU

• 3RVLomRGDFDUWHLUDGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
Hedge accounting GHIOX[RGHFDL[D±tQGLFH “Platts”
$&RPSDQKLDSRVVXLHPGHVHWHPEURGHRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVGHPLQpULRGHIHUURFRPREMHWLYRGHUHGX]LUD
YRODWLGDGH GH VXD H[SRVLomR j commodity FRP YHQFLPHQWRV DR ORQJR GH  $ &RPSDQKLD RSWRX SRU HIHWXDU D
GHVLJQDomRIRUPDOGRKHGJHHFRQVHTXHQWHPHQWHDGRWRXDFRQWDELOL]DomRGH hedge accountingQHVVHLQVWUXPHQWR$
WDEHOD DEDL[R GHPRQVWUD R UHVXOWDGR GR LQVWUXPHQWR GHULYDWLYR DWp  GH VHWHPEUR GH  UHFRQKHFLGD HP 2XWURV
UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV H QDUHDOL]DomR GRVHPEDUTXHV RPRQWDQWH UHFODVVLILFDGR SDUD2XWUDV 5HFHLWDVH 'HVSHVDV
2SHUDFLRQDLV

9DORUL]DomR 5
9HQFLP HQWRGD
RSHUDomR
/LTXLGDGR




1RWLRQDO
3ODWWV
3ODWWV
3ODWWV
3ODWWV

3RVLomR
$WLYD

3RVLomR
3DVVLYD






 
 
 
 


9DORU-XVWR
2XWUDV
P HUFDGR
UHFHLWDVH
9DORUD
GHVSHVDV
5HFHEHU
RSHUDFLRQDLV
3DJDU
 
   
  
  
   


2XWURV
5HVXOWDGRV
$EUDQJHQWHV

9DULDomR
FDP ELDO



 
 
 

 
 
 
 
 



&RPRREMHWLYRGHPHOKRUUHIOHWLURVHIHLWRVFRQWiEHLVGDHVWUDWpJLDGH hedgeGR³Platts´QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDD
&61GHVLJQRXVHXGHULYDWLYRGHPLQpULRGHIHUURFRPRLQVWUXPHQWRGHhedgeGHVXDVIXWXUDVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUUR
&RPLVVRDPDUFDomRDPHUFDGRGHFRUUHQWHGDYRODWLOLGDGHGR³Platts´VHUiUHJLVWUDGDWUDQVLWRULDPHQWHQRSDWULP{QLR
OtTXLGR H VHUi OHYDGD DR UHVXOWDGR TXDQGR RFRUUHUHP DV UHIHULGDV YHQGDV GH DFRUGR FRP R SHUtRGR GH DYDOLDomR
FRQWUDWDGR SHUPLWLQGR DVVLP TXH R UHFRQKHFLPHQWR GD YRODWLOLGDGH GR ³Platts´ VREUH DV YHQGDV GH PLQpULR GH IHUUR
SRVVDPVHUUHFRQKHFLGRVQRPHVPRPRPHQWR
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3DUDVXSRUWDUDVGHVLJQDo}HVVXSUDFLWDGDVD&RPSDQKLDHODERURXGRFXPHQWDomRIRUPDOLQGLFDQGRFRPRDGHVLJQDomR
GRhedge accountingHVWiDOLQKDGDDRREMHWLYRHjHVWUDWpJLDGHJHVWmRGHULVFRVGD&61LGHQWLILFDQGRRVLQVWUXPHQWRV
GH SURWHomR XWLOL]DGRV R REMHWR GH hedge D QDWXUH]D GR ULVFR D VHU SURWHJLGR H GHPRQVWUDQGR D H[SHFWDWLYD GH DOWD
HIHWLYLGDGHGDVUHODo}HVGHVLJQDGDV)RUDPGHVLJQDGRVLQVWUXPHQWRVGHGHULYDWLYRGHPLQpULRGHIHUURHPPRQWDQWHV
HTXLYDOHQWHV j SDUFHOD GDV YHQGDV IXWXUDV DSURYDGD HP &RQVHOKR $ &RPSDQKLD UHDOL]D FRQWtQXDV DYDOLDo}HV GD
HIHWLYLGDGHSURVSHFWLYDHUHWURVSHFWLYDFRPSDUDQGRRVPRQWDQWHVGHVLJQDGRVFRPRVYDORUHVHVSHUDGRVHDSURYDGRV
QRVRUoDPHQWRVGD$GPLQLVWUDomR
3RUPHLRGR hedge accounting GHIOX[RVGHFDL[DRVJDQKRVHSHUGDVFRPDYRODWLOLGDGHGR “Platts”GRVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGHGHULYDWLYRGHPLQpULRQmRDIHWDUmRLPHGLDWDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDPDVDSHQDVQDPHGLGDHP
TXHDVYHQGDVIRUHPUHDOL]DGDV
2PRQWDQWHUHJLVWUDGRGHhedge accountingQRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHp5
FRQIRUPH GHPRQVWUDGR QR TXDGUR DFLPD FXMRV HPEDUTXHV VHUmR UHDOL]DGRV HP RXWXEUR H QRYHPEUR GH  H DV
UHVSHFWLYDVOLTXLGDo}HVILQDQFHLUDVVHGDUmRHPGHQRYHPEURGHHGHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH
2hedgeIRLLQWHJUDOPHQWHHIHWLYRGHVGHDFRQWUDWDomRGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRV
$PRYLPHQWDomRGRVYDORUHVUHODWLYRVDRhedge accountingGHIOX[RGHFDL[DUHJLVWUDGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRHPGH
VHWHPEURGHpGHPRQVWUDGDDVHJXLU
+HGJHDFFRXQWLQJGHIOX[RGHFDL[D±tQGLFH
³3ODWWV´
,5H&6VREUHKHGJHDFFRXQWLQJGHIOX[RGH
FDL[D
9DORUMXVWRGRKHGJHGHIOX[RGHFDL[D
tQGLFH³3ODWWV´OtTXLGRGRVLPSRVWRV

•



0RYLP HQWR

5HDOL]DomR







 





 



 





 



$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDRVULVFRVGHSUHoRGR“Platts”

$SUHVHQWDPRVDVHJXLUDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHSDUDRVULVFRVGHSUHoR$&RPSDQKLDFRQVLGHURXRVFHQiULRVH
FRPRHGHDXPHQWRGRtQGLFH PlattsXWLOL]DQGRFRPRUHIHUrQFLDDFRWDomRGHIHFKDPHQWRHPGHVHWHPEUR
GH
2VHIHLWRVQRUHVXOWDGRFRQVLGHUDQGRRVFHQiULRVHVmRGHPRVWUDGRVDVHJXLU

9HQFLP HQWRGDRSHUDomR

&HQiULRSURYiYHO

&HQiULR

&HQiULR











 

 

 



 

 

 

2FHQiULRSURYiYHOIRLFDOFXODGRFRQVLGHUDQGRDFRWDomRGR“Platts”HPSDUDRVYHQFLPHQWRVGHH)RQWH%ORRPEHUJ
$RSHUDomRFRPYHQFLPHQWRSDUDIRLOLTXLGDGDQRPRQWDQWHGH5HQmRKRXYHYDULDomRGRtQGLFHPlatts

•

5LVFRVGHFUpGLWR

$H[SRVLomRDULVFRVGHFUpGLWRGDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVREVHUYDRVSDUkPHWURVHVWDEHOHFLGRVQDSROtWLFDILQDQFHLUD
&RP UHODomR jV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV D &RPSDQKLD VRPHQWH UHDOL]D DSOLFDo}HV HP LQVWLWXLo}HV FRP EDL[R ULVFR GH
FUpGLWRDYDOLDGRSRUDJrQFLDVGHrating8PDYH]TXHSDUWHGRVUHFXUVRVpLQYHVWLGRHPRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVTXH
VmRODVWUHDGDVHPWtWXORVGRJRYHUQREUDVLOHLURKiH[SRVLomRWDPEpPDRULVFRGHFUpGLWRGR(VWDGREUDVLOHLUR
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL H[SRVLomR D ULVFR GH FUpGLWR HP FRQWDV D UHFHEHU H RXWURV UHFHEtYHLV XPD YH] TXH VXDV
RSHUDo}HVSRVVXHPJDUDQWLDVILQDQFHLUDV
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•

5LVFRGHOLTXLGH]

e R ULVFR GH D &RPSDQKLD QmR GLVSRU GH UHFXUVRV OtTXLGRV VXILFLHQWHV SDUD KRQUDU VHXV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV
HPGHFRUUrQFLDGHGHVFDVDPHQWRGHSUD]RRXGHYROXPHHQWUHRVUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRVSUHYLVWRV
3DUDDGPLQLVWUDUDOLTXLGH]GRFDL[DHPPRHGDQDFLRQDOHHVWUDQJHLUDVmRHVWDEHOHFLGDVSUHPLVVDVGHGHVHPEROVRVH
UHFHELPHQWRVIXWXURVVHQGRPRQLWRUDGDVGLDULDPHQWHSHODiUHDGH7HVRXUDULDGD&RQWURODGRUD&612VFURQRJUDPDVGH
SDJDPHQWRGDVSDUFHODVGHORQJRSUD]RGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVVmRDSUHVHQWDGRVQDQRWDGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
$VHJXLUHVWmRRVYHQFLPHQWRVFRQWUDWXDLVGHSDVVLYRVILQDQFHLURVLQFOXLQGRMXURV
0HQRVGHXP (QWUHXPHGRLV
DQR
DQRV

(QWUHWUrVHFLQFR
DQRV

$FLPDGHFLQFR
DQRV

7RWDO

(PGHVHWHPEURGH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
)RUQHFHGRUHV














-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR











(PGHGH]HPEURGH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRVGHDUUUHQGDPHQWRV
























F 9DORUHVMXVWRVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHPUHODomRDRYDORUFRQWiELO
2VDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHVWmRUHJLVWUDGRVQRDWLYRHSDVVLYR
FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH H RV JDQKRV H HYHQWXDLV SHUGDV VmR UHJLVWUDGRV FRPR UHFHLWD H GHVSHVD ILQDQFHLUD
UHVSHFWLYDPHQWH
2V YDORUHV HVWmR FRQWDELOL]DGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SHOR VHX YDORU FRQWiELO TXH VmR VXEVWDQFLDOPHQWH
VLPLODUHVDRVTXHVHULDPREWLGRVVHIRVVHPQHJRFLDGRVQRPHUFDGR2VYDORUHVMXVWRVGHRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVGH
ORQJRSUD]RQmRGLIHUHPVLJQLILFDWLYDPHQWHGHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV
 2%5,*$d®(6),6&$,6

7ULEXWRVSDUFHODGRV
,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO
&)(07)50
,&06
,66
2XWURVWULEXWRV
7RWDO












&RQVROLGDGR

















&RQWURODGRUD
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 2875$62%5,*$d®(6

7ULEXWRVSDUFHODGRV
3DUWLFLSDomRVREUHOXFURHPSUHJDGRV
$WXDOL]DomR$52HSDVVLYRDPELHQWDO QRWD
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVSDUDIUHWHV 
'HPXUUDJH'LVSDWFKFRPWHUFHLURV
3URYLV}HVSDUDFXVWRVHGHVSHVDVSDUWHVUHODFLRQDGDV QRWDE
3URYLV}HVSDUDFXVWRVHGHVSHVDV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVPLQHULRGHIHUUR 
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV QRWDD
-XURVVREUHFDSLWDOSURSULR QRWDE
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV QRWDE
2XWUDVREULJDo}HV
7RWDO
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
7RWDO



















&RQVROLGDGR




































&RQWURODGRUD


















5HIHUHVHjVUHFHLWDVGHIUHWHHVHJXURPDUtWLPRMiUHFHELGDVPDVDLQGDQmRUHFRQKHFLGDVSRLVVHJXQGRR&3&RIUHWHQRLQFRWHUPV³&,)&)5´p
FRQVLGHUDGRXPDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHGLVWLQWDHSDUDHVWHVQmRKRXYHDFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHHQWUHJDHPGHVHWHPEURGH
$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXRFRQWUDWRFRPLPSRUWDQWHSOD\HULQWHUQDFLRQDOSDUDRIRUQHFLPHQWRGH
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURHXPDGLWLYRSDUDRIRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR
3DUD WDQWR D&61 0LQHUDomRUHFHEHXDQWHFLSDGDPHQWH RVPRQWDQWHVGH 86PLOK}HV 5  H86PLOK}HV 5 HPGH
PDUoRGHHGHDJRVWRGHUHVSHFWLYDPHQWH2SUD]RSDUDDH[HFXomRGRVYROXPHVFRQWUDWDGRVpGHDQRV3RUILPHPGHVHWHPEURGH
DVSDUWHVDGLWDUDPQRYDPHQWHRFRQWUDWRSDUDDMXVWDUDVFRQGLo}HVGHHQWUHJDGRPLQpULRGHIHUUR
(PGH-XOKRGHDFRPSDQKLDFRQFOXLXRFRQWUDWRSDUDRIRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR
RPRQWDQWHUHFHELGRDQWHFLSDGDPHQWHHPGHDJRVWRGHIRLGH86PLOK}HV 5PLOK}HV RSUD]RSDUDDH[HFXomRGRFRQWUDWRpGH
DQRV

D 3$66,926'($55(1'$0(1726
2VSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVmRDSUHVHQWDGRVQDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUD

$UUHQGDPHQWRV
$93$UUHQGDPHQWRV
&LUFXODQWH
1mR&LUFXODQWH

&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD




 
 










$&RPSDQKLDDGRWRXR,)56&3& 5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGHXWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYD
PRGLILFDGD TXH QmR UHTXHU DSUHVHQWDomR GH VDOGRV FRPSDUDWLYRV &RPR UHVXOWDGR D DGRomR ,)56 &3&  5 
D&RPSDQKLDDOWHURXDSROtWLFDFRQWiELOSDUDRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
$ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR GH WHUPLQDLV SRUWXiULRV HP ,WDJXDt R 7HUPLQDO GH &DUJD ± 7(&$5
XWLOL]DGRSDUDRHPEDUTXHHGHVHPEDUTXHGHPLQpULRVGHIHUURFRPSUD]RUHPDQHVFHQWHGHDQRV$GLFLRQDOPHQWH
D&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRVSDUDHTXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLVFRPSUD]RVGHDWpDQRV
2 YDORU SUHVHQWH GDV REULJDo}HV IXWXUDV IRL PHQVXUDGR XWLOL]DQGR D WD[D LPSOtFLWD REVHUYDGDV QRV FRQWUDWRV 3DUD RV
FRQWUDWRVTXHQmRGLVSXQKDPGHWD[DD&RPSDQKLDDSOLFRXjWD[DLQFUHPHQWDOGHHPSUpVWLPRV±,%5DPEDVHPWHUPRV
QRPLQDLVFRQIRUPHRULHQWDo}HVGR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q
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$VWD[DVPpGLDVXWLOL]DGDVSDUDDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGLUHLWRGHXVRQmRVRIUHUDPDOWHUDo}HVFRP
UHODomRDGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDEDL[R

3UD]RGR
FRQWUDWR
HP DQRV 




,QFUHP HQWDO,%5

,P SOtFLWD

D D

%5/

(852






D D

%5/



$PRYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVQRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDQD
WDEHODDEDL[R

6DOGRLQLFLDOOLTXLGR
1RYRVDUUHQGDPHQWRV QRWDE
$931RYRVDUUHQGDPHQWRV QRWDE
5HPHQVXUDomRGHSDVVLYRV
3DJDPHQWRV
-XURVDSURSULDGRV
6DOGRILQDOOtTXLGR

&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD


 
 
   
 
   
 
 

2VIXWXURVSDJDPHQWRVPtQLPRVHVWLPDGRVSDUDRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRFRQWHPSODPSDJDPHQWRVYDULiYHLVIL[RV
HPHVVrQFLDTXDQGREDVHDGRVHPGHVHPSHQKRPtQLPRHWDULIDVIL[DGDVFRQWUDWXDOPHQWH
(PGHVHWHPEURGHVmRRVVHJXLQWHV

&RQVROLGDGR
0HQRVGHXP
DQR
$UUHQGDPHQWRV

$93DUUHQGDPHQWRV  

•

(QWUHXPH
FLQFRDQRV

 


$FLPDGH
FLQFRDQRV

 


727$/

 


3,6H&2),16DUHFXSHUDU

2VSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUGDVFRQWUDSUHVWDo}HVFRPRVIRUQHFHGRUHVRXVHMDVHP
FRQVLGHUDURVFUpGLWRVWULEXWiULRVLQFLGHQWHVDSyVRSDJDPHQWR'HPRQVWUDPRVDEDL[RRGLUHLWRSRWHQFLDOGH3,6H&2),16
HPEXWLGRVQRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD


$UUHQGDPHQWRV
$93$UUHQGDPHQWRV

 

3RWHQFLDOFUHGLWR3,6H&2),16



$933RWHQFLDOFUHGLWRGH3,6H&2),16

 







288

3È*,1$GH

,75,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV&610,1(5$d26$

9HUVmR

1RWDV([SOLFDWLYDV
127$6(;3/,&$7,9$6¬6,1)250$d®(675,0(675$,6 ,75
3$5$23(5Ë2'2),1'2(0'(6(7(0%52'(
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD 

•

3DJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVQmRUHFRQKHFLGRVFRPRSDVVLYR

$&RPSDQKLDRSWRXSRUQmRUHFRQKHFHURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHPFRQWUDWRVFRPSUD]RLQIHULRUDPHVHVHSDUD
DWLYRV GH EDL[R YDORU 2V SDJDPHQWRV UHDOL]DGRV SDUD HVWHV FRQWUDWRV VmR UHFRQKHFLGRV FRPR GHVSHVDV TXDQGR
LQFRUULGRV
$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRGHGLUHLWRGHXVRGR7HUPLQDO3RUWXiULR±7(&$5TXHDLQGDTXHHVWDEHOHoDGHVHPSHQKR
PtQLPRQmRpSRVVtYHOGHWHUPLQDURVHXIOX[RGHFDL[DXPDYH]TXHHVVHVSDJDPHQWRVVmRLQWHJUDOPHQWHYDULiYHLVH
VRPHQWH VHUmR FRQKHFLGRV TXDQGR RFRUUHUHP 1HVVHV FDVRV RV SDJDPHQWRV VHUmR UHFRQKHFLGRV FRPR GHVSHVDV
TXDQGRLQFRUULGDV
$VGHVSHVDVUHODWLYDVDRVSDJDPHQWRVQmRLQFOXtGDVQDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGXUDQWHRSHUtRGRVmR
&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD
3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP


3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP







&RQWUDWRLQIHULRUHVDPHVHV









$WLYRVGHPHQRUYDORU









3DJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRV













 ,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/
D ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRSHUtRGRHVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU
&RQVROLGDGR

'HVSHVD 5HFHLWDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWH
'LIHULGR

3HULRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

3HULRGRGHWUHVP HVHVILQGRHP





 

 


 
 
 

 

 


 
 
 
&RQWURODGRUD

3HULRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP


'HVSHVD 5HFHLWDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWH
'LIHULGR

 

 




 
 
 

3HULRGRGHWUHVP HVHVILQGRHP
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SURGXWRGDDOtTXRWDYLJHQWHVREUHROXFURDQWHVGR,5HGD&6//VmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU
&RQVROLGDGR
3HULRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

/XFURDQWHVGR,5HGD&6//
$OtTXRWD
,5&6//SHODDOtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
$MXVWHVSDUDUHIOHWLUDDOtTXRWDHIHWLYD
-XURVVREUHFDSLWDOSURSULR
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
2XWUDVH[FOXV}HV DGLo}HV SHUPDQHQWHV
5HVXOWDGRVFRPDOtTXRWDVYLJHQWHVGLIHUHQFLDGDVRXQmRWULEXWDGDV
$MXVWH7UDQVIHU3ULFH
,5&6VREUHOXFURVQRH[WHULRU
,QFHQWLYRV)LVFDLV )LQRUH'RDo}HV,QFHQWLYDGDV
,5&6//QRUHVXOWDGRGRSHUtRGR
$OtTXRWDHIHWLYD

3HULRGRGHWUHVP HVHVILQGRHP




 




 




 




 



 







 

 




 




 







 

 



 


&RQWURODGRUD
3HULRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

/XFURDQWHVGR,5HGD&6//
$OtTXRWD
,5&6//SHODDOtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
$MXVWHVSDUDUHIOHWLUDDOtTXRWDHIHWLYD
-XURVVREUHFDSLWDOSURSULR
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
2XWUDVH[FOXV}HV DGLo}HV SHUPDQHQWHV
$MXVWH7UDQVIHU3ULFH
,5&6VREUHOXFURVQRH[WHULRU
,QFHQWLYRV)LVFDLV )LQRUH'RDo}HV,QFHQWLYDGDV
,5&6//QRUHVXOWDGRGRSHUtRGR
$OtTXRWDHIHWLYD

3HULRGRGHWUHVP HVHVILQGRHP
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E ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRFDOFXODGRVVREUHRVSUHMXt]RVILVFDLVGRLPSRVWRGHUHQGDDEDVH
QHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOHDVFRUUHVSRQGHQWHVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHDVEDVHVGHFiOFXORGRLPSRVWRVREUH
DWLYRVHSDVVLYRVHRVYDORUHVFRQWiEHLVGDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDV
&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomR

6DOGR,QLFLDO

5HVXOWDGR

$EUDQJHQWH

6DOGR)LQDO

5HVXOWDGR




'LIHULGR3DVVLYR
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDV

 





 

3URYLV}HVILVFDLVSUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV



 



3URYLV}HVSDUDSDVVLYRVDPELHQWDLV



 



3HUGDVHVWLPDGDVHPDWLYRV



 



3HUGDVHVWLPDGDVHPHVWRTXHV



 



3DVVLYRDWXDULDO 3ODQRGHSUHYLGrQFLDHVD~GH

 



 

3URYLVmRSDUDFRQVXPRVHVHUYLoRV



 



3HUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD



 



3URYLVmR$52







&RPELQDomRQHJyFLRVPLQHUDomR

 



 

9DULDo}HV&DPELDLVQmRUHDOL]DGDV

 





$PRUWL]DomRGHiJLRILVFDO

 

 

 

$MXVWHDYDORUSUHVHQWH 

 

*DQKRV SHUGDV FRPKHGJHDFFRXQWLQJGHIOX[RGHFDL[D



2XWUDV
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


 



 









 



 

$MXVWHDYDORUSUHVHQWHUHFRQKHFLGRQRDFRUGRSDUDUHYLVDURVYROXPHVGR3ODQR$QXDOGH7UDQVSRUWH 3$7 FRPD056 QRWDE 

 3529,6®(6),6&$,635(9,'(1&,È5,$675$%$/+,67$6&Ë9(,6$0%,(17$,6('(3Ï6,72-8',&,$/
(VWmR VHQGR GLVFXWLGDV QDV HVIHUDV FRPSHWHQWHV Do}HV H UHFODPDo}HV GH GLYHUVDV QDWXUH]DV 2 GHWDOKDPHQWR GRV
YDORUHVSURYLVLRQDGRVHUHVSHFWLYRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHODFLRQDGRVDHVVDVDo}HVVmRDSUHVHQWDGRVDVHJXLU
&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD
3DVVLYR
3URYLVLRQDGR










)LVFDO
7UDEDOKLVWDV
&tYHLV
$PELHQWDLV
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
7RWDO

'HSyVLWRV
-XGLFLDLV









3DVVLYR
3URYLVLRQDGR










'HSyVLWRV
-XGLFLDLV








2VGHSyVLWRVMXGLFLDLVHVWmRDORFDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQDUXEULFD³2XWURV$WLYRQmRFLUFXODQWHYLGHQRWD
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$PRYLPHQWDomRGDVSURYLV}HVILVFDLVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLVQRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGH
SRGHVHUDVVLPGHPRQVWUDGD

1DWXUH]D
)LVFDO
7UDEDOKLVWD
&tYHO
$PELHQWDO
7RWDO



$GLomR













&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD
8WLOL]DomROtTXLGD

GHUHYHUVmR
 

 

 

 

 


$WXDOL]DomR
/tTXLGD






$V SURYLV}HV ILVFDLV WUDEDOKLVWDV FtYHLV H DPELHQWDLV IRUDP HVWLPDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR FRQVXEVWDQFLDGDV
VLJQLILFDWLYDPHQWHQDDYDOLDomRGHDVVHVVRUHVMXUtGLFRVVHQGRUHJLVWUDGDVDSHQDVDVFDXVDVTXHVHFODVVLILFDPFRPR
ULVFRGHSHUGDSURYiYHO
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDWHPRXWURVSURFHVVRVFODVVLILFDGRVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVFRPRGHSHUGDSRVVtYHORV
TXDLV HP  GH VHWHPEUR GH  VRPDYDP 5 5 HP  GH GH]HPEUR GH   VHQGR
5  HP SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV 5 HP  GH GH]HPEUR GH   5   HP SURFHVVRV FtYHLV
5HPGHGH]HPEURGH 5HPSURFHVVRVILVFDLV 5HPGHGH]HPEURGH 
H5HPSURFHVVRVDPELHQWDLV 5HPGHGH]HPEURGH 
$VHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVILVFDLVPDLVUHOHYDQWHVFRPDYDOLDomRGHSHUGDSRVVtYHO
3ULQFLSDLVSURFHVVRV
$XWRGH,QIUDomRH,PSRVLomRGH0XOWD $,,0 ,53-&6//*ORVDGDVGHGXo}HVGRiJLRJHUDGRQDLQFRSRUDomRUHYHUVDGD%LJ
-XPSSHOD1DPLVD
$XWRGH,QIUDomRH,PSRVLomRGH0XOWD $,,0 ,53-&6///XFURVDXIHULGRVQRH[WHULRUDQR













&)(0&REUDQoDVDGPLQLVWUDWLYDVSRUVXSRVWRQmRUHFROKLPHQWRGH&)(0HPUD]mRGHGLYHUJrQFLDVVREUHDEDVHGHFiOFXOR





$XWRGH,QIUDomR,55)*DQKRGH&DSLWDOGRVYHQGHGRUHVGDHP SUHVD&)0VLWXDGRVQRH[WHULRU





2XWURVSURFHVVRVILVFDLV LPSRVWRVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV 





7RWDO





 3529,6®(63$5$3$66,926$0%,(17$,6('(6$7,9$d2
2VDOGRGDVSURYLV}HVSDUDSDVVLYRVDPELHQWDLVHGHVDWLYDomRGHDWLYRVSRGHVHUDVVLPGHPRQVWUDGR

&RQVROLGDGRH&RQWURODGRUD

3DVVLYR$PELHQWDO
'HVDWLYDomRGHDWLYRV
WRWDO 1RWD










D 3DVVLYRV$PELHQWDLV
(P  GH VHWHPEUR GH  p PDQWLGD SURYLVmR SDUD DSOLFDomR HP JDVWRV UHODWLYRV D VHUYLoRV SDUD LQYHVWLJDomR H
UHFXSHUDomRDPELHQWDOGHSRWHQFLDLViUHDVFRQWDPLQDGDVGHJUDGDGDVHHPSURFHVVRGHH[SORUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGH
GD&RPSDQKLDQR(VWDGRVGH0LQDV*HUDLV$VHVWLPDWLYDVGHJDVWRVVmRUHYLVWDVSHULRGLFDPHQWHDMXVWDQGRVHVHPSUH
TXH QHFHVViULR RV YDORUHV Mi FRQWDELOL]DGRV (VWDV VmR DV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GD $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUDQGR RV
HVWXGRVHSURMHWRVGHUHFXSHUDomRDPELHQWDO(VWDVSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVQDFRQWDGHRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
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XVDQGRXPDWD[DDQWHVGRLPSRVWRDTXDOUHIOHWHDVDYDOLDo}HVDWXDLVGRPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHGRV
ULVFRVHVSHFtILFRVGDREULJDomR2DXPHQWRGDREULJDomRHPGHFRUUrQFLDGDSDVVDJHPGRWHPSRpUHFRQKHFLGRFRPR
RXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
$OJXQVSDVVLYRVDPELHQWDLVFRQWLQJHQWHVVmRPRQLWRUDGRVSHODiUHDDPELHQWDOHQmRIRUDPSURYLVLRQDGRVSRUTXHVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVQmRDWHQGHPRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSUHVHQWHVQR&3&
E 'HVDWLYDomRGH$WLYRV
(PD&RPSDQKLDGHFLGLXDQWHFLSDUDGHVFRQWLQXLGDGHGDVEDUUDJHQVXWLOL]DGDVHPVXDVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRH
FRQVHTXHQWHPHQWHRIOX[RGHJDVWRVSDUDGHVDWLYDomRGDVEDUUDJHQVIRUDPDQWHFLSDGRVHPUHODomRDRSODQHMDPHQWR
LQLFLDOFRQVLGHUDQGRR~OWLPRHVWXGR&RPLVVRRVDOGRGHSURYLVmRSDUDGHVDWLYDomRGHDWLYRVPRQWRXD5HP
GHVHWHPEURGH 5HPGHGH]HPEURGH 
 3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
D &DSLWDOVRFLDOLQWHJUDOL]DGR
2 FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD WRWDOPHQWH VXEVFULWR H UHDOL]DGR p GH 5  GLYLGLGR HP  Do}HV
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO&DGDDomRRUGLQiULDGiGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD
*HUDO
E &DSLWDOVRFLDODXWRUL]DGR
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDYLJHQWHHPGHVHWHPEURGHGHILQHTXHRFDSLWDOVRFLDOSRGHVHUHOHYDGRDDWp
GHDo}HVRUGLQiULDVSRUGHFLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
F 5HVHUYDGHFDSLWDO
$UHVHUYDGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5UHIHUHVHDRH[FHGHQWHHQWUHRYDORUHIHWLYDPHQWHLQWHJUDOL]DGRSHOD
&61QRPRQWDQWHGH5HRYDORUGHVWLQDGRDRFDSLWDOVRFLDORYDORUGH5
G 5HVHUYDOHJDO
&RQVWLWXtGDjUD]mRGHGROXFUROtTXLGRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQDWpROLPLWH
GHGRFDSLWDOVRFLDO
H &RPSRVLomR$FLRQiULD
(PGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHDFRPSRVLomRDFLRQiULDHUDDVHJXLQWH
4XDQWLGDGH 
GHDo}HV 
2UGLQiULDV
&RPSDQKLD6LGHUXUJLFD1DFLRQDO

 

-DSmR%UDVLO0LQpULRVGHIHUUR3DUWLFLSDo}HV
3RKDQJ,URQDQG6WHHO&RPSDQ\

 


&KLQD6WHHO&RUSRUDWLRQ
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'HDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDHR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRGHDFRUGR
FRPRDUWGD/HLQRVHUmRGHYLGRVGLYLGHQGRVFDOFXODGRVFRQIRUPHDVHJXLU

•
•
•

•

'LYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR HTXLYDOHQWH D  GR /XFUR /tTXLGR $MXVWDGR GHYHUi VHU GLVWULEXtGR DRV
DFLRQLVWDV
'LYLGHQGR DGLFLRQDO HTXLYDOHQWH D  GR /XFUR /tTXLGR $MXVWDGR GHYHUi VHU GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV
VXEWUDLQGRVHRVYDORUHVTXHIRUHPUHWLGRVFRPEDVHHPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
2VDOGRTXHQmRIRUUHWLGRFRPEDVHHPRUoDPHQWRGHFDSLWDOGHYHUiVHUDORFDGRDXPDUHVHUYDHVWDWXWiULD
SDUD RSHUDo}HV SURMHWRV HRX LQYHVWLPHQWRV ³5HVHUYD GH ,QYHVWLPHQWRV´  H[FHWR VH GH RXWUD IRUPD IRU
DSURYDGRSHODDVVHPEOHLDJHUDOVHQGRFHUWRTXH L RYDORUGHVWLQDGRSDUDD5HVHUYDGH,QYHVWLPHQWRVQmR
SRGHUiH[FHGHUGR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH LL D5HVHUYDGH,QYHVWLPHQWRVQmRSRGHUiH[FHGHU
GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUYDORUQmRDORFDGRFRQIRUPHSUHYLVWRDFLPDVHUiGLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVFRPRGLYLGHQGRVRXMXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULRDGLFLRQDLV

$&RPSDQKLDDSURYRXHPUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGXUDQWHRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGH
DGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRFRQIRUPHDEDL[R

GHDEULOGH
GH0DLRGH

/XFURVDFXP XODGRV
QRV~OWLP RVDQRV



GH-XOKRGH



GH6HWHPEURGH

/XFURVGRH[HUFLFLR
FRUUHQWH

5


GH6HWHPEURGH
0RQWDQWHGLVWULEXtGRHP 

-XURVGHFDSLWDO
9DORUSRUDomR
SURSULR
5
5
5






5



(PGHMXOKRGHIRLDSURYDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
QRPRQWDQWH5PLOK}HVGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSDJRVDWtWXORGHDQWHFLSDomRGHGLYLGHQGRVQR
GHFRUUHUGRDQRGHH5 5SRUDomR PLOK}HVIRUDPSDJRVQRGLDGHMXOKRGH
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXRPRQWDQWHGH5DWtWXORGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
5SRUDomR 
J /XFURSRUDomR
2OXFURSRUDomREiVLFRIRLFDOFXODGRFRPEDVHQROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRGLYLGLGRSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGH
Do}HVRUGLQiULDVHPFLUFXODomRGXUDQWHRSHUtRGR2OXFURSRUDomRIRLFDOFXODGRFRQIRUPHGHPRQVWUDWLYRDEDL[R
&RQWURODGRUD
3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
0pGLDSRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HV
/XFURSRUDomREiVLFRHGLOXtGR


$o}HV
RUGLQiULDV




3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP



$o}HV
$o}HV
RUGLQiULDV
RUGLQiULDV
 
 
 


$o}HV
RUGLQiULDV




K 2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
2V2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHVFRQVLVWHPVHEDVLFDPHQWHGRVDMXVWHVDWXDULDLVQREHQHItFLRSyVHPSUHJRTXHQmR
WUDQVLWDPSHORUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
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2VDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOGHFRUUHPGHFRPELQDomRGHQHJyFLRHWUDQVDomRGHFDSLWDORFRUULGDVHPQRYHPEUR
GHHMXOKRGHUHVSHFWLYDPHQWH

 5(&(,7$23(5$&,21$//Ë48,'$
$VHJXLUpDSUHVHQWDGDXPDFRQFLOLDomRGDVUHFHLWDVEUXWDVFRPDVUHFHLWDVOtTXLGDVDSUHVHQWDGDVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGRGRSHUtRGR
&RQVROLGDGRHFRQWURODGRUD
3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP 3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP


5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD
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3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP

3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

)UHWH6HJXURPDULWLPR
0mRGHREUD
0DQXWHQomR 6HUYLoRVH0DWHULDLV
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR
6HUYLoRVGH7HUFHLURV ,QFOXVLYH&RQFHVVLRQiULDV
0DWHULDOGHWHUFHLURV
6XSULPHQWRV
,PSRVWRVHWD[DV
)UHWHIHUURYLDULR
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
'HPXUUDJH'LVSDWFK
&RPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDV
2XWURV
7RWDOSRUQDWXUH]D
&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
7RWDOSRUDORFDomR


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP



)UHWH6HJXURPDULWLPR
0mRGHREUD
0DQXWHQomR 6HUYLoRVH0DWHULDLV
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR
6HUYLoRVGH7HUFHLURV ,QFOXVLYH&RQFHVVLRQiULDV
0DWHULDOGHWHUFHLURV
6XSULPHQWRV
,PSRVWRVHWD[DV
)UHWHIHUURYLDULR
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
'HPXUUDJH'LVSDWFK
&RPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDV
2XWURV
7RWDOSRUQDWXUH]D
&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
7RWDOSRUDORFDomR

&RQWURODGRUD
3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

$VDGLo}HVGDGHSUHFLDomRDPRUWL]DomRHH[DXVWmRGRSHUtRGRIRUDPGLVWULEXtGDVFRQIRUPHDEDL[R

&RQVROLGDGR
3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP

&XVWRGH3URGXomR 





3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP










'HVSHVD9HQGDV









'HVSHVD*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV










2XWUDVRSHUDFLRQDLV  
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&XVWRGH3URGXomR



















'HVSHVD9HQGDV



'HVSHVD*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV

3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP






2XWUDVRSHUDFLRQDLV  























 







5HIHUHVHSULQFLSDOPHQWHjGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRGHDWLYRVSDUDOLVDGRVYLGHQRWD

;ϭͿ 1RFXVWRGHSURGXomRHVWmRLQFOXVRVRVFUpGLWRVGH3,6H&2),16VREUHRVFRQWUDWRVGH$UUHQGDPHQWRQRPRQWDQWHGH5QRFRQVROLGDGRHQD
FRQWURODGRUDHPGHVHWHPEURGHHPOLQKDFRPDVGLUHWUL]HVGLVSRVWDVQR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3

 2875$65(&(,7$6('(63(6$623(5$&,21$,6
&RQVROLGDGR
3HUtRGRGHQRYHP HVHVILQGRHP





3HUtRGRGHWUrVP HVHVILQGRHP





2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
&UpGLWRH[WHPSRUkQHRGH,166
)XQGRGHUHYHUVmR
5HHPEROVR6LQLVWUR7(&$5
2XWUDVUHFHLWDV

























 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


 
 

 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

 


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HV
5HYHUVmR SURYLVmR GHSDVVLYRDPELHQWDO
3URYLVmRSDUDSHUGDGHSRVLWRMXGLFLDOWUDEDOKLVWD
5HYHUVmR SURYLVmR SUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVH
DPELHQWDLVOtTXLGDVGDVUHYHUV}HV
3URYLVmRGHSHUGDHVWLPDGDHEDL[DGHDWLYRV QRWD
5HYHUVmR SURYLVmR GHSHUGDVHVWLPDGDVFRPHVWRTXHVGH
VREUHVVDOHQWHV
'HVSHVDVFRPHVWXGRVHHQJHQKDULDGHSURMHWRV
'HSUHFLDomRGHHTXLSDPHQWRVSDUDOLVDGRV QRWD
'RDo}HVLQFHQWLYDGDV
0DQXWHQomRHTXLSDPHQWRVSDUDOLVDGRV
2FLRVLGDGHRSHUDFLRQDO
3HUGDHPLQYHQWDULRGHPLQpULRGHIHUUR
3HUGDVFRPKHGJHGHIOX[RGHFDL[D QRWDE
2XWUDVGHVSHVDV
2XWUDVUHFHLWDVH GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2019 teve início com boas expectativas para a economia, com a perspectiva da retomada do crescimento,
dos índices de emprego e do consumo. Ao longo dos meses, alguns acontecimentos frearam o otimismo, como as
crises políticas e a demora na aprovação da Reforma da Previdência, que diminuíram a confiança de empresários e
consumidores. No cenário externo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China também contribuiu para tornar o
panorama ainda mais complexo.
Apesar de todos os desafios, a CSN Mineração e a sua controladora, CSN, conseguiram apresentar resultados
expressivos no período, e a CSN foi uma das empresas que mais se destacaram na Bolsa (Ibovespa). Investimentos
maciços na modernização e segurança das suas operações também marcaram o ano da companhia, proporcionando
maior eficiência operacional e ambiental aos negócios.
Na Mineração, alcançamos a marca recorde de mais de 38,5 milhões de toneladas em vendas faturadas, superando a
marca anterior de 36,9 milhões de toneladas, registrada em 2016. A companhia também reforçou seu compromisso
em eliminar as barragens de seu processo produtivo, em um movimento que se iniciou em 2018 e que, hoje, já conta
com 90% dos rejeitos filtrados a seco. A nova tecnologia, que reduz os impactos ambientais, garante mais segurança
ao processo e reaproveita grande quantidade de água presente no rejeito.
Em 2020, a CSN Mineração continua fortemente empenhada no aumento da produtividade, eficiência e segurança em
todas as áreas, investindo em novas tecnologias e processos para seguir na vanguarda de nossos negócios, o que
nos permitirá contribuir cada vez mais com o crescimento do País.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração
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A EMPRESA

A CSN Mineração atua de forma integrada e competitiva, através de suas operações eficientes de mina,
beneficiamento, participação na ferrovia MRS Logística e contrato de arrendamento do terminal portuário TECAR em
Itaguaí, no Rio de Janeiro, fornecendo minério de ferro de qualidade para a siderurgia nacional e mercado
transoceânico. Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a CSN
Mineração ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e
para a redução da poluição.
Localizada no Quadrilátero Ferrífero, região reconhecida por sua riqueza mineral, no centro-sul do Estado de Minas
Gerais, no Brasil, a CSN Mineração possui uma capacidade instalada de produção de 33 milhões de toneladas de
minério de ferro por ano em suas plantas de beneficiamento em Casa de Pedra (planta central e plantas a seco) e uma
capacidade instalada de exportação de 45 milhões de toneladas por ano no TECAR.
Em 2019, foram comercializadas pela CSN Mineração 38,5 milhões de toneladas de minério de ferro, um incremento
de 11% com relação ao ano de 2018, sendo que desse total 9% (3,6 milhões de toneladas) tiveram como destino a
UPV (Usina Presidente Vargas) e 91% foi exportado.
Embora tenha a atual configuração somente desde 2015, a CSN Mineração tem histórico de mais de 100 anos na
produção de minério de ferro. Atualmente, como segundo maior exportador de minério de ferro no Brasil, possui uma
das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3,02 bilhões de toneladas de acordo com
a auditoria da Snowden, realizada em 2015, e vem sendo bem-sucedida em substituir recursos e reservas nos últimos
anos (85% de taxa de conversão no último processo de certificação realizado pela Snowden). Após o ano de 2015, a
Companhia realizou uma campanha de sondagem de forma independente nas minas de Casa de Pedra e Engenho e
(i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de 224Mt, chegando a uma reserva total estimada de 3,4
bilhões de toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos, chegando a recursos inferidos totais de 2,5 bilhões
de toneladas. Além disso, como resultado da exploração realizada no depósito da Serra do Esmeril, foram adicionados
2,0 bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não classificados como
um recurso ou reserva mineral), que somados podem representar até 7,9 bilhões de toneladas de reservas, recursos
e potenciais exploratórios estimados, de acordo com os estudos, relatórios e estimativas da Companhia seguindo a
metodologia do "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves - the
JORC Code".
Somada a todas as vantagens de qualidade de seus produtos e custos competitivos, está a preocupação da CSN
Mineração com o meio ambiente e crescimento sustentável. Pioneira no Brasil em iniciativas para reduzir o risco e o
uso de barragens de rejeito, foi reduzindo ao longo dos anos o uso de barragens de rejeito e desde janeiro de 2020
tem sua produção 100% independente do uso de barragens, onde 100% dos rejeitos são filtrados e empilhados a seco.
3- PERSPECTIVAS, ESTRATÉGIAS e INVESTIMENTOS
A CSN Mineração possui uma plataforma totalmente integrada, com ativos de qualidade da mina até o porto que
suportam seus planos de expansão:
OPERAÇÂO ATUAL
3.1- MINERAÇÃO
Mina Casa de Pedra
A mina mais antiga em operação no país e segunda maior em termos de capacidade. Reconhecida como uma das
principais minas no país pela qualidade de seu minério de ferro, Casa de Pedra é uma mina a céu aberto localizada
na região sudoeste do Quadrilátero Ferrífero na Cidade de Congonhas, no Estado de Minas Gerais. A mina foi
incorporada em 1941, mas o processo de extração de minério teve início em 1913.
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Mina do Engenho
A mina de Engenho, que começou a sua operação em 1950, é uma mina a céu aberto localizada na região sudoeste
do Quadrilátero Ferrífero, a 60km da cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, cujo minério é processado
na planta de beneficiamento de Pires e na própria unidade de Casa de Pedra.
Nossa operação de mina (Casa de Pedra e Engenho) conta com uma frota de pás hidráulicas e carregadeiras de rodas
para a extração do minério de ferro que, em seguida, é transportado por uma frota de caminhões com uma capacidade
atual anual de movimentar aproximadamente 120 milhões de toneladas de run of mine. O minério de ferro é então
processado em nossas estações de tratamento, que têm capacidade instalada de 33 milhões de toneladas de produção
por ano (contempla a produção da planta central mais produção nas plantas a seco).
Reservas e Recursos – Mina Casa de Pedra e Mina do Engenho
Em fevereiro de 2015, a Snowden do Brasil Ltda. ("Snowden"), empresa de certificação de reservas minerais, divulgou
relatório no qual certificava que a CSN Mineração, considerando a Mina Casa de Pedra e Engenho, possui reservas
provadas e prováveis de 3,02 bilhões de toneladas. Após o ano de 2015, a Companhia realizou de forma independente
uma campanha de sondagem de forma independente, utilizando os mesmos critérios adotados pela Snowden, nas
minas de Casa de Pedra e Engenho e, como resultado: (i) agregou 558Mt às reservas totais, além do depletion de
224Mt, chegando a uma reserva total estimada de 3,4 bilhões de toneladas; e (ii) agregou 463Mt de recursos inferidos,
chegando a recursos inferidos totais de 2,5 bilhões de toneladas.
Além disso, como resultado da campanha de sondagem voluntária realizada no depósito da Serra do Esmeril, foram
adicionados 2,0 bilhões de toneladas de potencial exploratório estimado (resultados de exploração ainda não
classificados como um recurso ou reserva mineral). Tal volume foi apurado pela CSN Mineração em outubro de 2019,
a partir das sondagens realizadas, do mapeamento geológico das minas e posição geométrica do corpo de minério a
partir das minas localizadas a oeste do Esmeril. Desta forma, sem prejuízo de análises e campanhas de perfuração
que permanecem sendo constantemente realizadas pela Companhia, as quais poderão aumentar ou diminuir o valor
aproximado de recursos e reservas, a Companhia estima, com base em estudos, relatórios e estimativas internas,
seguindo a metodologia do "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore
Reserves - the JORC Code", que conta com reservas, recursos mais inventário mineral (potencial exploratório
estimado) de aproximadamente 7,9 bilhões de toneladas.

Milhões de Toneladas

2015
(Certificado)

(-)
Depletion
(Análises
Internas

(+) Adições
(Análises
Internas)

(224)

558

3.355

Estimativas
internas
2020

Reserva Total (Provado + Provável)

3.021

Recursos Inferidos

2.081

0

463

2.544

Total (Reservas e Recursos)
Inventário Serra do Esmeril (potencial
exploratório estimado)
Total (Reservas e Recursos) +
Inventário Mapeado

5.102

(224)

1.021

5.899

0

2.000

2.000

(224)

3.021

7.899

5.102

Fonte: 2015 Certificação SNOWDEN. Valores de depletion e adições informações da Companhia

Plantas de Beneficiamento
A capacidade global de produção atual é de 33 milhões de toneladas anuais de minérios de ferro, sendo 22,5 milhões
de toneladas na planta central e 10,5 milhões nas plantas a seco.
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3.2- TERMINAL PORTUÁRIO TECAR
A CSN Mineração detém o direito de exploração do TECAR nos termos do Contrato de Arrendamento do terminal
portuário de granéis sólidos situado no Porto de Itaguaí (Rio de Janeiro), abrangendo uma área total de 740.761 mil
m². Com capacidade de (i) embarque de 45 Mtpa (milhões de toneladas por ano) de minério de ferro e (ii) desembarque
de 4 Mtpa (milhões de toneladas por ano) de redutores (e.g., carvão, coque), permite ganho relevante de sinergia
operacional da Companhia. O período de arrendamento para operação do TECAR está previsto para terminar em
2047, mediante a realização de novos investimentos, atualmente em discussão com a Secretaria Nacional de Portos
e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura.
3.3- MRS LOGÍSTICA S.A. ("MRS")
A MRS, coligada da CSN Mineração, opera uma ferrovia no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e conecta
a mina de Casa de Pedra em Congonhas em Minas Gerais à Usina Presidente Vargas ("UPV") e aos terminais do
Porto de Itaguaí no Rio de Janeiro. Os serviços de transporte ferroviário prestados pela MRS são fundamentais para o
abastecimento de matérias-primas e escoamento de seus produtos finais.
O principal segmento de atuação da MRS é o de clientes chamados Mineração (cargas de minério, carvão e coque),
tendo transportado, em 2019, cerca de 87,5 milhões de toneladas desses produtos, o equivalente a 59,6% do total
transportado pela MRS. Recentemente, a MRS vem seguindo uma estratégia de diversificação da carga transportada
com grande foco em carga geral, o qual atingiu um patamar de 40% no mix transportado em 2019, representando uma
importante avenida de crescimento para a MRS além do transporte Mineração.
A totalidade do minério de ferro exportado pela CSN Mineração, e a totalidade do carvão, coque e minério de ferro
consumidos pela UPV é transportada pela MRS. A CSN Mineração possui participação de 18,63% na MRS, sendo seu
resultado refletido como equivalência patrimonial.
PROJETOS PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE
A CSN Mineração acredita que os próximos anos serão transformacionais, uma vez que possui projetos em fase
avançada de desenvolvimento com um plano de investimentos robusto para financiar a aceleração da produção de
minério de ferro. Para exemplificar, a expansão esperada de capacidade de produção será das atuais 33 milhões de
toneladas por ano para 108 milhões de toneladas por ano em 2033, com a conclusão de todos os projetos (não inclui
volume de compras de minério, apenas produção própria).
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Capacidade de Produção de Minério de Ferro (Milhões de Toneladas)

Fonte: Estimativas da Companhia (não inclui volume de compras de minério, apenas produção própria)

O histórico recente da CSN Mineração destaca-se pela entrega de projetos com cronograma acelerado e retornos
expressivos, todos “on-time, on-budget, on-quality”, o que revela a maturidade da Companhia nas competências
críticas de desenvolvimento e implantação de projetos de capital. Exemplo disso foi a transformação do rejeito da
planta central em produto de alta qualidade por meio dos concentradores magnéticos CMAI I e II, e a iniciativa pioneira
de implantação das plantas de rejeito, as maiores do mundo, com etapas concluídas em agosto de 2018 e junho de
2019, permitindo ter uma operação independente de barragens de rejeitos.
A CSN Mineração possui quatro grandes blocos de projetos em desenvolvimento que planeja executar gradativamente
ao longo dos próximos 13 anos:
(i)

Projetos de Expansão da Planta Central (Rejeito Fino Planta Central e Expansão da Planta Central):
expansões brownfield que acelerarão a produção de pellet feed a baixo custo operacional. Estima-se que tais
projetos de expansão propiciarão um acréscimo de produção de 6 milhões de toneladas por ano, com
investimento estimado em R$ 1,2 bilhão ao longo de 3 anos.

(ii)

Projetos de Recuperação de Rejeitos das Barragens (Processamento de Rejeito de Pires e Casa de
Pedra): expansões brownfield que gerarão valor através da recuperação de 180 milhões de toneladas de
rejeito hoje estocado nas barragens, como parte do seu programa de descaracterização. Estima-se que tais
projetos de recuperação de rejeitos de barragens propiciarão um acréscimo de produção de 8 milhões de
toneladas por ano, com investimento estimado em R$ 1,1 bilhão ao longo de 5 anos.

(iii)

Projetos de Itabirito (Itabirito P15, Planta P4, Itabirito P28 Mascate, Conversão da Planta Central e
Itabirito P28 Esmeril): mix de expansões brownfield (P15, já com Licença de Implantação emitida, cotações
de equipamentos em andamento e início de implantação previsto para 2021) e greenfield, todos projetos com
tecnologia conhecida e investimento por tonelada competitivos para produção de pellet feed premium com
baixo grau de impurezas e alto teor de ferro (inclusive pellet feed de redução direta). Estima-se que tais
projetos de expansão propiciarão um acréscimo de produção de 103 milhões de toneladas por ano, com
investimento estimado em R$ 22,7 bilhões até 2033.

(iv)

Projetos de Expansão do TECAR: investimentos brownfield para suportar as expansões de capacidade de
produção de minério descritas acima. Estima-se que tais projetos de expansão propiciarão acréscimo de
capacidade operacional do TECAR em 3 fases ([embarque de] 60, 84 e 130 milhões de toneladas por ano),
com investimento estimado em R$6,3 bilhões ao longo de 8 anos.

O foco da CSN Mineração na execução dos projetos está calcado em 3 pilares (i) sustentabilidade, 100% dos projetos
são independentes de barragens de rejeito; (ii) baixo risco de execução, todos os projetos fazem uso de tecnologias já
consolidadas no mercado e dominadas pela Companhia, e (iii) retorno, produtos premium a custos competitivos
(manutenção dos patamares atuais de custos de operação).
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4-

EVENTOS SOCIETÁRIOS RELEVANTES

Em 2019 não ocorreu nenhum evento ou operação societária relevante, nos termos da legislação em vigor.
5 - GOVERNANÇA CORPORATIVA
Relações com Investidores
A CSN continua ampliando seus canais de comunicação, visando aumentar a sua transparência e exposição, bem
como das demais companhias que compõem o Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração, por meio de
novas coberturas de instituições financeiras e participações em eventos e conferências.
Capital Social
O capital social da CSN Mineração é dividido em 181.001.902 ações ordinárias e escriturais, sem valor nominal, sendo
que cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

CSN Mineração - Composição do Capital Social em 31/12/2019 (%)

(1) Grupo Controlador
(2) Consórcio Asiático formado pelas empresas Itochu, JFE Steel, Kobe Steel e Nisshin Steel

Assembleia Geral de Acionistas
Uma vez por ano, conforme estabelece a legislação, os acionistas reúnem-se em Assembleia Geral para deliberar
sobre as contas apresentadas pelos administradores, as demonstrações financeiras, a destinação do resultado do
exercício, eventual distribuição de dividendos, sendo que a cada dois anos, também deliberam sobre a eleição dos
membros do Conselho de Administração. A Assembleia Geral também ocorre extraordinariamente, sempre que
necessário, para deliberar sobre matérias que não são de sua competência ordinária.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por até 7 (sete) membros efetivos e um número de suplentes que não
excederá o número de membros efetivos. O mandato dos Conselheiros é de 2 (dois) anos, sujeito às disposições do
Acordo de Acionistas. Atualmente o Conselho de Administração é composto por 6 (seis) membros. O Conselho de
Administração deve, entre outras atribuições, fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, acompanhar os
atos da Diretoria e decidir sobre assuntos relevantes envolvendo os negócios e operações da CSN Mineração. É
responsável pela eleição e destituição dos membros da Diretoria, podendo também, se necessário, criar comitês
especiais para seu assessoramento.
Diretoria
Atualmente composta por, no mínimo 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, os quais serão
responsáveis por conduzir as atividades de administração e operação dos negócios sociais da Companhia, e deverão
exercer os poderes conferidos a eles pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pelo Estatuto Social
da Companhia, para desempenhar os atos exigidos para sua regular operação. Os membros da Diretoria se reúnem
sempre que convocados pelo Diretor Presidente ou por dois Diretores. O mandato dos Diretores é de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição para um número ilimitado de mandatos. Atualmente a Diretoria é composta por 3 (três) membros.
Auditoria Interna
A controladora CSN dispõe de uma Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance, com atuação independente dentro da
organização, vinculada ao conselho de administração da Companhia, conforme Art.19, VIII do estatuto social. As
atividades dessa diretoria abrangem todas as companhias do Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração.
A equipe da auditoria interna possui metodologia e ferramentas próprias para exercer suas atividades, essas alinhadas
às melhores práticas de mercado e adota uma abordagem sistemática e disciplinada, atuando de forma objetiva e
independente na condução de seus trabalhos, para avaliação da efetividade dos controles e consequente melhoria dos
processos de gerenciamento de risco, controle e governança, bem como de prevenção a fraudes, reportando o seu
resultado ao conselho de administração, por meio do Comitê de Auditoria.
Auditores independentes
Os auditores independentes, Grant Thornton Auditores Independentes, que em 2019 prestaram serviços à CSN
Mineração e suas controladas, foram contratados para emitir relatório de revisão limitada sobre as informações
financeiras trimestrais e opinião sobre as demonstrações financeiras anuais da Companhia e serviços adicionais ao
exame das demonstrações financeiras. É entendimento tanto da Companhia quanto de seus auditores independentes
que tais serviços não afetam a independência dos auditores.
Valores referentes aos serviços prestados pelos auditores

(R$ mil)

Honorários relacionados à auditoria externa

674

Honorários relacionados a outros serviços de asseguração

205

Total

879

Os serviços prestados pelos auditores externos, adicionalmente ao exame das demonstrações financeiras, são
previamente apresentados ao Comitê de Auditoria da controladora CSN para que se conclua, de acordo com a
legislação pertinente, se tais serviços, pela sua natureza, não representam conflito de interesse ou afetam a
independência e objetividade dos auditores independentes. Nos termos da Instrução CVM 480/09, o Conselho de
Administração declarou em 15/10/2020 que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
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auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Lei Sarbanes-Oxley
A Companhia utiliza em sua estrutura de governança corporativa a Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance da
controladora CSN, que tem como uma de suas atribuições, a avaliação dos riscos que possam impactar nas
demonstrações financeiras e definição de controles internos para mitigá-los, em conjunto com os gestores
responsáveis pelos processos de negócios. A Companhia avalia a efetividade da sua estrutura de controles internos,
conforme princípios estabelecidos no COSO 2013 e em atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, sendo que o resultado
desta avaliação é reportado à alta administração e ao Comitê de Auditoria da controladora CSN.
Em avaliação aos controles internos pela administração, em conjunto ao auditor externo, a Companhia não identificou
fraqueza material em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019. A Companhia concluiu a avaliação dos
controles internos para o exercício 2019, em atendimento à seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley, a qual o Grupo
Econômico CSN está sujeito.
Código de Ética
A Companhia possui um código de conduta aprovado pelo Conselho de Administração contemplando princípios
aplicados ao cumprimento da Lei Anticorrupção (12.846/13) e que norteiam seus atos e definem os compromissos
diários de comportamento a serem assumidos pelos colaboradores e executivos da Companhia. O Código se destina
a colaboradores, executivos, fornecedores, clientes e prestadores de serviços, entre outros públicos de interesse. O
código é disponibilizado a todos os colaboradores e parceiros de negócios e é utilizado como declaração dos
compromissos assumidos de conduta. Suas diretrizes são públicas e podem ser encontradas no website da CSN, no
endereço eletrônico (www.csn.com.br).
A área de Compliance é responsável pelo Programa de Integridade, que visa garantir o cumprimento dos padrões de
conduta éticos no exercício das atividades e transparência nos negócios. Faz parte deste processo o treinamento
contínuo de colaboradores e também o monitoramento quanto ao cumprimento de leis, regulamentações, políticas e
normas internas
A Companhia conta ainda com canais de denúncia para relatos de desvios de conduta ou suspeitas. O reporte das
denúncias, por parte de colaboradores, terceiros e público externo pode se dar de maneira anônima ou identificada,
mantendo-se o sigilo, confidencialidade e a garantia de não retaliação. As denúncias são tratadas pela área de
Compliance, subordinada à Diretoria Financeira e reportadas ao Comitê de Auditoria.
Divulgação de Atos e Fatos Relevantes
A controladora CSN tem uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
segundo a qual toda divulgação referente às empresas que compõem o Grupo Econômico, dentre elas a CSN
Mineração, deve ser feita com dados fidedignos, adequados e transparentes, nos prazos previstos e com
homogeneidade, conforme estabelecido na Instrução CVM 358/2002 e na seção 409 – Divulgação em Tempo Real,
da Lei Sarbanes-Oxley. A referida política estabelece que os Atos e Fatos Relevantes da Companhia devem ser
veiculados por meio do Portal de Notícias da Folha de São Paulo, em conjunto com a divulgação nos websites de
relações com investidores da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
6- INOVAÇÃO
A CSN Mineração tem mais de 60 anos de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entretanto, a CSN
Mineração é uma companhia que se originou da incorporação das atividades da Nacional Minérios S.A. (“NAMISA”) e
da capitalização do acervo líquido da mina Casa de Pedra e do terminal portuário TECAR, contribuído pela controladora
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CSN, ocorridas em 2015. As atividades da mina Casa de Pedra eram realizadas pela controladora até a data da
contribuição do acervo líquido, e data do início das atividades da CSN décadas atrás.
A CSN Mineração busca uma atuação inovadora e conta com estruturas totalmente dedicadas à inovação, como a
CSN Inova e o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento que atuam para todas as empresas que integram o Grupo
Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração.
Criada em 2018, a CSN Inova é o braço de inovação do Grupo Econômico CSN, que tem como objetivo posicionar a
Companhia estrategicamente e ativamente no ecossistema de inovação. Embora existam iniciativas inovadoras
disseminadas por toda a empresa, a CSN Inova é responsável por sistematizar e liderar o processo de inovação de
forma organizada e ampla, a fim de possibilitar a execução de projetos de inovação por grupos de pessoas com
diferentes habilidades e de diferentes áreas de atuação.
A essência do Grupo Econômico CSN - “Fazer bem, fazer mais e fazer para sempre” - direciona os pilares de inovação
da CSN Inova: (i) Otimização de Processos e Eficiência Operacional, (ii) Novas Fontes de Receita e (iii) Cultura e
Sustentabilidade. Além de sistematizar e liderar o processo de inovação aberta (contratação de startups, conexão com
universidades, hubs de inovação e demais agentes do ecossistema) a CSN Inova - sempre em conjunto com as áreas
de negócio – conduz projetos que introduzem novas metodologias para solucionar os desafios da empresa, que
auxiliam a Companhia na transformação digital, potencializam os ativos do Grupo Econômico CSN, geram
oportunidades de desenvolvimento de novos negócios para a Companhia, dentre outros.
Em seu primeiro ciclo de atuação, a CSN Inova, em conjunto com equipes multidisciplinares de colaboradores,
conduziu projetos relacionados à digitalização e otimização de processos. Tais projetos envolveram a identificação de
desafios da Companhia e implementação de soluções apresentadas por startups em determinadas áreas, tais como
Jurídico e RH. A partir dos bons resultados obtidos neste primeiro momento, a CSN Inova passou por um processo de
expansão, aumentando o seu escopo de atuação e estendendo-o para outras áreas da empresa, com o intuito de
conferir escala à sua metodologia e aos impactos positivos para a Companhia.
Ainda em 2020, a controladora CSN estruturou um dos primeiros veículos de investimentos em venture capital (CVC)
brasileiro focado na Indústria 4.0. Com isso, a CSN objetiva investir em empresas que promovam tecnologia de impacto
em larga escala e encontrar soluções que possuam sinergia com as operações das empresas do Grupo CSN, dentre
elas a CSN Mineração.

7- PESSOAS
O modelo de Gestão de Pessoas da CSN Mineração resulta da convicção de que o capital humano é seu diferencial
competitivo e é a melhor garantia para se destacar no mercado em que atua. Transformamos conhecimento em uma
trajetória de sucesso, baseada na paixão, dedicação e competência que geram oportunidades, conquistas e
reconhecimentos.
A gestão integrada e eficiente de pessoas se fundamenta em cinco pilares: Atrair; Alinhar e Engajar; Avaliar;
Desenvolver; Reconhecer e Recompensar. A CSN Mineração investe nos projetos de desenvolvimento e qualificação
profissional, de forma a contribuir para o crescimento das pessoas e da organização.
Diante de um ano desafiador, reforçamos a Essência do Grupo Econômico CSN de Fazer bem, Fazer mais e Fazer
para sempre, tornando-a viva em todos os processos, programas e projetos de Gestão de Pessoas.
Para manter uma equipe de alta performance e qualificada, a cada ano são aprimorados os programas para a captação,
desenvolvimento e retenção de talentos em diferentes níveis, e estes são alinhados às nossas diretrizes estratégicas.
Nossas políticas de Recrutamento & Seleção buscam a garantia de não discriminação nos nossos processos seletivos,
deixando claro que a empresa será intolerante com qualquer prática contrária aos nossos valores éticos.
Realizamos diversas ações visando a disseminação e o desenvolvimento da Essência do Grupo Econômico CSN, tais
como: CSN Flix, onde os colaboradores têm a oportunidade de assistir vídeos curtos e trocar experiências para
fortalecer o entendimento das competências e sua prática nas nossas rotinas de trabalho; Roda de Conversa entre
Líderes e Liderados, para maior alinhamento à cultura CSN; Capacitação de Padrinhos e Orientadores de Estágio

315

para receber os novos colaboradores e estagiários, respectivamente; Salto Corporativo, abrindo espaço para
discussões com nossas colaboradoras sobre o empoderamento da mulher no mundo dos negócios.
A organização mantém diversas estratégias para garantir a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do seu
público interno. Uma das iniciativas é o Programa de Avaliação de Performance – Sistema de Avaliação de
Performance para todos os colaboradores das empresas do Grupo Econômico CSN, dentre as quais a CSN Mineração.
Os resultados obtidos orientam o Plano de Desenvolvimento Individual, permitem a identificação de potenciais
sucessores para posições de liderança e suportam o processo de reconhecimento e recompensa.
Com base nestes resultados, realizamos anualmente o Programa Carreira e Sucessão, que tem como objetivo
identificar, junto aos nossos gestores e executivos, colaboradores com potencial para a sucessão das posições de
liderança nas empresas do Grupo Econômico CSN. Os profissionais mapeados têm seu desenvolvimento acelerado
por meio de experiências práticas e reais de aprendizagem, tais como: Workshops de construção de conhecimento
(Autoconhecimento; Liderando Pessoas; Comunicação e Influência; e Planejamento e Execução), Talk Show com Alta
Liderança, Grupos de Aprendizagem e apresentação de nossos Business Cases reais pelos nossos executivos.
Assim garantimos a perenidade da nossa empresa, com segurança na continuidade do nosso modelo de Liderança e
Negócio, além do olhar cuidadoso para a carreira de nossos talentos.
Em 2019, investimos diversas horas em treinamento, com o objetivo de gerar e compartilhar conhecimento,
promovendo o desenvolvimento das competências necessárias para o alcance das metas corporativas e perpetuidade
do negócio. O modelo 70/20/10 de aprendizagem foi o direcionador para traçar todas as ações de desenvolvimento da
companhia, o que garante sua efetividade e eficácia.
Uma das nossas principais frentes de ação em Desenvolvimento acontece com os Estagiários. O programa é focado
na preparação dos jovens. Nesse ano ministramos os seguintes módulos: Autoconhecimento; Carreira;
Relacionamento e Comunicação; Mercado: Eficiência, Eficácia e Criatividade.
Nosso modelo visa acelerar o aprendizado, formando talentos que tenham potencial para ocupar cargos efetivos no
médio e longo prazo, em consonância com os interesses de carreira e desenvolvimento do estagiário e as
necessidades organizacionais, além de contribuir para o desenvolvimento do país, por meio da educação e
profissionalização.
Ainda pensando na evolução de nosso negócio e dos nossos gestores, demos sequência à Escola de Líderes, que foi
implementada em 2011, com os seguintes módulos:
x
Desafios da 1ª Gestão – aprofundamento e Delegação e Feedback para Supervisores e Coordenadores;
x
Design Thinking na Gestão de Pessoas e Desenvolvendo equipes de alta performance para o futuro
para Gerentes;
x
Habilidades para o futuro e Negócios Exponenciais para a Alta Gerência.
Ainda em 2019 realizamos um módulo especial com nossos Diretores sobre Pensamento Exponencial.
Vemos na formação e desenvolvimento contínuos dos nossos líderes uma importante oportunidade para impactarmos
positivamente todos nossos colaboradores, construindo um ambiente colaborativo, focado no desenvolvimento das
equipes e no atingimento de resultados excelentes.
O grande marco para 2019 foi alavancar o Programa de Trainee Interno, cujo objetivo é desenvolver e empoderar os
estagiários do Grupo CSN para gerar impacto positivo na organização e potencializar a retenção de talentos. A seleção
ocorreu com base no grupo de estagiários com formação em Dez/2018.
Os oito jovens selecionados passaram por um período de formação que incluiu visitas técnicas às unidades da
Companhia, job rotation pelas áreas corporativas, módulos de desenvolvimento internos e externos. Hoje o grupo está
alocado em áreas estratégicas para a empresa, desenvolvendo projetos e aprendendo novas funções.
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Firmamos parcerias com diversas instituições de ensino para cursos de extensão universitária e idiomas, que oferecem
preços especiais aos nossos colaboradores, fomentando o desenvolvimento dos mesmos.
Mais uma vez reafirmamos que atuamos como donos, escolhendo as melhores estratégias para superar os obstáculos
enfrentados em 2019. Mostramos que estamos juntos trabalhando pela sustentabilidade do negócio.
A CSN Mineração encerrou 2019 com 7.063 colaboradores diretos e 3.357 indiretos, indicando uma taxa de
rotatividade de 1,1%, uma das mais baixas no setor industrial.

8 - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ESG

Sustentabilidade
A CSN Mineração mantém diversos instrumentos de Gestão Socioambiental e de Sustentabilidade visando atuar de
forma propositiva e atendendo aos diversos stakeholders envolvidos nas comunidades e negócios em que atua. A CSN
Mineração vem realizando investimentos em programas de proteção e recuperação ambiental. No ano de 2020, no
acumulado de janeiro a setembro, os gastos com meio ambiente (incluindo capitalização e custeio) atingiram R$ 77
milhões, dos quais R$ 38 milhões referem-se a dispêndios de capital (CAPEX) e R$ 39 milhões a dispêndios
operacionais (OPEX). Os investimentos ambientais em 2020 foram relacionados principalmente a: (i) operação e
manutenção dos equipamentos de controle ambiental; (ii) desenvolvimento de estudos ambientais para obtenção de
licenças; (iii) controle e monitoramento ambientais; (iv) recursos humanos (time ambiental), (v) Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), (vi) projetos de sustentabilidade, (vii) programas de compliance (viii) recuperação de áreas
degradadas.
Temos o compromisso de produzir e transportar “Minério de Excelência”, desenvolvendo em conjunto com acionistas,
clientes, fornecedores e colaboradores soluções para agregar valor aos negócios de Mineração e Logística. Com
práticas adequadas e por meio de um comportamento proativo, conforme previsto em nossa Política de
Sustentabilidade, nos comprometemos:
x

Manter, por meio da Liderança, cada colaborador da linha organizacional responsável e cobrado pela
performance de segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade à qual deve ser dada a mesma prioridade
à produção, aos custos e aos prazos, sendo uma condição de empregabilidade para todos os colaboradores
e prestadores de serviço.

x

Desenvolver e incentivar a implantação de programas que visam à proteção do meio ambiente e à prevenção
da saúde e segurança de nossos colaboradores, por meio da identificação e gestão dos perigos e riscos, dos
aspectos e impactos ambientais, riscos e oportunidades.

x

Atender as necessidades e expectativas das partes interessadas mantendo uma comunicação transparente;
Cumprir os requisitos normativos e legais aplicáveis relacionados à qualidade, segurança do trabalho, meio
ambiente e saúde ocupacional; promover a melhoria contínua dos processos, produtos, serviços e
desenvolver, treinar, capacitar e incentivar um comportamento inovador dos colaboradores, em prol do
cumprimento de seus objetivos.

.

Sempre em busca de atuar segundo as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), a CSN
Mineração, através de sua empresa controladora, instituiu a Diretoria de Sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e
Segurança do Trabalho, com reporte ao diretor presidente, Benjamin Steinbruch.
Ainda em linha com as melhores práticas, a Companhia vem, desde 2012, utilizando critérios de mapeamento dos
impactos ambientais, sociais e econômicos de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI Standard)
e adota a metodologia do Relato Integrado (IR), publicado através da sua empresa controladora, para composição de
indicadores de todas as suas operações.
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Os dados e indicadores obtidos neste processo permitem acompanhar o desempenho e avaliar nossa exposição a
riscos socioambientais e oportunidades futuras. O resultado deste trabalho pode ser encontrado nos Relatórios
publicados no site http://ri.csn.com.br/. Em novembro de 2020, novamente serão publicados os dados e indicadores
da CSN Mineração referentes aos anos de 2018 e 2019, através do Relato Integrado da sua empresa Controladora.
Esse compromisso se soma ao lançamento de site exclusivo para tratar da temática ESG (Environmental, Social and
Governance) das empresas do Grupo CSN e que terá uma área dedicada exclusivamente às operações da CSN
Mineração, e da elaboração de uma nova Política de sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do trabalho,
até dezembro de 2020.
A Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), implantado conforme os requisitos da norma
internacional ISO 14001: 2015 e certificado por organismo internacional independente e devidamente acreditado junto
ao INMETRO, na sua unidade de Casa de Pedra (ISO 14.001) desde 2000.
Pensando, ainda, em construir uma empresa acolhedora e plural, instituímos o Comitê de Diversidade, com projetos e
ações contemplando cinco frentes: LGBTQ+, étnico-racial, igualdade de gênero, deficientes e empregabilidade 50+,
dando um grande passo na promoção da diversidade e inclusão na nossa Companhia. Somos atualmente a Mineradora
Nacional com maior percentual de mulheres em sua força de trabalho, porém com números ainda muito distantes do
que almejamos. Neste sentido, buscando um ambiente de trabalho mais diverso e atuando em prol da igualdade de
gênero, instituímos como meta dobrar o percentual atual de 14% de mulheres na CSN Mineração até 2030

Segurança e Saúde:
Segurança é nossa principal prioridade e o resultado dos nossos esforços em busca da meta de zero acidentes, vem
sendo sucessivamente refletidos nos nossos indicadores.
A CSN Mineração possui diretrizes de Saúde e Segurança baseadas nas boas práticas de mercado, normas
regulatórias e recomendações nacionais e internacionais. Por meio de sua Política Corporativa de Saúde e Segurança,
a Companhia definiu seu Manual de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, que contém diretrizes para orientar
as ações de todos os seus próprios colaboradores e empresas contratadas quanto à segurança, proatividade,
conformidade legal, mitigação e controle de perigos, riscos e a prevenção de lesões e doenças ocupacionais através
dos dez elementos que visam definir responsabilidades e as necessidades de instrumentos específicos de prevenção.
Essas diretrizes incluem, mas não se limitam a: Compromisso e Liderança; Comunicação; Regras e procedimentos;
Desenvolvimento Comportamental; Gerenciamento de riscos e mudanças; Requerimentos legais; Planejamento;
Gestão de prestadores de serviços; Gestão de competências e habilidades.
Com o objetivo de monitorar e medir a efetividade da política, a CSN Mineração utiliza indicadores de desempenho
que incluem: frequência e taxa de gravidade de acidentes com e sem lesões, tanto para funcionários próprios quanto
para terceiros; uma auditoria comportamental, uma plataforma web específica para registrar e relatar anomalias e
relatar semanalmente os indicadores para a alta administração.
Destaques:
x
x
x
x
x

Meta de Fatalidade Zero e redução do índice anual de frequência de acidentes em 10% ao ano anterior.
Redução de 29% na taxa de frequência de acidentes nos últimos 3 anos
38% de redução na taxa de gravidade de acidentes nos últimos 3 anos
Redução da gravidade de acidentes com fornecedores
Oportunidade com a implementação de novas ferramentas de análise de risco

Enfrentamento ao COVID-19
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A COVID-19 se disseminou significativamente em escala global a partir de março de 2020, quando a OMS
(Organização Mundial da Saúde) decretou pandemia mundial, estado que tem o potencial para causar interrupções
operacionais globais significativas, aumentando a volatilidade dos mercados e afetando economias globais e regionais.
Como todo o planeta, a CSN e CSN Mineração também foi surpreendida por essa crise sem precedentes mas, por
meio da imediata constituição do Comitê de Gerenciamento de Pronta Resposta (Comitê de Crise) reagiu de forma
rápida e diligente no sentido de, com base em padrões éticos de conduta profissional e responsabilidade
social, seguindo todas as recomendações de prevenção e contenção da COVID19 recomendadas pelos órgãos de
saúde competentes se proteger, proteger seus colaboradores a sociedade no entorno das suas operações, e a própria
operação minerária contra os efeitos sociais e econômicos produzidos pelo vírus.
Dentre as ações adotadas para a proteção dos seus mais de 9.000 colaboradores, foram implantadas medidas e
processos sanitários rígidos e tecnicamente validados para a indispensável proteção da saúde de cada um dos
envolvidos. Entre elas destacam-se:
x
x
x
x
x
x
x
x

Reforço na higienização dos ambientes;
Disponibilização de álcool em gel 70%;
Distribuição de máscaras de tecido para todos os colaboradores;
Incremento, esclarecimento e incentivo ao distanciamento social;
Ampliação da frota de transporte fretado em quase 100%, possibilitando a ocupação máxima de 50% em seus
ônibus;
Reforço nas publicações internas com informações de prevenção à Covid-19;
Cancelamento de reuniões presenciais, nas unidades ou fora, bem como a participação em treinamentos
internos e externos, utilizando-se dos meios eletrônicos para realizar os contatos de trabalho;
Cancelamento de viagens;

Além da adoção de protocolos médicos validados com:
x
Aferição de temperatura corpórea de todos os colaboradores no acesso às minas e escritórios;
x
Testagem RT-PCR em cerca de 1.000 colaboradores desde o início da pandemia, e afastamento imediato
nos casos de colaboradores sintomáticos e profissionais que tiveram contato com o caso suspeito, só
retornando ao trabalho após confirmação de teste negativo;
x
Afastamento dos casos testados positivo por 14 dias, conforme protocolo do Ministério da Saúde e OMS;
x
Afastamento dos colaboradores dos grupos de risco, conforme critérios da OMS e Ministério da Saúde, com
implantação de home-office;
x
Além disso, a gerência de Comunicação da CSN e CSN Mineração vem sistematicamente divulgando
materiais de reforço comportamental na prevenção à COVID-19 através dos canais oficiais de comunicação
da empresa (Comunicados digitais, e-mails marketing, TV CSN e Alertas de Segurança).
Estas medidas, dentre outras, fizeram com que os índices de contágio se mantivessem baixos, preservando a saúde
e as vidas dos nossos colaboradores e assegurando que não houvesse impacto no nosso desempenho operacional

Licenças Ambientais e Gestão de Barragens
Totalmente independente do uso de barragens para o seu processo produtivo, tendo investido mais de R$ 400 milhões
em tecnologias que proporcionaram o empilhamento à seco dos rejeitos de mineração, a CSN Mineração obteve no
último trimestre importantes licenças ambientais, dentre elas: Licença de Operação da Pilha de Rejeitos do Fraile II e
a Autorização para intervenção ambiental para construção de canal de cintura da barragem B4 - de forma a drenar
qualquer água que viesse a entrar na barragem – o que formaliza o início do seu processo de descaracterização com
previsão de conclusão em 2023.
Considerando os últimos 6 meses tivemos a emissão de outras três importantes licenças ambientais:
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- Instalação de planta de beneficiamento de Itabirito, com capacidade para 10 Mtpa;
- Implantação e operação de pilha de estéril denominada Batateiro IIIA;
- Operação para expansão de lavra no Corpo Mascate;
Todas elas dentro do cronograma esperado para atender aos nossos projetos de expansão.
As diretrizes socioambientais da CSN Mineração também compreendem o monitoramento das barragens, utilizadas
no passado para conter rejeitos do processo de beneficiamento das suas atividades. Seguimos as diretrizes e
recomendações sobre operação e segurança de barragens estabelecidas pela ICOLD (International Commission on
Large Dams), comissão internacional não governamental, que incentiva a troca de informações sobre planejamento,
projeto, construção e operação de grandes barragens. Esses padrões e práticas estão em linha com as exigências do
ICMM (International Council on Mining and Metals). De acordo com a classificação da barragem (Portaria 70.389/2017
do DNPM), todas as barragens são auditadas por empresas independentes e especializadas no assunto, objetivando
atestar a estabilidade ou não das barragens e identificar ações preventivas para a garantia dessa estabilidade. O Plano
de Segurança de Barragem e o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) da CSN
Mineração encontra-se finalizado com todos os volumes necessários consolidados em atendimento à portaria do
DNPM.
Ainda quanto a gestão de barragens, no último trimestre concluímos as obras de descaracterização da barragem B5
Casa de Pedra e Vigia Auxiliar, já realizada vistoria da ANM (Agência Nacional de Mineração) e da FEAM (Fundação
Estadual do Meio Ambiente-MG), restando apenas a emissão do parecer de aprovação final por estes órgãos.
Neste trimestre também teve início a execução do Plano Municipal de Segurança de Barragens, iniciativa conjunta
entre a Prefeitura e as mineradoras presentes no município de Congonhas, com um investimento de mais de R$ 6
milhões de reais da CSN Mineração que visa, dentre outras: a construção de uma moderna sede para defesa civil com
a aquisição de veículos e equipamentos, elaboração do Plano de Contingência Integrado considerando todas as
mineradoras, sinalização e campanha de divulgação, além da capacitação da brigada municipal.

Emissões
A CSN Mineração reporta suas emissões de forma integrada à sua empresa controladora, através dos programas GHG
Protocol e Carbon Disclosure Project (Mudanças climáticas, Supply Chain e Recursos hídricos). A CSN, empresa
controladora da CSN Mineração, foi reconhecida, mais uma vez, com o selo ouro do Programa “GHG Protocol”, que
certifica a publicação de inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) com o objetivo de estimular essa
cultura e tornar acessíveis os métodos e as ferramentas que auxiliam empresas na tomada de decisão para a mitigação
de seu impacto sobre o clima.
A CSN detém uma das menores emissões do setor do mundo (Escopos 1 e 2), mas apesar disso compromete-se com
uma meta de redução nas suas emissões de carbono equivalentes de adicionais 5% até o ano de 2030

Uso racional dos Recursos Naturais (Água e energia)
A CSN Mineração é pioneira no uso de plantas de filtragem e empilhamento a seco de rejeitos, nos tornando
independentes de barragens antes de qualquer outra empresa, na vanguarda mundial na utilização dessa tecnologia
em larga escala. Como consequência desses investimentos em novas tecnologias, melhoramos sensivelmente nossos
indicadores do uso da água, conforme dados do último ano:
- Captação 23% menor de água bruta em 2019
- 32% menos de consumo de água em 2019 (eficiência)
- Expectativa de 45% de redução em 2023 de consumo de água na planta central
- Taxa de recirculação dos atuais 80% chegará a 95% até 2023.
A CSN Mineração, possui ainda mais de 40 sistemas de controle para efluentes e drenagens e mais de 30 pontos de
monitoramento nos cursos d’água situados na área de influência do empreendimento.
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Para o ano de 2021 , serão incluídos nas avaliações da companhia avalições o mapeamento dos riscos hídricos,
utilizando as ferramentas Water Risk Filter do World Wildlife Fund - WWF e Aqueduct do World Resources Institute –
WRI para avaliação de Risco Físicos, Riscos Reputacionais e Riscos Regulatórios das Bacias, além do Risco
Operacional da própria Companhia, de forma a contribuir com o reporte dos indicadores GRI Standard Agua, versão
2018 e CDP Water, SASB.
No que tange a matriz energética utilizada pela Companhia no ano de 2019, tivemos 100% de energia utilizada de
fontes renováveis, indicador que ambicionamos manter em definitivo.
Biodiversidade e Responsabilidade Social
Preservamos e protegemos mais de mais de 4 mil hectares, uma área 3 vezes maior que nossa área operacional,
sendo: 1.847,00 hectares de áreas de reserva legal e RPPN, com vegetação preponderante de Floresta Estacional
Semidecidual em alto grau de preservação, e outros 2.584,00 hectares recuperados e/ou conservados dentro do bioma
Mata Atlântica no biênio 2018/2019.
No último trimestre a CSN Mineração realizou importantes ações visando a proteção da Biodiversidade. Dentre elas, a
regularização fundiária e doação ao ICMBIO de áreas nos Parques Nacional das Sempre Vivas e Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu. Todas elas incluídas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, contribuindo para a
conservação da biodiversidade e recarga hídrica daquela região. Além disso, outros 550 hectares de áreas utilizadas
pela mineração ou pilhas de estéreis, foram recompostos através do plantio de hidrossemeadura e mudas criando
áreas verdes e mitigando impactos relacionados às emissões de material particulado.
Além disso, a CSN Mineração realiza o monitoramento da flora e fauna na área de influência do empreendimento,
abrangendo mastofauna, herpetofauna e avifauna há mais de 15 anos. Durante esse período comprovamos a evolução
no grau de preservação do local, onde a cada ano a riqueza da fauna encontrada aumenta, incluindo a presença de
diversas espécies ameaçadas de extinção, indicando que há um equilíbrio ecológico entre as atividades da empresa e
a biodiversidade local.
No relacionamento com a comunidade, a CSN Mineração detém um cronograma de reuniões rotineiras realizadas
bimestralmente com vários representantes do poder público/privado e de comunidades, tendo como objetivo debater
demandas, críticas e sugestões de melhoria na minimização ou mitigação dos impactos socioambientais inerentes aos
seus empreendimentos.
Também neste sentido a “Casa de Apoio CSN”, localizada no bairro chamado Residencial, em Congonhas-MG, se
configura como um importante canal de comunicação com a comunidade
A Companhia atua sempre de maneira a minimizar os impactos de suas operações, além de investir em iniciativas de
preservação e educação ambiental, atestando seu compromisso com a qualidade de vida das futuras gerações. Uma
importante ferramenta social é o Programa de Educação Ambiental (PEA), iniciativa da Companhia gerida
pela Fundação CSN, com destaque para as unidades de Itaguaí (RJ) e de Congonhas (MG), visando reafirmar seu
compromisso com a transformação de valores e atitudes por meio de novos hábitos e conhecimentos. O projeto de
educação ambiental com ênfase nas questões relacionadas aos patrimônios histórico e natural, em locais de atuação
e relacionados a suas atividades, utiliza a arte como instrumento de diálogo entre alunos da rede pública, professores
e colaboradores da empresa.
Os projetos de responsabilidade social da CSN Mineração têm o objetivo de valorizar o potencial das pessoas e das
regiões onde a Companhia atua, buscando parceria com o poder público e com a sociedade civil. Essas ações são
executadas pela Fundação CSN e tem o compromisso de promover a transformação de pessoas e comunidades por
meio do desenvolvimento social, educacional e cultural.
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A Fundação realiza projetos de execução direta nas principais cidades em que a empresa tem unidades de negócio e
também dá suporte com a curadoria, seleção e acompanhamento técnico de projetos de entidades terceiras que
recebem patrocínio do grupo através de leis de incentivo fiscal, ampliando assim sua atuação social.
Entre 2017 até setembro 2020, o valor investido pela CSN Mineração em iniciativas sociais somam o montante de R$
63,8 milhões para 136 iniciativas nas áreas da cultura, educação, esporte, saúde, criança, adolescente e idoso, por
meio de leis de incentivo fiscal, contemplando projetos de ação direta da Fundação CSN e projetos desenvolvidos por
instituições parceiras em 31 cidades e 12 estados. Em 2017 foram R$ 10,0 milhões em 25 projetos; em 2018 foram R$
23,7 milhões em 46 projetos. Em 2019 foram aportados R$29,3 milhões em 63 iniciativas. Em 2020 foram realizados
até o momento R$ 626 mil em 2 projetos, pois o maior aporte acontecerá em dezembro.
Com projetos de execução direta em educação, a Fundação CSN contribui para a democratização do acesso à
educação, apoia a capacitação profissional e a inserção do jovem no mercado de trabalho. Oferece programas de
bolsas de estudos no Centro de Educação Tecnológica, em Congonhas (MG), com 223 alunos bolsistas em 2020, 44%
do total de alunos. Em 2017, 304 alunos bolsistas; em 2018, 348 alunos e em 2019, 260 alunos bolsistas.
O programa Ganhar o Mundo, de abrangência nacional, oferece bolsas de estudos de graduação no exterior para
jovens mulheres. Dando continuidade à primeira edição, Julia Shimizu foi a segunda bolsista aprovada para graduação
em Barnard em 2019, nos EUA, onde está cursando Ciências Sociais com bolsa de estudo integral da CSN executado
pela Fundação CSN. A jovem se juntou a Jéssica Oliveira, que é bolsista de Educação e Economia na universidade
desde 2018. Outras cinco jovens do Ganhar o Mundo conquistaram bolsas integrais e parciais em universidades norteamericanas, totalizando sete alunas estudando no exterior.
Com o Programa Jovem Aprendiz, a Fundação CSN contribui para inserção de jovens no mercado de trabalho. Em
2020, atendeu até o momento 953 jovens aprendizes em 131 empresas parceiras. O programa totaliza 5 unidades em
Minas Gerais, estando presente em Congonhas, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Ouro Branco. Em
2017 foram 684 jovens, em 2018, 725, em 2019, 893 capacitados pelo jovem aprendiz em Minas Gerais. Desenvolvido
em parceria com a prefeitura de Contagem (MG), o Capacitar para Crescer, programa preparatório que antecede o
Jovem Aprendiz, capacitou 385 jovens em 2019.
Na área de educação ambiental, a Fundação CSN executa o Programa de Educação Ambiental - PEA da CSN
Mineração, oferecendo treinamentos, cursos, palestras, jogos e oficinas nos municípios de Congonhas, Belo Vale, Rio
Acima e Ouro Preto. O programa impactou 12.495 pessoas em 2017; 14.095 pessoas em 2018; 11.082 pessoas em
2019; e até o presente momento 3.610 pessoas em 2020.
A Fundação CSN acredita na potência da cultura para a transformação da sociedade. Com projetos de execução direta,
potencializa manifestações artísticas de diversos gêneros e linguagens e integra o calendário cultural dos municípios.
O Projeto Garoto Cidadão, é patrocinado pela CSN Mineração e oferece oficinas socioculturais de música, dança,
teatro, arte, comunicação e expressão e habilidades e competências para 650 crianças e adolescentes no contraturno
escolar nas cidades de Congonhas (MG) e Itaguaí (RJ). Além disso, o patrocínio beneficia outras 1.650 crianças e
adolescentes em municípios que a CSN tem unidade de negócio: Volta Redonda (RJ), Araucária (PR), Arcos (MG) e
São Paulo (SP). Em 2019, os educandos realizaram 112 apresentações culturais para público de 113 mil pessoas.
O Circula Brasil, caminhão-palco do Garoto Cidadão, seguiu estrada a fora nas cidades em que atua o projeto e
apoiando a realização de apresentações culturais de produtores locais. Em 2019, 13 cidades foram visitadas, com 81
apresentações, ocupações e formações realizadas para público de mais de 102 mil pessoas.
O Centro Cultural Fundação CSN, embora localizado em Volta Redonda (RJ), é também patrocinado pela CSN
Mineração. É um espaço com programação gratuita, voltado para a formação, difusão e fortalecimento de arte,
educação e cultura, e recebeu mais de 58 mil visitantes em 2019. No total, foram realizadas 120 atividades culturais,
entre apresentações e ocupações feitas por artistas, coletivos e grupos culturais locais apoiados a partir da oferta de
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espaços estruturados para realização das atividades. Apesar de estar em Volta Redonda, o Centro Cultural funciona
com recursos da CSN Mineração.
O “Histórias que Ficam” é um programa de consultoria, fomento e difusão da produção audiovisual brasileira, que
culminou entre 2017 e 2019 com a produção de 8 documentários exibidos em 151 sessões da Mostra Itinerante, com
público total de 10.568 espectadores. Os documentaristas vitoriosos receberam, além do patrocínio para a realização
do filme e consultoria de renomados cineastas.
A Fundação CSN entende a importância da articulação política na busca de uma relação harmoniosa entre poder
público, empresários locais, instituições e CSN nas comunidades em que atua. Participa de conselhos e órgãos locais,
capacita conselheiros tutelares, servidores e educadores, além de organizar e integrar eventos, ao lado de agentes
locais.
O Espaço Comunidade CSN foi criado em dezembro de 2018 Congonhas (MG) com o propósito de desenvolver o
relacionamento da CSN Mineração com a comunidade, criar vínculos, estabelecer diálogos e identificar possíveis
oportunidades. Em 2019, foram 2.231 pessoas atendidas e 648 até setembro de 2020. Essa estratégia estabelece um
importante canal direto de informações para a população, acolhendo os moradores para a solução de dúvidas sobre
mineração, novos empreendimentos e projeções da CSN.
Essas ações demonstram o compromisso social da empresa com as comunidades em que está inserida. Ao lado de
entidades parceiras seguimos mobilizados por um Brasil com mais inclusão social e oportunidades, fazendo bem,
fazendo mais e fazendo para sempre.

10 - DECLARAÇÕES SOBRE PROJEÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este documento contém afirmações sobre o futuro que expressam ou sugerem expectativas de resultados,
desempenho ou eventos. Os resultados, desempenho e eventos reais podem diferir significativamente daqueles
expressos ou sugeridos pelas afirmações sobre o futuro em função de vários fatores, tais como: condições gerais e
econômicas do Brasil e de outros países, taxas de juros e câmbio, renegociações futuras e pagamento antecipado de
obrigações ou créditos em moeda estrangeira, medidas protecionistas no Brasil, EUA e outros países, mudanças em
leis e regulamentos e fatores competitivos em geral, em escala regional, nacional ou global.
As informações financeiras da CSN Mineração aqui apresentadas estão de acordo com as normas internacionais de
relatórios financeiros (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto
de auditoria por parte dos auditores independentes.
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São Paulo, 15 de outubro de 2020

Resultados do Quarto Trimestre de 2019
A CSN Mineração apresenta seus resultados do quarto trimestre de 2019 (4T19) em Reais, sendo suas
demonstrações financeiras consolidadas apresentadas em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e plenamente convergentes com as normas internacionais de contabilidade,
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), conforme Instrução CVM nº 485 de 01/09/2010.
Os comentários abordam os resultados consolidados da Companhia no quarto trimestre de 2019 (4T19) e as
comparações são relativas ao quarto trimestre de 2018 (4T18) e ao terceiro trimestre de 2019 (3T19). A cotação do
dólar em 31/12/2019 era de R$4,0307, em 30/09/2019 era de R$4,1644 e em 31/12/2018 era de R$3,8748.
Destaques operacionais e financeiros do 4T19
x

O EBITDA ajustado atingiu R$1.290 milhões no 4T19, devido principalmente ao elevado volume de vendas.

4T18

3T19

Vendas de Minério de Ferro (mil toneladas)
- Mercado Interno

9.889
1.366

9.209 10.334
388
953

5%
-30%

12%
146%

8.523

8.821

9.382

10%

6%

Receita Líquida

2.322

2.545

3.177

37%

25%

Lucro Bruto

1.289

1.483

1.875

45%

26%

847

1.345

1.290

52%

-4%

- Mercado Externo

4T19

Variação

Destaques

4T19 x 3T19 4T19 x 4T18

Resultados Consolidados (R$ milhões)

EBITDA Ajustado(¹)
(¹)

O EBITDA Ajustado é calculado a partir do lucro (prejuízo) líquido, acrescido das depreciações e amortizações, dos tributos sobre o lucro, do
resultado financeiro líquido, do resultado de participação em investimentos e do resultado de outras receitas/despesas operacionais.

Resultado Consolidado CSN
x

A receita líquida no 4T19 totalizou R$3.177 milhões, sendo 37% e 25% superior ao auferido no 4T18 e 3T19,
respectivamente. O aumento se deve basicamente ao elevado volume de vendas no 4T19.

x

No 4T19, o custo dos produtos vendidos totalizou R$1.302 milhões, 23% menor em comparação ao trimestre
anterior.

x

No 4T19, o lucro bruto somou R$1.875 milhões, 45% superior ao registrado no 4T18. A margem bruta
aumentou 3p.p. no 4T19 quando comparada com o mesmo trimestre do ano anterior.

x

No 4T19 as despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$717 milhões, 33% superior ao
registrado no mesmo período de 2018, enquanto a receita líquida aumentou em 37% na mesma base de
comparação. As despesas com vendas e as despesas gerais e administrativas aumentaram em 35% e 9%,
respectivamente, no 4T19 na mesma base comparativa, passando a representar 23% da receita líquida.
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x

A conta de outras receitas e despesas operacionais apresentaram despesas líquidas com uma redução de
R$13 milhões.
No 4T19, a Companhia registrou lucro líquido de R$712 milhões, frente ao lucro líquido de R$998 milhões
registrado no 3T19, em função principalmente de perdas de variação cambial no 4T19 em comparação com
ganho de variação cambial no 3T19, despesa de impostos de renda e contribuição social maior no 4T19 e
receita reconhecida no 3T19 referente a recebimento de sinistro ocorrido no TECAR que não se repetiu no
4T19.
Variação

EBITDA Ajustado (R$ milhões)
Lucro Líquido /(Prejuízo) do período
(-) Depreciação
(+) IR e CSLL

4T18

3T19

4T19

439

998

712

62%

4T19 x 4T18

4T19 x 3T19
-29%

98

136

132

35%

-3%

218

247

300

38%

21%

27

(30)

74

175%

-346%

(+) Resultado de equivalência patrimonial

(19)

(29)

(1)

-94%

-96%

EBITDA (ICVM 527)

762

1.323

1.216

60%

-8%

86

22

73

-15%

235%

848

1.345

1.290

52%

-4%

(+) Resultado financeiro líquido

(+) Outras Receitas/Despesas Operacionais
EBITDA Ajustado(1)
(1)

A Companhia divulga seu EBITDA ajustado excluindo as outras receitas (despesas) operacionais por entender que não devem ser consideradas
no cálculo da geração recorrente de caixa operacional.

x O EBITDA ajustado atingiu R$1.290 milhões no 4T19, versus R$1.345 milhões no 3T19, uma redução de R$55
milhões em função da realização de obrigações de performance das despesas de frete a maior no 4T19. A margem
EBITDA ajustada atingiu 51%, ou 12p.p. inferior na mesma base de comparação.
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Demonstrações financeiras acompanhadas do relatório do auditor independente
Em 31 de dezembro de 2019
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Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
CSN Mineração S.A.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CSN Mineração S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CSN Mineração S.A.
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase
Transações com partes relacionadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 11 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
Companhia mantém transações relevantes com partes relacionadas. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a este assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Estes assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Determinamos que o assunto
descrito a seguir é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório.

1. Provisão para riscos relacionados às demandas judiciais (Nota Explicativa
no 18)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
A Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de naturezas fiscal, cível e
trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. Esta área exige julgamentos e avaliações
críticas efetuadas pela Administração, suportada por seus consultores jurídicos, na determinação das
estimativas relacionadas ao reconhecimento de ativos e passivos, mensuração dos valores envolvidos,
avaliação da probabilidade de êxito nas diversas discussões e divulgação apropriada dos processos e
contenciosos existentes, tendo em vista a relevância dos mesmos em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
O valor das contingências classificadas como prováveis e passiveis de provisão registrado nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas montava R$ 67 milhões em 31 de dezembro de
2019. O montante de contingências possíveis, portanto não sujeitas ao registro de provisão segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil, era de R$ 6.598 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Adicionalmente, determinadas leis e regulamentos no Brasil têm grau de complexidade elevados e,
portanto, a mensuração, reconhecimento, classificação de ativos e passivos e divulgação das provisões
para riscos relacionados a demandas judicias e administrativas, processos, e/ou, em certos casos,
aderência a leis e regulamentos, requer determinado nível de julgamento por parte da Companhia e suas
controladas para registro das estimativas de perdas e divulgações nas suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração e definição do
momento de reconhecimento e divulgações relacionadas ao contencioso e demandas judicias entre as
várias esferas de discussão de nosso direito, bem como aos eventuais impactos que referidos processos
e estimativas podem causar nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto (inclusive quando da avaliação de demandas judiciais consideradas possíveis e prováveis, já
que a alteração no prognóstico ou no critério de avaliação podem trazer impactos significativos nas
demonstrações financeiras em termos de provisão e/ou reconhecimento de ativos). Desta forma,
continuamos a considerar este assunto como relevante para a nossa auditoria do exercício corrente.

Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;
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x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;

x

Avaliação, com base em testes, da suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de
contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados em sua
metodologia de mensuração, considerando dados e informações históricas, bem como avaliação das
confirmações recebidas dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia;

x

Para demandas da área tributária, nossa abordagem incluiu o envolvimento de nossos especialistas
tributários na avaliação dos méritos e informações sobre êxito prestadas pelos respectivos
assessores jurídicos (na extensão que julgamos necessária), além da documentação e informações
relacionadas aos principais assuntos fiscais e trabalhistas envolvendo a Companhia;

x

Discussões com os consultores jurídicos internos e externos da Companhia;

x

Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
quanto à aderência às regras aplicáveis e ao fornecimento de informações sobre a natureza,
exposição e valores provisionados ou divulgados quanto aos principais assuntos tributários,
trabalhistas e cíveis em que a Companhia está envolvida.

Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados e evidências obtidas,
entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para registro e divulgação das
estimativas e riscos relacionados às demandas judiciais em andamento nas diversas esferas de
discussões existentes estão adequados no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individuais e Consolidadas do Valor Adicional (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos na NBCTG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
x

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

x

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;

x

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;
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x

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;

x

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
São Paulo, 15 de outubro de 2020

Nelson Fernandes Barreto Filho
CT CRC 1SP-151.079/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1

© 2020 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  CSN
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7
8
9
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Outros ativos circulantes

NÃO CIRCULANTE
Outros ativos não circulantes

Investimentos
Imobilizado
Intangível

15.877.947

1.197.938
7.186.659
4.242.388
13.231.608

604.623

279.624
2.646.339

428.077
36.132
1.434.073
468.433

31/12/2019

15.135.472

1.161.559
6.574.493
4.241.537
12.273.955

296.366

217.124
2.861.517

1.443.204
9.487
738.455
453.247

31/12/2018

Consolidado

15.868.397

1.271.486
7.186.539
4.242.388
13.304.609

604.196

279.358
2.563.788

348.268
36.132
1.431.597
468.433

31/12/2019

15.122.432

1.236.458
6.574.327
4.241.537
12.348.280

295.958

216.033
2.774.152

1.359.310
9.487
736.075
453.247

31/12/2018

Controladora

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

TOTAL DO ATIVO

3
4
5
6

Nota
Explicativa

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN MINERAÇÃO S.A

20.a
20.c
20.g

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Resultados abrangentes
Reservas de lucros

8

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18
16.b
15

12

18
15

12
14

Nota
Explicativa

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências fiscais, previdenciárias,
trabalhistas, cíveis e ambientais
Impostos diferidos
Outras obrigações

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Provisão para contingências fiscais, previdenciárias,
trabalhistas, cíveis e ambientais
Outras obrigações

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.877.947

6.103.872
141.723
328.067
2.783.875
9.357.537

62.678
433.485
2.411.015
4.343.814

1.436.636

4.080
832.611
2.176.596

43.347
825.571
66.893
404.094

31/12/2019

15.135.472

6.103.872
141.723
329.625
3.759.290
10.334.510

52.338
388.843
242.058
2.826.869

2.143.630

6.965
445.255
1.974.093

639.418
763.149
58.227
61.079

31/12/2018

Consolidado

15.868.397

6.103.872
141.723
328.067
2.783.875
9.357.537

62.678
433.485
2.411.015
4.343.814

1.436.636

4.080
826.956
2.167.046

43.347
826.374
66.526
399.763

31/12/2019

15.122.432

6.103.872
141.723
329.625
3.759.290
10.334.510

52.338
388.843
242.058
2.826.869

2.143.630

6.965
436.349
1.961.053

639.418
763.356
57.928
57.037

31/12/2018

Controladora

334
20.g

3.664.263

9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Lucro líquido básico e diluído por ação - R$

Lucro líquido do exercício

(1.485.652)
(45.290)
(1.530.942)

16
16

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

(108.113)
30.807
(176.327)
37.407

(1.506.414)
(153.243)
(183.702)
50.098
(233.800)
55.202
5.303.318

11.455.946
(4.364.471)
7.091.475

5.195.205

24

8

22
22
23

21
22

31/12/2019

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais liquidas

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com Vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas operacionais
Outras (despesas) operacionais
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro operacional antes do resultado financeiro

Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto

Nota
Explicativa

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o (prejuízo) lucro do exercício por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

CSN MINERAÇÃO S.A

1.061.837

(512.709)
1.193
(511.516)

1.573.353

(524.880)
43.294
(398.990)
(169.184)

(1.325.676)
(122.895)
(230.844)
32.293
(263.137)
66.786
2.098.233

7.233.083
(3.522.221)
3.710.862

31/12/2018

Consolidado

181.001.902

20,2443

3.664.263

(1.470.565)
(45.290)
(1.515.855)

5.180.118

(113.623)
28.866
(176.306)
33.817

(1.505.508)
(149.691)
(182.565)
50.060
(232.625)
80.677
5.293.741

11.455.946
(4.405.118)
7.050.828

31/12/2019

5,8664

1.061.837

(499.497)
1.193
(498.304)

1.560.141

(526.596)
41.641
(392.542)
(175.695)

(1.323.960)
(123.150)
(230.390)
32.293
(262.683)
81.170
2.086.737

7.233.538
(3.550.471)
3.683.067

31/12/2018

Controladora

335

31/12/2018
1.061.837
(1.296)
1.060.541

31/12/2019
3.664.263
(1.558)
3.662.705

10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos

Lucro Liquído do Exercicio

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

CSN MINERAÇÃO S.A

336
6.103.872

-

6.103.872

-

Capital
social
6.103.872

141.723

-

141.723

-

Reservas de
capital
Ágio na emissão
de ações
141.723

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Destinações:
Reserva legal (nota 20.f)
Reserva de Investimento (nota 20.f)
Dividendos adicionais propostos (nota 20.f)
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Dividendos distribuídos (nota 20.f)
Juros sobre capital proprio distribuídos (nota 20.f)
Dividendos antecipados distribuídos (nota 20.f)
Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos
Lucro líquido do exercício

Destinações:
Reserva legal
Dividendos minimos obrigatorios - 25% (R$ 1,393279 por ação)
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Dividendos distribuídos (nota 20.f)
Dividendos mínimos obrigatórios não declarados - CGPAR
Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2017

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CSN MINERAÇÃO S.A

11

183.213
420.099

-

53.093
236.886

-

Reserva
legal
183.793

1.740.525
1.745.743

(2.253.326)
-

2.258.544

5.219
-

236.613

(270.689)
-

507.302

-

381.420
381.420

(756.558)
-

756.558
756.558

(365.709)
-

Reservas de lucros
Lucros a
Dividendos
Investimentos
realizar
propostos
2.253.325
507.302
365.709

5.432

(1.558)
-

6.990

(1.433)
137
-

Outros
Resultados
Abrangentes
8.286

322.635

-

322.635

-

Ajustes
de avaliação
patrimonial
322.635

-

(183.213)
(1.740.525)
(381.420)
-

(521.146)
(837.959)
3.664.263
-

(53.093)
(252.186)
(756.558)
-

1.061.837

Lucros (Prejuizos)
acumulados

9.357.537

(3.280.573)
(521.146)
(837.959)
(1.558)
3.664.263
-

(252.186)
10.334.510

(365.709)
5.219
(1.433)
137
1.061.837

Total
9.886.645

CSN Mineração S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Notes

31/12/2019

31/12/2018

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial
Variações cambiais e monetárias
Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros capitalizados
Juros de passivos de arrendamentos
Amortização custo de transação
Depreciação e amortização
Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Outros provisionamentos

3.664.263
8
12
9.a
12
9 e 10
9
16

(Aumento) Redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores - parte relacionada
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamento de clientes
Outras obrigações
Dividendos recebidos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

12

1.061.837

3.664.263

1.061.837

(55.202)
(48.310)
107.428
(89.228)
7.011
3.513
498.420
14.710
1.530.942
(28.014)

(66.786)
202.644
224.537
(54.929)
4.563
402.226
1.835
511.516
(20.307)

(80.677)
(51.590)
107.428
(89.228)
7.011
3.513
498.374
14.710
1.515.855
(1.187)

(81.170)
202.822
224.537
(54.929)
4.563
402.141
1.835
498.304
(1.665)

(633.117)
(402.176)
(20.799)
(50.880)
(46.878)

(309.321)
12.868
(51.758)
8.545

(631.429)
(402.176)
(20.799)
(50.649)
(47.916)

(172.721)
12.868
(51.737)
47.204

(33.057)
8.666
25.314
2.524.826
36.296

188.545
(902)
36.160
15.879

(32.921)
8.598
39.755
2.524.826
39.546

188.504
(935)
44.927
(24.460)

46.159
(1.090.679)
(141.250)
5.827.958

41.388
(279.577)
(246.746)
1.682.217

46.159
(1.090.322)
(141.250)
5.829.894

159.861
(265.958)
(246.746)
1.949.082

(613.677)

(494.404)

(613.677)

(494.305)

(613.677)

(494.404)

(613.677)

(494.305)

(1.524.353)
209.391
(2.624)
(4.370.718)
(521.146)
(17.809)

(604.347)
(12.784)
(1.888.218)
-

(1.524.353)
209.391
(2.624)
(4.370.718)
(521.146)
(17.809)

(604.347)
(12.784)
(1.888.218)
-

(6.227.259)

(2.505.349)

(6.227.259)

(2.505.349)

(2.149)

(454)

(1.015.127)

(1.317.990)

(1.011.042)

(1.051.204)

1.443.204
428.077

2.761.194
1.443.204

1.359.310
348.268

2.410.514
1.359.310

(1.015.127)

(1.317.990)

(1.011.042)

(1.051.204)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativos imobilizados
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento do principal sobre empréstimos
Captação
Custo de transação financeira
Dividendos pagos
Juros s/ Capital Proprio
Passivos de arrendamentos

12
12

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Variação cambial do caixa e equivalentes de caixa
Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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-

(632)

CSN Mineração S.A
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Consolidado
Nota
Explicativa

31/12/2019

Receitas
Vendas mercadorias, produtos e serviços

31/12/2018

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

11.708.844

7.493.786

11.708.844

7.494.240

11.667.481

7.453.166

11.667.481

7.453.621

41.365

40.586

41.365

40.585

Outras receitas/(despesas)
(Provisão)/reversão créditos liquidação duvidosa

(2)

Insumos adquiridos de Terceiros

34

(2)

34

(4.941.801)

(4.247.772)

(4.989.019)

(4.284.902)

Custos produtos, mercadorias e serviços vendidos

(2.569.147)

(2.189.458)

(2.609.793)

(2.217.706)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(2.326.295)

(2.016.695)

(2.332.868)

(2.025.578)

(46.359)

(41.619)

(46.358)

(41.618)

(Perda)/recuperação de valores ativos
Valor adicionado bruto

6.767.043

3.246.014

6.719.825

3.209.338

(497.235)
6.269.808

(402.226)
2.843.788

(497.189)
6.222.636

(402.141)
2.807.197

Retenções
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido

nota 22

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial

nota 8

Receitas financeiras
Outros e variações cambiais ativas
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

68.331

153.036

88.427

161.808

55.202

66.786

80.677

81.170

30.807

43.294

28.866

41.641

(17.678)

42.956

(21.116)

38.997

6.338.139

2.996.824

6.311.063

2.969.005

505.721

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios

561.216

515.132

551.065

1.989.510

807.187

1.974.301

793.907

123.150

612.668

121.435

607.540

3.664.263

1.061.837

3.664.263

1.061.837

6.338.139

2.996.824

6.311.064

2.969.005

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A CSN Mineração S.A, referida adiante como “CSN Mineração”, “Companhia” ou “Controladora”, é uma sociedade
anônima de capital fechado, constituída em 2007, sediada em Congonhas, no Estado de Minas Gerais. A CSN Mineração,
em conjunto com suas controladas e coligadas, é denominada também nestas demonstrações financeiras como “Grupo”.
O Grupo foi formado a partir da combinação de negócios dos ativos de mineração e porto de sua controladora Companhia
Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Controladora CSN”) com os ativos de mineração incorporados da Nacional Minérios S.A.
(“Namisa”), uma joint venture entre a CSN e a Japão Brasil Minério de Ferro Participações (“Consórcio Asiático”), um
grupo asiático formado pela Itochu e pelas siderúrgicas internacionais JFE, Posco, Kobe Steel, Nisshin Steel e China
Steel Corp.
O Grupo tem como objeto a exploração da atividade mineral em todo o território nacional e no exterior, compreendendo
aproveitamento de jazidas minerais, pesquisa, exploração, extração, comercialização de minérios em geral e de
subprodutos derivados da atividade mineral, beneficiamento, industrialização, transporte, embarque, prestação de
serviços de mineração, importação e exportação de minérios em geral e participação no capital de outras sociedades
nacionais ou internacionais constituídas sob qualquer forma societária e qualquer que seja o objeto social.
A Companhia opera e desenvolve suas operações de mineração no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, onde possui
direitos de exploração de recursos minerais, bem como instalações de processamento de minério de ferro. O minério de
ferro próprio, somado ao adquirido de terceiros, é substancialmente comercializado no mercado internacional,
principalmente nos continentes europeu e asiático, através de uma rede integrada de logística que permite o transporte
do minério de ferro produzido nos municípios de Congonhas e Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, até Itaguaí, no
Estado do Rio de Janeiro. O escoamento do minério é feito pelo Terminal de carvão (“TECAR”), terminal de granéis
sólidos, um dos quatro terminais que formam o Porto de Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro. O TECAR também presta
o serviço de desembarque de granéis sólidos, principalmente, para atender as importações de carvão e coque realizadas
pelo seu acionista controlador, Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”).
Os preços que vigoram no mercado internacional de minério de ferro são historicamente cíclicos e sujeitos a flutuações
significativas em períodos curtos, em decorrência de vários fatores relacionados à demanda mundial, às estratégias
adotadas pelos principais produtores de aço e à taxa de câmbio. Todos esses fatores estão fora do controle de gestão da
Companhia.
As atividades de mineração da Companhia utilizam barragens de rejeitos para as quais são regularmente adotadas todas
as medidas cabíveis para mitigar os riscos inerentes à manipulação e descarte dos rejeitos e cumprir a legislação
ambiental vigente. É importante reiterar que operar sem a dependência dessas barragens é uma prioridade em nossas
atividades minerárias, tendo sido investidos cerca de R$250 milhões em duas plantas de filtragem de rejeitos, durante os
exercícios de 2018 e 2019, os quais já se encontram em fase de ramp up operacional adequando seu funcionamento,
identificando e implementando diversas otimizações de processo. Com isso a Companhia passará a processar
integralmente os rejeitos em processo a seco, descartando a utilização de barragens em suas atividades. Como
consequência dessas medidas, o descomissionamento das barragens é o caminho natural do processamento de rejeito
a seco.
A totalidade das nossas barragens estão devidamente adequadas à legislação ambiental em vigor.
x

Continuidade Operacional:

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui empréstimos e financiamentos que montam R$1,5 bilhão, do qual
R$1,4 bilhão possui vencimento no longo prazo, conforme nota explicativa nº 12 às demonstrações financeiras. Durante
o exercício de 2020 são esperados pagamentos de empréstimos que, incluindo os juros a serem incorridos no próximo
exercício, montam R$46 milhões em valores aproximados.
Com base nas projeções de fluxos de caixa da Administração que abrangeu o período operacional até março de 2021,
que levam em consideração fatores como atingimento das metas de produção, volumes e preços de venda, a
Administração entende que a Companhia possui os recursos necessários para continuar as suas operações em um futuro
razoavelmente estimável de tempo. Desta forma, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas com base no pressuposto de continuidade normal das operações.

14

339

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
2.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.a) Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovadas
pela CVM, além das próprias normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as normas emitidas pelo IFRS e CPC requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia
no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia.
As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas, que possuem um risco significativo de
resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
x
x
x
x
x

Nota explicativa 5 - Reconhecimento da provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber;
Nota explicativa 10.a - Teste de redução ao valor recuperável de ágio (impairment);
Nota explicativa 18 - Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais e depósitos judiciais: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
Nota explicativa 19 – Provisões para passivos e ambientais e desativação;
Nota explicativa 25 – Benefício pós emprego.

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento contábil
aplicável, o critério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações financeiras considera o custo histórico, o
valor líquido de realização, o valor justo ou o valor de recuperação. Quando o IFRS e CPCs permitem a opção entre o
custo de aquisição ou outro critério de mensuração, o critério do custo de aquisição foi utilizado.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administração em 15 de outubro de 2020
2.b) Demonstrações financeiras consolidadas
As práticas contábeis foram tratadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas. As demonstrações
financeiras consolidadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 incluem as controladas e a coligada
demonstradas no quadro abaixo.
x

Empresas

Empresas

Participação no
capital social (%)

Atividades principais

Participação direta em controladas: consolidação integral
CSN Mining Holding, S.L
100,00 Operações financeiras, comercialização de produtos e participações societárias
Participação indireta em controladas: consolidação integral
100,00 Comercialização de minérios, operações financeiras e participações societárias
CSN Mining GmbH
100,00 Representação comercial
CSN Mining Portugal Unipessoal LDA
CSN Mining Asia Limited

100,00 Representação comercial

Participação direta em empresas classificadas como coligada: equivalência patrimonial
18,63 Transporte ferroviário
MRS Logistica S.A
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Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas adotamos os seguintes procedimentos de consolidação:
x

Transações entre controladas e coligada

Os ganhos não realizados em transações com controladas são eliminados na medida da participação da CSN Mineração
na entidade em questão no processo de consolidação. Os prejuízos não realizados são eliminados da mesma forma que
os ganhos não realizados, porém somente na medida em que não haja indícios de redução ao valor de recuperação
(impairment). São eliminados também os efeitos no resultado das transações realizadas com a coligada, onde é
reclassificada parte do resultado de equivalência patrimonial para o custo dos produtos vendidos e imposto de renda e
contribuição social.
A data base das demonstrações financeiras das controladas e da coligada é coincidente com a da controladora, e suas
políticas contábeis estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.
Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela Companhia e
quando há exposição ou o direito aos retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e existe a
capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. A existência e o efeito de eventuais
potenciais direitos de voto, que sejam exercíveis ou conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Companhia
controla outra entidade. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para a Companhia e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
Coligada
O investimento na MRS é classificado como coligada pois a Companhia possui influência significativa, mas não o controle
sobre as decisões relevantes do negócio dessa investida. Além da participação de 18,63% na MRS, que incluem ações
ordinárias e preferenciais e também uma ação ordinária vinculada ao acordo de acionista, é levado em consideração a
influência da Companhia em conjunto com os direitos políticos do acionista controlador CSN, que é membro signatário do
acordo de acionistas da MRS.
O investimento em coligada é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial.
2.c) Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas e coligadas são contabilizados pelo método
de equivalência patrimonial. Para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da
controladora nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram feitos, em ambas as demonstrações
financeiras, os mesmos ajustes de prática quando da adoção das IFRS e CPCs.
2.d) Moedas estrangeiras
i.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas da Companhia são mensurados usando
a moeda do principal ambiente econômico no qual cada subsidiária atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
financeiras consolidadas estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional da Companhia e a moeda de
apresentação do Grupo.
ii.

Transações e saldos

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes
nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras são reconhecidos na demonstração
do resultado.
Em consonância com o CPC 02 e a ICPC 21 - Transação em moeda estrangeira e adiantamento, as operações onde a
Companhia reconhece um ativo não monetário ou passivo não monetário, que envolvam pagamentos ou recebimentos
antecipados em moeda estrangeira, são registradas pela taxa de câmbio da data que a entidade reconheceu inicialmente
(data de transação) o ativo não monetário ou passivo não monetário.
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Os saldos das contas do ativo e passivo são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Em 31 de dezembro de
2019, US$1 equivale a R$4,0307 (R$3,8748 em 31 de dezembro de 2018) e €$ 1 equivale a R$4,5305 (R$4,4390 em 31
de dezembro de 2018).
Todos os outros ganhos e perdas cambiais, incluindo os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos,
caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.
2.e) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liquidez
imediata, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de contratação, prontamente conversíveis em um montante
conhecido como caixa e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Os certificados de depósito
bancário e os títulos públicos que não atendem aos critérios acima não são considerados equivalentes de caixa e são
classificados como aplicações financeiras, conforme nota 4.
2.f) Contas a receber
Registradas inicialmente pelo valor justo incluindo os respectivos impostos e despesas acessórias, sendo os créditos de
clientes em moeda estrangeira atualizados pela taxa de câmbio na data das demonstrações financeiras. As perdas
estimadas em créditos de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente para suportar
eventuais perdas quando aplicável.
As contas a receber são compostas pelo valor das faturas emitidas (quantidades, índices de umidade e teores preliminares
de qualidade), valorizadas com base no preço das “commodities” estabelecido pelo “Platts”, na data de embarque,
conforme estabelece o contrato de cada cliente.
Mensalmente, quando aplicável, é efetuada a marcação a mercado para os saldos em aberto, por meio da cotação futura
das “commodities” que seriam utilizadas para acerto final, quando da emissão das faturas finais.
As faturas finais, que finalizam as operações de exportação e geralmente são emitidas após o recebimento e a análise
das “commodities” (aprovação de quantidades, índices de umidade e teores do metal contidos pelos clientes), são
valorizadas conforme estabelece cada contrato.
O resultado dos ajustes necessários, tanto para emissão das faturas finais quanto para a marcação a mercado, é
reconhecido como resultado de vendas na ocasião em que ocorre.
Com a adoção do novo IFRS 09 / CPC 48 – Instrumentos financeiros, a Companhia passou a aplicar o novo modelo de
perdas esperadas para a vida inteira, onde considera todos os eventos de perdas possíveis ao longo da vida dos seus
recebíveis. Essas perdas de crédito esperadas são estimadas conforme matriz de taxa de perda por faixa de vencimento
adotada pela Companhia, desde o momento inicial (reconhecimento) do ativo.
A Companhia considera o histórico dos clientes, índice de inadimplência, situação financeira e a posição de seus
assessores jurídicos para estimar as perdas de crédito esperadas
2.g) Estoques
Mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O minério de ferro é reconhecido a partir do
momento em que há extração física na mina e beneficiamento. É utilizado o método de custeio por absorção. Os custos
diretos são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio
com base na capacidade normal de produção e incluem gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção
e transformação e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes.
Perdas estimadas em estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídos quando consideradas necessárias.
2.h) Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são registrados e avaliados pelo método da equivalência
patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, exceto quando provenientes de uma combinação de negócios.
Os ganhos ou as perdas são reconhecidos no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional nas
demonstrações financeiras.
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Quando necessário, as práticas contábeis das controladas e coligadas são alteradas para garantir consistência e
uniformidade de critérios com as práticas adotadas pela Companhia.
2.i) Combinação de negócios
O método de aquisição é usado para contabilizar cada combinação de negócios realizada pela Companhia. A
contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos
e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou
passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição
são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição.
2.j) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção menos depreciação ou exaustão acumulada e redução ao
valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil remanescente
dos bens conforme Nota 9. A exaustão das minas é calculada com base na quantidade de minério extraída e terrenos
não são depreciados visto que são considerados como de vida útil indefinida. Entretanto, se os ativos tangíveis são
específicos para a mina, ou seja, utilizados na atividade de mineração, estes devem ser depreciados pela vida útil normal
de tais ativos, ou a vida útil da mina, o que for menor. A Companhia reconhece no valor contábil do imobilizado o gasto
da substituição, baixando o valor contábil da parte que está substituindo, se for provável que os futuros benefícios
econômicos nele incorporados reverterão para a Companhia, e se o custo do ativo puder ser apurado de forma confiável.
Todos os demais gastos são lançados à conta de despesa quando incorridos. Os custos dos empréstimos são
capitalizados até que esses projetos sejam concluídos.
Havendo partes de um ativo do imobilizado com vidas úteis diferentes, tais partes são contabilizadas separadamente
como itens do imobilizado.
Os ganhos e perdas de alienação são determinados pela comparação do valor de venda deduzido do valor residual e são
reconhecidos em “outras receitas/outras despesas operacionais”.
Gastos com exploração são reconhecidos como despesas até se estabelecer a viabilidade da atividade de mineração;
após esse período os custos subsequentes são capitalizados. Gastos com exploração e avaliação incluem:
x
x
x
x
x
x

Pesquisa e análise de dados históricos de exploração da área;
Estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e geofísicos;
Determinação do volume e a qualidade do bem mineral;
Exame e teste dos processos e métodos de extração;
Levantamento topográfico das necessidades de transporte e infraestrutura;
Estudos de mercado e estudos financeiros.

Custos para o desenvolvimento de novas jazidas de minério, ou para a expansão da capacidade das minas em operação
são capitalizados e amortizados pelo método de unidades produzidas (extraídas) com base nas quantidades prováveis e
comprovadas de minério.
A fase de desenvolvimento inclui:
x
x
x

Perfurações para definir o corpo do minério;
Planos de acessos e drenagem;
Processo avançado de remoção do solo (parte superior do solo e resíduos até chegar ao depósito de minério
a ser extraído) e resíduos (material não-econômico que se mistura com o corpo de minério), conhecido como
estéril.

Os gastos de remoção de estéril (custos associados com remoção de estéril e outros materiais residuais), incorridos
durante a fase de desenvolvimento de uma mina, antes da fase de produção, são contabilizados como parte dos custos
depreciáveis de desenvolvimento. Subsequentemente, estes custos são amortizados durante o período de vida útil da
mina com base nas reservas prováveis e provadas.
Os custos de estéril incorridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque, exceto quando é realizada uma
campanha de extração específica para acessar depósitos mais profundos da jazida. Nestes casos, os custos são
capitalizados e levados ao ativo não circulante quando da extração do depósito de minério e são amortizados ao longo
da vida útil da jazida.
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A Companhia possui peças de reposição que serão utilizadas na substituição de peças e partes do ativo imobilizado, os
quais aumentarão a vida útil do bem e cuja vida útil é maior que 12 meses. Estas peças estão classificadas no imobilizado
ao invés de estoques.
2.k) Arrendamento mercantil
Na celebração de um contrato, a Companhia avalia se o contrato é, ou contém, um arrendamento. O arrendamento é
caracterizado por um aluguel ou transmissão de direito de uso por tempo determinado em troca de pagamentos mensais.
O ativo arrendado deve ser claramente especificado.
A Companhia determina no reconhecimento inicial, o prazo do arrendamento ou prazo não cancelável, que será utilizado
na mensuração do direito de uso e do passivo de arrendamento. O prazo do arrendamento será reavaliado pela
Companhia quando ocorrer um evento significativo ou alteração significativa nas circunstâncias que estejam no controle
do arrendatário e afete o prazo não cancelável. A Companhia adota isenção de reconhecimento, conforme previsto na
norma, para o arrendatário de contratos com prazos inferiores a 12 (doze) meses, ou cujo ativo subjacente objeto do
contrato for de baixo valor.
Na data de início, a Companhia reconhece o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento pelo valor presente. O
ativo de direito de uso deve ser mensurado ao custo. O custo inclui o passivo de arrendamento, custos iniciais,
pagamentos adiantados, custos estimados para desmontar, remover ou restaurar. Já o passivo de arrendamento é
mensurado na data de início pela Companhia ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que são efetuados
nessa data. Os pagamentos são descontados a taxa de juro implícita no arrendamento, ou caso a taxa não possa ser
determinada, será utiliza taxa incremental sobre o empréstimo da Companhia.
Para os contratos que a Companhia determina a taxa de negócio, entende-se que essa taxa é a taxa implícita em termos
nominais e a qual é aplicada no desconto do fluxo de pagamentos futuros. Nos contratos sem definição de taxa, a
Companhia aplicou a taxa incremental de empréstimo, obtendo a mesma através de consultas em bancos onde tem
relacionamento, ajustadas a inflação prevista para os próximos anos.
Para a mensuração subsequente, é utilizado o método de custo ao ativo de direito de uso e aplicado, na depreciação, os
requisitos do CPC 27 – Ativo Imobilizado. No entanto, para efeito de depreciação, a Companhia determina a utilização do
método linear com base na vida útil remanescente dos bens ou pelo prazo do contrato, dos dois o menor.
Os efeitos de PIS e COFINS a recuperar gerados após o efetivo pagamento das obrigações serão registrados como
redutor das despesas de depreciação do direito de uso e das despesas financeiras reconhecidas mensalmente.
Também aplicamos o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos a fim de determinar se o ativo de direito de uso
apresenta problemas de redução ao valor recuperável e contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperável
identificada.
2.l) Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios.
Esses ativos são registrados pelo custo de aquisição ou formação e deduzidos da amortização calculada pelo método
linear com base nos prazos de exploração ou recuperação.
Direitos de exploração mineral são classificados como outros ativos no grupo de intangível.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e o ágio por expectativa de rentabilidade futura não são amortizados.
x

Ágio

O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e
o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é
registrado como ativo intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. No balanço patrimonial individual o ágio é
incluído em investimentos. O ganho por compra vantajosa é registrado como ganho no resultado do período na data da
aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas no valor recuperável (impairment). Perdas por impairment
reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma Unidade Geradora de Caixa
(UGC) incluem o valor contábil do ágio relacionado com a UGC vendida.
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O ágio é alocado às UGCs para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou
para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se
originou, não sendo a unidade maior que o segmento operacional. A Companhia possui uma única Unidade Geradora de
Caixa - UGC, dedicada integralmente à atividade de beneficiamento de minério de ferro, à qual o ágio foi alocado para
fins de teste de “impairment”.
x

Software

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados pelo método linear durante a vida útil
estimada em até 10 anos.
2.m) Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para
a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização e ou depreciação, tais como ativos imobilizados,
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de
venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
os quais existem fluxos de caixa de entrada identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). Os
ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de
uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório.
2.n) Benefícios a empregados e participação nos lucros e bônus
i.

Benefícios a Empregados

Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições
fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar
valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos
empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja
o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de
contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o
serviço são descontadas aos seus valores presentes.
Planos de benefício definido
Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A
obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para
cada plano através da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços
prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. A taxa de
desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida
de primeira linha e cujas datas de vencimentos se aproximem das condições das obrigações da Companhia e que sejam
denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente
por um atuário qualificado através do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para
a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos
e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Companhia. Um benefício econômico está disponível
a Companhia se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano.
Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado
dos empregados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se
tornem direito adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido, a despesa é reconhecida
imediatamente no resultado.
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A Companhia reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido imediatamente
em outros resultados abrangentes. No caso de extinção do plano, os ganhos e perdas atuariais acumulados são
registrados ao resultado.
ii.

Participação nos lucros e bônus

A participação dos colaboradores nos lucros e a remuneração variável dos executivos estão vinculadas ao alcance de
metas operacionais e financeiras. A Companhia reconhece um passivo e uma despesa substancialmente alocada ao
custo de produção e quando aplicável, às despesas gerais e administrativas, quando atingidas estas metas.
2.o) Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que
seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim
de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é
mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor
presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os
benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um
terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de
forma confiável.
2.p) Capital Social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio
líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.q) Reconhecimento de receita
A partir de 1º de janeiro de 2018 o IFRS15/CPC 47 foi adotado pela Companhia, todos os ativos estão registrados
conforme a respectiva prática.
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação que
a entidade espera receber em troca da entrega do bem ou serviço prometido ao cliente.
O reconhecimento da receita se dá quando ou à medida que a entidade satisfizer uma obrigação de performance ao
transferir o bem ou serviço ao cliente, sendo que por obrigação de performance entende-se como uma promessa
executória em um contrato com um cliente para a transferência de um bem/serviço ou uma série de bens ou serviços.
A transferência é considerada efetuada quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Caso seja
provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é
reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
Nas vendas para o mercado externo realizadas na modalidade de frete exportação CFR (Cost and Freight) e CIF(Cost,
Insurance and Freight), onde a Companhia é responsável pela contratação do serviço de frete, o serviço de entrega da
mercadoria é considerado uma obrigação de desempenho separada, tendo sua alocação à parte do preço da transação
e com reconhecimento no resultado conforme a efetiva entrega da mercadoria. Tal receita alocada ao frete não afeta de
forma significativa o resultado do exercício da Companhia e, portanto, a mesma não é apresentada separadamente nas
demonstrações financeiras. Para os demais serviços prestados, a receita é reconhecida em função de sua realização.
2.r) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do
método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e perdas no valor justo de instrumentos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros
efetivos.
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Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
2.s) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do
balanço, inclusive nos países em que as entidades do Grupo atuam e geram lucro tributável. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas nas apurações de tributos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. A Companhia estabelece provisões, quando apropriado,
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Os tributos correntes e diferidos são reconhecidos
no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido.
O tributo corrente é o evento a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do exercício, a taxas
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos tributos a pagar com relação
aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido
para diferenças temporárias decorrentes do reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja
combinação de negócios e que não afete nem o lucro contábil tampouco o lucro ou prejuízo fiscal, e diferenças
relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades controladas quando seja provável que elas não revertam num
futuro previsível.
Além disso, imposto diferido passivo não é reconhecido para diferenças temporárias tributáveis resultantes do
reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado aplicando-se as alíquotas que se espera serem aplicadas
às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis editadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras.
O imposto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
data do relatório.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais
correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade
sujeita a tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido sobre perdas fiscais, créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Anualmente é realizada uma revisão para verificar a existência de lucros
futuros tributáveis e é reconhecida uma provisão para perda quando a realização desses créditos não seja provável.
2.t) Lucro/ (Prejuízo) por ação
O lucro/prejuízo por ação básico é calculado por meio do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período. O
lucro/prejuízo por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados, quando aplicável. A
Companhia não possui potenciais instrumentos conversíveis em ações e, consequentemente, o lucro/prejuízo por ações
diluído é igual ao lucro/prejuízo por ações básico.
2.u) Custos ambientais e restauração de áreas
A Companhia constitui provisão para os custos de recuperação, quando uma perda é provável e os valores dos custos
relacionados são razoavelmente determinados. Geralmente, o período de provisionamento do montante a ser empregado
na recuperação coincide com o término de um estudo de viabilidade ou do compromisso para um plano formal de ação.
Despesas relacionadas com a observância dos regulamentos ambientais são debitadas ao resultado ou capitalizadas,
conforme apropriado. A capitalização é considerada apropriada quando as despesas se referem a itens que continuarão
a beneficiar a Companhia e que sejam basicamente pertinentes à aquisição e instalação de equipamentos para controle
da poluição e/ou prevenção (licenças/SNUC).
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2.v) Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisa são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos incorridos no desenvolvimento
de projetos (relacionados à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos
intangíveis quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e
tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de modo confiável. Os gastos de desenvolvimento quando
capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período
do benefício esperado.
2.w) Instrumentos financeiros
A partir de 1º de janeiro de 2018 o CPC 48 foi adotado pela Companhia, sendo assim, todos os ativos e passivos estão
registrados conforme a respectiva prática.
i) Ativos financeiros
Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: ativos mensurados ao custo amortizado; valor justo
por meio do resultado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos são classificados de acordo com
a definição do modelo de negócio adotado pela Companhia e as características do fluxo de caixa do ativo financeiro
x

Reconhecimento e Mensuração

A Companhia classifica no reconhecimento inicial seus ativos financeiros em três categorias; i) ativos mensurados ao
custo de amortização, ii) valor justo por meio do resultado, iii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
x

Custo de amortização

Os ativos mensurados ao custo de amortização dever ser mensurado se ambas as seguintes condições forem atendidas:
i) o ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de
receber fluxo de caixa contratuais ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificas, a fluxo
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto, a
Companhia devera reconhecer suas receitas de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment diretamente no resultado.
x

Valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado apenas caso não se enquadre como
ativos mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes
x

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Os ativos financeiros devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente apenas quando as seguintes
condições forem atendidas: i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócio cujo o objetivo seja atingido pelo
recebimento de fluxo de caixa contratuais quanto pela venda de ativo financeiros, ii) os termos contratuais do ativo
financeiro derem origem, em datas especificas e juros sobre o valor do principal em aberto.
Os ativos mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são classificados em duas categorias: i)
instrumentos de dívida: os rendimentos de juros calculados utilizando o método do juro efetivo, ganhos e perdas cambiais
e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido da Companhia, em “outros resultados abrangentes”. No desreconhecimento, o resultado acumulado em outros
resultados abrangentes é reclassificado para o resultado, ii) instrumento de patrimônio esses ativos são mensurados de
forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo
represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido da Companhia, em “outros resultados abrangentes” e nunca são reclassificados para o
resultado.
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de
um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio
de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a
outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de
precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível
com informações geradas pela administração da própria entidade.
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As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, ou seja, data na qual
a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.
x

Desreconhecimento

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou
tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos
e os benefícios da propriedade.
Se a empresa deter substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, ela deve continuar
a reconhecer o ativo financeiro.
ii)

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: passivos financeiros ao custo amortizado, valor
justo por meio do resultado. A Administração determina a classificação de seus passivos financeiros no reconhecimento
inicial.
x

Passivos financeiros ao custo amortizado

A companhia devera classificar todos os seus passivos financeiros como custo amortizado exceto passivos financeiro
classificado ao valor justo por meio do resultado, derivativos passivos contrato de garantia.
Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. As
despesas de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidas no resultado.
A Companhia possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamento e debêntures e
fornecedores
x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os passivos financeiros classificados na categoria valor justo por meio do resultado são passivos financeiros mantidos
para negociação ou aqueles designados no reconhecimento inicial.
Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, são classificados nesta
categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge efetivo.
Os ganhos e perdas referente aos passivos financeiros classificados pelo valor justo por meio do resultado são
reconhecidos no resultado.
x

Desreconhecimento de passivos financeiros

Os passivos financeiros são baixados apenas quando, ele for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no
contrato for liquidada, cancelada ou expirar. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
iii)

Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.x) Demonstração do valor adicionado
Conforme lei 11.638/07 a apresentação da demonstração do valor adicionado é exigida para todas as Companhias
abertas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado,
aprovado pela Deliberação CVM 557/08. O IFRS não exige a apresentação desta demonstração e para fins de IFRS são
apresentadas como informação adicional.
A demonstração do valor adicionado deve evidenciar a riqueza criada pela Companhia e demonstrar sua distribuição.
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2.y) Informações por segmento
Um segmento operacional é um componente do grupo comprometido com as atividades de negócios, das quais pode
obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas a transações com quaisquer outros
componentes do Grupo. Todos os resultados operacionais de segmentos operacionais são revisados regularmente pela
Diretoria Executiva da Companhia para tomada de decisões sobre os recursos a serem alocados para o segmento e
avaliação de seu desempenho, e para os quais haja informações financeiras distintas disponíveis.
2.z) Novas normas e interpretações ainda não adotadas
A seguinte norma e interpretação foi emitida e será obrigatória para períodos contábeis subsequentes, ou seja, a partir
de 1º de janeiro de 2020 e 2021 e não teve sua adoção antecipada pela Companhia para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019:
Norma

Principais pontos introduzidos pela norma

Estrutura
Conceitual para
relatórios
financeiros

Revisão da Estrutura Conceitual estabelecendo um conjunto
abrangente de conceitos visando a orientação sobre relatórios
de desempenho financeiro; melhores definições e orientações,
destacando a definição de um passivo; e esclarecimento em
áreas relevantes.

Vigência

1º de janeiro de 2020

- CPC 00 - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
A Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro (Conceptual Framework for Financial Reporting) define os conceitos
fundamentais para relatórios financeiros que orientam os órgãos normatizadores no desenvolvimento das suas normas
contábeis.
As alterações propostas visam trazer aos preparadores e usuários das informações contábeis uma melhor compreensão
do alcance da aplicação da norma. A Companhia estima que não terá impactos relevantes trazidos pela revisão do
CPC 00 - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, uma vez que já aplica de forma assídua os conceitos
estabelecidos pela norma.
3.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

Circulante
Disponibilidades
Caixa e Bancos

222.006

861.403

202.459

837.659

145.809

170.254

145.809

170.254

60.262
206.071
428.077

411.547
581.801
1.443.204

145.809
348.268

351.397
521.651
1.359.310

Aplicações Financeiras
No País:
Títulos privados
No Exterior:
Time Deposits
Total das Aplicações Financeiras
Caixa e equivalentes de caixa

Os recursos financeiros disponíveis no país são aplicados basicamente em operações compromissadas e certificados de
depósitos bancários (CDB) com rendimentos atrelados à variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) e
liquidez imediata.
Adicionalmente, parte significativa dos recursos financeiros no exterior é aplicada em Time Deposits com bancos
considerados pela administração como de primeira linha, e são remuneradas às taxas pré-fixadas.
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4.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Consolidado e controladora
31/12/2019
Titulos públicos
Total

31/12/2018

36.132

9.487

36.132

9.487

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía aplicações financeiras em títulos públicos (LFT - Letras Financeiras
do Tesouro) administrados por fundos exclusivos da CSN.
5.

CONTAS A RECEBER
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Clientes
Terceiros
Mercado interno

3.869

3.154

3.869

3.154

Mercado externo

725.217

525.612

715.650

516.415

729.086

528.766

719.519

519.569

Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa

(9.370)

Partes Relacionadas (Nota 11 - b)

(9.094)

719.716

519.672

714.357
1.434.073

(2.279)

(2.277)

717.240

517.292

218.783

714.357

218.783

738.455

1.431.597

736.075

Para determinar a recuperação das contas a receber de clientes, a Companhia considera qualquer mudança na qualidade
de crédito do cliente, da data em que o crédito foi inicialmente concedido até o fim do período de relatório.
A seguir são demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:
Consolidado
31/12/2019
A vencer

579.315

Vencidos até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias

31/12/2018

Controladora
31/12/2019 31/12/2018

515.902

579.315

515.902

137.749

869

137.749

869

12.022

11.995

2.455

2.798

729.086

528.766

719.519

519.569

As movimentações nas perdas esperadas de contas a receber de clientes da Companhia são as seguintes:

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

(9.094)
(2)
(274)
(9.370)

(8.241)
(9)
43
(887)
(9.094)

Saldo inicial
Perdas de crédito esperadas
Recuperação de créditos
Variação cambial
Saldo final
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(2)
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6.

ESTOQUES
Consolidado e controladora

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Almoxarifado
Outros
(-) Perdas estimadas

31/12/2019
146.816
81.704
286.372
2.679
(49.138)
468.433

31/12/2018
173.081
101.010
271.187
(92.031)
453.247

As movimentações nas perdas estimadas em estoques são as seguintes:
Consolidado e Controladora
31/12/2019
(92.031)
8.666
34.227
(49.138)

Saldo inicial
Reversão /(perdas) estimadas em estoques de baixa rotatividade e obsolescência
Reversão /(provisão) para perdas em inventario de produto acabado
Saldo final

7.

31/12/2018
(56.505)
(1.299)
(34.227)
(92.031)

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os grupos de outros ativos circulantes e outros ativos não circulantes possuem a seguinte composição:
Consolidado

Controladora

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

10.398

42.832

10.225

42.832

95.499

113.139

94.949

112.647

19.326

793

19.326

793

Frete e seguro maritimo (3)
Arrendamento portuário (4)
Outros
total

144.499
42.961
22.272
419.669
103.987
25.636
884.247

144.499
33.332
23.080
18.132
119.951
5.180
12.552
513.490

144.499
42.961
22.272
420.590
103.682
25.050
883.554

144.499
33.332
23.080
18.419
119.062
5.180
12.147
511.991

Circulante
Não circulante
total

279.624
604.623
884.247

217.124
296.366
513.490

279.358
604.196
883.554

216.033
295.958
511.991

Antecipação de Imposto de Renda e Contribuição Social (*)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (*)

(1)

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*)
(2)

Estoque minério de ferro
Depósitos judiciais (Nota 18)
Dividendos a receber (Nota 11.b)
Outros créditos com partes relacionadas (Nota 11.b)

31/12/2018

(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados de impostos e a necessidade de registro de perdas por recuperabilidade,
objetivando o seu aproveitamento.
1 – Refere-se a créditos de ICMS cuja expectativa de realização é de longo prazo.
2 - Estoques de longo prazo de minério de ferro que serão utilizados quando da implementação da Planta de Beneficiamento, gerando como produto final o
Pellet Feed com expectativa de realização prevista para 2º semestre de 2021.
3 - Refere-se a Pagamento de despesas com frete e seguro marítimo sobre receitas de vendas não reconhecidas, pois seguindo as orientações da norma
IFRS 15/CPC 47, o frete no incoterms “CIF/CFR” é considerado uma obrigação de performance distinta e, para estes não houve a conclusão do processo
de entrega em 31 de dezembro de 2019, mas o prestador de serviço de transporte já havia sido pago.
4 – Saldo referente ao pagamento inicial pelo arrendamento do Porto de Itaguaí, adicionado ao direito de uso na adoção inicial do CPC 06(R2)/IFRS16.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
8.

INVESTIMENTOS
Consolidado
31/12/2019

Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Empresa controlada
CSN Mining Holding
Empresa coligada
MRS Logística S.A.

31/12/2018

764.301

716.176

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

73.548

74.899

764.301

716.176

433.637
445.383
433.637
445.383
Fair Value alocado à MRS1
Total
1.197.938
1.161.559
1.271.486
1.236.458
1. O fair value alocado no investimento na MRS decorrente da aquisição do controle da Namisa, a amortização é realizada de acordo com período do
contrato da concessão da ferrovia com a MRS.

A movimentação dos investimentos na empresa controlada e controlada em conjunto é demonstrada a seguir:

31/12/2019
1.161.559
93.775
(11.746)
(45.352)

Saldo inicial dos investimentos
Resultado equivalência patrimonial
Amortização do valor justo alocado às ações da MRS
Dividendos
Aumento de Capital - CSN Mining Holding
Outros
Total

(298)
1.197.938

Consolidado
31/12/2018
1.119.478
97.177
(11.747)
(43.488)
139
1.161.559

31/12/2019
1.236.458
92.424
(11.746)
(45.352)

Controladora
31/12/2018
1.358.499
92.917
(11.747)
(203.349)
138
1.236.458

(298)
1.271.486

A conciliação do resultado de equivalência patrimonial e o montante apresentado na demonstração do resultado é
apresentada a seguir e decorre da eliminação dos resultados das transações da Companhia com essas empresas
31/12/2019
93.775
(26.827)
(11.746)
55.202

Resultado equivalência patrimonial MRS
Resultado equivalência patrimonial CSN Mining Holding
Compensação da parcela de custo no resultado equivalencia (IAS28)
Amortização do valor justo alocado às ações da MRS
Total

x
x

Consolidado
31/12/2018
97.177
(18.644)
(11.747)
66.786

31/12/2019
93.775
(1.352)
(11.746)
80.677

Controladora
31/12/2018
97.177
(4.260)
(11.747)
81.170

Descrição e principais informações sobre a controlada direta e coligada

CSN MINING HOLDING, S.L.

Situada em Madri, essa subsidiária integral foi adquirida em 16 de abril de 2008 e atua como “holding”, tendo participação
de 100% no capital das controladas CSN Mining GmbH, CSN Mining Ásia e CSN Mining Portugal, cujas principais
atividades estão relacionadas à comercialização de minério de ferro no mercado internacional e às operações financeiras.
Com a combinação de negócios ocorrida em novembro de 2015 e consequente incorporação da Namisa pela Companhia
em dezembro de 2015, a CSN Mining Holding passou a ser de controle direto da CSN Mineração.
Em 29 de janeiro de 2018 a CSN Mining Holding declarou e pagou dividendos no montante de R$ 159 milhões.
x

MRS LOGÍSTICA S.A.

Situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a sociedade tem como objetivo explorar, por concessão onerosa, o serviço
público de transporte ferroviário de carga nas faixas de domínio da Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA., localizada no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A concessão tem prazo de duração de 30 anos
a partir de 1º de dezembro de 1996, prorrogáveis por igual período por decisão exclusiva do poder concedente.
A MRS pode explorar, ainda, os serviços de transportes modais relacionados ao transporte ferroviário e participar de
projetos visando a ampliação dos serviços ferroviários concedidos.
Para a prestação dos serviços, a MRS arrendou da RFFSA, pelo mesmo período da concessão, os bens necessários à
operação e manutenção das atividades de transporte ferroviário de carga. Ao final da concessão, todos os bens
arrendados serão transferidos à posse da operadora de transporte ferroviário designada naquele mesmo ato.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A Companhia detém diretamente participação de 18,63% no capital social da MRS, representado por: (i) 7,59% em ações
ordinárias, sendo uma ação vinculada ao acordo de acionistas; e (ii) 11,04% em ações preferenciais.
As principais informações financeiras sobre os ativos, passivos e resultados dessa controlada em conjunto estão
demonstrados a seguir e referem-se a 100% do resultado da empresa:
Balanço Patrimonial
31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos circulantes
Não circulante
Outros ativos não circulantes
Investimento, imobilizado e intangível

Total Ativos

31/12/2018

670.296
20.100
1.326.281

345.962
17.750
736.768

789.562

804.570

8.316.033

6.482.292

11.122.272

8.387.342

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Outros passivos circulantes
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Outros passivos circulantes
Patrimônio Líquido
Total Passivos e Patrimônio Líquido

31/12/2019

31/12/2018

653.784
256.034
1.561.684

422.793
1.368.290

2.369.615

2.111.518

1.650.758
527.871
4.102.526
11.122.272

640.535
3.844.206
8.387.342

Demonstrações de resultados
31/12/2019
Demonstração do resultado
Receita líquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes dos Impostos
Impostos sobre o Lucro
Lucro líquido do exercício
9.

31/12/2018

3.200.809
2.733.791
(2.382.828) (1.828.773)
817.981
905.018
207.840
(206.610)
(268.089)
(126.021)
757.732
572.387
(254.378)
(195.328)
503.354
377.059

IMOBILIZADO

9.a) Composição do imobilizado
Consolidado
Terrenos
Saldo em 31 de dezem bro de 2018
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2018
- Aquisições
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Reconhecimento inicial
- Remensuração dos contratos de arrendamento
- Remensuração ARO
Saldo em 31 de dezem bro de 2019
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2019

57.181
57.181
57.181
3.959
2
(189)
60.953
60.953
60.953

Edificações e
Infraestrutura

Máquinas,
equipam entos
e instalações

1.147.975
1.438.112
(290.137)
1.147.975
(56.818)
218.866
(130)
220.642
1.530.535
1.884.720
(354.185)
1.530.535

3.533.718
6.102.401
(2.568.683)
3.533.718
117.854
(422.312)
693.416
(6.427)
3.916.249
6.902.006
(2.985.757)
3.916.249
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Móveis e
Utensílios
9.613
27.172
(17.559)
9.613
735
(1.717)
257
8.888
28.164
(19.276)
8.888

Obras em
andam ento
1.789.325
1.789.325
1.789.325
556.208
89.228
(890.720)
(7.964)
1.536.077
1.536.077
1.536.077

Direito de
Uso

Outros (*)

-

36.681
91.408

(13.134)
-

(54.727)
36.681
35.582
(3.611)
(23.502)

32.861
69.080
88.807
101.941

45.150
96.206

(13.134)
88.807

(51.056)
45.150

Total
6.574.493
9.505.599
(2.931.106)
6.574.493
714.338
89.228
(497.592)
(1.681)
(14.710)
32.861
69.080
220.642
7.186.659
10.610.067
(3.423.408)
7.186.659

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Controladora
Terrenos
Saldo em 31 de dezem bro de 2018
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2018
- Aquisições
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Reconhecimento inicial
- Remensuração dos contratos de arrendamento
- Remensuração ARO
Saldo em 31 de dezem bro de 2019
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2019

57.181
57.181
57.181
3.959
2
(189)
60.953
60.953
60.953

Edificações e
Infraestrutura

Máquinas,
equipam entos
e instalações

1.147.975
1.438.111
(290.136)
1.147.975
(56.818)
218.866
(130)
220.642
1.530.535
1.884.720
(354.185)
1.530.535

3.533.718
6.102.401
(2.568.683)
3.533.718
117.854
(422.312)
693.416
(6.427)
3.916.249
6.902.006
(2.985.757)
3.916.249

Móveis e
Utensílios

Obras em
andam ento

9.613
27.172
(17.559)
9.613
735
(1.717)
257
8.888
28.164
(19.276)
8.888

Direito de
Uso

1.789.325
1.789.325
1.789.325
556.208
89.228
(890.720)
(7.964)
1.536.077
1.536.077
1.536.077

Outros (*)

Total

-

36.515
91.146

(13.134)
-

(54.631)
36.515
35.582
(3.565)
(23.502)

32.861
69.080
88.807
101.941

45.030
95.943

(13.134)
88.807

(50.913)
45.030

6.574.327
9.505.336
(2.931.009)
6.574.327
714.338
89.228
(497.546)
(1.681)
(14.710)
32.861
69.080
220.642
7.186.539
10.609.804
(3.423.265)
7.186.539

(*) Referem-se substancialmente benfeitorias em bens de terceiros, veículos, hardwares.

9.b) Direito de uso
Abaixo as movimentações do direito de uso reconhecidos em 31 de dezembro de 2019:

Terrenos
Reconhecim ento Inicial - Direito de Uso
Adições
Remensurações
Depreciação
Saldo em 31 de dezem bro de 2019

Edificações e
Infraestrutura

25.488

237

62.760
(2.997)
85.251

(92)
(124)
21

Máquinas,
equipam entos
e instalações
1.930
1
(563)
1.368

Outros (*)
7.136
731
3.750
(9.450)
2.167

Total
32.861
2.661
66.419
(13.134)
88.807

9.c) Obras em andamento
Os gastos classificados em obras em andamento são compostos basicamente por aquisição de serviços e compra de
partes e peças, a serem aplicados para aumento de performance, melhoria tecnológica, ampliação, expansão e aquisição
de ativos, que serão transferidos para as respectivas contas e depreciados a partir do momento em que estiverem
disponíveis para uso.
O saldo em 31 de dezembro de 2019 é composto pelos seguintes projetos:
Consolidado
Descrição do projeto
Expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra.
Expansão da capacidade de exportação do TECAR.
Investimentos correntes para continuidade das operações atuais.
Total Obras em andamento

Data de
início
2007
2009

Data de
conclusão
2024
2022

31/12/2019
877.528
303.965
354.584
1.536.077

(1) Data prevista para conclusão da Planta Central Etapa 1;
(2) Data prevista para conclusão da fase 60 Mtpa.

O prazo de vida útil estimada, em anos, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as seguintes:
Consolidado e controladora
31/12/3019

31/12/3018

Em anos
Edificações

41

41

Máquinas, equipamentos e instalações

17

17

Móveis e utensílios
Outros

12
13

12
17
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
9.d) Juros Capitalizados
Foram capitalizados custos dos empréstimos no montante de R$89.228 (R$54.929 em 31 de dezembro de 2018). Esses
custos foram apurados, basicamente, para os projetos de expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra e na
expansão da capacidade de exportação do TECAR. As taxas dos projetos não específicos em exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 é 6,58% a.a. (6,31% a.a. em 31 de dezembro de 2018).
10. INTANGÍVEL
Consolidado e Controladora

Ágio (1)

Relações com
fornecedores

Software

(2)

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Custo
Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018
- Amortização
- Transferências para outras categorias de ativos
Saldo em 31 de setembro de 2019
Custo
Amortização Acumulada
Saldo em 31 de setembro de 2019

3.196.587
3.196.587
3.196.587

3.196.587
3.196.587
3.196.587

702
1.420
(718)
702
(241)
461
1.420
(959)
461

318
11.455
(11.137)
318
(462)
1.679
1.535
13.134
(11.599)
1.535

Direitos e
Licenças (3)
1.043.930
1.062.630
(18.700)
1.043.930
(125)
1.043.805
1.062.630
(18.825)
1.043.805

Total

4.241.537
4.290.036
(48.499)
4.241.537
(828)
1.679
4.242.388
4.273.771
(31.383)
4.242.388

1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição do controle da Namisa;
2. Intangível relacionado aos contratos com fornecedores adquiridos na aquisição do controle da Namisa;
3. Direito minerário da mina de Engenho, a amortização é realizada pelo volume de extração de minério de ferro bruto realizado na mina.

O prazo de vida útil estimada, em anos, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as seguintes:

10.a) Teste para verificação de impairment
O teste de impairment foi realizado no ágio oriundo de expectativa de rentabilidade futura, decorrente da aquisição da
Namisa pela Companhia, concluído em 30 de novembro de 2015 e inclui ainda os saldos do ativo imobilizado, do ativo
intangível e do estoque de longo prazo. O teste é baseado na comparação do saldo contábil com o valor em uso, sendo
determinado com base nas projeções de fluxos de caixa descontados projetados para os próximos exercícios e baseados
nos orçamentos aprovados pela administração, bem como na utilização de premissas e julgamentos relacionados à taxa
de crescimento das receitas, custos e despesas, taxa de desconto, capital de giro e investimento (“capex”) futuro, bem
como premissas macroeconômicas observáveis no mercado.
As principais premissas utilizadas no teste foram as seguintes:
x
x
x
x
x

Mensuração do valor recuperável: Fluxo de Caixa Descontado;
Projeção do fluxo de caixa: até 2054;
Margem bruta: média da margem bruta da unidade geradora de caixa baseada no histórico e nas projeções
para os próximos 36 anos e curvas de preço e câmbio de relatórios setoriais para o longo prazo;
Atualização dos custos: baseados em dados históricos e tendências de mercado;
Taxa de desconto: fluxo de caixa foi descontado utilizando uma taxa de desconto após os impostos em termos
reais baseada no custo médio ponderado de capital (“WACC”) que reflete o risco específico do segmento de
mineração.

Com base nas análises efetuadas pela Administração, não foi necessário o registro de perdas por impairment dos saldos
desses ativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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11. PARTES RELACIONADAS
11.a) Relacionamentos com partes relacionadas
A CSN é o acionista controlador da Companhia detendo 87,52% de participação no capital votante. A CSN, por sua vez
é controlada pela Vicunha Aços S.A., que detém 49,24% do capital social da CSN.
A CSN é uma empresa de capital aberto e publica suas demonstrações financeiros no mercado brasileiro e americano.
As demonstrações financeiras da CSN foram aprovadas em 04 de março de 2020.
11.b) Transações com controladores, controladas, coligadas e outras partes relacionadas
x

Por operação

Balanço patrimonial
Consolidado
Circulante
31/12/2019

Não-Circulante

Total

Circulante

Não-Circulante

Total

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa

86

-

86

102

-

102,00

Fundos exclusivos

103.334

-

103.334

16.771

-

16.771

Contas a Receber (Nota 5)

714.357

-

714.357

218.783

-

218.783

Dividendos (Nota 7)

22.272

-

22.272

23.080

-

23.080

Adiantamentos a fornecedores (Nota 7)

83.209

318.967

402.176

-

-

-

3.779

13.714

17.493

3.653

14.479

18.132

927.037

332.681

1.259.718

262.389

14.479

276.868

600.378

771.813

1.372.191

26.575

96.630

123.205

252.186

-

252.186

-

146.680

Outros (Nota 7)
Passivo
Em préstim os e financiam entos
Pré-Pagamento (Nota 12)
Provisões para custos e despesas (Nota 15)
Dividendos
Fornecedores

-

-

35.680

88.021

-

-

123.701
-

103.967

-

103.967

146.680

139.647

88.021

227.668

1.025.819

868.443

1.894.262
Controladora

Circulante
31/12/2019

Não-Circulante

Total

Circulante

31/12/2019

31/12/2019

Total

31/12/2018

31/12/2018

-

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa

-

86

-

86

Fundos exclusivos

103.334

-

Contas a Receber (Nota 5)

714.357

-

Adiantamentos a fornecedores (Nota 7)

83.209

Dividendos (Nota 7)

22.272

Outros (Nota 7)

31/12/2018

Não-Circulante

318.967
-

102

-

102

103.334

16.771

-

16.771

714.357

218.783

-

218.783

402.176

-

-

-

22.272

23.080

-

23.080

4.700

13.714

18.414

3.940

14.479

18.419

927.958

332.681

1.260.639

262.676

14.479

277.155

600.378

771.813

1.372.191

26.322

96.630

122.952

252.186

-

252.186

-

146.680

Passivo
Em préstim os e financiam entos
Pré-Pagamento (Nota 12)
Provisões para custos e despesas (Nota 15)
Dividendos
Fornecedores

-

-

35.680

88.021

-

-

123.701
-

103.967

-

103.967

146.680

139.647

88.021

227.668

1.025.566
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Demonstração do resultado
Consolidado
31/12/2019

Controladora

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Receitas
Vendas

2.338.575

2.070.357

Juros

2.338.575

2.749

2.070.357

-

2.749

Custos / Despesas
Compras
Juros
Variações Cambiais Líquidas

x

(972.932)
(18.859)
48.227
1.395.011

(1.052.827)
(276.092)
(195.503)
548.684

(983.161)
(18.859)
48.179
1.384.734

(1.105.419)
(276.092)
(196.032)
495.563

Por empresa
31/12/2019

Consolidado
Ativo
Não
Circulante

Circulante

Grupo CSN
MRS logística S.A
Consorcio Asiático
Fundos Exclusivos
Fundação CSN
Outros
Total em 31/12/2019
Total em 31/12/2018

Passivo

676.304

332.681

Total

Circulante

x

Vendas

Variações
Cam biais
líquidas

Resultado
financeiro
líquidas

Com pras

1.008.985

49.797

-

49.797

993.598

(258.829)

(5.983)

48.227

22.272

-

22.272

83.676

88.021

171.697

-

(680.769)

(14.939)

-

-

123.437

5.435

-

5.435

1.344.977

(23.841)

103.334

-

103.334

-

-

-

-

-

-

-

-

739

-

739

-

(9.443)

-

885

-

-

(9.443)

-

1.690

-

-

-

-

(50)

1.178

332.681
14.479

1.259.718
276.868

139.647
1.025.819

88.021
868.443

227.668
1.894.262

2.338.575
2.070.357

(972.932)
(1.052.827)

(18.859)
(273.343)

48.227
(195.503)

Resultado
financeiro
líquidas
(258.829)
(5.983)

Variações
cam biais
líquidas
48.227

Passivo

676.304

Total

Circulante

777.013
(695.708)

885

1.690

Não
Circulante

Total

1.321.136

927.037
262.389
31/12/2019
Ativo

Total em 31/12/2019
Total em 31/12/2018

Não
Total
Circulante

123.437

Circulante

Grupo CSN
Consorcio Asiático
CSN Mining GmbH
CSN Mining Portugal, Lda
CSN Mining Asia Limited
Fundos Exclusivos
MRS logisitica S.A
Fundação CSN
Outros

Resultado

-

1.128
1.395.011
548.684
Controladora

Resultado
Não
Total
Circulante

Vendas

Com pras

Total

332.681

1.008.985

49.797

-

49.797

993.598

123.437

-

123.437

5.435

-

5.435

1.344.977

(23.841)

-

-

921

-

921

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

(3.302)

-

(55)

(3.357)

-

-

-

-

-

-

-

(6.927)

(9)

(6.936)

103.334

-

103.334

-

-

-

-

-

22.272

-

22.272

83.676

171.697

-

(680.769)

-

-

-

739

-

739

-

(9.443)

1.690
927.958
262.676

332.681
14.479

1.690
1.260.639
277.155

139.647
1.025.566

88.021
868.443

227.668
1.894.009

2.338.575
2.070.357

(50)
(983.161)
(1.105.419)

88.021

-

777.013
1.321.136
16

885

-

885

(14.939)

-

(695.708)

-

(9.443)

1.178
(18.859)
(273.343)

48.179
(196.032)

1.128
1.384.734
495.563

Comentários sobre as principais transações e saldos com partes relacionadas
Grupo CSN
Contas a receber: A companhia realiza venda de minério de ferro no mercado interno para a CSN em um contrato de
longo prazo. Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério
de ferro.
Pré-pagamento: contratos financeiros de pré-pagamento de exportação de minério de ferro celebrados entre a CSN
Mineração e certas controladas da CSN. Os detalhes dos contratos estão descritos na Nota 12.
Dividendos a pagar: dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2018.
Adiantamentos: Companhia adiantou para a CSN o montante de US100,00 milhões, equivalentes a R$414,8 milhões em
31 de dezembro de 2019, em 16 de outubro de 2019, com taxa juro fixada em 125% do CDI, para o pagamento antecipado
do compartilhamento das áreas administrativas durante o período de 5 anos. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo do
contrato era de R$ 402 milhões.
A Companhia pagou juros de mora sobre dividendos 2015 declarados pela Namisa e pagos aos sócios em 02 de fevereiro
de 2018 no montante R$ 144,5 milhões.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
MRS Logística
A Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de longo prazo de transporte ferroviário para escoamento e a
movimentação da produção. As obrigações assumidas e os valores envolvidos estão detalhados na Nota 26. Os preços
praticados com a MRS seguem um modelo tarifário baseado em premissas de mercado.
Por possuir participação de 18,63% no capital da MRS a Companhia recebe dividendos periodicamente proporcionais à
sua participação no capital dessa coligada.
Em setembro de 2018, a Companhia firmou acordo para revisar os volumes do Plano Anual de Transporte (PAT), o que
resultará no pagamento de uma indenização de R$ 120 milhões a valor presente. O pagamento ocorrerá anualmente de
2019 até 2026.
Consorcio asiático
A Companhia realiza venda de minério de ferro no mercado externo para o Consórcio Asiático em um contrato de longo
prazo. Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério de
ferro.
11.c) Outras partes relacionadas não consolidadas
x

CBS Previdência

A Companhia é a sua principal patrocinadora, sendo esta, uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída em julho de
1960 e cujo principal objetivo é o pagamento de benefícios complementares aos da previdência oficial para os
participantes. Como patrocinadora mantém transações de pagamento de contribuições e reconhecimento de passivo
atuarial apurado em planos de benefícios definidos, conforme Nota 25.
x

Fundação CSN

A Companhia desenvolve políticas socialmente responsáveis concentradas hoje na Fundação CSN da qual é instituidora.
As transações entre as partes são relativas a apoio operacional e financeiro para a Fundação conduzir os projetos sociais
desenvolvidos principalmente nas localidades onde atua.
11.d) Pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração, com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das
atividades da Companhia, inclui os membros do conselho de administração, os diretores estatutários e demais diretores
Abaixo seguem as informações sobre remunerações e saldos existentes em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Benefícios de curto prazo para empregados e administradores
Benefícios pós-emprego
Total
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Resultado
31/12/2019
31/12/2018
7.361
4.613
199
192
7.560
4.805

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os saldos de empréstimos e financiamentos que se encontram registrados ao custo amortizado são conforme abaixo:
Passivo Circulante
31/12/2019
31/12/2018
Contratos de dívida no mercado internacional
Títulos com juros fixos em:
US$
Pré-Pagamento - partes relacionadas
Pré-Pagamento
Contratos de dívida no Brasil
Títulos com juros variáveis em:
R$
NCE - Banco do Brasil
Títulos com juros fixos em:
R$
BNDES/FINAME e CCB
Total de Empréstimos e Financiamentos
Custos de Transação e Prêmios de Emissão
Total de Empréstimos e Financiamentos + Custos de
Transação

Consolidado e Controladora
Passivo não Circulante
31/12/2019
31/12/2018

920
920

600.378
600.378

201.535
201.535

771.813
771.813

7.953

37.464

1.176.295

1.369.830

37.381
45.334
46.254
(2.907)

4.693
42.157
642.535
(3.117)

68.887
1.245.182
1.446.717
(10.081)

12.745
1.382.575
2.154.388
(10.758)

43.347

639.418

1.436.636

2.143.630

Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia aprovou antecipar o pagamento de contratos de pré-pagamento de exportação
com a CSN Islands XII e CSN Resources, os pagamentos ocorreram durante o primeiro trimestre de 2019. As condições
de seus pré-pagamentos estão descritas abaixo:
x
x

CSN Resources - contrato de US$129,4 milhões, equivalentes a R$490,7 milhões liquidados no 1° trimestre de
2019 (R$495,2 milhões em 31 de dezembro de 2018), com taxa de juros de 7,56% a 7,80% ao ano.
CSN Islands XII - contrato de US$226,4 milhões, equivalentes a R$840,6 milhões liquidados no 1º trimestre de
2019 (877,2 milhões em 31 de dezembro de 2018), com taxa de juros de 7,62% a 7,95% ao ano.

As notas de crédito à exportação (NCE) possuem vencimentos escalonados entre o período de 2020 e 2024.
Na tabela a seguir demonstramos a taxa média de juros:
Consolidado e Controladora
Taxa de juros média
US$
R$

x

3,85%
6,01%
-

Dívida Total
202.455
1.290.516
1.492.971

Vencimentos dos empréstimos e financiamentos apresentados no passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o montante principal atualizado de juros e correção monetária dos empréstimos e
financiamentos de longo prazo apresenta a seguinte composição por ano de vencimento:
Consolidado e controladora
Pré - Pagam ento
2021

201.535

NCE

BNDES e CCB

Total

%

331.228

37.853

570.616

2022

305.339

21.852

327.191

23%

2023

341.341

9.020

350.361

24%

2024
201.535

39%

198.387

162

198.549

14%

1.176.295

68.887

1.446.717

100%
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x

Movimentação dos empréstimos e financiamentos

A tabela a seguir demonstra as amortizações e captações durante o exercício:
Consolidado e controladora
31/12/2019
31/12/2018
2.783.048
3.217.778
1.896
310.052
(1.524.353)
(604.347)
(141.250)
(246.746)
107.428
224.537
(55.828)
198.151
(889)
(8.221)
1.775
-

Saldo Inicial
Captações
Amortização principal
Pagamentos de encargos
Provisão de juros sobre emprestimos e fnanciamentos
Variação cambial
Custo de transação
Outros
Saldo final
x

1.479.983

2.783.048

Covenants

Os contratos de dívida da Companhia preveem o cumprimento de certas obrigações não financeiras, bem como a
manutenção de certos parâmetros e indicadores de desempenho, tais como divulgação de suas demonstrações
financeiras auditadas conforme prazos regulatórios ou pagamento de comissão por assunção de risco caso o indicador
de dívida líquida sobre o EBITDA atinja os patamares previstos em referidos contratos. Até o momento, a Companhia
encontra-se adimplente em relação a todas as obrigações financeiras e não financeiras (covenants) de seus contratos
vigentes.
Em 30 de abril de 2019, a Companhia reverteu o montante provisionado de R$ 24.103 para comissões de assunção de
risco, reconhecidas em dezembro de 2018, após renegociação de contratos e revisão de indicadores de risco
Os contratos celebrados com o BNDES possuem garantia real representada pelos bens financiados.
13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
13.a) - Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações
financeiras, títulos e valores mobiliários, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos
e financiamentos.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pelo uso de cotações no mercado
aberto de capitais do Brasil e Bolsa de Mercadoria e Futuros. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as
características desses instrumentos, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.
As informações contábeis sobre os instrumentos financeiros são apresentadas com base nos dados consolidados.
x

Classificação de instrumentos financeiros (consolidado)

O IFRS 09/CPC 48 contém três categorias de classificação e mensuração de instrumentos financeiros: custo amortizado,
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR).
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A Companhia avaliou e classificou seus instrumentos financeiros na categoria de custo amortizado, conforme
demonstrado no quadro abaixo.
Mensurados pelo Custo amortizado
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber de clientes
Dividendos

31/12/2019

3
4
5
7

Total do Ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamentos
Fornecedores
Dividendos
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamentos

12
15.a
11

428.077
36.132
1.434.073
22.272

1.443.204
9.487
738.455
23.080

1.920.554

2.214.226

46.254
3.886
825.571

642.535
763.149

-

12

Total do Passivo

31/12/2018

252.186

1.446.717
82.076

2.154.388
-

2.404.504

3.812.258

13.b) - Gestão de riscos financeiros:
A Companhia segue política de gerenciamento de risco de seu acionista controlador CSN. Nos termos dessa política, a
natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados
e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito das contrapartes.
Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
A Companhia acredita estar exposta ao risco de taxa de câmbio e ao risco de liquidez.
A política de riscos da Companhia proíbe negociações especulativas e venda a descoberto.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
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x

Risco de taxa de câmbio

A exposição decorre da existência de ativos e passivos gerados em Dólar ou Euro e é denominada exposição cambial
natural. Em 31 de dezembro de 2019 a Administração considerou não ser necessária a contratação e instrumentos
derivativos ou a adoção da contabilidade de hedge. A exposição consolidada em 31 de dezembro de 2019 está
demonstrada a seguir:

(Valores em
US$ mil)
67.065
220.778
106
287.949
(21.131)
(50.228)
(1.208)
(72.567)
215.382

Exposição Cambial
Caixa e equivalente no exterior
Contas a receber - clientes mercado externo
Outros Ativos
Total ativo
Fornecedores
Empréstimos
Outros Passivos
Total passivo
Exposição natural
x

31/12/2019
(Valores em
€$ mil)
1.629
166
1.795
(473)
(956)
(1.429)
366

Análise de sensibilidade

Apresentamos a seguir a análise de sensibilidade para os riscos cambiais. A Companhia considerou os cenários 1 e 2
como 25% e 50% de deterioração para volatilidade da moeda utilizando como referência a taxa de fechamento de câmbio
em 31 de dezembro de 2019.
As moedas utilizadas na análise de sensibilidade e seus respectivos cenários são demostrados a seguir:

31/12/2019
Moeda
USD
EUR

Cenário
Taxa de câmbio Provável
4,1644
4,0868
4,5425
4,4755

Juros
CDI
TJLP
Libor

31/12/2019
Taxa de juros
Cenário 1 Cenário 2
4,40%
5,50%
6,60%
5,57%
6,96%
8,36%
1,91%
2,39%
2,87%

Cenário 1 Cenário 2
5,2055
6,2466
5,6781
6,8138

Os efeitos no resultado, considerando os cenários 1 e 2 são demostrados a seguir:
31/12/2019
Instrumentos

Valor de
referência

Risco

Posição cambial natural

215.382

Posição cambial natural

366

Dólar
Euro

Cenário
Provável (*)

Cenário 1

99.916

217.035

434.070

173

415

830

(*) Os cenários prováveis foram calculados considerando-se as cotações disponíveis no site do Banco Central do Brasil em 02/03/2020.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
x

Análise de sensibilidade das variações na taxa de juros

Companhia considerou os cenários 1 e 2 como 25% e 50% de evolução para volatilidade dos juros em 31 de dezembro
de 2019.

Variações nas taxas de juros

% a.a

Valor de
Referência
(R$ mil)

Cenário
Provável (*)

Cenário 1

Cenário 2

CDI

4,40

(1.152.919)

(1.313)

(12.148)

TJLP

5,57

(12.337)

(9)

(163)

(24.296)
(326)

Libor

1,91

(205.389)

(920)

(963)

(1.926)

(*) A análise de sensibilidade é baseada na premissa de se manter como cenário provável os valores a mercado em 31 de dezembro de 2019 registrados
no ativo e passivo da Companhia

x

Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria da Controladora CSN. Os cronogramas de
pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos são apresentados na nota de empréstimos e
financiamentos.
A seguir estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo juros.
Menos de um
ano

Entre um e dois
anos

Entre três e
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamentos
Fornecedores

46.254
3.886
825.571

897.807
2.544
-

548.910
3.524
-

76.008
-

1.492.971
85.962
825.571

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos

642.535
763.149
252.186

400.489

1.177.763

576.136

2.796.923
763.149
252.186

-

-

Acima de cinco
anos

-

Total

13.c) - Valores justos dos ativos e passivos em relação ao valor contábil
Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado estão registrados no ativo e passivo
circulante e não circulante e os ganhos e eventuais perdas são registrados como receita e despesa financeira
respectivamente.
Os valores estão contabilizados nas demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, que são substancialmente
similares aos que seriam obtidos se fossem negociados no mercado. Os valores justos de outros ativos e passivos de
longo prazo não diferem significativamente de seus valores contábeis.
14. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Tributos parcelados (Nota 17)
Imposto de renda e Contribuição social
CFEM/TFRM
ICMS
ISS
Outros tributos
Total

31/12/2019
8.554
312.647
70.342
5.857
1.081
5.613
404.094
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Consolidado
31/12/2018
8.235
3.749
45.306
1.262
532
1.995
61.079

31/12/2019
8.554
308.577
70.342
5.857
1.081
5.352
399.763

Controladora
31/12/2018
8.235
45.306
1.262
532
1.702
57.037

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Tributos parcelados (nota 17)
Participação sobre lucro - empregados
Provisão fretes
Atualização A.R.O e passivo ambiental (nota 19)
Adiantamento de clientes para fretes (1)
Demurrage/Dispatch com terceiros
Provisões para custos e despesas - partes relacionadas (nota 11)
Provisões para custos e despesas
Covenants (nota 12)
Dividendos propostos
Adiantamento de clientes minerio de ferro (2)
Passivos de arrendamentos (nota 15.a)
Outras obrigações
Total
Circulante
Não circulante
Total

31/12/2019
65.428
38.868
330.560
12.859
16.201
123.701
30.405
2.524.826
85.962
14.816
3.243.626
832.611
2.411.015
3.243.626

Consolidado
31/12/2018
71.098
26.866
3.100
70.331
58.963
12.160
123.205
31.574
24.103
252.186
13.727
687.313
445.255
242.058
687.313

31/12/2019
65.428
38.336
330.560
12.859
14.470
123.701
29.490
2.524.826
85.962
12.339
3.237.971
826.956
2.411.015
3.237.971

Controladora
31/12/2018
71.098
26.171
70.331
58.963
11.098
122.952
31.006
24.103
252.186
10.499
678.407
436.349
242.058
678.407

1 - Refere-se a Recebimento da parcela da receita referente ao frete e seguro marítimo não reconhecidas, pois seguindo as orientações da norma IFRS 15/
CPC 47, o frete no incoterms “CIF/CFR” é considerado uma obrigação de performance distinta e, para estes não houve a conclusão do processo de entrega
em 31 de dezembro de 2018, mas o cliente já efetuou o pagamento.
2 - Adiantamento de Clientes: Em 29 de Março de 2019 a Companhia, recebeu antecipadamente o montante de aproximadamente US$ 496 milhões (R$1.951
bilhão) referente a um contrato de fornecimento de aproximadamente 22 milhões de toneladas de minério de ferro firmado com um importante player
internacional, a ser executado num prazo de 5 anos. Em 11 de Julho de 2019 a Companhia celebrou um aditivo ao contrato e recebeu antecipadamente,
em 05 de Agosto de 2019, o montante de US$ 250 milhões (R$956 milhões) para o fornecimento adicional de aproximadamente 11 milhões de toneladas
de minério de ferro

15.a) PASSIVOS DE ARRENDAMENTOS
Os passivos de arrendamento são apresentados na demonstração financeira:

Arrendamentos
AVP - Arrendamentos
Circulante
Não Circulante

Consolidado e controladora
31/12/2019
Adoção inicial
208.063
76.006
(122.101)
(43.145)
85.962
32.861
3.886
6.455
82.076
26.406
85.962
32.861

A Companhia adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva
modificada que não requer apresentação de saldos comparativos. Como resultado a adoção IFRS 16/CPC 06 (R2), a
Companhia alterou a política contábil para os contratos de arrendamento.
A Companhia possui contrato de arrendamento de terminais portuários em Itaguaí, o Terminal de Carga – TECAR,
utilizado para o embarque e desembarque de minérios de ferro, com prazo remanescente de 28 anos
Adicionalmente, a companhia possui contratos de arrendamentos para equipamentos operacionais com prazos de até 2
anos.
O valor presente das obrigações futuras foi mensurado utilizando a taxa implícita observadas nos contratos, para os
contratos que não dispunham de taxa, a Companhia aplicou a taxa incremental de empréstimos – IBR, ambas em termos
nominais.
A taxa incremental de empréstimos – IBR foi adquirida por meio de consulta a bancos de relacionamentos da Companhia
de acordo com o prazo médio dos contratos, conforme orientações do Oficio-Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2019.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
As taxas médias utilizadas para a mensuração do passivo de arrendamento e direito de uso:
31/12/2019
Prazo do
contrato
(em anos)
1
2
29

Increm ental - IBR ( a.a)
BRL

EURO

7,78%
8,16%

0,52%

Im plícita ( a. a)
BRL

8,30%

A movimentação dos passivos de arrendamentos, no período findo em 31 de dezembro de 2019, está demonstrada na
tabela abaixo:
Consolidado e controladora
31/12/2019 Adoção inicial
32.861
19.681
76.006
(9.904)
(43.145)
54.123
(17.809)
7.010
85.962
32.861

Saldo inicial liquido
Novos arrendamentos (nota 9)
AVP Novos arrendamentos (nota 9)
Remensuração de passivos
Pagamentos (DFC)
Juros apropriados (nota Res. Financ/DFC)
Saldo final líquido

Os futuros pagamentos mínimos estimados para os contratos de arrendamento contemplam pagamentos variáveis, fixos
em essência quando baseados em desempenho mínimo e tarifas fixadas contratualmente.
Em 31 de dezembro de 2019 são os seguintes:

Consolidado

Arrendamentos
AVP - arrendamentos

x

Menos de um
ano
10.562
(6.676)
3.886

Entre um e
cinco anos
37.664
(31.596)
6.068

Acima de
cinco anos
159.837
(83.829)
76.008

TOTAL
208.063
(122.101)
85.962

PIS e COFINS a recuperar

Os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor das contraprestações com os fornecedores, ou seja, sem
considerar os créditos tributários incidentes após o pagamento. Demonstramos abaixo o direito potencial de PIS e COFINS
embutidos no passivo de arrendamento.
Consolidado e controladora
31/12/2019
Arrendamentos
208.041
AVP - Arrendamentos
(122.101)
Potencial crédito PIS e COFINS
19.244
AVP - Potencial crédito de PIS e COFINS
(11.294)
x

Pagamentos de arrendamentos não reconhecidos como passivo:

A Companhia optou por não reconhecer os passivos de arrendamento em contratos com prazo inferior a 12 meses e para
ativos de baixo valor. Os pagamentos realizados para estes contratos são reconhecidos como despesas quando
incorridos.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A Companhia possui contrato de direito de uso do terminal portuário - (TECAR) que, ainda que estabeleça desempenho
mínimo, não é possível determinar o seu fluxo de caixa uma vez que esses pagamentos são integralmente variáveis e
somente serão conhecidos quando ocorrerem. Nesses casos, os pagamentos serão reconhecidos como despesas
quando incorridas.
As despesas relativas aos pagamentos não incluídas na mensuração do passivo de arrendamento durante o exercício
são:
Consolidado e controladora
31/12/2019
Contrato inferiores a 12 meses
10.552
Ativos de menor valor
2.416
Pagamentos variáveis de arrendamentos
162.673
175.641
De acordo com as orientações do CPC 06(R2) / IFRS 16, a Companhia utiliza na mensuração e na remensuração dos
passivos de arrendamento e direito de uso, a técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação projetada
nos fluxos a serem descontados.
Considerando o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2019, a Companhia divulga a seguir os saldos comparativos do
passivo de arrendamento, direito de uso, despesa financeira e despesas de depreciação com a utilização de taxas em
termos reais para desconto a valor presente de fluxos também em termos reais.
31/12/2019
Taxa em term os
nom inais e fluxo real

Consolidado
Taxa e fluxo em
term os nom inais

Passivo de Leasing

85.962

124.348

Direito de uso líquido

88.807

129.080

Despesa Financeira

(6.635)

(9.829)

(11.947)

(13.103)

Despesa de Depreciação

Para mensurar os saldos utilizando taxa em termos reais foi utilizada a projeção para a inflação (IPCA) divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
16.a) Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado:
O imposto de renda e a contribuição social reconhecidos no resultado do período estão demonstrados a seguir:

(Despesa)Receita com imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
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31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

(1.485.652)
(45.290)
(1.530.942)

(512.709)
1.193
(511.516)

(1.470.565)
(45.290)
(1.515.855)

(499.497)
1.193
(498.304)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A conciliação das despesas e receitas de imposto de renda e contribuição social do consolidado e da controladora e o
produto da alíquota vigente sobre o lucro antes do IR e da CSLL são demonstrados a seguir:

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Juros sobre capital proprio
Equivalência Patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Resultados com alíquotas vigentes diferenciadas ou não tributadas
Ajuste Transfer Price
IR/CS sobre lucros no exterior
Incentivos Fiscais (Finor e Doações Incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Juros sobre capital proprio
Equivalência Patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Ajuste Transfer Price
IR/CS sobre lucros no exterior
Incentivos Fiscais (Finor e Doações Incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva
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31/12/2019
5.195.205
34%
(1.766.370)

31/12/2018
1.573.353
34%
(534.940)

177.190
22.762
5.268
(1.296)
(6.556)
38.060
(1.530.942)
29,47%

26.701
(3.453)
(3.829)
(21.056)
(1.384)
26.445
(511.516)
32,51%

31/12/2019
5.180.118
34%
(1.761.240)

Controladora
31/12/2018
1.560.141
34%
(530.448)

177.190
31.424
5.267
(6.556)
38.060
(1.515.855)
29,26%

31.592
(3.453)
(21.056)
(1.384)
26.445
(498.304)
31,94%

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
16.b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base
negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre
ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras.
Consolidado e Controladora
Saldo Inicial
31/12/2018
Diferido Passivo
Diferenças temporárias
- Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis
- Provisões para passivos ambientais
- Perdas estimadas em ativos
- Perdas estimadas em estoques
- Passivo atuarial (Plano de previdência e saúde)
- Provisão para consumos e serviços
- Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
- Provisão A.R.O
- Combinação negócios mineração
- Variações Cambiais não realizadas
- Provisão covenants
- Amortização de ágio fiscal
- Ajuste a valor presente (1)
- Outras
Passivo Não Circulante

388.843
(20.164)
(3.597)
(22.862)
(31.291)
3.098
(10.532)
(774)
(11.719)
308.820
3.778
(8.195)
171.822
23.189
(12.730)
388.843

Movimentação
Resultado
Abrangente

Saldo Final

Resultado

31/12/2019

45.290
(2.535)
(9.240)
(613)
14.584
425
(1)
(2.750)
(7.472)
(2.225)
8.195
57.274
(5.079)
(5.273)
45.290

433.485
(22.699)
(12.837)
(23.475)
(16.707)
2.450
(10.107)
(775)
(14.469)
301.348
1.553
229.096
18.110
(18.003)
433.485

(648)
(648)
(648)

1. Ajuste a valor presente reconhecido no acordo para revisar os volumes do Plano Anual de Transporte (PAT) com a MRS.

17. TRIBUTOS PARCELADOS
A posição dos débitos do REFIS e demais parcelamentos, registrados em tributos parcelados no passivo circulante e não
circulante, conforme Nota 14 e 15, estão demonstrados a seguir:
Consolidado e Controladora
Não
Total
Total
Circulante
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2018
2.073
17.122
19.195
1.995
18.437
20.432
REFIS Federal Lei 11.941/09 (1)
6.481
48.306
54.787
6.240
52.661
58.901
REFIS Federal Lei 12.865/13 (2)
8.554
65.428
73.982
8.235
71.098
79.333
1. Débitos relativos ao programa de parcelamento introduzido pela Lei 11.941/2009, em razão da reabertura dos prazos para adesão trazida pelas Leis nº
12.865/13 e 12.996/14.
2. Débitos decorrente do parcelamento fiscal instituído pelo artigo 40 da Lei nº 12.865/13 de débitos de IRPJ e da CSLL incidentes sobre os lucros das
controladas situadas no exterior nos anos calendários de 2009 a 2012, decorrente da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001.
Circulante

Não Circulante
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
18. PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTAS, CÍVEIS, AMBIENTAIS E DEPÓSITO JUDICIAL
Estão sendo discutidas nas esferas competentes, ações e reclamações de diversas naturezas. O detalhamento dos
valores provisionados e respectivos depósitos judiciais relacionados a essas ações são apresentados a seguir:
Consolidado e controladora
Depósitos
Judiciais (*)
31/12/2019
32.214
9.277
1.470
42.961
42.961

Passivo
Provisionado
31/12/2019
1.939
47.343
10.535
6.941
66.758
4.080
62.678
66.758

Fiscal
Trabalhistas
Cíveis
Ambientais
Circulante
Não circulante
Total

42.961

Passivo
Provisionado
31/12/2018
1.874
44.207
9.863
3.359
59.303
6.965
52.338
59.303

Depósitos
Judiciais (*)
31/12/2018
27.618
5.714
33.332
33.332
33.332

(*) Os depósitos judiciais estão alocados em nosso balanço patrimonial na rubrica “Outros - Ativo circulante”- vide nota 7.

A movimentação das provisões trabalhistas, cíveis e ambientais no período findo em 31 de dezembro de 2019 pode ser
assim demonstrada:

Natureza
Fiscal
Trabalhista
Cível
Ambiental
Total

31/12/2018
1.874
44.207
9.863
3.359
59.303

Adição

Atualização
Líquida

1.939
8.001
209
2.827
12.976

14.964
989
776
16.729

Consolidado e Controladora
Utilização
líquida de
31/12/2019
reversão
(1.874)
1.939
(19.829)
47.343
(526)
10.535
(21)
6.941
(22.250)
66.758

As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais foram estimadas pela Administração
consubstanciadas significativamente na avaliação de assessores jurídicos, sendo registradas apenas as causas que se
classificam como risco de perda provável.
Adicionalmente, a Companhia tem outros processos classificados pelos assessores jurídicos como de perda possível, os
quais, em 31 de dezembro de 2019, somavam R$6.597.872 (R$5.365.711 em 31 de dezembro de 2018), sendo
R$295.908 em processos trabalhistas (R$285.416 em 31 de dezembro de 2018), R$38.760 em processos cíveis (R$
R$38.756 em 31 de dezembro de 2018), R$6.222.132 em processos fiscais (R$5.007.643 em 31 de dezembro de 2018)
e R$41.072 em processos ambientais (R$33.895 em 31 de dezembro de 2018).
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A seguir, uma breve descrição dos processos fiscais mais relevantes, com avaliação de perda possível:
Principais processos
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM)- IRPJ/CSLL- Glosa das deduções do
ágio gerado na incoporação reversa da Big Jump pela Namisa.

31/12/2019

31/12/2018

3.867.663

3.722.888

Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - IRPJ/CSLL - Lucros auferidos no
exterior ano 2008.

374.543

362.346

CFEM - Cobranças administrativas por suposto não recolhimento de CFEM em razão
de divergências sobre a base de cálculo.

947.506

239.627

Auto de Infração - IRRF - Ganho de Capital dos vendedores da empresa CFM
situados no exterior.

254.849

243.007

Outros processos fiscais (impostos federais, estaduais e municipais).

777.571

439.775

6.222.132

5.007.643

Total

19. PROVISÕES PARA PASSIVOS AMBIENTAIS E DESATIVAÇÃO
O saldo das provisões para passivos ambientais e desativação de ativos pode ser assim demonstrado:
Consolidado e Controladora
31/12/2019
Passivo Ambiental
Desativação de ativos

28.328
302.232
330.560

31/12/2018
6.985
63.346
70.331

19.a) Passivos Ambientais
Em 31 de dezembro de 2019 é mantida provisão para aplicação em gastos relativos a serviços para investigação e
recuperação ambiental de potenciais áreas contaminadas, degradadas e em processo de exploração de responsabilidade
da Companhia no Estados de Minas Gerais. As estimativas de gastos são revistas periodicamente ajustando-se, sempre
que necessário, os valores já contabilizados. Estas são as melhores estimativas da Administração considerando os
estudos e projetos de recuperação ambiental. Estas provisões são registradas na conta de outras despesas operacionais.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e dos
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
outras despesas operacionais.
Alguns passivos ambientais contingentes são monitorados pela área ambiental e não foram provisionados porque suas
características não atendem os critérios de reconhecimento presentes no IAS 37/CPC 25.
19.b) Desativação de Ativos
Em 2019 a Companhia decidiu antecipar a descontinuidade das barragens utilizadas em suas atividades de mineração e,
consequentemente, o fluxo de gastos para desativação das barragens foram antecipados em relação ao planejamento
inicial considerando o último estudo. Com isso, o saldo de provisão para desativação de ativos montou a R$302.232 em
31 de dezembro de 2019 ( R$63.346 em 31 de dezembro de 2018).
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.a) Capital social integralizado
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e realizado, é de R$6.103.872, dividido em 181.001.902 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
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20.b) Capital social autorizado
O estatuto social da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018 define que o capital social pode ser elevado a até
300.000.000 de ações ordinárias, por decisão do Conselho de Administração.
20.c) Reserva de capital
A reserva de capital no montante de R$141.723 refere-se ao excedente entre o valor efetivamente integralizado pela CSN
no montante de R$156.723 e o valor destinado ao capital social o valor de R$15.000.
20.d) Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite
de 20% do capital social.
20.e) Composição Acionária
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a composição acionária era a seguinte:
Quantidade de
ações
Ordinárias
Companhia Siderurgica Nacional
Japão Brasil Minério de Ferro Participações
Pohang Iron and Steel Company
China Steel Corporation

%

158.419.480 87,52370%
18.178.466 10,04320%
3.658.394

2,02120%

745.562 0,41190%
181.001.902 100,0000%

20.f) Dividendos
De acordo com o estatuto social da Companhia e o Acordo de Acionistas, do lucro líquido do exercício ajustado de acordo
com o art. 202 da Lei 6.404, serão devidos dividendos calculados conforme a seguir:
x
x
x

x

Dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos
acionistas;
Dividendo adicional equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos acionistas,
subtraindo-se os valores que forem retidos com base em orçamento de capital;
O saldo que não for retido com base em orçamento de capital deverá ser alocado a uma reserva estatutária
para operações, projetos e/ou investimentos (“Reserva de Investimentos”), exceto se de outra forma for
aprovado pela assembleia geral, sendo certo que (i) o valor destinado para a Reserva de Investimentos não
poderá exceder 50% do Lucro Líquido Ajustado; e (ii) a Reserva de Investimentos não poderá exceder 100%
do capital social da Companhia;
Qualquer valor não alocado conforme previsto acima será distribuído aos acionistas como dividendos ou juros
sobre o capital próprio adicionais.

Em 31 de Janeiro de 2018 a Companhia aprovou, na Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de dividendos
adicionais relacionados aos resultados de 2016 no montante de R$ 157.426 mil (R$ 0,869745 por ação). Adicionalmente
em 28 de junho de 2018 a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Ordinária, a distribuição de dividendos adicionais
relacionados aos resultados de 2017 208.283 mil (R$ 1,150725 por ação)
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A Companhia aprovou em reuniões do Conselho de Administração durante do exercício corrente, a distribuição de
dividendos intermediários com base nos lucros acumulados nos últimos anos, dividendos intermediários com base nos
lucros do exercício corrente e o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme abaixo:
Controladora

01 de Abril de 2019
24 de Maio de 2019

Lucros acum ulados
nos últim os anos
756.558
1.018.000

18 de Julho de 2019

839.120

Lucros do exercicio
corrente

Juros de capital
proprio

R$ 4,178383861
R$ 5,624250291

12 de Setembro de 2019

837.959

12 de Setembro de 2019
04 de Novembro de 2019

388.041
366.895

04 de Novembro de 2019
19 de Dezembro de 2019
Montante distribuído em 2019

Valor por ação

133.105
300.000
3.280.573

837.959

R$

4,635973380

R$

4,629558382

R$

2,143851104

R$

2,027021658

R$

0,735380253

R$

0,001657441

521.146

A Companhia propôs a destinação dos lucros que será deliberada em Assembleia Geral Ordinária. O quadro a seguir
demonstra os valores da proposta:

Lucro líquido do exercício
Reserva Legal
Reserva de Investimento
Dividendos antecipados e JCP
Dividendos adicionais propostos

31/12/2019
3.664.263

31/12/2018
1.061.837

(183.213)
(1.740.525)
(1.359.105)
(381.420)

(53.093)
(252.186)
(756.558)

20.g) Lucro por ação
O lucro (prejuízo) por ação básica foi calculado com base no resultado atribuível aos acionistas controladores dividido
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia não possui ações
em tesouraria. O lucro por ação foi calculado conforme demonstrativo abaixo:

31/12/2019
Ações
ordinárias
3.664.263
181.002
20,2443

Lucro líquido do exercício
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro por ação básico e diluído

Controladora
31/12/2018
Ações
ordinárias
1.061.837
181.002
5,8664

20.h) Outros resultados abrangentes e ajustes de avaliação patrimonial
Os Outros Resultados Abrangentes consistem-se basicamente ajustes atuariais no benefício pós-emprego que não
transitam pelo resultado do exercício.
Os ajustes de avaliação patrimonial decorrem de combinação de negócio e transação de capital ocorridas em novembro
de 2015 e julho de 2017, respectivamente.
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21. RECEITA OPERACIONAL LIQUÍDA
A seguir é apresentada uma conciliação das receitas brutas com as receitas líquidas apresentadas na demonstração do
resultado do exercício.
31/12/2019
Receita Bruta
Mercado interno
Mercado externo
Provisão de ajuste de preço aplicavel ao contrato de venda
Deduções
Impostos incidentes sobre vendas
Abatimentos
Receita Líquida

Consolidado
31/12/2018

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

1.102.667
10.461.361
103.453
11.667.481

1.162.423
6.359.276
(55.181)
7.466.518

1.102.667
10.461.361
103.453
11.667.481

1.162.423
6.359.357
(54.807)
7.466.973

(211.535)
(211.535)
11.455.946

(220.083)
(13.352)
(233.435)
7.233.083

(211.535)
(211.535)
11.455.946

(220.083)
(13.352)
(233.435)
7.233.538

22. DESPESAS POR NATUREZA

Frete /Seguro maritimo
Mão de obra
Manutenção (Serviços e Materiais)
Depreciação, Amortização e Exaustão
Serviços de Terceiros (Inclusive Concessionárias)
Material de terceiros
Suprimentos
Impostos e taxas
Frete ferroviario
Arrendamento Portuário
Demurrage/Dispatch
Comparilhamento de despesas
Outros
Total por natureza

31/12/2019
(1.464.369)
(811.639)
(505.690)
(468.210)
(462.286)
(1.109.059)
(292.862)
(497.520)
(65.730)
(183.747)
(42.028)
(98.386)
(22.602)
(6.024.128)

Consolidado
31/12/2018
(1.294.977)
(759.998)
(426.981)
(360.147)
(352.781)
(895.141)
(242.419)
(305.589)
(67.537)
(134.650)
(30.704)
(69.950)
(29.918)
(4.970.792)

31/12/2019
(1.464.001)
(823.341)
(514.260)
(468.164)
(468.472)
(1.109.059)
(297.940)
(505.959)
(65.730)
(183.747)
(41.490)
(98.386)
(19.768)
(6.060.317)

Controladora
31/12/2018
(1.293.895)
(773.697)
(433.175)
(360.062)
(356.939)
(895.141)
(245.936)
(310.022)
(67.537)
(134.650)
(30.071)
(69.950)
(26.506)
(4.997.581)

Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total por alocação

(4.364.471)
(1.506.414)
(153.243)
(6.024.128)

(3.522.221)
(1.325.676)
(122.895)
(4.970.792)

(4.405.118)
(1.505.508)
(149.691)
(6.060.317)

(3.550.471)
(1.323.960)
(123.150)
(4.997.581)

As adições da depreciação, amortização e exaustão do exercício foram distribuídas conforme abaixo.

Custo de Produção (1)
Despesa Vendas
Despesa Gerais e Administrativas
Outras operacionais ( * )

31/12/2019
468.157
7
46
468.210
29.025
497.235

Consolidado
31/12/2018
360.061
54
32
360.147
42.079
402.226

31/12/2019
468.157
7
468.164
29.025
497.189

Controladora
31/12/2018
360.061
1
360.062
42.079
402.141

(*) Refere-se principalmente a depreciação e amortização de ativos paralisados, vide nota 23.
(1) No custo de produção, estão inclusos os créditos de PIS e COFINS sobre os contratos de Arrendamento no montante de R$1.185 no consolidado e a
controladora em 31 de dezembro de 2019, em linha com as diretrizes dispostas no Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 02/2019.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
23. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Consolidado
31/12/2018

31/12/2019
Outras receitas operacionais
Utilização de fundo de reversão CBS
Reembolso de sinistros (1)
Despesa plano de pensão (Nota 25.c)
Outras receitas
Outras despesas operacionais
Impostos e contribuições
Provisão para perda depósito judicial trabalhista
Provisão de passivo ambiental
Reversão/(provisão) previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais
líquidas das reversões (Nota 18b)
Contingências previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais realizadas
Perdas estimadas e baixa de ativos (Nota 9)
Perdas com estoques de sobressalentes
Despesas com estudos e engenharia de projetos
Sinistros
Depreciação de equipamentos paralizados (Nota 22)
Multa contratual - revisão do "PAT"- MRS
Perdas com inventarios produtos acabado
Manutenção equipamentos paralizado
Doações incentivadas
Outras despesas
Outras receitas e (despesas) operacionais líquidas

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

5.770
40.335
1.142
2.851
50.098

6.203
22.500
1.268
2.322
32.293

5.770
40.335
1.142
2.813
50.060

6.203
22.500
1.268
2.322
32.293

(24.085)
(6.672)
(48.416)

(9.103)
(2.366)
(48)

(23.963)
(6.672)
(48.416)

(9.035)
(2.366)
(48)

(7.474)
(8.481)
(14.710)
(4.331)
(2.584)
976
(29.025)
(38.321)
(3.817)
(29.499)
(17.361)
(233.800)
(183.702)

4.739
(7.112)
(1.835)
(1.299)
(3.053)
(3.086)
(42.079)
(104.086)
(34.227)
(9.376)
(17.014)
(33.192)
(263.137)
(230.844)

(7.474)
(8.481)
(14.710)
(4.331)
(2.584)
976
(29.025)
(38.321)
(3.817)
(29.499)
(16.308)
(232.625)
(182.565)

4.739
(7.112)
(1.835)
(1.299)
(3.053)
(3.086)
(42.079)
(104.086)
(34.227)
(9.376)
(17.014)
(32.806)
(262.683)
(230.390)

1. Refere-se à indenização parcial do sinistro de colapso da Empilhadeira-Recuperadora nº 01, ocorrido em 15 abril de 2017, no Terminal de Cargas do
Porto de Sepetiba.

24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Consolidado

Controladora

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

(101.447)
(116.813)

(122.516)
-

(101.447)
(116.813)

(122.516)
-

Despesas financeiras:
Empréstimos e financiamentos
Juros sobre adiantamento de clientes
Partes relacionadas (Nota 11.b)

(20.922)

(276.092)

(20.922)

(276.092)

Juros Capitalizados (Nota 9)

89.228

54.929

89.228

54.929

Juros, multas e moras fiscais

(5.214)

(5.798)

(5.214)

(5.798)

Outras despesas financeiras

(21.159)

(49.513)

(21.138)

(43.065)

(176.327)

(398.990)

(176.306)

(392.542)

Receitas financeiras:
Partes relacionadas (Nota 11.b)
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Outros rendimentos

Variações monetárias líquidas
Variações cambiais líquidas

2.063

2.749

2.063

2.749

26.104
2.640

29.393
11.152

24.163
2.640

27.741
11.151

30.807

43.294

28.866

41.641

(9.712)

(9.751)

(1.620)

(168.485)
(169.184)

43.568
33.817

(174.075)
(175.695)

(108.113)

(524.880)

(113.623)

(526.596)

Variações monetárias e cambiais líquidas
Resultado financeiro líquido

(699)

47.119
37.407
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
25. BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
A Companhia é patrocinadora em conjunto com seu acionista controlador em planos de pensão concedidos para os
funcionários. Os planos são administrados pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (“CBS”), um fundo de pensão
privado e sem fins lucrativos, estabelecido em julho de 1960, que possui como seus membros funcionários (e exfuncionários) da controladora e de algumas empresas do grupo que se uniram ao fundo por meio de convênio de adesão,
além dos próprios funcionários da CBS. A Diretoria Executiva da CBS é formada por um presidente e dois diretores, todos
indicados pela CSN, principal patrocinador da CBS. O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação
superior da CBS, composto pelo presidente e dez membros, seis deles escolhidos pela CSN, principal patrocinadora da
CBS, e quatro deles eleitos pelos participantes.
25.a) Descrição dos planos de pensão
Plano Misto de Benefício Suplementar
Iniciado em 27 de dezembro de 1995, é um plano de contribuição variável. Além do benefício programado de
aposentadoria é previsto o pagamento de benefícios de risco (pensão em atividade, invalidez e auxílio doença/auxílio
acidente). Neste plano, o benefício de aposentadoria é calculado com base no que foi acumulado pelas contribuições
mensais dos participantes e dos patrocinadores, bem como na opção de cada participante pela forma de recebimento do
mesmo, que pode ser vitalícia (com ou sem continuidade de pensão por morte) ou por um percentual aplicado sobre o
saldo do fundo gerador de benefício (perda por prazo indeterminado). Depois de concedida a aposentadoria, o plano
passa a ter a característica de um plano benefício definido, caso o participante tenha optado pelo recebimento do seu
benefício sob a forma de renda mensal vitalícia. Este plano foi desativado em 16 de setembro de 2013, quando entrou
em vigor o plano CBSPrev.
Plano CBSPREV
Em 16 de setembro de 2013, teve início o novo plano de previdência CBSPrev, que é um plano de contribuição definida.
Neste plano o benefício da aposentadoria é determinado com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais
dos participantes e dos patrocinadores. A opção de cada participante pela forma de recebimento do mesmo pode ser: (a)
receber uma parte à vista (até 25%) e o saldo remanescente, através de renda mensal por um percentual aplicado sobre
o fundo gerador de benefício, não sendo aplicável aos benefícios de pensão por morte, (b) receber somente por renda
mensal por um percentual aplicado sobre o fundo gerador de benefício.
Plano CBSPREV Namisa
É um plano de Contribuição Definida com benefícios de riscos durante a atividade (projeção dos saldos em caso de
invalidez ou morte e auxílio-doença/auxílio-acidente). Está em funcionamento desde 06 de janeiro de 2012, quando foi
criado para atender exclusivamente aos colaboradores da Nacional Minérios S/A. Após a reorganização societária,
ocorrida em 2016, outras Patrocinadoras aderiram a esse Plano, entre elas, a CSN Mineração.
Nesse plano, todos os benefícios oferecidos são calculados com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais
dos participantes e dos patrocinadores, e são pagos através de um percentual aplicado sobre o saldo do fundo gerador
de benefício.
O Plano CBSPREV Namisa está fechado para entrada de novos participantes, desde 2017.
25.b) Política de investimento
A política de investimento estabelece os princípios e as diretrizes que devem reger os investimentos de recursos confiados
à Companhia, com o objetivo de promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio
entre os ativos e passivos do plano, com base no estudo de ALM (“Asset Liability Management”), que leva em
consideração os benefícios dos participantes e assistidos de cada plano.
O plano de investimento é revisado anualmente e aprovado pelo Conselho Deliberativo, considerando um horizonte de
cinco anos, conforme estabelece a Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº 7, de
dezembro de 2003. Os limites e critérios de investimento estabelecidos na política baseiam-se na Resolução nº 4.661/18,
publicada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
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25.c) Benefícios concedidos e a conceder no Plano Misto de Benefício Suplementar
A conciliação dos ativos e passivos dos benefícios a empregados é apresentada a seguir:
31/12/2019 31/12/2018
5.952
6.941
(20.544)
(22.742)
(14.592)
(15.801)
113
418
(14.479)
(15.383)
(14.479)
(15.383)
(14.479)
(15.383)

Valor presente da obrigação de benefício definido
Valor justo dos ativos do plano
Déficit/(Superávit)
Restrição ao ativo atuarial devido a limitação de recuperação
Passivo / (Ativo) líquido
Passivos
Ativos
Passivo/ (Ativo) Líquido reconhecido no Balanço patrimonial

O valor reconhecido na demonstração do resultado em “Outras despesas operacionais, líquidas” foi uma receita de R$
1.142 em 31 de dezembro de 2019 (receita de R$ 1.268 em 31 de dezembro de 2018), decorrente do cálculo atuarial.
Em 31 de dezembro de 2019, em outros resultados abrangentes, foi reconhecido uma perda atuarial de R$ 1.907 (R$
2.172 em 31 de dezembro de 2018).
A perda ou o ganho atuarial são decorrentes de flutuação nos investimentos que compõem a carteira de ativos do plano.
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:
Método atuarial de f inanc iamento
Moeda f unc ional
Contabiliz aç ão dos ativ os do plano
Tax a de des c onto nominal
Tax a de inf laç ão
Tax a de aumento nominal do s alário
Tax a de aumento nominal do benef íc io
Tax a de retorno dos inv es timentos
Tábua de mortalidade geral
Tábua de entrada em inv alidez
Tábua de mortalidade de inv álidos
Tábua de rotativ idade
Idade de apos entadoria

Compos iç ão f amiliar dos partic ipantes em ativ idade

31/12/2019
Crédito Unitário Projetado
Real (R$)
V alor de merc ado
6,98%
3,61%
4,65%
3,61%
6,98%
A T-2000 s uav iz ada em 10% s egregada
por s ex o.

31/12/2018
Crédito Unitário Projetado
Real (R$)
V alor de merc ado
9,69%
4,75%
5,80%
4,75%
9,69%
A T Segregada por s ex o (s uav iz ada
em 10% ).

Prudential (Ferr. A pos ent.)

Prudential (Ferr. A pos ent.)

Winklev os s - 1%
5% ao ano
100% na primeira data na qual s e torna
elegív el a um benef íc io de apos entadoria
programada pelo plano

Winklev os s - 1%
5% ao ano
100% na primeira data na qual s e torna
elegív el a um benef íc io de apos entadoria
programada pelo plano

95% es tarão c as ados à époc a da
apos entadoria, s endo a es pos a 4 anos
mais jov em que o marido

95% es tarão c as ados à époc a da
apos entadoria, s endo a es pos a 4 anos
mais jov em que o marido

Seguem os pagamentos de benefícios esperados para os exercícios futuros para os planos de pensão:
Pagam ento de benefícios esperados

2019

2018

Ano 1

607

429

Ano 2

628

468

Ano 3

651

510

Ano 4

672

553

Ano 5

689

592

3.564

3.535

6.811

6.087

Próximos 5 anos
Total de pagam ento esperados

52

377

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
26. COMPROMISSOS
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía contratos com cláusulas de “take-or-pay”, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Pagam entos no
período
Natureza do serviço

Transporte de minério de ferro, carvão, coque e outros
produtos de mineração.
Prestação de serviço de desestiva de minérios no porto de
Itaguaí
total

2022 Após 2022

2018

2019

2020

2021

796.426

749.461

791.509

876.980

907.402

6.801

7.043

4.194

-

-

803.227

756.504

795.704

876.980

907.402

3.553.990
3.553.990

Total
6.129.881
4.194
6.134.076

27. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como mineração. A Companhia está organizada, e tem
o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais, gerenciais e
administrativos.
As vendas por área geográfica estão demonstradas abaixo:

31/12/2019
7.625.183
2.478.016
461.615

Asia
Europa
Oriente Médio
Mercado interno

891.132
11.455.946

%
67%
22%
4%
8%

Consolidado
31/12/2018
%
5.365.128
74%
555.160
8%
383.806
5%
928.989

13%

7.233.083

28. SEGUROS
Visando a adequada mitigação dos riscos e face à natureza de suas operações, a Companhia contrata vários tipos
diferentes de apólice de seguros. As apólices são contratadas em linha com a política de Gestão de Riscos e são similares
aos seguros contratados por outras empresas do mesmo ramo de atuação da CSN Mineração. As coberturas destas
apólices incluem: Transporte Nacional, Transporte Internacional, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, Saúde, Frota de
Veículos, D&O (Seguro de Responsabilidade Civil Administradores), Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia,
Crédito à Exportação, Seguro Garantia e Responsabilidade Civil Operador Portuário.
Os seguros da Companhia são contratados em conjunto com os seguros do acionista controlador CSN.
Em 2019, após negociação com seguradoras e resseguradores no Brasil e no exterior, foi emitida apólice de Seguro para
contratação de apólice de Risco Operacional de Danos Materiais e Lucros Cessantes, com vigência de 31 de março de
2019 a 31 de junho de 2020. Nos termos da apólice, o Limite Máximo de Indenização é de US$100 milhões para locais
com atividade de Mineração, combinado para Danos Materiais e Lucros Cessantes. Nos termos da apólice, a Companhia
assume uma franquia de USD 385 milhões para danos materiais e 45 dias para lucros cessantes.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações
financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
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29. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA
A tabela a seguir apresenta as informações adicionais sobre transações relacionadas à demonstração dos fluxos de caixa:
Consolidado e controladora
31/12/2019
31/12/2018
Adoção inicial CPC 06 - Direito de uso (Nota 15.a)
Remensuração do Direito de Uso (Nota 15.a)
Aquisição de imobilizado sem efeito caixa

32.861
63.900
100.661
197.422

1.896
1.896

Em 2019 ocorreu aquisição de imobilizado por meio de empréstimo no montante de R$100.661, líquida de impostos a
recuperar de R$22.563.
30. EVENTOS SUBSEQUENTES

COVID-19
Em dezembro de 2019, os primeiros casos da Covid-19 começaram a aparecer em diversos países no mundo e em março
de 2020 a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia do vírus. Desde o início da pandemia, a Companhia
tem adotado diversas medidas de precaução em todas as suas áreas para reduzir a exposição de seus colaboradores e
garantir a continuidade de seus negócios. A pandemia causou diversos efeitos nos mercados globais e, a partir da última
semana de março de 2020, as atividades econômicas também no Brasil foram reduzidas drasticamente, impondo
restrições e medidas de distanciamento social a fim de reduzir a circulação do vírus. O orçamento de investimentos da
Companhia para 2020 foi reduzido considerando os potenciais efeitos adversos da desaceleração econômica global,
tendo sido priorizada a execução de projetos de investimentos correntes fundamentais para a manutenção das condições
de capacidade operacional, meio-ambiente e segurança. A Companhia avaliou eventuais efeitos que tenham relação com
a continuidade dos negócios e suas estimativas contábeis e considerou não haver riscos de continuidade nem de
necessidade de ajustes de estimativas contábeis que pudessem produzir efeitos significativos nos negócios da
Companhia e consequentemente em sua posição patrimonial e financeira. A Companhia não sofreu e não espera sofrer
impactos significativos em seus negócios decorrentes dessa pandemia nos negócios, nem em sua posição financeira e
resultados. A Companhia mantém todas as suas previsões de produção e vendas de médio e longo prazos.

x

Julho/ 2020

Em julho de 2020 a Companhia contratou hedge de minério de ferro com trava do índice PLATTS para uma quantidade
limitada de minério em 2,9 milhões de toneladas com embarques compreendidos entre agosto e novembro de 2020. Em
virtude da recente alta do índice PLATTS, até 31 de agosto de 2020 a Companhia acumulava perdas não realizadas de
R$247 milhões, das quais R$32 milhões foram realizadas e liquidadas em 2 de setembro de 2020.
Em 16 de julho de 2020, foi aprovada a distribuição de dividendos do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2019 no montante R$2.439 milhões, dos quais R$1.359 milhões foram pagos a título de antecipação de dividendos no
decorrer do ano de 2019 e R$1.080 milhões foram pagos no dia 17 de julho de 2020.
Em 16 de julho de 2020, a Companhia concluiu as negociações para um contrato de fornecimento de longo prazo de
minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento em dinheiro no valor de
US$115 milhões referente a um contrato de fornecimento de aproximadamente 4 milhões de toneladas de minério de
ferro, a ser executado num prazo de cinco anos, cujo recebimento antecipado ocorreu em 28 de agosto de 2020.
x

Outubro/ 2020

Em 15 de outubro de 2020, a Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de
dividendos no montante R$1.300 milhões a serem pagos até 31 de outubro de 2020.
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Declaração dos Diretores Executivos sobre as Demonstrações Financeiras

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A, declaramos, nos termos do Art. 25, parágrafo
1º, item VI, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.
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Declaração dos Diretores Executivos sobre o Relatório dos Auditores Independentes

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A., declaramos, nos termos do Art. 25,
parágrafo 1º, item V, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes relativo às
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2019.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

1-

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Como já esperávamos, 2018 foi mais um ano desafiador para o Brasil, com uma lenta retomada econômica e índices de
desemprego ainda elevados. É verdade que as perspectivas econômicas eram positivas há pouco mais de um ano, mas logo no
primeiro semestre o País foi surpreendido pela greve geral dos caminhoneiros. A paralisação, que se estendeu por dez dias,
impactou o abastecimento de itens básicos à população e afetou todos os setores da economia.
Em meio a esse cenário adverso, coube à CSN Mineração fazer ainda mais – e o resultado foi positivo. A companhia encerrou o
ano com uma produção total de 35,2 milhões de toneladas de minério de ferro e avançou com a estratégia de uso da planta de
filtragem de rejeitos, proporcionando menor dependência da utilização das barragens, processo que foi concluído no ano de 2019.
Aqueles acontecimentos apontaram para um momento de incertezas na área de Mineração, mas seguimos determinados e
motivados na busca pela produtividade, eficiência e segurança, com a intensificação do uso de novas tecnologias, como o caso do
processamento de minério a seco, permitindo-nos trilhar sempre o caminho da excelência.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração
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2-

A EMPRESA

A CSN Mineração apresentou um incremento de 7% nas vendas em 2018, comparado com o ano anterior. Do lado da produção
total, a empresa encerrou o ano com 35,2 milhões de toneladas e um dos custos de produção mais baixos do setor.

3- PERSPECTIVAS, ESTRATÉGIAS e INVESTIMENTOS
Em 2018 a CSN comercializou cerca de 35,2 milhões de toneladas de minério de ferro, sendo que 5,2 milhões de toneladas tiveram
como destino a Usina Presidente Vargas, da sua controladora CSN. O TECAR, terminal portuário operado pela CSN Mineração
S.A., localizado no Porto de Itaguaí, por sua vez, embarcou cerca de 30 milhões de toneladas de minério de ferro em 2018.
A CSN Mineração possui diretamente 18,63% do capital da MRS, que opera a antiga Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal
S.A (RFFSA), no eixo Rio de Janeiro – São Paulo - Belo Horizonte.
O principal segmento de atuação da MRS é o de clientes chamados heavy haul (cargas de minério, carvão e coque), tendo
transportado cerca de 119 milhões de toneladas em 2018, equivalente a 68,2% do total transportado pela Companhia.
No setor de contêineres a MRS manteve sua posição entre os maiores transportadores do setor ferroviário nacional,
transportando 1,98 milhão de contêineres em 2018, ante o volume transportado de 1,84 milhão de contêineres em 2017 e de 1,78
milhão em 2016.
Os serviços de transporte ferroviário prestados pela MRS são fundamentais para o abastecimento de matérias-primas e
escoamento de produtos finais. A totalidade do minério de ferro vendido pela CSN Mineração é transportada pela MRS, seja
diretamente para a controladora CSN, seja para o terminal portuário TECAR, por onde são realizados os embarques das
exportações.

4-

EVENTOS SOCIETÁRIOS RELEVANTES

Em 2018 não ocorreu nenhum evento ou operação societária relevante, nos termos da legislação em vigor.
5- GOVERNANÇA CORPORATIVA
Relações com Investidores
A CSN continua ampliando seus canais de comunicação, visando aumentar a sua transparência e exposição, bem como das demais
companhias que compõem o Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração, por meio de novas coberturas de instituições
financeiras e participações em eventos e conferências.
Capital Social
O capital social da CSN Mineração é dividido em 181.001.902 ações ordinárias e escriturais, sem valor nominal, sendo que cada
ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

CSN Mineração - Composição do Capital Social em 31/12/2018 (%)
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(1) Grupo Controlador
(2) Consórcio Asiático formado pelas empresas Itochu, JFE Steel, Kobe Steel e Nisshin

Assembleia Geral de Acionistas
Uma vez por ano, conforme estabelece a legislação, os acionistas reúnem-se em Assembleia Geral para deliberar sobre as contas
apresentadas pelos administradores, as demonstrações financeiras, a destinação do resultado do exercício, eventual distribuição
de dividendos, sendo que a cada dois anos, também deliberam sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração. A
Assembleia Geral também ocorre extraordinariamente, sempre que necessário, para deliberar sobre matérias que não são de sua
competência ordinária.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por até onze membros, que se reúnem ordinariamente nas datas previstas em calendário
anual, pelo menos uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário. O mandato dos Conselheiros é de
dois anos, com possibilidade de reeleição. Atualmente o Conselho de Administração é composto por cinco membros. O Conselho
de Administração deve, entre outras atribuições, definir e acompanhar as políticas e estratégias da Companhia, acompanhar os
atos da Diretoria Executiva e decidir sobre assuntos relevantes envolvendo os negócios e operações da CSN. É responsável pela
eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva, podendo também, se necessário, criar comitês especiais para seu
assessoramento.
Diretoria Executiva
Atualmente composta por cinco Diretores Executivos, sendo um deles o Diretor Presidente, a Diretoria Executiva, observadas as
diretrizes e deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, possui os poderes de administração e gestão dos
negócios sociais da Companhia. Os membros da Diretoria Executiva se reúnem sempre que convocados pelo Diretor Presidente
ou por dois Diretores Executivos, ficando a cargo de cada Diretor Executivo a condução das operações pertinentes à sua área de
atuação. O mandato dos Diretores Executivos é de dois anos, permitida a reeleição.
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Auditoria Interna
O Grupo Econômico CSN dispõe de uma Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance, com atuação independente dentro da
organização, vinculada ao conselho de administração da Companhia, conforme Art.19, VIII do estatuto social. As atividades dessa
diretoria abrangem todas as companhias do Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração.
A equipe da auditoria interna possui metodologia e ferramentas próprias para exercer suas atividades, essas alinhadas às melhores
práticas de mercado e adota uma abordagem sistemática e disciplinada, atuando de forma objetiva e independente na condução
de seus trabalhos, para avaliação da efetividade dos controles e consequente melhoria dos processos de gerenciamento de risco,
controle e governança, bem como de prevenção a fraudes, reportando o seu resultado ao conselho de administração, por meio do
Comitê de Auditoria.
Auditores independentes
Os auditores independentes, Grant Thornton Auditores Independentes, que em 2018 prestaram serviços à CSN Mineração e suas
controladas, foram contratados para emitir relatório de revisão limitada sobre as informações financeiras trimestrais e opinião sobre
as demonstrações financeiras anuais da Companhia e serviços adicionais ao exame das demonstrações financeiras. É
entendimento tanto da Companhia quanto de seus auditores independentes que tais serviços não afetam a independência dos
auditores.
Os serviços prestados pelos auditores externos, adicionalmente ao exame das demonstrações financeiras, são previamente
apresentados ao Comitê de Auditoria da controladora CSN para que se conclua, de acordo com a legislação pertinente, se tais
serviços, pela sua natureza, não representam conflito de interesse ou afetam a independência e objetividade dos auditores
independentes. Nos termos da Instrução CVM 480/09, o Conselho de Administração declarou em 15/10/2020 que discutiu, reviu e
concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Lei Sarbanes-Oxley
A Companhia utiliza em sua estrutura de governança corporativa a Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance da controladora
CSN, que tem como uma de suas atribuições, a avaliação dos riscos que possam impactar nas demonstrações financeiras e
definição de controles internos para mitigá-los, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos de negócios. A
Companhia avalia a efetividade da sua estrutura de controles internos, conforme princípios estabelecidos no COSO 2013 e em
atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, sendo que o resultado desta avaliação é reportado à alta administração e ao Comitê de Auditoria
da controladora CSN.
Em 2017, o Grupo Econômico CSN implantou ações para remediação de fraqueza material identificada no ano anterior, e em
avaliação aos controles internos pela administração, em conjunto ao auditor externo, não identificou fraqueza material em 31 de
dezembro de 2017. A Companhia concluiu a avaliação dos controles internos para o exercício 2018, em atendimento à seção 404
da Lei Sarbanes-Oxley, e também não identificou fraqueza material em 31 de dezembro de 2018.

Código de Ética
A Companhia utiliza o código de ética aprovado pelo Conselho de Administração da controladora CSN que contempla princípios
aplicados no cumprimento da Lei Anticorrupção (12.846/13). O código é aplicável a todos funcionários, diretores e conselheiros e
estabelece ainda princípios éticos e responsabilidades para terceiros, considerando fornecedores, prestadores de serviços e
eventuais agentes intermediários e associados. O código é disponibilizado a todos os colaboradores e parceiros de negócios e é
utilizado como declaração compromissos assumidos de conduta. Suas diretrizes são públicas e podem ser encontradas no website
da CSN, no endereço eletrônico (www.csn.com.br).
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A Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance da controladora CSN é responsável pelo Programa de Integridade, que visa garantir
o cumprimento dos padrões de conduta éticos no exercício das atividades e transparência nos negócios. Faz parte deste processo
o treinamento contínuo de colaboradores e também o monitoramento quanto ao cumprimento de leis, regulamentações, políticas e
normas internas.
A Companhia conta ainda com canais de denúncia para relatos de desvios de conduta ou suspeitas. O reporte das denúncias, por
parte de colaboradores, terceiros e público externo pode se dar de maneira anônima ou identificada, mantendo-se o sigilo,
confidencialidade e a garantia de não retaliação. As denúncias são tratadas pela Gerência de Auditoria, subordinada à Diretoria de
Auditoria, Riscos e Compliance e reportadas ao Comitê de Auditoria.

Divulgação de Atos e Fatos Relevantes
O Grupo Econômico CSN tem uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
segundo a qual toda divulgação referente às empresas que compõem o Grupo Econômico, dentre elas a CSN Mineração, deve ser
feita com dados fidedignos, adequados e transparentes, nos prazos previstos e com homogeneidade, conforme estabelecido na
Instrução CVM 358/2002 e na seção 409 – Divulgação em Tempo Real, da Lei Sarbanes-Oxley. A referida política estabelece que
os Atos e Fatos Relevantes da Companhia devem ser veiculados por meio do Portal de Notícias da Folha de São Paulo, em conjunto
com a divulgação nos websites de relações com investidores da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão.
6- INOVAÇÃO
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação do Grupo Econômico CSN destaca-se no desenvolvimento de novos produtos
e novas soluções para o mercado. Isto representa a verdadeira essência da sua atuação, fazendo da inovação o motor do
crescimento econômico das empresas CSN.
Por meio da gestão dos direitos de propriedade intelectual, compreendendo marcas, patentes e projetos industriais, o Grupo
Econômico CSN busca conciliar a adequada proteção da empresa com a possibilidade de realizar alianças estratégicas e parcerias
tecnológicas para estimular a propagação de ambientes de inovação e o desenvolvimento científico/tecnológico da Companhia.

7- PESSOAS
O modelo de Gestão de Pessoas da CSN Mineração resulta da convicção de que o capital humano é seu diferencial competitivo e
é a melhor garantia para se destacar no mercado em que atua. Transformamos conhecimento em uma trajetória de sucesso,
baseada na paixão, dedicação e competência que geram oportunidades, conquistas e reconhecimentos.
A gestão integrada e eficiente de pessoas se fundamenta em cinco pilares: Atrair; Alinhar e Engajar; Avaliar; Desenvolver;
Reconhecer e Recompensar. A CSN Mineração investe nos projetos de desenvolvimento e qualificação profissional, de forma a
contribuir para o crescimento das pessoas e da Organização.
Diante de um ano desafiador, reforçamos a Essência do Grupo Econômico CSN de Fazer bem, Fazer mais e Fazer para sempre,
tornando-a viva em todos os processos, programas e projetos de Gestão de Pessoas.
Para manter uma equipe de alta performance e qualificada, a cada ano são aprimorados os programas para a captação,
desenvolvimento e retenção de talentos em diferentes níveis, e estes são alinhados às nossas diretrizes estratégicas. Nossas
políticas de Recrutamento & Seleção buscam a garantia de não discriminação nos nossos processos seletivos, deixando claro que
a empresa será intolerante com qualquer prática contrária aos nossos valores éticos.
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Realizamos diversas ações visando a disseminação e o desenvolvimento da Essência do Grupo Econômico CSN, tais como: CSN
Flix, onde os colaboradores têm a oportunidade de assistir vídeos curtos e trocar experiências para fortalecer o entendimento das
competências e sua prática nas nossas rotinas de trabalho; Roda de Conversa entre Líderes e Liderados, para maior alinhamento
à cultura CSN; Capacitação de Padrinhos e Orientadores de Estágio para receber os novos colaboradores e estagiários,
respectivamente; Salto Corporativo, abrindo espaço para discussões com nossas colaboradoras sobre o empoderamento da
mulher no mundo dos negócios.
A Organização mantém diversas estratégias para garantir a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do seu público interno.
Uma das iniciativas é o Programa de Avaliação de Performance – Sistema de Avaliação de Performance para todos os
colaboradores das empresas do Grupo Econômico CSN, dentre as quais a CSN Mineração. Os resultados obtidos orientam o Plano
de Desenvolvimento Individual, permitem a identificação de potenciais sucessores para posições de liderança e suportam o
processo de reconhecimento e recompensa.
Com base nestes resultados, realizamos anualmente o Programa Carreira e Sucessão, que tem como objetivo identificar, junto
aos nossos gestores e executivos, colaboradores com potencial para a sucessão das posições de liderança nas empresas do Grupo
Econômico CSN. Os profissionais mapeados têm seu desenvolvimento acelerado por meio de experiências práticas e reais de
aprendizagem, tais como: Workshops de construção de conhecimento (Autoconhecimento; Liderando Pessoas; Comunicação e
Influência; e Planejamento e Execução), Talk Show com Alta Liderança, Grupos de Aprendizagem e apresentação de nossos
Business Cases reais pelos nossos executivos.
Assim garantimos a perenidade da nossa empresa, com segurança na continuidade do nosso modelo de Liderança e Negócio,
além do olhar cuidadoso para a carreira de nossos talentos.
Em 2019, investimos diversas horas em treinamento, com o objetivo de gerar e compartilhar conhecimento, promovendo o
desenvolvimento das competências necessárias para o alcance das metas corporativas e perpetuidade do negócio. O modelo
70/20/10 de aprendizagem foi o direcionador para traçar todas as ações de desenvolvimento da companhia, o que garante sua
efetividade e eficácia.
Uma das nossas principais frentes de ação em Desenvolvimento acontece com os Estagiários. O programa é focado na preparação
dos jovens. Nesse ano ministramos os seguintes módulos: Autoconhecimento; Carreira; Relacionamento e Comunicação; Mercado:
Eficiência, Eficácia e Criatividade. Além disso, a partir do ano de 2018 nossos estagiários foram convidados a desenvolver um
Projeto Aplicativo de forma autônoma, com o acompanhamento de um tutor qualificado em sua área de atuação e da equipe de
Recursos Humanos. Assim garantimos a formação de um profissional com experiência efetiva e visão de negócio.
Nosso modelo visa acelerar o aprendizado, formando talentos que tenham potencial para ocupar cargos efetivos no médio e longo
prazo, em consonância com os interesses de carreira e desenvolvimento do estagiário e as necessidades organizacionais, além
de contribuir para o desenvolvimento do país, por meio da educação e profissionalização.
Ainda pensando na evolução de nosso negócio e dos nossos gestores, demos sequência à Escola de Líderes, que foi implementada
em 2011, com os seguintes módulos: Gestão de Relacionamento e Confiança para Supervisores e Coordenadores, Formação
de Líderes e Sucessores; Execução: Novas Perspectivas para Gerentes e Gestão Estratégica com Foco em Resultados;
Gerindo Mudanças e Transformações Organizacionais para a Alta Gerência.
Vemos na formação e desenvolvimento contínuos dos nossos líderes uma importante oportunidade para impactarmos
positivamente todos nossos colaboradores, construindo um ambiente colaborativo, focado no desenvolvimento das equipes e no
atingimento de resultados excelentes.
O grande marco para 2018 foi a implantação do Programa de Trainee Interno, cujo objetivo é desenvolver e empoderar os
estagiários do Grupo Econômico CSN para gerar impacto positivo na organização e potencializar a retenção de talentos. A seleção
ocorreu com base no grupo de estagiários com formação em Dez/2018, contando com 24 inscritos.
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As etapas de classificação consideravam a apresentação do Projeto Aplicativo para a Alta Administração, onde foi analisada a
aplicabilidade e viabilidade de implantação do Projeto, além do senso de entrega, responsabilidade e conhecimento de cada
estagiário. No final 08 jovens foram selecionados para o programa.
Firmamos parcerias com diversas instituições de ensino para cursos de extensão universitária e idiomas, que oferecem preços
especiais aos nossos colaboradores, fomentando o desenvolvimento dos mesmos.
Mais uma vez reafirmamos que atuamos como donos, escolhendo as melhores estratégias para superar os obstáculos enfrentados
em 2018. Mostramos que estamos juntos trabalhando pela sustentabilidade do negócio.
A CSN Mineração encerrou 2018 com 6.398 colaboradores diretos e 3.384 indiretos, indicando uma taxa de rotatividade de 1%,
uma das mais baixas no setor.
8 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
Os projetos de responsabilidade social do Grupo Econômico CSN têm o objetivo de valorizar o potencial das pessoas e das regiões
onde as suas empresas atuam, buscando parceria com o poder público e com a sociedade civil. Entre 2006 e 2018, o valor investido
pelo Grupo CSN ultrapassou R$206 milhões. Somente em 2018, os investimentos foram de R$27,6 milhões nas áreas de educação,
cultura, esporte e saúde, por meio de iniciativas da Fundação CSN e projetos desenvolvidos por instituições parceiras, apoiadas
por incentivos fiscais.
A Fundação CSN mantém o compromisso da democratização do acesso ao ensino de qualidade e uma de suas escolas técnicas
é o Centro de Educação Tecnológica, em Congonhas/MG. Em 2018 as escolas atenderam a 920 alunos dos quais 441 se
beneficiaram com bolsas de estudos.
O programa Ganhar o Mundo fornece bolsas de estudos no exterior para jovens mulheres com a idade entre 15 e 18 anos. Entre
as selecionadas, uma delas ganhou uma bolsa de estudos integral do Ganhar o Mundo na Barnard College, duas outras
conseguiram bolsas de estudo integrais e mais 11 receberam bolsas parciais em universidades de renome no exterior. A Fundação
CSN possui atuação destacada na formação de jovens aprendizes com o intuito de fomentar o ingresso no mercado de trabalho.
Em 2018, 559 jovens foram capacitados, apresentando um crescimento no número de vagas disponibilizadas de 12% em relação
ao ano passado.
O Projeto Garoto Cidadão, em parceria com as prefeituras municipais, atende crianças e adolescente em situação de
vulnerabilidade social com atividades socioculturais no contraturno escolar, nos municípios de Volta Redonda e Itaguaí, no Rio de
Janeiro, Congonhas e Arcos, em Minas Gerais e Araucária, no Paraná. Os alunos têm aulas de música, teatro, dança, artes visuais,
entre outras atividades como o Projeto de Vida, que prepara o educando para a saída do projeto orientando-os na busca pela
realização de sonhos e concretização de objetivos nos campos pessoal e profissional. Em 2018 proporcionou atividades
socioculturais a 1.500 crianças e adolescentes. As apresentações dos educandos do projeto já fazem parte do calendário cultural
das cidades onde o Garoto Cidadão atua. Ao longo do ano, foram 115 apresentações para um público de 55.800 pessoas.
O Circula Brasil é um caminhão-palco do Garoto Cidadão que rodou por 5 cidades levando apresentações culturais dos educandos
e artistas locais. O Centro Cultural Fundação CSN também fica em Volta Redonda e realizou 138 ações como formações,
ocupações e apresentações culturais para um público de 44 mil pessoas.
A educação está no DNA da Fundação CSN, permeando todas as suas atividades, inclusive aquelas que envolvem a cultura,
esporte e assistência social. Em 2018, mais um passo foi dado no processo de colaboração no desenvolvimento de milhares de
crianças e adolescentes.
9 - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
O Grupo Econômico CSN mantém diversos instrumentos de Gestão Socioambiental e Sustentabilidade visando atuar de forma
propositiva e atendendo aos diversos stakeholders envolvidos nas comunidades e negócios em que atua. A política Ambiental da
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Companhia tem como principais pilares a criação de valores sustentáveis e gestão dos riscos socioambientais; a conformidade, a
otimização e eficiência no uso de recursos naturais e controle dos potenciais impactos. A Companhia possui um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), implantado conforme os requisitos da norma internacional ISO 14001.
Uma das estratégias de sustentabilidade adotada pela controladora CSN é a participação, desde 2012, no Fórum Clima promovido
pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social e participação nos grupos de trabalho do Centro de Estudos em Sustentabilidade
(FGVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), um espaço aberto
de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar,
trabalhando no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão pública e empresarial para a sustentabilidade,
no âmbito local, nacional e internacionais.
As diretrizes ambientais da Companhia também compreendem o monitoramento das barragens, utilizadas para conter rejeitos do
processo de beneficiamento das atividades da CSN Mineração. De acordo com a classificação da barragem (Portaria 70.389/2017
do DNPM), todas as barragens são auditadas por empresas independentes e especializadas no assunto, objetivando atestar a
estabilidade ou não das barragens e identificar ações preventivas para a garantia dessa estabilidade. O Plano de Segurança de
Barragem e o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) da CSN Mineração encontra-se finalizado
com todos os volumes necessários consolidados em atendimento à portaria do DNPM.
A empresa está na vanguarda do tratamento de rejeitos, com investimento de cerca de R$250 milhões na tecnologia de
empilhamento a seco, que já cobre 40% do volume de seus rejeitos da CSN Mineração, o maior empreendimento do tipo já feito
no Brasil. Até o fim de 2019, a empresa concluiu esse investimento de processamento do seu minério a seco, descartando a
utilização de barragens para o processo produtivo.
A CSN sempre atua de maneira a minimizar os impactos de suas operações, além de investir em iniciativas de preservação e
educação ambiental, atestando seu compromisso com a qualidade de vida das futuras gerações. O Grupo Econômico CSN possui
uma frente social importante que é o Programa de Educação Ambiental (PEA), iniciativa da Companhia gerida pela Fundação CSN,
com destaque para as unidades de Arcos (MG) e de Congonhas (MG), visando reafirmar seu compromisso com a transformação
de valores e atitudes por meio de novos hábitos e conhecimentos. O projeto de educação ambiental com ênfase nas questões
relacionadas aos patrimônios histórico e natural, em locais de atuação e relacionados a suas atividades, utiliza a arte como
instrumento de diálogo entre alunos da rede pública, professores e colaboradores da empresa.

Finalmente, o Grupo Econômico CSN vem desenvolvendo um mapeamento constante de stakeholders e, desde 2012, utiliza
critérios de mapeamento dos impactos ambientais, sociais e econômicos de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative
(GRI) e adota a metodologia do Relato Integrado (IR) para composição de seus indicadores para todas as suas operações. Os
dados e indicadores obtidos neste processo permitem acompanhar o desempenho e avaliar sua exposição a riscos socioambientais
e oportunidades futuras. O resultado deste trabalho pode ser encontrado nos Relatórios publicados no site http://ri.csn.com.br/.

10 - DECLARAÇÕES SOBRE PROJEÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este documento contém afirmações sobre o futuro que expressam ou sugerem expectativas de resultados, desempenho ou
eventos. Os resultados, desempenho e eventos reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos pelas
afirmações sobre o futuro em função de vários fatores, tais como: condições gerais e econômicas do Brasil e de outros países,
taxas de juros e câmbio, renegociações futuras e pagamento antecipado de obrigações ou créditos em moeda estrangeira, medidas
protecionistas no Brasil, EUA e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos em geral, em escala
regional, nacional ou global.
As informações financeiras da CSN Mineração aqui apresentadas estão de acordo com as normas internacionais de relatórios
financeiros (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As
informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores
independentes.
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
CSN Mineração S.A.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CSN Mineração S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CSN Mineração
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase
Transações com partes relacionadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 11 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
Companhia mantém transações relevantes com partes relacionadas. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a este assunto.

Principais assuntos de auditoria
Os Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Estes assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Determinamos que os assuntos
descritos a seguir são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

1. Alavancagem financeira (Notas Explicativas nos 1 e 12)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Parte substancial dos recursos e investimentos necessários para desenvolvimento das atividades da
Companhia são oriundos de financiamentos obtidos junto a instituições financeiras não relacionadas.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor do saldo de empréstimos e financiamentos reconhecidos no
passivo circulante e não circulante, era de R$ 2.783 milhões na controladora e no consolidado.
Este tema foi considerado como uma área crítica e de risco em nossa abordagem de auditoria devido
basicamente a representatividade desses passivos financeiros em relação as demonstrações financeiras
como um todo, bem como o fato de os empréstimos e financiamentos requerem, em alguns casos,
cumprimento de cláusulas contratuais, como covenants ou outras cláusulas restritivas, cujos eventuais
descumprimentos podem trazer distorções significativas nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e respectivas divulgações.

Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

Entendimento das políticas e medidas adotadas pela Administração para gerenciamento e elaboração
do fluxo de caixa;

x

Discussão com a Administração sobre o plano de negócios e medidas tomadas para cumprimento
das obrigações de pagamentos;

x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos implementados pela Administração para
controle e reconhecimento dos passivos oriundos de empréstimos e financiamentos;

x

Testes na movimentação de novas capitalizações e amortizações, recálculos dos encargos
financeiros e avaliação da classificação entre passivo circulante e não circulante;

x

Confirmação dos saldos junto aos credores e agentes fiduciários (circularização);

x

Análise e testes de aderência com referência às cláusulas contratuais de covenants e cláusulas
restritivas, de forma a confirmar que a Companhia estava adimplente na data das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas;

x

Análise sobre as divulgações requeridas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Como resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, entendemos que os critérios e premissas
adotados pela Companhia para reconhecimento de empréstimos e financiamentos foram
apropriadamente tratados e divulgados no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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2. Provisão para riscos relacionados às demandas judiciais (Nota Explicativa
no 18)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
A Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de naturezas fiscal, cível e
trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. Esta área exige julgamentos e avaliações
críticas efetuadas pela Administração, suportada por seus consultores jurídicos, na determinação das
estimativas relacionadas ao reconhecimento de ativos e passivos, mensuração dos valores envolvidos,
avaliação da probabilidade de êxito nas diversas discussões e divulgação apropriada dos processos e
contenciosos existentes, tendo em vista a relevância dos mesmos em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
O valor das contingências classificadas como prováveis e passiveis de provisão registrado nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas montava R$ 59 milhões em 31 de dezembro de
2018. O montante de contingências possíveis, portanto não sujeitas ao registro de provisão segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil, era de R$ 5.366 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Adicionalmente, determinadas leis e regulamentos no Brasil têm grau de complexidade elevados e,
portanto, a mensuração, reconhecimento, classificação de ativos e passivos e divulgação das provisões
para riscos relacionados a demandas judicias e administrativas, processos, e/ou, em certos casos,
aderência a leis e regulamentos, requer determinado nível de julgamento por parte da Companhia e suas
controladas para registro das estimativas de perdas e divulgações nas suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração e definição do
momento de reconhecimento e divulgações relacionadas ao contencioso e demandas judicias entre as
várias esferas de discussão de nosso direito, bem como aos eventuais impactos que referidos processos
e estimativas podem causar nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto (inclusive quando da avaliação de demandas judiciais consideradas possíveis e prováveis, já
que a alteração no prognóstico ou no critério de avaliação podem trazer impactos significativos nas
demonstrações financeiras em termos de provisão e/ou reconhecimento de ativos). Desta forma,
continuamos a considerar este assunto como relevante para a nossa auditoria do exercício corrente.

Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;

x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;

x

Avaliação, com base em testes, da suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de
contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados em sua
metodologia de mensuração, considerando dados e informações históricas, bem como avaliação das
confirmações recebidas dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia;

x

Para demandas da área tributária, nossa abordagem incluiu o envolvimento de nossos especialistas
tributários na avaliação dos méritos e informações sobre êxito prestadas pelos respectivos
assessores jurídicos (na extensão que julgamos necessária), além da documentação e informações
relacionadas aos principais assuntos fiscais e trabalhistas envolvendo a Companhia;

x

Discussões com os consultores jurídicos internos e externos da Companhia;
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x

Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
quanto à aderência às regras aplicáveis e ao fornecimento de informações sobre a natureza,
exposição e valores provisionados ou divulgados quanto aos principais assuntos tributários,
trabalhistas e cíveis em que a Companhia está envolvida.

Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados e evidências obtidas,
entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para registro e divulgação das
estimativas e riscos relacionados às demandas judiciais em andamento nas diversas esferas de
discussões existentes estão adequados no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicional (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos na NBCTG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
x

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

x

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;

x

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

x

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;

x

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
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Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
São Paulo, 15 de outubro de 2020

Nelson Fernandes Barreto Filho
CT CRC 1SP-151.079/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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398
8
9
10

Investimentos
Imobilizado
Intangível

15.135.472

1.161.559
6.574.493
4.241.537
12.273.955

296.366

453.247
217.124
2.861.517

16.289.726

1.119.478
6.412.127
4.256.506
12.132.187

344.076

460.502
320.638
4.157.539

2.761.194
3.715
611.490

2017

Consolidado

1.443.204
9.487
738.455

2018

-

15.122.432

1.236.458
6.574.327
4.241.537
12.348.280

295.958

453.247
216.033
2.774.152

1.359.310
9.487
736.075

16.307.924

1.358.499
6.411.974
4.256.506
12.370.983

344.004

460.502
316.501
3.936.941

2.410.514
3.715
745.709

2017

Controladora
2018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

TOTAL DO ATIVO

7

6
7

Estoques
Outros ativos

NÃO CIRCULANTE
Outros ativos

3
4
5

Nota
Explicativa

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN MINERAÇÃO S.A

20.a
20.c
20.h
20.f

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Resultados abrangentes
Reservas de lucros

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18
16.b
15

12

18
14
15

12

Nota
Explicativa

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e
ambientais
Impostos diferidos
Outras obrigações

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e
ambientais
Obrigações fiscais
Outras obrigações

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.135.472

6.103.872
141.723
329.625
3.759.290
10.334.510

52.338
388.843
242.058
2.826.869

2.143.630

6.965
61.079
445.255
1.974.093

16.289.726

6.103.872
141.723
330.921
3.310.129
9.886.645

64.042
390.775
144.525
3.038.384

2.439.042

86.245
1.743.783
3.364.697

778.736
696.804
59.129

2017

Consolidado

639.418
763.149
58.227

2018

15.122.432

6.103.872
141.723
329.625
3.759.290
10.334.510

52.338
388.843
242.058
2.826.869

2.143.630

6.965
57.037
436.349
1.961.053

639.418
763.356
57.928

16.307.924

6.103.872
141.723
330.921
3.310.129
9.886.645

64.042
390.775
144.525
3.038.384

2.439.042

73.029
1.775.216
3.382.895

778.736
697.051
58.863

2017

Controladora
2018
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CSN MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por lote de mil ações)

Consolidado
Nota
Explicativa
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com Vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais liquidas

2018

2017

7.233.083
(3.522.221)
3.710.862

5.501.045
(2.935.754)
2.565.291

7.233.538
(3.550.471)
3.683.067

5.063.133
(2.950.211)
2.112.922

22
22
23

(1.325.676)
(122.895)
(230.844)
32.293
(263.137)
66.786
2.098.233

(926.885)
(146.323)
(93.942)
11.658
(105.600)
56.691
1.454.832

(1.323.960)
(123.150)
(230.390)
32.293
(262.683)
81.170
2.086.737

(571.039)
(128.763)
(92.670)
11.331
(104.001)
132.637
1.453.087

(524.880)
43.294
(398.990)
(169.184)

(159.253)
50.790
(267.660)
57.617

(526.596)
41.641
(392.542)
(175.695)

(184.759)
33.107
(267.504)
49.638

8

24

1.573.353
16
16

(512.709)
1.193
(511.516)

Lucro líquido do exercício

Lucro líquido básico e diluído por ação - R$

2017

21
22

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2018

Controladora

20.g

1.295.579
(279.672)
(138.924)
(418.596)

1.560.141
(499.497)
1.193
(498.304)

1.268.328
(252.421)
(138.924)
(391.345)

1.061.837

876.983

1.061.837

876.983

-

-

5,8664

4,8452
181.001.902

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CSN MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Consolidado e controladora
2018
1.061.837

Lucro líquido do exercício
Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos
Outros resultados abrangentes

Atribuível a:
Participação dos acionistas controladores

2017
876.983

(1.433)

2.502

137

12

1.060.541

879.497

1.060.541

879.497

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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400

401
6.103.872

-

6.103.872
6.103.872

Capital
social

-

141.723

-

141.723
141.723

Reservas de
capital
Ágio na emissão
de ações

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Destinações:
Reserva legal (Nota 20.f)
Dividendos minimos obrigatorios - 25% (R$ 1,393279 por ação - Nota 20.f)
Dividendos adicionais propostos (R$4,179838 por ação - Nota 20.f)
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício

Dividendos distribuídos (nota 20)
Dividendos mínimos obrigatórios não declarados - CGPAR

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Contribuição com a aquisição do acervo da CGPAR (nota 8)
Lucro líquido do exercício
Outros
Destinações:
Reserva legal (Nota 20.f)
Reserva de investimento (Nota 20.f)
Dividendos minimos obrigatorios - 25% (R$ 1,150725 por ação - Nota 20.f)
Dividendos adicionais propostos (R$1,150725 por ação - Nota 20.f)
Saldos em 31 de dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN MINERAÇÃO S.A

-

53.093
236.886

-

139.943
43.850
183.793

Reserva
legal

2.258.544

5.219
-

2.253.325

416.567

1.836.758
-

507.302

-

507.302
507.302

Reservas de lucros
Lucros a
realizar

Investimentos

756.558
756.558

(365.709)
-

157.426
208.283
365.709

Dividendos
propostos

6.990

(1.433)
137
-

5.796
2.490
8.286

Outros
Resultados
Abrangentes

322.635

(53.093)
(252.186)
(756.558)
-

1.061.837

876.983
(43.850)
(416.567)
(208.283)
(208.283)
-

(35.389)
322.635

Lucros (Prejuizos)
acumulados
358.024

Ajustes
de avaliação
patrimonial

(252.186)
10.334.510

(365.709)
5.219
(1.433)
137
1.061.837

(35.389)
876.983
2.490
(208.283)
9.886.645

9.250.844

Total

12

CSN Mineração S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Nota
Explicativa

Lucro líquido do exercício
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial
Variações cambiais e monetárias
Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros capitalizados
Amortização custo de transação
Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados
Outros provisionamentos

2018

2017

1.061.837
8
12
9.a
12
9 e 10
16
9
-

Controladora

876.983

2018

2017

1.061.837

876.983

(66.786)

(56.691)

(81.170)

(132.637)

202.644
224.537
(54.929)
4.563

(6.652)
308.636
(70.649)
4.025

202.822
224.537
(54.929)
4.563

(8.228)
308.558
(70.649)
4.025

402.226
511.516

480.204
418.596

402.141
498.304

478.689
391.345

1.835
(20.307)

14.593
(15.505)

1.835
(1.666)

14.593
3.050

(Aumento) Redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos

-

(309.321)
12.868
(51.758)
8.545

45.273
5.680
(72.490)
(36.089)

(172.721)
12.868
(51.737)
47.204

1.042.923
(4.967)
(58.284)
54.614

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Salários, provisões e contribuições sociais
Tributos a recolher
Outras contas a pagar

-

188.545
(902)
36.160
15.879

341.524
481
4.273
21.507

188.504
(935)
44.927
(24.460)

348.356
466
5.508
75.884

-

41.388
(279.577)
(246.746)
1.682.217

37.466
(219.868)
(332.465)
1.748.832

159.861
(265.958)
(246.746)
1.949.081

37.466
(219.868)
(332.387)
2.815.440

-

(494.404)
-

3.402
(341.148)
(99.452)
-

(494.304)
-

3.402
(340.986)
(99.452)
(35.327)

(494.404)

(437.198)

(494.304)

(472.363)

(604.347)
(1.888.218)
(12.784)

(7.724)
-

(604.347)
(1.888.218)
(12.784)

(7.103)
-

(2.505.349)

(7.724)

(2.505.349)

(7.103)

Dividendos recebidos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR
Aquisição de ativos imobilizados
Aquisição de investimentos
Aumento de Capital - CSN Holding
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento do principal sobre empréstimos
Dividendos pagos
Custo de transação

12

Caixa líquido (utilizado nas) atividades de financiamento
Variação cambial do caixa e equivalentes de caixa

-

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

-

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

(454)

13.195

(632)

13.038

(1.317.990)

1.317.105

(1.051.204)

2.349.012

2.761.194
1.443.204

1.444.089
2.761.194

2.410.514
1.359.310

61.502
2.410.514

(1.317.990)

1.317.105

(1.051.204)

2.349.012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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402

403

-

Outras receitas/(despesas)

(Provisão)/reversão créditos liquidação duvidosa

(Perda)/recuperação de valores ativos

-

Impostos, taxas e contribuições

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capitais próprios

2.996.824

1.061.837

612.668

807.187

515.132

2.996.824

2.312.325

876.983

272.059

634.305

528.978

2.312.325

61.509

50.790

56.691

168.990

2.143.335

(480.204)

2.623.539

-

(1.566.328)

(1.501.169)

(3.067.497)

(3.098)

2.190

5.691.944

5.691.036

2017

Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Valor adicionado distribuído

-

Pessoal e Encargos

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

43.294

-

Receitas financeiras

Outros e variações cambiais ativas

42.956

66.786

153.036

2.843.788

(402.226)

3.246.014

(41.619)

(2.016.695)

(2.189.458)

(4.247.772)

34

40.586

7.453.166

7.493.786

2018

8

Resultado de equivalência patrimonial

Valor adicionado recebido em transferência

Valor adicionado líquido produzido

Depreciação, amortização e exaustão

Retenções
22

-

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

-

Custos produtos, mercadorias e serviços vendidos

Insumos adquiridos de Terceiros

-

Vendas mercadorias, produtos e serviços

Receitas

Nota
Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN Mineração S.A

-

2.969.005

1.061.837

607.540

793.907

505.721

2.969.005

38.997

41.641

81.170

161.808

2.807.197

(402.141)

3.209.338

(41.618)

(2.025.578)

(2.217.706)

(4.284.902)

34

40.585

7.453.621

7.494.240

2018

2.286.767

876.983

284.426

607.074

518.284

2.286.767

65.854

33.107

132.637

231.598

2.055.169

(478.689)

2.533.858

-

(1.205.118)

(1.516.644)

(2.721.762)

(34)

1.864

5.253.790

5.255.620

2017

Controladora
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A CSN Mineração S.A, referida adiante como “CSN Mineração”, “Companhia” ou “Controladora”, é uma sociedade
anônima de capital fechado, constituída em 2007, sediada em Congonhas, no Estado de Minas Gerais. A CSN Mineração,
em conjunto com suas controladas e coligadas, é denominada também nestas demonstrações financeiras como “Grupo”.
O Grupo foi formado a partir da combinação de negócios dos ativos de mineração e porto de sua controladora Companhia
Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Controladora CSN”) com os ativos de mineração incorporados da Nacional Minérios S.A.
(“Namisa”), uma joint venture entre a CSN e a Japão Brasil Minério de Ferro Participações (“Consórcio Asiático”), um
grupo asiático formado pela Itochu e pelas siderúrgicas internacionais JFE, Posco, Kobe Steel, Nisshin Steel e China
Steel Corp.
O Grupo tem como objeto a exploração da atividade mineral em todo o território nacional e no exterior, compreendendo
aproveitamento de jazidas minerais, pesquisa, exploração, extração, comercialização de minérios em geral e de
subprodutos derivados da atividade mineral, beneficiamento, industrialização, transporte, embarque, prestação de
serviços de mineração, importação e exportação de minérios em geral e participação no capital de outras sociedades
nacionais ou internacionais constituídas sob qualquer forma societária e qualquer que seja o objeto social.
A Companhia opera e desenvolve suas operações de mineração no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, onde possui
direitos de exploração de recursos minerais, bem como instalações de processamento de minério de ferro. O minério de
ferro próprio, somado ao adquirido de terceiros, é substancialmente comercializado no mercado internacional,
principalmente nos continentes europeu e asiático, através de uma rede integrada de logística que permite o transporte
do minério de ferro produzido nos municípios de Congonhas e Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, até Itaguaí, no
Estado do Rio de Janeiro. O escoamento do minério é feito pelo Terminal de carvão (“ TECAR”), terminal de granéis
sólidos, um dos quatro terminais que formam o Porto de Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro. O TECAR também presta
o serviço de desembarque de granéis sólidos, principalmente, para atender as importações de carvão e coque realizadas
pelo seu acionista controlador, Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”).
Os preços que vigoram no mercado internacional de minério de ferro são historicamente cíclicos e sujeitos a flutuações
significativas em períodos curtos, em decorrência de vários fatores relacionados à demanda mundial, às estratégias
adotadas pelos principais produtores de aço e à taxa de câmbio. Todos esses fatores estão fora do controle de gestão da
Companhia.
As atividades de mineração da Companhia utilizam barragens de rejeitos para as quais são regularmente adotadas todas
as medidas cabíveis para mitigar os riscos inerentes à manipulação e descarte dos rejeitos e cumprir a legislação
ambiental vigente. É prioridade da Companhia operar sem a dependência dessas barragens em nossas atividades
minerárias, sendo que os investimentos realizados em 2018 e os projetados para 2019 totalizam cerca de R$250 milhões,
e que serão em tecnologia de empilhamento a seco já foram realizados.
Nesse contexto, a expectativa, ressalvadas eventuais revisões de projetos e prazos previstos de obras, adequado
funcionamento de equipamentos e atrasos por razões imprevisíveis, é que até o fim de 2019 a CSN Mineração esteja
processando integralmente os rejeitos em processo a seco, descartando a utilização de barragens em suas atividades de
minério de ferro. Como consequência dessas medidas, o passo seguinte será iniciar o descomissionamento das
barragens.
A totalidade das nossas barragens está positivamente certificada e atende a legislação ambiental em “vigor”
x

Continuidade Operacional:

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui empréstimos e financiamentos que montam R$2,8 bilhões, dos quais
R$2,1 bilhões possuem vencimento no longo prazo, conforme nota explicativa nº 12 às demonstrações financeiras.
Durante o exercício de 2019 são esperados pagamentos de empréstimos, que incluindo os juros a serem incorridos no
próximo exercício, montam R$642 milhões em valores aproximados.
Com base nas projeções de fluxos de caixa da Administração que abrangeu o período operacional até março de 2020, as
quais dependem de fatores como atingimento das metas de produção, volumes e preços de venda, bem como das
renegociações dos empréstimos e financiamentos, a Administração entende que a Companhia possui os recursos
necessários para continuar as suas operações em um futuro razoavelmente estimável de tempo. Desta forma, as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram preparadas
com base no pressuposto de continuidade normal das operações.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.a) Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovadas
pela CVM, além das próprias normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as normas emitidas pelo IFRS e CPC requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia
no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia.
As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas, que possuem um risco significativo de
resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
x
x
x
x
x

Nota explicativa 5 - Reconhecimento da provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber;
Nota explicativa 10.a - Teste de redução ao valor recuperável de ágio (impairment);
Nota explicativa 18 - Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais e depósitos judiciais: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
Nota explicativa 19 – Provisões para passivos e ambientais e desativação;
Nota explicativa 25 – Benefício pós emprego;

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento contábil
aplicável, o critério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações financeiras considera o custo histórico, o
valor líquido de realização, o valor justo ou o valor de recuperação. Quando o IFRS e CPCs permitem a opção entre o
custo de aquisição ou outro critério de mensuração, o critério do custo de aquisição foi utilizado.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administração em 15 de outubro de 2020.
2.b) Demonstrações financeiras consolidadas
As práticas contábeis foram tratadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas. As demonstrações
financeiras consolidadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 incluem as controladas e coligada
demonstradas no quadro abaixo.
x

Empresas

Empresas

Participação no
capital social (%)

Atividades principais

Participação direta em controladas: consolidação integral
CSN Mining Holding, S.L
100,00 Operações financeiras, comercialização de produtos e participações societárias
Participação indireta em controladas: consolidação integral
100,00 Comercialização de minérios, operações financeiras e participações societárias
CSN Mining GmbH
100,00 Representação comercial
CSN Mining Portugal Unipessoal LDA
CSN Mining Asia Limited

100,00 Representação comercial

Participação direta em empresas classificadas como coligada: equivalência patrimonial
18,63 Transporte ferroviário
MRS Logistica S.A

16
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas adotamos os seguintes procedimentos de consolidação:
x

Transações entre controladas e coligada

Os ganhos não realizados em transações com controladas são eliminados na medida da participação da CSN Mineração
na entidade em questão no processo de consolidação. Os prejuízos não realizados são eliminados da mesma forma que
os ganhos não realizados, porém somente na medida em que não haja indícios de redução ao valor de recuperação
(impairment). São eliminados também os efeitos no resultado das transações realizadas com a coligada, onde é
reclassificada parte do resultado de equivalência patrimonial para o custo dos produtos vendidos e imposto de renda e
contribuição social.
A data base das demonstrações financeiras das controladas e da coligada é coincidente com a da controladora, e suas
políticas contábeis estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.
Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela Companhia e
quando há exposição ou o direito aos retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e existe a
capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. A existência e o efeito de eventuais
potenciais direitos de voto, que sejam exercíveis ou conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Companhia
controla outra entidade. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para a Companhia e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
Coligada
O investimento na MRS é classificado como coligada pois a Companhia possui influência significativa, mas não o controle
sobre as decisões relevantes do negócio dessa investida. Além da participação de 18,63% na MRS, que incluem ações
ordinárias e preferenciais e também uma ação ordinária vinculada ao acordo de acionista, é levado em consideração a
influência da Companhia em conjunto com os direitos políticos do acionista controlador CSN, que é membro signatário do
acordo de acionistas da MRS.
O investimento em coligada é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial.
2.c) Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas e coligadas são contabilizados pelo método
de equivalência patrimonial. Para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da
controladora nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram feitos, em ambas as demonstrações
financeiras, os mesmos ajustes de prática quando da adoção das IFRS e CPCs.
2.d) Moedas estrangeiras
i.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas da Companhia são mensurados usando
a moeda do principal ambiente econômico no qual cada subsidiária atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
financeiras consolidadas estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional da Companhia e a moeda de
apresentação do Grupo.
ii.

Transações e saldos

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes
nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras são reconhecidos na demonstração
do resultado.
Em acordo com o CPC 02 e a ICPC 21 - Transação em moeda estrangeira e adiantamento, as operações onde a
Companhia reconhece um ativo não monetário ou passivo não monetário, que envolvam pagamentos ou recebimentos
antecipados em moeda estrangeira, são registradas pela taxa de câmbio da data que a entidade reconheceu inicialmente
(data de transação) o ativo não monetário ou passivo não monetário.
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Os saldos das contas do ativo e passivo são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Em 31 de dezembro de
2018, US$1 equivale a R$3,8748 (R$3,3080 em 31 de dezembro de 2017) e €$ 1 equivale a R$4,4390 (R$3, 9693 em 31
de dezembro de 2017)
Todos os outros ganhos e perdas cambiais, incluindo os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos,
caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.
2.e) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liquidez
imediata, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de contratação, prontamente conversíveis em um montante
conhecido como caixa e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Os certificados de depósito
bancário e os títulos públicos que não atendem aos critérios acima não são considerados equivalentes de caixa e são
classificados como aplicações financeiras, conforme nota 4.
2.f) Contas a receber de clientes
Registradas inicialmente pelo valor justo incluindo os respectivos impostos e despesas acessórias, sendo os créditos de
clientes em moeda estrangeira atualizados pela taxa de câmbio na data das demonstrações financeiras. As perdas
estimadas em créditos de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente para suportar
eventuais perdas quando aplicável.
As contas a receber são compostas pelo valor das faturas emitidas (quantidades, índices de umidade e teores preliminares
de qualidade), valorizadas com base no preço das “commodities” estabelecido pelo “Platts”, na data de embarque,
conforme estabelece o contrato de cada cliente.
Mensalmente, quando aplicável, é efetuada a marcação a mercado para os saldos em aberto, por meio da cotação futura
das “commodities” que seriam utilizadas para acerto final, quando da emissão das faturas finais.
As faturas finais, que finalizam as operações de exportação e geralmente são emitidas após o recebimento e a análise
das “commodities” (aprovação de quantidades, índices de umidade e teores do metal contidos pelos clientes), são
valorizadas conforme estabelece cada contrato.
O resultado dos ajustes necessários, tanto para emissão das faturas finais quanto para a marcação a mercado, é
reconhecido como resultado de vendas na ocasião em que ocorre.
Com a adoção do novo IFRS 09 / CPC 48 – Instrumentos financeiros, a Companhia passou a aplicar o novo modelo de
perdas esperadas para a vida inteira, onde considera todos os eventos de perdas possíveis ao longo da vida dos seus
recebíveis. Essas perdas de crédito esperadas são estimadas conforme matriz de taxa de perda por faixa de vencimento
adotada pela Companhia, desde o momento inicial (reconhecimento) do ativo.
A Companhia considera o histórico dos clientes, índice de inadimplência, situação financeira e a posição de seus
assessores jurídicos para estimar as perdas de crédito esperadas
2.g) Estoques
Mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O minério de ferro é reconhecido a partir do
momento em que há extração física na mina e beneficiamento. É utilizado o método de custeio por absorção. Os custos
diretos são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio
com base na capacidade normal de produção e incluem gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção
e transformação e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes.
Perdas estimadas em estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídos quando consideradas necessárias.
2.h) Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são registrados e avaliados pelo método da equivalência
patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, exceto quando provenientes de uma combinação de negócios.
Os ganhos ou as perdas são reconhecidos no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional nas
demonstrações financeiras.
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Quando necessário, as práticas contábeis das controladas e coligadas são alteradas para garantir consistência e
uniformidade de critérios com as práticas adotadas pela Companhia.
2.i) Combinação de negócios
O método de aquisição é usado para contabilizar cada combinação de negócios realizada pela Companhia. A
contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos
e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou
passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição
são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição.
2.j) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção menos depreciação ou exaustão acumulada e redução ao
valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil remanescente
dos bens conforme Nota 9. A exaustão das minas é calculada com base na quantidade de minério extraída e terrenos
não são depreciados visto que são considerados como de vida útil indefinida. Entretanto, se os ativos tangíveis são
específicos para a mina, ou seja, utilizados na atividade de mineração, estes devem ser depreciados pela vida útil normal
de tais ativos, ou a vida útil da mina, o que for menor. A Companhia reconhece no valor contábil do imobilizado o gasto
da substituição, baixando o valor contábil da parte que está substituindo, se for provável que os futuros benefícios
econômicos nele incorporados reverterão para a Companhia, e se o custo do ativo puder ser apurado de forma confiável.
Todos os demais gastos são lançados à conta de despesa quando incorridos. Os custos dos empréstimos são
capitalizados até que esses projetos sejam concluídos.
Havendo partes de um ativo do imobilizado com vidas úteis diferentes, tais partes são contabilizadas separadamente
como itens do imobilizado.
Os ganhos e perdas de alienação são determinados pela comparação do valor de venda deduzido do valor residual e são
reconhecidos em “outras receitas/outras despesas operacionais”.
Gastos com exploração são reconhecidos como despesas até se estabelecer a viabilidade da atividade de mineração;
após esse período os custos subsequentes são capitalizados. Gastos com exploração e avaliação incluem:
x
x
x
x
x
x

Pesquisa e análise de dados históricos de exploração da área;
Estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e geofísicos;
Determinação do volume e a qualidade do bem mineral;
Exame e teste dos processos e métodos de extração;
Levantamento topográfico das necessidades de transporte e infraestrutura;
Estudos de mercado e estudos financeiros.

Custos para o desenvolvimento de novas jazidas de minério, ou para a expansão da capacidade das minas em operação
são capitalizados e amortizados pelo método de unidades produzidas (extraídas) com base nas quantidades prováveis e
comprovadas de minério.
A fase de desenvolvimento inclui:
x
x
x

Perfurações para definir o corpo do minério;
Planos de acessos e drenagem;
Processo avançado de remoção do solo (parte superior do solo e resíduos até chegar ao depósito de minério
a ser extraído) e resíduos (material não-econômico que se mistura com o corpo de minério), conhecido como
estéril.

Os gastos de remoção de estéril (custos associados com remoção de estéril e outros materiais residuais), incorridos
durante a fase de desenvolvimento de uma mina, antes da fase de produção, são contabilizados como parte dos custos
depreciáveis de desenvolvimento. Subsequentemente, estes custos são amortizados durante o período de vida útil da
mina com base nas reservas prováveis e provadas.
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Os custos de estéril incorridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque, exceto quando é realizada uma
campanha de extração específica para acessar depósitos mais profundos da jazida. Nestes casos, os custos são
capitalizados e levados ao ativo não circulante quando da extração do depósito de minério e são amortizados ao longo
da vida útil da jazida.
A Companhia possui peças de reposição que serão utilizadas na substituição de peças e partes do ativo imobilizado, os
quais aumentarão a vida útil do bem e cuja vida útil é maior que 12 meses. Estas peças estão classificadas no imobilizado
ao invés de estoques.
2.k) Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios.
Esses ativos são registrados pelo custo de aquisição ou formação e deduzidos da amortização calculada pelo método
linear com base nos prazos de exploração ou recuperação.
Direitos de exploração mineral são classificados como outros ativos no grupo de intangível.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e o ágio por expectativa de rentabilidade futura não são amortizados.
x

Ágio

O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e
o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é
registrado como ativo intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. No balanço patrimonial individual o ágio é
incluído em investimentos. O ganho por compra vantajosa é registrado como ganho no resultado do período na data da
aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas no valor recuperável (impairment). Perdas por impairment
reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma Unidade Geradora de Caixa
(UGC) incluem o valor contábil do ágio relacionado com a UGC vendida.
O ágio é alocado às UGCs para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou
para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se
originou, não sendo a unidade maior que o segmento operacional. A Companhia possui uma única Unidade Geradora de
Caixa - UGC, dedicada integralmente à atividade de beneficiamento de minério de ferro, à qual o ágio foi alocado para
fins de teste de “impairment”.
x

Software

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados pelo método linear durante a vida útil
estimada em até 10 anos.
2.l) Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para
a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização e ou depreciação, tais como ativos imobilizados,
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de
venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
os quais existem fluxos de caixa de entrada identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). Os
ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de
uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório.
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2.m) Benefícios a empregados e participação nos lucros e bônus
i.

Benefícios a Empregados

Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições
fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar
valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos
empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja
o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de
contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o
serviço são descontadas aos seus valores presentes.
Planos de benefício definido
Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A
obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para
cada plano através da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços
prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. A taxa de
desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida
de primeira linha e cujas datas de vencimentos se aproximem das condições das obrigações da Companhia e que sejam
denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente
por um atuário qualificado através do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para
a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos
e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Companhia. Um benefício econômico está disponível
a Companhia se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano.
Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado
dos empregados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se
tornem direito adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido, a despesa é reconhecida
imediatamente no resultado.
A Companhia reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido imediatamente
em outros resultados abrangentes. No caso de extinção do plano, os ganhos e perdas atuariais acumulados são
registrados ao resultado.
ii.

Participação nos lucros e bônus

A participação dos colaboradores nos lucros e a remuneração variável dos executivos estão vinculadas ao alcance de
metas operacionais e financeiras. A Companhia reconhece um passivo e uma despesa substancialmente alocada ao
custo de produção e quando aplicável, às despesas gerais e administrativas, quando atingidas estas metas.
2.n) Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que
seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim
de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é
mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor
presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os
benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um
terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de
forma confiável.
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2.o) Concessões
A Companhia possui concessão governamental que engloba serviço portuário. A concessão incluída nas demonstrações
financeiras se refere ao terminal de exportação de minério e importação de carvão – TECAR. A concessão da coligada
MRS não é divulgada nessas demonstrações financeiras.
O contrato de concessão da Companhia não está dentro do escopo do IFRIC 12/ICPC 01 – Contratos de Concessão, pois
o poder concedente não tem o controle efetivo sobre os preços praticados e para quais clientes os serviços são prestados.
Na essência, esses contratos de concessão possuem característica de arrendamento operacional. Assim, a contabilização
segue as disposições contábeis aplicáveis aos contratos de arrendamento, conforme IFRS16/CPC 06 – Operações de
Arrendamento Mercantil. Os nossos contratos de concessão preveem o uso de um ativo específico para um período
acordado de tempo, mas sem qualquer transferência de propriedade dos bens para a Companhia após o término desses
contratos, bem como opção de compra destes ativos a qualquer momento. Desta forma, os pagamentos de arrendamento
pelos ativos recebidos no início da concessão são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear,
durante o período de vigência dos contratos.
Ativos adquiridos ou construídos são reconhecidos como ativo imobilizado ou intangível de acordo com os parâmetros
estabelecidos no IAS16/CPC 27 (ativo imobilizado) e IAS38/CPC 04 (ativo intangível). Esses ativos são controlados pela
Companhia - os riscos e benefícios associados fluem para a Companhia. No final do contrato a Companhia será
reembolsada pelo poder concedente se houver saldo contábil residual desses ativos.
O valor contábil residual desses ativos em 31 de dezembro de 2018 está listado abaixo juntamente com a indicação de
sua classificação nas demonstrações financeiras:
Concessão
Tecar

Valor contábil
residual (R$)
1.616 milhões

Classificação no
balanço
Ativo imobilizado e
Intangível (Software )

2.p) Capital Social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio
líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.q) Reconhecimento de receita
A partir de 1º de janeiro de 2018 o IFRS15/CPC 47 foi adotado pela Companhia, todos os ativos estão registrados
conforme a respectiva prática.
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação que
a entidade espera receber em troca da entrega do bem ou serviço prometido ao cliente.
O reconhecimento da receita se dá quando ou à medida que a entidade satisfizer uma obrigação de performance ao
transferir o bem ou serviço ao cliente, sendo que por obrigação de performance entende-se como uma promessa
executória em um contrato com um cliente para a transferência de um bem/serviço ou uma série de bens ou serviços.
A transferência é considerada efetuada quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Caso seja
provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é
reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
Nas vendas para o mercado externo realizadas na modalidade de frete exportação CFR (Cost and Freight) e CIF(Cost,
Insurance and Freight), onde a Companhia é responsável pela contratação do serviço de frete, o serviço de entrega da
mercadoria é considerado uma obrigação de desempenho separada, tendo sua alocação à parte do preço da transação
e com reconhecimento no resultado conforme a efetiva entrega da mercadoria. Tal receita alocada ao frete não afeta de
forma significativa o resultado do exercício da Companhia e, portanto, a mesma não é apresentada separadamente nas
demonstrações financeiras. Para os demais serviços prestados, a receita é reconhecida em função de sua realização.
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2.r) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do
método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e perdas no valor justo de instrumentos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros
efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
2.s) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do
balanço, inclusive nos países em que as entidades do Grupo atuam e geram lucro tributável. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas nas apurações de tributos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. A Companhia estabelece provisões, quando apropriado,
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Os tributos correntes e diferidos são reconhecidos
no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido.
O tributo corrente é o evento a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do exercício, a taxas
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos tributos a pagar com relação
aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido
para diferenças temporárias decorrentes do reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja
combinação de negócios e que não afete nem o lucro contábil tampouco o lucro ou prejuízo fiscal, e diferenças
relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades controladas quando seja provável que elas não revertam num
futuro previsível.
Além disso, imposto diferido passivo não é reconhecido para diferenças temporárias tributáveis resultantes do
reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado aplicando-se as alíquotas que se espera serem aplicadas
às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis editadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras.
O imposto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
data do relatório.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais
correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade
sujeita a tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido sobre perdas fiscais, créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Anualmente é realizada uma revisão para verificar a existência de lucros
futuros tributáveis e é reconhecida uma provisão para perda quando a realização desses créditos não seja provável.
2.t) Lucro/ (Prejuízo) por ação
O lucro/prejuízo por ação básico é calculado por meio do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período. O
lucro/prejuízo por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados, quando aplicável. A
Companhia não possui potenciais instrumentos conversíveis em ações e, consequentemente, o lucro/prejuízo por ações
diluído é igual ao lucro/prejuízo por ações básico.
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2.u) Custos ambientais e restauração de áreas
A Companhia constitui provisão para os custos de recuperação, quando uma perda é provável e os valores dos custos
relacionados são razoavelmente determinados. Geralmente, o período de provisionamento do montante a ser empregado
na recuperação coincide com o término de um estudo de viabilidade ou do compromisso para um plano formal de ação.
Despesas relacionadas com a observância dos regulamentos ambientais são debitadas ao resultado ou capitalizadas,
conforme apropriado. A capitalização é considerada apropriada quando as despesas se referem a itens que continuarão
a beneficiar a Companhia e que sejam basicamente pertinentes à aquisição e instalação de equipamentos para controle
da poluição e/ou prevenção (licenças/SNUC).
2.v) Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisa são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos incorridos no desenvolvimento
de projetos (relacionados à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos
intangíveis quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e
tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de modo confiável. Os gastos de desenvolvimento quando
capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período
do benefício esperado.
2.w) Instrumentos financeiros
A partir de 1º de janeiro de 2018 o CPC 48 foi adotado pela Companhia, sendo assim, todos os ativos e passivos estão
registrados conforme a respectiva prática.
i) Ativos financeiros
Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: ativos mensurados ao custo amortizado; valor justo
por meio do resultado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos são classificados de acordo com
a definição do modelo de negócio adotado pela Companhia e as características do fluxo de caixa do ativo financeiro
x

Reconhecimento e Mensuração

A Companhia classifica no reconhecimento inicial seus ativos financeiros em três categorias; i) ativos mensurados ao
custo de amortização, ii) valor justo por meio do resultado, iii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
x

Custo de amortização

Os ativos mensurados ao custo de amortização dever ser mensurado se ambas as seguintes condições forem atendidas:
i) o ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de
receber fluxo de caixa contratuais ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificas, a fluxo
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto, a
Companhia devera reconhecer suas receitas de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment diretamente no resultado.
x

Valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado apenas caso não se enquadre como
ativos mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A Companhia devera
reconhecer suas receitas de juros, ganhos e perdas cambiais, impairment justamente com outros resultados líquidos são
reconhecidos diretamente no resultado.
x

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Os ativos financeiros devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente apenas quando as seguintes
condições forem atendidas: i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócio cujo o objetivo seja atingido pelo
recebimento de fluxo de caixa contratuais quanto pela venda de ativo financeiros, ii) os termos contratuais do ativo
financeiro derem origem, em datas especificas e juros sobre o valor do principal em aberto.
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Os ativos mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são classificados em duas categorias: i)
instrumentos de dívida os rendimentos de juros calculados utilizando o método do juro efetivo, ganhos e perdas cambiais
e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido da Companhia, em “outros resultados abrangentes”. No desreconhecimento, o resultado acumulado em outros
resultados abrangentes é reclassificado para o resultado, ii) instrumento de patrimônio esses ativos são mensurados de
forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo
represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido da Companhia, em “outros resultados abrangentes” e nunca são reclassificados para o
resultado.
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de
um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio
de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a
outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de
precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível
com informações geradas pela administração da própria entidade.
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, ou seja, data na qual
a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.
x

Desreconhecimento

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou
tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos
e os benefícios da propriedade.
Se a empresa deter substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, ela deve continuar
a reconhecer o ativo financeiro.
ii)

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: passivos financeiros ao custo amortizado, valor
justo por meio do resultado. A Administração determina a classificação de seus passivos financeiros no reconhecimento
inicial.
x

Passivos financeiros ao custo amortizado

A companhia devera classificar todos os seus passivos financeiros como custo amortizado exceto passivos financeiro
classificado ao valor justo por meio do resultado, derivativos passivos contrato de garantia.
Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. As
despesas de juros, ganhos e perdas cambias são reconhecidos no resultado.
A Companhia possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamento e debêntures e
fornecedores
x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os passivos financeiros classificados na categoria valor justo por meio do resultado são passivos financeiros mantidos
para negociação ou aqueles designados no reconhecimento inicial.
Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, são classificados nesta
categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge efetivo.
Os ganhos e perdas referente aos passivos financeiros classificados pelo valor justo por meio do resultado são
reconhecidos no resultado.
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x

Desreconhecimento de passivos financeiros

Os passivos financeiros são baixados apenas quando, ele for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no
contrato for liquidada, cancelada ou expirar. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
iii)

Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.x) Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas
Os ativos não circulantes e os grupos de ativos são classificados como mantidos para venda caso o seu valor contábil for
recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não através do uso contínuo.
Os critérios de classificação de itens mantidos para venda são considerados como atendidos somente quando a alienação
for altamente provável e o ativo ou grupo de ativos estiver disponível para venda imediata.
Ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no
balanço patrimonial.
A classificação como uma operação descontinuada ocorre mediante a alienação, ou quando a operação atende aos
critérios para ser classificada como mantida para venda, se isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um
componente de um negócio do Grupo que compreende operações e fluxos de caixa que podem ser claramente distintos
do resto do Grupo e que representa uma importante linha de negócios separada ou área geográfica de operações.
O resultado das operações descontinuadas é apresentado em montante único na demonstração do resultado,
contemplando o resultado total após o imposto de renda destas operações menos qualquer perda relacionada a
impairment.
2.x1) Demonstração do valor adicionado
Conforme lei 11.638/07 a apresentação da demonstração do valor adicionado é exigida para todas as Companhias
abertas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado,
aprovado pela Deliberação CVM 557/08. O IFRS não exige a apresentação desta demonstração e para fins de IFRS são
apresentadas como informação adicional.
A demonstração do valor adicionado deve evidenciar a riqueza criada pela Companhia e demonstrar sua distribuição.
2.y) Demonstração do valor adicionado
Conforme lei 11.638/07 a apresentação da demonstração do valor adicionado é exigida para todas as Companhias
abertas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado,
aprovado pela Deliberação CVM 557/08. O IFRS não exige a apresentação desta demonstração e para fins de IFRS são
apresentadas como informação adicional.
A demonstração do valor adicionado deve evidenciar a riqueza criada pela Companhia e demonstrar sua distribuição.
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2.z) Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As seguintes normas e interpretações foram emitidas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes, ou seja,
a partir de 1º de janeiro de 2019, 2020 e 2021 e não tiveram sua adoção antecipada pela Companhia para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018:
Norma

IFRS 16/CPC 6(R2) –
Arrendamento
Mercantil

IFRIC 23/ICPC 22 –
Incertezas em
relação a tratamentos
tributários

Estrutura Conceitual
para relatórios
financeiros
IFRS 17 – Contrato
de seguros

Principais pontos introduzidos pela norma
Essa nova norma define os princípios para reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de leases
(arrendamento mercantil) e introduz um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para os
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de
uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e
um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação
de efetuar pagamentos de arrendamento. Isenções opcionais
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de
baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil
permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos
arrendamentos como arrendamentos operacionais ou
arrendamentos financeiros.
O IFRS 16/CPC 06(R2) substitui as normas de arrendamento
existentes, incluindo o IAS 17/CPC 06(R1) – Operações de
arrendamento mercantil e o ICPC 03 – Aspectos
complementares das operações de arrendamento mercantil.
Pode não estar claro como a legislação tributária se aplica a uma
determinada transação ou circunstância. Essa interpretação
complementa o IAS 12/CPC 32 – Tributos sobre o lucro,
esclarecendo como refletir os efeitos da incerteza na
contabilização dos tributos sobre o lucro.
Revisão da Estrutura Conceitual estabelecendo um conjunto
abrangente de conceitos visando a orientação sobre relatórios
de desempenho financeiro; melhores definições e orientações,
destacando a definição de um passivo; e esclarecimento em
áreas relevantes.
Estabelece um modelo mais complexo para reconhecer a
receita de uma seguradora, pois se baseia em um modelo de
fluxo de caixa descontado, ajustado em relação a esse portfólio
de contrato de seguro e também por uma margem de serviço
contratual.

Vigência

1º de janeiro de 2019

1º de janeiro de 2019

1º de janeiro de 2020
1º de janeiro de 2021

São apresentadas a seguir, as informações sobre os possíveis impactos na adoção dos IFRS 16/CPC 06 (R2) Operação
de arrendamento Mercantil, e IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro estavam
disponíveis na preparação dessas demonstrações financeiras. Desta forma, estas avaliações preliminares e seus
potenciais impactos estão sujeitas à alterações até que a adoção inicial seja divulgada nas demonstrações financeiras de
2019.
- IFRS 16/CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil
O IFRS 16/CPC 06 (R2) tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo que os
arrendatários reconheçam o ativo e passivo de todos os contratos de arrendamento pelo valor presente, a menos que
apresente as seguintes características que estão no alcance da isenção da norma: i) contrato com um prazo inferior ou
igual a doze meses; e ii) possua um valor imaterial ou tenha como base valores variáveis.
A Companhia concluiu que com a adoção da norma, teremos uma redução nas despesas operacionais e um aumento
nas despesas financeiras, uma vez que o ativo “direito de uso” passa a ser amortizado e o passivo de arrendamento
atualizado para refletir as contraprestações a serem pagas ao longo do período de contrato.
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A norma é aplicável a partir de 1° de janeiro de 2019, a Cia optou por aplicar a abordagem retrospectiva simplificada,
reconhecendo o efeito cumulativo como ajuste no saldo de abertura.
A companhia estima o impacto no montante de R$32 milhões no reconhecimento inicial do direito de uso e passivos de
arrendamento.
- IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
Esta interpretação tem como objetivo esclarecer como a companhia deve avaliar as incertezas na contabilização dos
tributos sobre o lucro quando a legislação aplicável não estiver não estiver clara. A companhia avaliou fatos atuais e o
tratamento contábil aplicado em cada situação à luz desta interpretação, concluímos que o IFRIC 23 não traz efeitos
decorrentes de posições fiscais adotadas que possam vir a ser desafiadas pelas autoridades fiscais brasileiras.
3.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

Circulante
Disponibilidades
Caixa e Bancos

861.403

11.723

837.659

1.332

170.254

475.070

170.254

475.070

170.254

475.070

170.254

475.070

Aplicações Financeiras
No País:
Títulos privados
No Exterior:
Time Deposits
Total das Aplicações Financeiras
Caixa e equivalentes de caixa

411.547

2.274.401

351.397

1.934.112

581.801

2.749.471

521.651

2.409.182

1.443.204

2.761.194

1.359.310

2.410.514

Os recursos financeiros disponíveis no país são aplicados basicamente em operações compromissadas e certificados de
depósitos bancários (CDB) com rendimentos atrelados à variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) e
liquidez imediata.
Adicionalmente, parte significativa dos recursos financeiros no exterior é aplicada em Time Deposits com bancos
considerados pela administração como de primeira linha, e são remuneradas às taxas pré-fixadas.
A redução do caixa e equivalentes de caixa no período refere-se ao pagamento de dividendos no valor de R$1,9 bilhão.

4.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Consolidado e controladora
31/12/2018
Titulos públicos
Total

31/12/2017

9.487

3.715

9.487

3.715

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía aplicações financeiras em títulos públicos (LFT - Letras Financeiras
do Tesouro) administrados por fundos exclusivos da CSN.
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5.

CONTAS A RECEBER
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

Clientes
Terceiros
Mercado interno

3.154

1.978

3.154

1.978

Mercado externo

525.612

502.000

516.415

488.532

528.766

503.978

519.569

490.510

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

(9.094)

Partes relacionadas (Nota 11.b)

(8.241)

(2.277)

(2.311)

519.672

495.737

517.292

488.199

218.783

115.753

218.783

257.510

738.455

611.490

736.075

745.709

Para determinar a recuperação das contas a receber de clientes, a Companhia considera qualquer mudança na qualidade
de crédito do cliente, da data em que o crédito foi inicialmente concedido até o fim do período de relatório.
A seguir são demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:
Consolidado
31/12/2018
A vencer

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

515.902

492.987

515.902

869

863

869

863

11.995

10.128

2.798

2.276

528.766

503.978

519.569

490.510

Vencidos até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias

31/12/2017

487.371

As movimentações nas perdas esperadas de contas a receber de clientes da Companhia são as seguintes:
Consolidado

Controladora

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

(8.241)

(4.859)

(2.311)

(2.277)

Perdas esperadas

(9)

(3.382)

(9)

(34)

Recuperação de créditos

43

-

(887)

-

-

-

(8.241)

(2.277)

(2.311)

Saldo inicial

Variação cambial
Saldo final

(9.094)

43

-

Com a adoção do IFRS 09/CPC 48 Instrumentos Financeiros, a Companhia mudou o modelo a partir de 1º de janeiro de
2018 de “perdas incorridas” para “perdas de créditos esperadas”, onde passou a constituir o impairment desde a data de
reconhecimento do ativo (títulos a vencer). A aplicação do IFRS 09/CPC 48 não trouxe impactos materiais para a
Companhia.
6.

ESTOQUES

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Almoxarifado
(-) Perdas estimadas

Consolidado e controladora
31/12/2018
31/12/2017
173.081
154.110
101.010
80.538
271.187
282.359
(92.031)
(56.505)
453.247
460.502
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As movimentações nas perdas estimadas em estoques são as seguintes:
Consolidado e Controladora
31/12/2018

31/12/2017

(56.505)

(47.378)

(1.299)

(9.127)

Saldo inicial
Perdas estimadas em estoques de baixa rotatividade e obsolescência (Nota 23)
Perdas estimadas em estoques de produtos acabados (Nota 23)

(34.227)

-

Saldo final

(92.031)

(56.505)

7.

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os grupos de outros ativos circulantes e outros ativos não circulantes possuem a seguinte composição:
Consolidado
31/12/2018
Antecipação de Imposto de Renda e Contribuição
Social (*)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS (*) (1)

31/12/2017

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

42.832

209.681

42.832

209.680

113.139

157.807

112.647

157.337

793

37.154

793

37.154

Frete e seguro maritimo (3)
Arrendamento portuário
Outros
total

144.499
33.332
23.080
18.132
119.951
5.180
12.552
513.490

144.499
29.283
20.409
20.553
20.600
6.660
18.068
664.714

144.499
33.332
23.080
18.419
119.062
5.180
12.147
511.991

144.499
29.283
20.409
19.371
19.351
6.660
16.761
660.505

Circulante
Não circulante
total

217.124
296.366
513.490

320.638
344.076
664.714

216.033
295.958
511.991

316.501
344.004
660.505

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS (*)
Estoque de minério de ferro (2)
Depósitos judiciais (Nota 18)
Dividendos a receber (Nota 11)
Outros créditos com partes relacionadas (Nota 11)

(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados de impostos e a necessidade de registro de perdas por recuperabilidade,
objetivando o seu aproveitamento.
1 – Refere-se a créditos de ICMS cuja expectativa de realização é de longo prazo.
2 - Estoques de longo prazo de minério de ferro que serão utilizados quando da implementação da Planta de Beneficiamento, gerando como produto final o
Pellet Feed com expectativa de realização prevista para 1º semestre de 2020.
3 - Refere-se a Pagamento de despesas com frete e seguro marítimo sobre receitas de vendas não reconhecidas, pois seguindo as orientações da norma
IFRS 15/CPC 47, o frete no incoterms “CIF/CFR” é considerado uma obrigação de performance distinta e, para estes não houve a conclusão do processo
de entrega em 31 de dezembro de 2018, mas o prestador de serviço de transporte já havia sido pago.
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8.

INVESTIMENTOS
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Empresa controlada
CSN Mining Holding
Empresa coligada
MRS Logística S.A.
Fair Value alocado à MRS (1)
Total

716.176
445.383
1.161.559

662.349
457.129
1.119.478

Controladora
31/12/2018

31/12/2018

74.899

239.021

716.176
445.383
1.236.458

662.349
457.129
1.358.499

1. O fair value alocado no investimento na MRS decorrente da aquisição do controle da Namisa, a amortização é realizada de acordo com período do
contrato da concessão da ferrovia com a MRS.

A movimentação dos investimentos na empresa controlada e da controlada em conjunto é demonstrada a seguir:
Consolidado
31/12/2018

1.119.478

Saldo inicial dos investimentos
Aumento de Capital - CSN Mining Holding
Resultado equivalência patrimonial
Amortização do valor justo alocado às ações da MRS

31/12/2017

1.084.189

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

1.358.499

1.229.640

-

-

-

35.327

97.177

85.931

92.917

138.589

(11.747)

(11.747)

(11.747)

(11.747)

(203.349)

(38.883)

Lucros nos estoques

-

Dividendos

(43.488)

Outros

139

Total

1.161.559

(38.883)
(12)
1.119.478

5.585
138

(12)

1.236.458

1.358.499

A conciliação do resultado de equivalência patrimonial e o montante apresentado na demonstração do resultado é apresentada a seguir
e decorre da eliminação dos resultados das transações da Companhia com essas empresas:
Consolidado
31/12/2018
Resultado equivalência patrimonial MRS

31/12/2017

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

97.177

85.931

-

-

Compensação da parcela de custo no resultado equivalencia (IAS28)

(18.644)

(17.493)

-

-

Amortização do valor justo alocado às ações da MRS

(11.747)

(11.747)

(11.747)

(11.747)

-

5.585

Resultado equivalência patrimonial CSN Mining Holding

Lucros nos estoques

-

97.177

85.931

(4.260)

52.658

Outros

210

Total

x
x

66.786

56.691

81.170

132.637

Descrição e principais informações sobre a controlada direta e coligada

CSN MINING HOLDING, S.L. ( Ex-Namisa International Minérios, S.L.U.)

Situada em Madri, essa subsidiária integral foi adquirida em 16 de abril de 2008 e atua como “holding”, tendo participação
de 100% no capital das controladas CSN Mining GmbH, CSN Mining Ásia e CSN Mining Portugal, cujas principais
atividades estão relacionadas à comercialização de minério de ferro no mercado internacional e às operações financeiras.
Com a combinação de negócios ocorrida em novembro de 2015 e consequente incorporação da Namisa pela Companhia
em dezembro de 2015, a CSN Mining Holding passou a ser de controle direto da CSN Mineração.
A denominação social da Namisa International Minérios, S.L.U. foi alterada para CSN Mining Holding, S.L. em 12 de
setembro de 2017.
Em 29 de janeiro de 2018 a CSN Mining Holding declarou e pagou dividendos no montante de R$ 159 milhões.
x

MRS LOGÍSTICA S.A.
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Situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a sociedade tem como objetivo explorar, por concessão onerosa, o serviço
público de transporte ferroviário de carga nas faixas de domínio da Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA., localizada no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A concessão tem prazo de duração de 30 anos
a partir de 1º de dezembro de 1996, prorrogáveis por igual período por decisão exclusiva do poder concedente.
A MRS pode explorar, ainda, os serviços de transportes modais relacionados ao transporte ferroviário e participar de
projetos visando a ampliação dos serviços ferroviários concedidos.
Para a prestação dos serviços, a MRS arrendou da RFFSA, pelo mesmo período da concessão, os bens necessários à
operação e manutenção das atividades de transporte ferroviário de carga. Ao final da concessão, todos os bens
arrendados serão transferidos à posse da operadora de transporte ferroviário designada naquele mesmo ato.
A Companhia detém diretamente participação de 18,63% no capital social da MRS, representado por: (i) 7,59% em ações
ordinárias, sendo uma ação vinculada ao acordo de acionistas; e (ii) 11,04% em ações preferenciais.
As principais informações financeiras sobre os ativos, passivos e resultados dessa controlada em conjunto estão
demonstrados a seguir e referem-se a 100% do resultado da empresa:
Balanço Patrimonial
31/12/2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caxa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros
Não circulante
Impostos a recuperar
Investimento, imobilizado e intangível
Outros

Total Ativos

31/12/2017

345.962
247.203
107.563
300.347
99.405

484.978
278.586
85.893
96.082
75.092

152.022
6.437.740
697.099

43.172
6.277.311
492.805

8.387.341

7.833.919

31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
Fornecedores
Emprestimos e financiamentos
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outros
Não circulante
Emprestimos e financiamentos
Tributos diferidos
Outros
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de lucros
Resultados abrangentes
Total Passivos e Patrimônio Líquido

298.129
422.794
321.603
123.884
624.675

220.968
672.332
159.836
109.642
331.417

2.111.518
353.117
287.415

2.056.497
235.569
492.377

1.718.439
2.116.171
9.596
8.387.341

1.597.362
1.949.064
8.855
7.833.919

Demonstrações de resultados
31/12/2018
Demonstração do resultado
Receita líquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes dos Impostos
Impostos sobre o Lucro
Lucro líquido do exercício

x

31/12/2017

3.726.448
3.492.805
(2.476.627) (2.307.108)
1.249.821
1.185.697
(313.606)
(283.151)
(151.839)
(187.295)
784.376
715.251
(262.760)
(254.001)
521.616
461.250

CGPAR Construções Pesadas S.A.

Em 14 de julho de 2017 a Companhia concluiu a aquisição da CGPAR CONSTRUÇÃO PESADA S.A, a empresa
prestadora de serviços relacionados ao apoio à extração de minério de ferro, terraplanagem, movimentação de terras e
construção de barragens, que até esta data era controlada pela CSN, o valor da aquisição foi de R$ 99.452, a transação
foi avaliada pela administração como uma “transação de capital”. Com isso a mais-valia de R$ 35.389 foi reconhecida
como “Ajuste de avaliação patrimonial - distribuição de capital entre os sócios” no Patrimônio líquido.
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9.

IMOBILIZADO

9.a) Composição do imobilizado
Consolidado
Terrenos
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017
- Aquisições
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Edificações e
Infraestrutura

57.181
57.181
57.181

1.477.309
1.746.589
(269.280)
1.477.309

57.181
57.181
57.181

(52.946)
(276.388)
1.147.975
1.438.112
(290.137)
1.147.975

Máquinas,
equipamentos
e instalações
3.456.299
5.659.433
(2.203.134)
3.456.299
27.717
(333.706)
385.108
(1.700)
3.533.718
6.102.401
(2.568.683)
3.533.718

Móveis e
Utensílios
11.550
30.002
(18.452)
11.550
519
(1.862)
(593)
(1)
9.613
27.172
(17.559)
9.613

Obras em
andamento
1.371.134
1.371.134
1.371.134
465.721
54.929
(102.690)
231
1.789.325
1.789.325
1.789.325

Outros (*)

Total

38.654
95.803
(57.149)
38.654
2.344
(4.302)
122
(134)
(3)
36.681
91.408
(54.727)
36.681

6.412.127
8.960.142
(2.548.015)
6.412.127
496.301
54.929
(392.816)
5.559
(1.835)
228
6.574.493
9.505.599
(2.931.106)
6.574.493
Controladora

Terrenos
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017
- Aquisições
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Edificações e
Infraestrutura

Máquinas,
equipamentos
e instalações

1.477.309
1.746.589
(269.280)
1.477.309
(52.945)
(276.389)
1.147.975
1.438.111
(290.136)
1.147.975

3.456.299
5.658.682
(2.202.383)
3.456.299
27.717
(333.706)
385.108
(1.700)
3.533.718
6.102.401
(2.568.683)
3.533.718

57.181
57.181
57.181
57.181
57.181
57.181

Móveis e
Utensílios
11.550
30.002
(18.452)
11.550
519
(1.862)
(593)
(1)
9.613
27.172
(17.559)
9.613

Obras em
andamento
1.371.134
1.371.134
1.371.134
465.721
54.929
(102.690)
231
1.789.325
1.789.325
1.789.325

Outros (*)

Total

38.501
95.639
(57.138)
38.501
2.244
(4.218)
123
(134)
(1)
36.515
91.146
(54.631)
36.515

6.411.974
8.959.227
(2.547.253)
6.411.974
496.201
54.929
(392.731)
5.559
(1.835)
230
6.574.327
9.505.336
(2.931.009)
6.574.327

(*) Referem-se substancialmente benfeitorias em bens de terceiros, veículos, hardwares

9.b) Obras em andamento
Os gastos classificados em obras em andamento são compostos basicamente por aquisição de serviços e compra de
partes e peças, a serem aplicados para aumento de performance, melhoria tecnológica, ampliação, expansão e aquisição
de ativos, que serão transferidos para as respectivas contas e depreciados a partir do momento em que estiverem
disponíveis para uso.
O saldo em 31 de dezembro de 2018 é composto pelos seguintes projetos:
Consolidado
Descrição do projeto
Expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra.
Expansão da capacidade de exportação do TECAR.
Investimentos correntes para continuidade das operações atuais.
Total Obras em andamento

Data de
início
2007

Data de
conclusão
2024

2009

2022

31/12/2018

31/12/2017

(1)

837.980

745.685

(2)

289.298
662.047
1.789.325

275.810
349.639
1.371.134

(1) Data prevista para conclusão da Planta Central Etapa 1;
(2) Data prevista para conclusão da fase 60 Mtpa;

33

422

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

O prazo de vida útil estimada, em anos, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são as seguintes:
Consolidado e controladora
31/12/2018

31/12/2017

Em anos
Edificações

39

42

Máquinas, equipamentos e instalações

14

16

Móveis e utensílios
Outros

11
17

12
17

9.c) Juros Capitalizados
Foram capitalizados custos dos empréstimos no montante de R$54.929 (R$70.649 em 31 de dezembro de 2017). Esses
custos foram apurados, basicamente, para os projetos de expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra e na
expansão da capacidade de exportação do TECAR. As taxas dos projetos não específicos em exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 é 6,31% a.a (8,63% a.a em 31 de dezembro de 2017).
10. INTANGIVEL
Consolidado e Controladora
Relações com
fornecedores

Ágio(1)

Software

(2)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Custo
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017
- Amortização
- Transferências para outras categorias de ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Custo
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018

3.196.587
3.196.587
3.196.587

943
1.420
(477)
943
(241)

3.196.587
3.196.587

702
1.420
(718)
702

3.196.587

9.577
34.958
(25.381)
9.577
(3.700)
(5.559)
318
11.455
(11.137)
318

Direitos e
Licenças (3)
1.049.399
1.062.630
(13.231)
1.049.399
(5.469)
1.043.930
1.062.630
(18.700)
1.043.930

Total
4.256.506
4.295.595
(39.089)
4.256.506
(9.410)
(5.559)
4.241.537
4.272.092
(30.555)
4.241.537

1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição do controle da Namisa.
2. Intangível relacionado aos contratos com fornecedores adquiridos na aquisição do controle da Namisa.
3. Direito minerário da mina de Engenho, a amortização é realizada pelo volume de extração de minério de ferro bruto realizado na mina.

O prazo de vida útil estimada, em anos, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são as seguintes :

Relações com fornecedores
Softw are
Direitos e licenças

Consolidado e Controladora
31/12/2018
12/31/2017
6
6
6

7

49

49

10.a) Teste para verificação de impairment
O teste de impairment foi realizado no ágio oriundo de expectativa de rentabilidade futura, decorrente da aquisição da
Namisa pela Companhia, concluído em 30 de novembro de 2015 e inclui ainda os saldos do ativo imobilizado, do ativo
intangível e do estoque de longo prazo. O teste é baseado na comparação do saldo contábil com o valor em uso, sendo
determinado com base nas projeções de fluxos de caixa descontados projetados para os próximos exercícios e baseados
nos orçamentos aprovados pela administração, bem como na utilização de premissas e julgamentos relacionados à taxa
de crescimento das receitas, custos e despesas, taxa de desconto, capital de giro e investimento (“capex”) futuro, bem
como premissas macroeconômicas observáveis no mercado.
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As principais premissas utilizadas no teste foram as seguintes:
x
x
x
x
x

Mensuração do valor recuperável: Fluxo de Caixa Descontado;
Projeção do fluxo de caixa: até 2054;
Margem bruta: média da margem bruta da unidade geradora de caixa baseada no histórico e nas projeções
para os próximos 36 anos e curvas de preço e câmbio de relatórios setoriais para o longo prazo;
Atualização dos custos: baseados em dados históricos e tendências de mercado;
Taxa de desconto: fluxo de caixa foi descontado utilizando uma taxa de desconto após os impostos em termos
reais baseada no custo médio ponderado de capital (“WACC”) que reflete o risco especifico do segmento de
mineração.

Com base nas análises efetuadas pela Administração, não foi necessário o registro de perdas por impairment dos saldos
desses ativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

11. PARTES RELACIONADAS
11.a) Relacionamentos com partes relacionadas
A CSN é o acionista controlador da Companhia detendo 87,52% de participação no capital votante. A CSN, por sua vez
é controlada pela Vicunha Aços S.A., que detém 49,24% do capital social da CSN.
A CSN é uma empresa de capital aberto e publica suas demonstrações financeiros no mercado brasileiro e americano.
As demonstrações financeiras da CSN foram aprovadas em 20 de fevereiro de 2019.
11.b) Transações com controladores, controladas, coligadas e outras partes relacionadas
x

Por operação

Balanço patrimonial
Consolidado
Circulante
31/12/2018

Não-Circulante

Total

Circulante

Não-Circulante

Total

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa

102

-

102

-

-

-

16.771

-

16.771,00

16.020

-

16.020

218.783

-

218.783

115.753

-

115.753

23.080

-

23.080

20.409

-

20.409

3.653

14.479

18.132

5.170

15.383

20.553

262.389

14.479

276.868

157.352

15.383

172.735

600.378

771.813

1.372.191

30.789

1.141.008

1.171.797

26.575

96.630

123.205

46.139

-

46.139

Dividendos

252.186

-

252.186

1.527.728

-

1.527.728

Fornecedores

146.680

-

146.680

310.249

-

129

-

Fundos exclusivos
Contas a Receber (Nota 5)
Dividendos (Nota 7)
Outros (Nota 7)
Passivo
Em préstim os e financiam entos
Pré-Pagamento (Nota 12)
Provisões para custos e despesas (Nota 15)

Outros

1.025.819

868.443

1.894.262

1.915.034

1.141.008

310.249
129
3.056.042
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Controladora
Circulante

Não-Circulante

Total

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Circulante

Não-Circulante

Total

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos exclusivos
Contas a Receber (Nota 5)
Dividendos (Nota 7)
Outros (Nota 7)

102

-

102

-

-

-

16.771

-

16.771

16.020

-

16.020

218.783

-

218.783

257.510

-

257.510

23.080

-

23.080

20.409

-

20.409

3.940

14.479

18.419

3.988

15.383

19.371

262.676

14.479

277.155

297.927

15.383

313.310

1.141.008

1.171.797

Passivo
Em préstim os e financiam entos
600.378

771.813

1.372.191

30.789

Provisões para custos e despesas (Nota 15)

Pré-Pagamento (Nota 12)

26.322

96.630

122.952

87.067

Dividendos

252.186

-

Fornecedores

146.680

Outros

252.186

-

-

146.680

-

1.025.566

-

868.443

1.894.009

-

87.067

1.527.728

-

1.527.728

310.249

-

310.249

129

-

1.955.962

129

1.141.008

3.096.970

Demonstração do resultado
Consolidado
31/12/2018

Controladora

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
Vendas
Juros

2.070.357

1.962.081

2.070.357

3.015.337

2.749

1.319

2.749

1.319

Custos / Despesas
Compras
Juros
Variações Cambiais Líquidas

x

(1.052.827)
(276.092)
(195.503)
548.684

(875.052)
(86.301)
(16.867)
985.180

(1.105.419)
(276.092)
(196.032)
495.563

(873.442)
(86.301)
(18.398)
2.038.515

Por empresa
31/12/2018

Consolidado
Ativo

Passivo

Resultado

Circulante

Não
Circulante

129.829

14.479

144.308

933.316

771.813

1.705.129

23.080

-

23.080

55.937

96.630

152.567

Total

Circulante

Não
Total
Circulante

Vendas

Com pras

1.137.330

Resultado
financeiro
líquidas

Variações
Cam biais
líquidas

(263.405)

(199.459)

(769.163)

(16.092)

(195.503)

Total
478.963

Grupo CSN
MRS logística S.A
Consorcio Asiático

109.480

-

109.480

36.566

-

36.566

933.027

(20.259)

(57.792)

Total em 31/12/2018

262.389

14.479

276.868

1.025.819

868.443

1.894.262

2.070.357

(1.052.827)

(273.343)

(195.503)

548.684

157.352

15.383

172.735

1.915.034

1.141.008

3.056.042

1.962.081

(875.052)

(84.982)

(16.867)

985.180

Total em 31/12/2017

-

-

(785.255)

-

31/12/2018

854.976

Controladora

Ativo

Passivo

Circulante

Não
Circulante

129.828

14.479

Total

Circulante

144.307

933.065

Resultado
Não
Total
Circulante
771.813

Vendas

1.704.878

Resultado
Variações
financeiro
cam biais Total
líquidas
líquidas
(263.405)
(199.459)
(195.503)
478.963

Com pras

1.137.330

Grupo CSN
CSN Mining GmbH
CSN Mining Portugal
CSN Mining Asia
MRS logística S.A
Consorcio Asiático

109.469

-

109.469

36.311

-

36.311

933.027

(20.258)

(57.792)

Total em 31/12/2018

262.676

14.479

277.155

1.025.566

868.443

1.894.009

2.070.357

(1.105.419)

(273.343)

(196.032)

495.563

Total em 31/12/2017

297.927

15.383

313.310

1.955.962

1.141.008

3.096.970

3.015.337

(873.442)

(84.982)

(18.398)

2.038.515

299

-

299

-

-

-

-

(39.128)

-

-

(39.128)

-

-

-

-

-

-

-

(4.443)

-

4

(4.439)

-

-

-

-

-

-

-

(9.020)

-

-

23.080

-

56.190

96.630

-

(769.165)

23.080

152.820

(16.092)

(533)
-

(9.020)
(785.790)
854.977
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x

Comentários sobre as principais transações e saldos com partes relacionadas
Grupo CSN
Contas a receber: A companhia realiza venda de minério de ferro no mercado interno para a CSN em um contrato de
longo prazo. Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério
de ferro.
Pré-pagamento: contratos financeiros de pré-pagamento de exportação de minério de ferro celebrados entre a CSN
Mineração e certas controladas da CSN. Os detalhes dos contratos estão descritos na Nota 12.
Dividendos a pagar: dividendos declarados pela Namisa e sucedidos pela CSN Mineração e devidos aos sócios CSN e
Consorcio Asiático na proporção de 60% e 40%. Para os dividendos mínimos obrigatórios a partir do ano de 2016 foram
aplicados os percentuais de participação definidos após a combinação de negócios.
Em 02 de fevereiro de 2018 foram pagos pela Companhia os dividendos declarados pela Namisa, os dividendos referente
ao exercício de 2016 declarados na RCA realizada em 31 de janeiro de 2018. E em 26 de junho de 2018 foram declarados
os dividendos referente ao exercício de 2017 que foram pagos em no terceiro trimestre de 2018.
A Companhia pagou juros de mora sobre dividendos 2015 declarados pela Namisa e pagos aos sócios em 02 de fevereiro
de 2018 no montante R$ 144,5 milhões.
MRS Logística
A Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de longo prazo de transporte ferroviário para escoamento e a
movimentação da produção. As obrigações assumidas e os valores envolvidos estão detalhados na Nota 26. Os preços
praticados com a MRS seguem um modelo tarifário baseado em premissas de mercado.
Por possuir participação de 18,63% no capital da MRS a Companhia recebe dividendos periodicamente proporcionais à
sua participação no capital dessa coligada.
Em setembro de 2018, a Companhia firmou acordo para revisar os volumes do Plano Anual de Transporte (PAT), o que
resultará no pagamento de uma indenização de R$ 120 milhões a valor presente. O pagamento ocorrerá anualmente de
2019 até 2026.
Consorcio asiático
A Companhia realiza venda de minério de ferro no mercado externo para o Consórcio Asiático em um contrato de longo
prazo. Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério de
ferro.
11.c) Outras partes relacionadas não consolidadas
x

CBS Previdência

A Companhia é a sua principal patrocinadora, sendo esta, uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída em julho de
1960 e cujo principal objetivo é o pagamento de benefícios complementares aos da previdência oficial para os
participantes. Como patrocinadora mantém transações de pagamento de contribuições e reconhecimento de passivo
atuarial apurado em planos de benefícios definidos, conforme Nota 25.
x

Fundação CSN

A Companhia desenvolve políticas socialmente responsáveis concentradas hoje na Fundação CSN da qual é instituidora.
As transações entre as partes são relativas a apoio operacional e financeiro para a Fundação conduzir os projetos sociais
desenvolvidos principalmente nas localidades onde atua.
11.d) Pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração, com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das
atividades da Companhia, inclui os membros do conselho de administração, os diretores estatutários e demais diretores
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Abaixo seguem as informações sobre remunerações e saldos existentes em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
31/12/2018 31/12/2017
Resultado
Benefícios de curto prazo para empregados e administradores

4.613

Benefícios pós-emprego
Total

9.446

192

219

4.805

9.665

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os saldos de empréstimos e financiamentos que se encontram registrados ao custo amortizado são conforme abaixo:
Passivo Circulante
31/12/2018
31/12/2017
Contratos de dívida no mercado internacional
Títulos com juros fixos em:
US$
Pré-Pagamento - partes relacionadas
Contratos de dívida no Brasil
Títulos com juros variáveis em:
R$
NCE - Banco do Brasil
Títulos com juros fixos em:

Consolidado e Controladora
Passivo não Circulante
31/12/2018
31/12/2017

600.378
600.378

30.789
30.789

771.813
771.813

1.141.008
1.141.008

37.464

741.533

1.369.830

1.285.000

4.693
42.157
642.535
(3.117)

9.419
750.952
781.741
(3.005)

12.745
1.382.575
2.154.388
(10.758)

15.685
1.300.685
2.441.693
(2.651)

639.418

778.736

2.143.630

2.439.042

R$

BNDES/FINAME e CCB
Total de Empréstimos e Financiamentos
Custos de Transação e Prêmios de Emissão
Total de Empréstimos e Financiamentos
+ Custos de Transação

Os empréstimos e financiamentos com partes relacionadas totalizam R$1.372.191 em 31 de dezembro 2018
(R$1.171.797 em 31 de dezembro 2017) e estão relacionados, substancialmente, a pré-pagamentos de exportação, com
características e condições descritas a seguir:
x
x

CSN Resources - contrato de US$127,8 milhões, equivalentes a R$495,2 milhões em 31 de dezembro de 2018
(R$422,9 milhões em 31 de dezembro de 2017), com taxa de juros de 7,56% a 7,80% ao ano, com vencimentos
em maio 2027.
CSN Islands XII - contrato de US$226,4 milhões, equivalentes a R$877,2 milhões em 31 de dezembro de 2018
(748,9 milhões em 31 de dezembro de 2017), com taxa de juros de 7,62% a 7,95% ao ano, com vencimento
para abril de 2014 e fevereiro de 2015.

A Companhia aprovou em RCA realizada em 20 de dezembro de 2018 a antecipação dos vencimentos dos empréstimos
com partes relacionadas para o 1º trimestre de 2019.
As notas de crédito à exportação (NCE) possuem vencimentos escalonados entre o período de 2019 e 2024.
Na tabela a seguir demonstramos a taxa média de juros:
Taxa de juros m édia

Dívida Total

US$

7,7%

1.372.191

R$

8,4%

1.424.732

-

2.796.923
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x

Vencimentos dos empréstimos e financiamentos apresentados no passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o montante principal atualizado de juros e correção monetária dos empréstimos e
financiamentos de longo prazo apresenta a seguinte composição por ano de vencimento:
Consolidado e controladora
Pré - Pagam ento

NCE

BNDES e CCB

Total

%

2020

-

7.690

4.588

12.278

1%

2021

-

384.410

3.801

388.211

18%

2022

-

354.430

2.536

356.966

17%

2023

-

394.420

1.658

396.078

18%

228.880

162

424.719

20%

2024

195.677

Após 2024

576.136
771.813

x

-

-

1.369.830

12.745

576.136

26%

2.154.388

100%

Movimentação dos empréstimos e financiamentos

A tabela a seguir demonstra as amortizações e captações durante o exercício:

Saldo Inicial
Captações
Amortização principal
Pagamentos de encargos
Provisão de juros sobre emprestimos e fnanciamentos
Variação cambial
Custo de transação
Outros
Saldo final

x

31/12/2018
3.217.778
1.896
(604.347)
(246.746)
224.537
198.151
(8.221)
2.783.048

Consolidado
31/12/2017
3.220.833
(7.724)
(332.465)
308.636
16.626
11.872
3.217.778

31/12/2018
3.217.778
1.896
(604.347)
(246.746)
224.537
198.151
(8.221)
2.783.048

Controladora
31/12/2017
3.220.833
(7.103)
(332.387)
308.558
16.626
11.251
3.217.778

Covenants

Os contratos de dívida da Companhia preveem o cumprimento de certas obrigações não financeiras, bem como a
manutenção de certos parâmetros e indicadores de desempenho, tais como divulgação de suas demonstrações
financeiras auditadas conforme prazos regulatórios ou pagamento de comissão por assunção de risco caso o indicador
de dívida líquida sobre o EBITDA atinja os patamares previstos em referidos contratos. Até o momento, a Companhia
encontra-se adimplente em relação a todas as obrigações financeiras e não financeiras (covenants) de seus contratos
vigentes.
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia possui provisionado R$24.103 (R$17.430 em 31 de dezembro de 2017) no
Consolidado e na Controladora de comissão por assunção de riscos.
Os contratos celebrados com o BNDES possuem garantia real representada pelos bens financiados.
13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
13.a) - Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações
financeiras, títulos e valores mobiliários, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos
e financiamentos.
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Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pelo uso de cotações no mercado
aberto de capitais do Brasil e Bolsa de Mercadoria e Futuros. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as
características desses instrumentos, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.
As informações contábeis sobre os instrumentos financeiros são apresentadas com base nos dados consolidados.
x

Classificação de instrumentos financeiros (consolidado)

Com entrada em vigor da IFRS 09/CPC 48, as categorias de classificação de instrumentos financeiros, mantido até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda foram retirados. O IFRS 09/CPC 48 contém três
categorias de classificação e mensuração de instrumentos financeiros: custo amortizado, ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR).
C o ns o lida do

Republicado em
31/12/2018

Publicado em 31/12/2017

Saldo em
31/12/2017

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa

Empréstimos e Recebíveis

Custo amortizado

Aplicação financeira vinculada

Empréstimos e Recebíveis

Custo amortizado

2.761.194
3.715

Contas a Receber Líquidas

Empréstimos e Recebíveis

Custo amortizado

611.490

Dividendos a receber

Custo amortizado

Custo amortizado

20.409

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos e JCP

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

781.741
696.804
1.527.728

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos

Custo amortizado

Custo amortizado

2.441.693

Mensurados pelo Custo amortizado
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplciações Financeiras
Contas a receber de clientes
Dividendos
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Total do Passivo

31/12/2018

31/12/2017

3
4
5
7

1.443.204
9.487
738.455
23.080
2.214.226

2.761.194
3.715
611.490
20.409
3.396.808

12

642.535
763.149
252.186

781.741
696.804
1.527.728

2.154.388
3.812.258

2.441.693
5.447.966

11
12
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13.b) - Gestão de riscos financeiros:
A Companhia segue política de gerenciamento de risco de seu acionista controlador CSN. Nos termos dessa política, a
natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados
e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito das contrapartes.
Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
A Companhia acredita estar exposta ao risco de taxa de câmbio e ao risco de liquidez.
A política de riscos da Companhia proíbe negociações especulativas e venda a descoberto.
x

Risco de taxa de câmbio

A exposição decorre da existência de ativos e passivos gerados em Dólar ou Euro e é denominada exposição cambial
natural. Em 31 de dezembro de 2018 a Administração considerou não ser necessária a contratação e instrumentos
derivativos ou a adoção da contabilidade de hedge. A exposição consolidada em 31 de dezembro de 2018 está
demonstrada a seguir:
(Valores em
US$ mil)
326.278
201.783
109
528.170
(16.334)
(354.132)
(1.845)
(372.311)
155.859

Exposição Cambial
Caixa e equivalente no exterior
Contas a receber - clientes mercado externo
Outros Ativos
Total ativo
Fornecedores
Empréstimos - partes relacionadas
Outros Passivos
Total passivo
Exposição natural

x

31/12/2018
(Valores em
€$ mil)
2.527
1.366
3.893
(2.979)
(911)
(3.890)
3

Análise de sensibilidade

Apresentamos a seguir a análise de sensibilidade para os riscos cambiais. A Companhia considerou os cenários 1 e 2
como 25% e 50% de deterioração para volatilidade da moeda utilizando como referência a taxa de fechamento de câmbio
em 31 de dezembro de 2018.
As moedas utilizadas na análise de sensibilidade e seus respectivos cenários são demostrados a seguir:
31/12/2018

Moeda
USD
EUR

Juros
CDI
TJLP

Taxa de câmbio
3,8748
4,4390

Cenário
Provável
3,7626
4,2833

Cenário 1
4,8435
5,5488

Cenário 2
5,8122
6,6585

31/12/2018
Taxa de juros
Cenário 1 Cenário 2
6,40%
8,00%
9,60%
6,56%
8,20%
9,84%
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Os efeitos no resultado, considerando os cenários 1 e 2 são demostrados a seguir:
Valor de
referência

Instrumentos

Posição cambial natural

Risco

Cenário
Provável (*)

155.859 Dólar

Posição cambial natural

(17.487)

3 Euro

Cenário 1

Cenário 2

150.981

301.962

3

7

-

(*) Os cenários prováveis foram calculados considerando-se as cotações disponíveis no site do Banco Central do Brasil em 25/01/2019.

x

Análise de sensibilidade das variações na taxa de juros

Companhia considerou os cenários 1 e 2 como 25% e 50% de evolução para volatilidade dos juros em 31 de dezembro
de 2018.

Impacto no resultado em 31/12/2018
Variações nas taxas de juros
CDI
TJLP

% a.a
6,40
6,98

Valor de referência
(R$ mil)
(1.242.230)
(15.685)

Cenário Provável (*)
(2.094)
(31)

Cenário 1

Cenário 2

(19.876)
(274)

(39.752)
(548)

(*) A análise de sensibilidade é baseada na premissa de se manter como cenário provável os valores a mercado em 31 de dezembro de 2018 registrados
no ativo e passivo da companhia

x

Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria da Controladora CSN. Os cronogramas de
pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos são apresentados na nota de empréstimos e
financiamentos.
A seguir estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo juros.
Menos de um
ano

Entre um e dois
anos

Entre três e cinco
anos

Acima de cinco
anos

Total

Em 31 de dezembro de 2018

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos

642.535
763.149
252.186

400.489

781.741
696.804
1.527.728

816.272

1.177.763

-

-

576.136
-

2.796.923
763.149
252.186

Em 31 de dezembro de 2017

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos

484.197

-

-

1.141.224
-

3.223.434
696.804
1.527.728

13.c) - Valores justos dos ativos e passivos em relação ao valor contábil
Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado estão registrados no ativo e passivo
circulante e não circulante e os ganhos e eventuais perdas são registrados como receita e despesa financeira
respectivamente.
Os valores estão contabilizados nas demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, que são substancialmente
similares aos que seriam obtidos se fossem negociados no mercado. Os valores justos de outros ativos e passivos de
longo prazo não diferem significativamente de seus valores contábeis.
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14. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Tributos parcelados (Nota 17)
Imposto de renda e Contribuição social
CFEM/TFRM
ICMS
ISS
Outros tributos
Total

31/12/2018
8.235
3.749
45.306
1.262
532
1.995
61.079

Consolidado
31/12/2017
7.983
50.830
20.282
1.735
2.004
3.411
86.245

31/12/2018
8.235
45.306
1.262
532
1.702
57.037

Controladora
31/12/2017
7.983
38.017
20.282
1.735
2.004
3.008
73.029

31/12/2018
71.098
26.171
70.331
58.963
11.098
122.952
31.006
24.103
252.186
10.499
678.407
436.349
242.058
678.407

Controladora
31/12/2017
75.849
10.483
63.969
68.676
87.067
59.501
17.430
1.527.728
9.038
1.919.741
1.775.216
144.525
1.919.741

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Tributos parcelados (Nota 17)
Participação sobre lucro - empregados
Provisão fretes
Atualização A.R.O e passivo ambiental (Nota 19)
Adiantamento de clientes para fretes (1)
Demurrage/Dispatch com terceiros
Provisões para custos e despesas - partes relacionadas (Nota 11)
Provisões para custos e despesas
Covenants (Nota 12)
Dividendos propostos
Outras obrigações
Total
Circulante
Não circulante
Total

31/12/2018
71.098
26.866
3.100
70.331
58.963
12.160
123.205
31.574
24.103
252.186
13.727
687.313
445.255
242.058
687.313

Consolidado
31/12/2017
75.849
10.483
67.148
68.676
778
46.139
62.805
17.430
1.527.728
11.272
1.888.308
1.743.783
144.525
1.888.308

1 - Refere-se a Recebimento da parcela da receita referente ao frete e seguro marítimo não reconhecidas, pois seguindo as orientações da norma IFRS 15/
CPC 47, o frete no incoterms “CIF/CFR” é considerado uma obrigação de performance distinta e, para estes não houve a conclusão do processo de entrega
em 31 de dezembro de 2018, mas o cliente já efetuou o pagamento.

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
16.a) Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado:
O imposto de renda e a contribuição social reconhecidos no resultado do período estão demonstrados a seguir:

(Despesa)Receita com imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

(512.709)
1.193
(511.516)

(279.672)
(138.924)
(418.596)

(499.497)
1.193
(498.304)

(252.421)
(138.924)
(391.345)
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A conciliação das despesas e receitas de imposto de renda e contribuição social do consolidado e da controladora e o
produto da alíquota vigente sobre o lucro antes do IR e da CSLL são demonstrados a seguir:

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Resultados com alíquotas vigentes diferenciadas ou não tributadas
Ajuste transferprice
IR/CS sobre lucros no exterior
Incentivos fiscais (FINOR e doações incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Ajuste transferprice
IR/CS sobre lucros no exterior
Incentivos fiscais (FINOR e doações incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva

31/12/2018
1.573.353
34%
(534.940)

Consolidado
31/12/2017
1.295.579
34%
(440.497)

26.701
(3.453)
(3.829)
(21.056)
(1.384)
26.445
(511.516)
33%

23.269
4.509
7.814
(13.183)
(508)
(418.596)
32%

31/12/2018
1.560.141
34%
(530.448)

Controladora
31/12/2017
1.268.328
34%
(431.232)

31.592
(3.453)
(21.056)
(1.384)
26.445
(498.304)
32%

49.090
(7.789)
(13.183)
(508)
12.277
(391.345)
31%
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16.b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base
negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre
ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras.
Consolidado e Controladora
Saldo Inicial

Diferido Passivo
Diferenças temporárias
- Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis
- Provisões para passivos ambientais
- Perdas estimadas em ativos
- Perdas estimadas em estoques
- Passivo atuarial (Plano de previdência e saúde)
- Provisão para consumos e serviços
- Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
- Provisão A.R.O
- Combinação negócios mineração
- Variações Cambiais não realizadas
- Provisão covenants
- Amortização de ágio fiscal
- Ajuste a valor presente (1)
- Outras
Passivo Não Circulante

Movimentação

Saldo Final

31/12/2017

Resultado
Abrangente

Resultado

31/12/2018

390.775
(20.982)
(3.894)
(30.645)
(19.212)
3.733
(10.865)
(786)
(9.349)
318.544
82.435
(5.926)
114.548
(26.826)
390.775

(739)
(739)
(739)

(1.193)
818
297
7.783
(12.079)
104
333
12
(2.370)
(9.724)
(78.657)
(2.269)
57.274
23.189
14.096
(1.193)

388.843
(20.164)
(3.597)
(22.862)
(31.291)
3.098
(10.532)
(774)
(11.719)
308.820
3.778
(8.195)
171.822
23.189
(12.730)
388.843

-

1. Ajuste a valor presente reconhecido no acordo para revisar os volumes do Plano Anual de Transporte (PAT) com a MRS (Nota 11).

17. TRIBUTOS PARCELADOS
A posição dos débitos do REFIS e demais parcelamentos, registrados em obrigações fiscais e outras obrigações, no
passivo circulante e não circulante, conforme Nota 14 e 15 estão demonstrados a seguir:
Circulante
REFIS Federal Lei 11.941/09 (1)
REFIS Federal Lei 12.865/13 (2)

Não Circulante

Total

Circulante

31/12/2018
1.995

31/12/2018
18.437

20.432

31/12/2017
1.999

6.240
8.235

52.661
71.098

58.901
79.333

5.983
7.982

Consolidado e Controladora
Não
Total
Circulante
31/12/2017
19.468
21.467
56.382
75.850

62.365
83.832

1. Débitos relativos ao programa de parcelamento introduzido pela Lei 11.941/2009, em razão da reabertura dos prazos para adesão trazida pelas Leis nº
12.865/13 e 12.996/14.
2. Débitos decorrente do parcelamento fiscal instituído pelo artigo 40 da Lei nº 12.865/13 de débitos de IRPJ e da CSLL incidentes sobre os lucros das
controladas situadas no exterior nos anos calendários de 2009 a 2012, decorrente da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001.
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18. PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTAS, CÍVEIS, AMBIENTAIS E DEPÓSITO JUDICIAL
Estão sendo discutidas nas esferas competentes, ações e reclamações de diversas naturezas. O detalhamento dos
valores provisionados e respectivos depósitos judiciais relacionados a essas ações são apresentados a seguir:
Consolidado e controladora
Passivo
Provisionado
31/12/2018
44.207
9.863
3.359
1.874
59.303
6.965
52.338
59.303

Trabalhistas
Cíveis
Ambientais
Fiscal
Circulante
Não circulante
Total

Depósitos
Judiciais(*)
31/12/2018
27.618
5.714

33.332
33.332
33.332

Passivo
Provisionado
31/12/2017
49.897
10.209
3.131
805
64.042
64.042
64.042

Depósitos
Judiciais(*)
31/12/2017
29.283

29.283
29.283
29.283

(*) Os depósitos judiciais estão alocados em nosso balanço patrimonial na rubrica “Outros - Ativo circulante”- vide nota 7.

A movimentação das provisões trabalhistas, cíveis e ambientais no período findo em 31 de dezembro de 2018 pode ser
assim demonstrada:

Natureza
Trabalhista
Cível
Ambiental
Fiscal
Total

31/12/2017
49.897
10.209
3.131
805
64.042

Adição

Atualização
Líquida

1.558
669
223
1.874
4.324

9.051
1.288
293
10.632

Consolidado e Controladora
Utilização
líquida de
31/12/2018
reversão
(16.299)
44.207
(2.303)
9.863
(288)
3.359
(805)
1.874
(19.695)
59.303

As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais foram estimadas pela Administração
consubstanciadas significativamente na avaliação de assessores jurídicos, sendo registradas apenas as causas que se
classificam como risco de perda provável.
Adicionalmente, a Companhia tem outros processos classificados pelos assessores jurídicos como de perda possível, os
quais, em 31 de dezembro de 2018, somavam R$5.365.711 (R$5.122.719 em 31 de dezembro de 2017), sendo
R$285.416 em processos trabalhistas (R$227.321 em 31 de dezembro de 2017), R$38.756 em processos cíveis (R$
506.138 em 31 de dezembro de 2017), R$5.007.643 em processos fiscais (R$4.365.103 em 31 de dezembro de 2017) e
R$33.895 em processos ambientais (R$24.157 em 31 de dezembro de 2017).
A seguir, uma breve descrição dos processos fiscais mais relevantes, com avaliação de perda possível:
Principais processos
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - IRPJ/CSLL- Glosa das deduções do ágio gerado na incorporação reversa da Big
Jump pela Namisa.
Autos de Infração - ICMS - remessa e retorno de mercadoria para Industrialização. (1)

31/12/2018
3.722.888
-

31/12/2017
2.623.179
443.359

Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - IRPJ/CSLL - Lucros auferidos no exterior ano 2008.

362.346

348.554

CFEM- Cobranças administrativas por suposto não recolhimento de CFEM em razão de divergências sobre a base de cálculo.

239.627

223.007

Auto de Infração - IRRF - Ganho de Capital dos vendedores da empresa CFM situados no exterior.

243.007

203.185

Outros processos fiscais (impostos federais, estaduais e municipais).
Total

439.775

523.820

5.007.643

4.365.103

1. Homologação perante a Secretaria de Fazenda e Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais com os benefícios trazidos no Programa de Regularização
de Crédito Tributário – “Novo Regularize”, instituído pela Lei nº 22.549/2017.
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19. PROVISÕES PARA PASSIVOS AMBIENTAIS E DESATIVAÇÃO
O saldo das provisões para passivos ambientais e desativação de ativos pode ser assim demonstrado:
Consolidado e Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Passivo Ambiental
Desativação de ativos

6.985
63.346
70.331

6.968
61.708
68.676

19.a) Passivos Ambientais
Em 31 de dezembro de 2018 é mantida provisão para aplicação em gastos relativos a serviços para investigação e
recuperação ambiental de potenciais áreas contaminadas, degradadas e em processo de exploração de responsabilidade
da Companhia no Estados de Minas Gerais. As estimativas de gastos são revistas periodicamente ajustando-se, sempre
que necessário, os valores já contabilizados. Estas são as melhores estimativas da Administração considerando os
estudos e projetos de recuperação ambiental. Estas provisões são registradas na conta de outras despesas operacionais.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e dos
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
outras despesas operacionais.
Alguns passivos ambientais contingentes são monitorados pela área ambiental e não foram provisionados porque suas
características não atendem os critérios de reconhecimento presentes no IAS 37/CPC 25.
19.b) Desativação de Ativos
As obrigações com desativação de ativos consistem em estimativas de custos por desativação, desmobilização ou
restauração de áreas ao encerramento das atividades de exploração e extração de recursos minerais. A mensuração
inicial é reconhecida como um passivo descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas
ao longo do tempo. O custo de desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor
contábil do ativo sendo depreciado durante o período de vida útil do ativo.
Em 2015 a Companhia concluiu, com a assessoria de empresa especializada, um novo relatório de certificação das
reservas minerais das minas Casa de Pedra e Engenho. Este relatório certificou reservas de 3.021 milhões de toneladas
de minério de ferro.
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.a) Capital social integralizado
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e realizado, é de R$6.103.872, dividido em 181.001.902 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
20.b) Capital social autorizado
O estatuto social da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018 define que o capital social pode ser elevado a até
300.000.000 de ações ordinárias, por decisão do Conselho de Administração.
20.c) Reserva de capital
A reserva de capital no montante de R$141.723 refere-se ao excedente entre o valor efetivamente integralizado pela CSN
no montante de R$156.723 e o valor destinado ao capital social o valor de R$15.000.
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20.d) Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite
de 20% do capital social.
20.e) Composição Acionária
Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a composição acionária era a seguinte:
Quantidade de
ações
Ordinárias
Companhia Siderurgica Nacional
Japão Brasil Minério de Ferro Participações
Pohang Iron and Steel Company
China Steel Corporation

%

158.419.480 87,52370%
18.178.466 10,04320%
3.658.394

2,02120%

745.562 0,41190%
181.001.902 100,0000%

20.f) Dividendos
De acordo com o estatuto social da Companhia e o Acordo de Acionistas, do lucro líquido do exercício ajustado de acordo
com o art. 202 da Lei 6.404, serão devidos dividendos calculados conforme a seguir:
x
x
x

x

Dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos
acionistas;
Dividendo adicional equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos acionistas,
subtraindo-se os valores que forem retidos com base em orçamento de capital;
O saldo que não for retido com base em orçamento de capital deverá ser alocado a uma reserva estatutária
para operações, projetos e/ou investimentos (“Reserva de Investimentos”), exceto se de outra forma for
aprovado pela assembleia geral, sendo certo que (i) o valor destinado para a Reserva de Investimentos não
poderá exceder 50% do Lucro Líquido Ajustado; e (ii) a Reserva de Investimentos não poderá exceder 100%
do capital social da Companhia;
Qualquer valor não alocado conforme previsto acima será distribuído aos acionistas como dividendos ou juros
sobre o capital próprio adicionais.

Em 31 de Janeiro de 2018 a Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de dividendos
adicionais relacionados aos resultados de 2016 no montante de R$157.426 mil (R$0,869745 por ação). Adicionalmente
em 28 de junho de 2018 a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Ordinária, a distribuição de dividendos adicionais
relacionados aos resultados de 2017 R$208.283 mil (R$1,150725 por ação)
A Companhia propôs a destinação dos lucros que será deliberada em Assembleia Geral Ordinária. O quadro a seguir
demonstra os valores da proposta:

Lucro líquido do exercício

31/12/2018
1.061.837

31/12/2017
876.983

(53.093)
(252.186)
(756.558)

(43.850)
(416.567)
(208.283)
(208.283)

Reserva Legal
Reserva de Investimento
Dividendos minimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos
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20.g) Lucro por ação
O lucro por ação básico foi calculado com base no lucro líquido do período dividido pela quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação durante o período. O lucro por ação foi calculado conforme demonstrativo abaixo:

31/12/2018
Ações
ordinárias
1.061.837
181.002
5,8664

Lucro líquido do exercício
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro por ação básico e diluído

Controladora
31/12/2017
Ações
ordinárias
876.983
181.002
4,8452

20.h) Outros resultados abrangentes e ajustes de avaliação patrimonial
Os Outros Resultados Abrangentes consistem-se basicamente ajustes atuariais no benefício pós-emprego que não
transitam pelo resultado do exercício.
Os ajustes de avaliação patrimonial decorrem de combinação de negócio e transação de capital ocorridas em novembro
de 2015 e julho de 2017, respectivamente.
21. RECEITA OPERACIONAL LIQUÍDA
A seguir é apresentada uma conciliação das receitas brutas com as receitas líquidas apresentadas na demonstração do
resultado do exercício.

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

Receita Bruta
Mercado interno

1.162.423

994.432

1.162.423

994.189

Mercado externo

6.359.276

4.724.143

6.359.357

4.290.811

Ajuste de preço à valor de mercado aplícavel ao contrato de venda

(55.181)
7.466.518

(26.631)
5.691.944

(54.807)
7.466.973

(31.210)
5.253.790

Deduções
Impostos incidentes sobre vendas

(220.083)

Abatimentos

(13.352)
(233.435)

Receita Líquida

7.233.083

(190.899)
(190.899)
5.501.045

(220.083)
(13.352)
(233.435)
7.233.538

(190.657)
(190.657)
5.063.133
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22. DESPESAS POR NATUREZA
Controladora

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Frete /Seguro marítimo
Mão de obra
Manutenção (Serviços e Materiais)
Depreciação, amortização e exaustão
Serviços de terceiros (Inclusive concessionárias)
Material de terceiros
Suprimentos
Impostos e taxas
Frete ferroviário
Arrendamento portuário
Outros
Total por natureza

(1.294.977)
(759.998)
(426.981)
(360.147)
(352.781)
(895.141)
(242.419)
(305.589)
(67.537)
(134.650)
(130.572)
(4.970.792)

(909.446)
(404.135)
(202.133)
(480.204)
(186.072)
(1.309.427)
(110.169)
(74.224)
(86.191)
(107.296)
(139.665)
(4.008.962)

(1.293.895)
(773.697)
(433.175)
(360.062)
(356.939)
(895.141)
(245.936)
(310.022)
(67.537)
(134.650)
(126.527)
(4.997.581)

(552.785)
(397.901)
(206.001)
(478.689)
(183.931)
(1.309.427)
(112.277)
(75.644)
(86.191)
(107.296)
(139.871)
(3.650.013)

Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total por alocação

(3.522.221)
(1.325.676)
(122.895)
(4.970.792)

(2.935.754)
(926.885)
(146.323)
(4.008.962)

(3.550.471)
(1.323.960)
(123.150)
(4.997.581)

(2.950.211)
(571.039)
(128.763)
(3.650.013)

As adições da depreciação, amortização e exaustão do exercício foram distribuídas conforme abaixo.

Custo de Produção
Despesa Vendas
Despesa Gerais e Administrativas
Outras operacionais ( * )

31/12/2018
360.061
54
32
360.147
42.079
402.226

Consolidado
31/12/2017
480.192
1
11
480.204
480.204

31/12/2018
360.061
1
360.062
42.079
402.141

Controladora
31/12/2017
478.687
1
1
478.689
478.689

(*) Refere-se principalmente a depreciação e amortização de ativos paralisados, vide nota 23.
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23. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Consolidado
31/12/2017

31/12/2018
Outras receitas operacionais
Utilização de fundo de reversão CBS
Reembolso de sinistros (1)
Outras receitas
Despesa plano de pensão (Nota 25.c)

6.203
22.500
2.322
1.268
32.293

7.504
3.310
844
11.658

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

6.203
22.500
2.322
1.268
32.293

7.504
2.983
844
11.331

Outras despesas operacionais
Impostos e contribuições

(9.103)

(40.465)

(9.035)

Provisão para perda depósito judicial trabalhista

(2.366)

(1.681)

(2.366)

(40.484)
(1.681)

(48)

(1.645)

(48)

(1.645)

Provisão de passivo ambiental
Reversão/(provisão) previdenciárias, trabalhistas, cíveis e
ambientais líquidas das reversões (Nota 18b)
Contingências previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais
realizadas

(7.112)

(6.746)

(7.112)

(6.746)

Perdas estimadas e baixa de ativos (Nota 9)

(1.835)

(14.591)

(1.835)

(14.591)

4.739

(4.496)

4.739

(4.496)

Perdas estimadas com estoques de sobressalentes (Nota 6)

(1.299)

(9.127)

(1.299)

(9.127)

Despesas com estudos e engenharia de projetos

(3.053)

(2.580)

(3.053)

(2.580)

(3.086)

(9.945)

(3.086)

(9.945)

Sinistros
Depreciação de equipamentos paralizados (Nota 22)
Multa contratual - revisão do "PAT"- MRS
Provisão para perdas com inventarios produtos acabado (Nota 6)
Manutenção equipamentos paralizado

(42.079)

(42.079)

(104.086)

(104.086)

(34.227)

(34.227)

(9.376)

Doações incentivadas
Outras despesas
Outras receitas e (despesas) operacionais líquidos

(9.376)

(17.014)

(7.716)

(17.014)

(7.716)

(33.192)
(263.137)
(230.844)

(6.608)
(105.600)
(93.942)

(32.806)
(262.683)
(230.390)

(4.990)
(104.001)
(92.670)

1. Refere-se à indenização parcial do sinistro de colapso da Empilhadeira-Recuperadora nº 01, ocorrido em 15 abril de 2017, no Terminal de Cargas do
Porto de Sepetiba, RJ

24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Consolidado

Controladora

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Despesas financeiras:
Empréstimos e financiamentos - moeda nacional

(122.516)

(222.335)

(122.516)

(222.257)

Partes relacionadas (Nota 11.b)

(276.092)

(86.301)

(276.092)

(86.301)

Juros Capitalizados (Nota 9)

54.929

70.649

54.929

70.649

Juros, multas e moras fiscais

(5.798)

(6.720)

(5.798)

(6.716)

Outras despesas financeiras

(49.513)

(22.953)

(43.065)

(22.879)

(398.990)

(267.660)

(392.542)

(267.504)

2.749
29.393
11.152

1.319
43.863
5.608

2.749
27.741
11.151

1.319
26.185
5.603

43.294

50.790

41.641

33.107

(699)
(168.485)
(169.184)
(524.880)

8.674
48.943
57.617
(159.253)

(1.620)
(174.075)
(175.695)
(526.596)

651
48.987
49.638
(184.759)

Receitas financeiras:
Partes relacionadas (Nota 11.b)
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Outros rendimentos

Variações monetárias líquidas
Variações cambiais líquidas
Variações monetárias e cambiais líquidas
Resultado financeiro líquido
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25. BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
A Companhia é patrocinadora em conjunto com seu acionista controlador em planos de pensão concedidos para os
funcionários. Os planos são administrados pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (“CBS”), um fundo de pensão
privado e sem fins lucrativos, estabelecido em julho de 1960, que possui como seus membros funcionários (e exfuncionários) da controladora e de algumas empresas do grupo que se uniram ao fundo por meio de convênio de adesão,
além dos próprios funcionários da CBS. A Diretoria Executiva da CBS é formada por um presidente e dois diretores, todos
indicados pela CSN, principal patrocinador da CBS. O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação
superior da CBS, composto pelo presidente e dez membros, seis deles escolhidos pela CSN, principal patrocinadora da
CBS, e quatro deles eleitos pelos participantes.
25.a) Descrição dos planos de pensão
Plano Misto de Benefício Suplementar
Iniciado em 27 de dezembro de 1995, é um plano de contribuição variável. Além do benefício programado de
aposentadoria é previsto o pagamento de benefícios de risco (pensão em atividade, invalidez e auxílio doença/auxílio
acidente). Neste plano, o benefício de aposentadoria é calculado com base no que foi acumulado pelas contribuições
mensais dos participantes e dos patrocinadores, bem como na opção de cada participante pela forma de recebimento do
mesmo, que pode ser vitalícia (com ou sem continuidade de pensão por morte) ou por um percentual aplicado sobre o
saldo do fundo gerador de benefício (perda por prazo indeterminado). Depois de concedida a aposentadoria, o plano
passa a ter a característica de um plano benefício definido, caso o participante tenha optado pelo recebimento do seu
benefício sob a forma de renda mensal vitalícia. Este plano foi desativado em 16 de setembro de 2013, quando entrou
em vigor o plano CBSPrev.
Plano CBSPREV
Em 16 de setembro de 2013, teve início o novo plano de previdência CBSPrev, que é um plano de contribuição definida.
Neste plano o benefício da aposentadoria é determinado com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais
dos participantes e dos patrocinadores. A opção de cada participante pela forma de recebimento do mesmo pode ser: (a)
receber uma parte à vista (até 25%) e o saldo remanescente, através de renda mensal por um percentual aplicado sobre
o fundo gerador de benefício, não sendo aplicável aos benefícios de pensão por morte, (b) receber somente por renda
mensal por um percentual aplicado sobre o fundo gerador de benefício
Plano CBSPREV Namisa
É um plano de Contribuição Definida com benefícios de riscos durante a atividade (projeção dos saldos em caso de
invalidez ou morte e auxílio-doença/auxílio-acidente). Está em funcionamento desde 06 de janeiro de 2012, quando foi
criado para atender exclusivamente aos colaboradores da Nacional Minérios S/A. Após a reorganização societária,
ocorrida em 2016, outras Patrocinadoras aderiram a esse Plano, entre elas, a CSN Mineração.
Nesse plano, todos os benefícios oferecidos são calculados com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais
dos participantes e dos patrocinadores, e são pagos através de um percentual aplicado sobre o saldo do fundo gerador
de benefício.
O Plano CBSPREV Namisa está fechado para entrada de novos participantes, desde 2017.
25.b) Política de investimento
A política de investimento estabelece os princípios e as diretrizes que devem reger os investimentos de recursos confiados
à Companhia, com o objetivo de promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio
entre os ativos e passivos do plano, com base no estudo de ALM (“Asset Liability Management”), que leva em
consideração os benefícios dos participantes e assistidos de cada plano.
O plano de investimento é revisado anualmente e aprovado pelo Conselho Deliberativo, considerando um horizonte de
cinco anos, conforme estabelece a Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº 7, de
dezembro de 2003. Os limites e critérios de investimento estabelecidos na política baseiam-se na Resolução nº 3.792/09,
publicada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
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25.c) Benefícios concedidos e a conceder no Plano Misto de Benefício Suplementar
A conciliação dos ativos e passivos dos benefícios a empregados é apresentada a seguir:

Valor presente da obrigação de benefício definido
Valor justo dos ativos do plano
Déficit/(Superávit)
Restrição ao ativo atuarial devido a limitação de recuperação
Passivo / (Ativo) líquido
Passivos
Ativos
Passivo/ (Ativo) Líquido reconhecido no Balanço patrimonial

31/12/2018
31/12/2017
5.952
6.941
(20.544)
(22.742)
(14.592)
(15.801)
113
418
(14.479)
(15.383)
(14.479)
(15.383)
(14.479)
(15.383)

O valor reconhecido na demonstração do resultado em “Outras despesas operacionais, líquidas” foi uma despesa de R$
1.268 em 31 de dezembro de 2018 (despesa de R$ 844 em 31 de dezembro de 2017), decorrente do cálculo atuarial.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo acumulado em outros resultados abrangentes, totalizou um ganho atuarial de R$
9.209 (Em 31 de dezembro de 2017, totalizou um ganho atuarial de R$ 11.382).
A perda ou o ganho atuarial são decorrentes de flutuação nos investimentos que compõem a carteira de ativos do plano.
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:
Método Atuarial de Financiamento
Moeda Funcional
Contabilização dos ativos do plano
Taxa de desconto nominal
Taxa de inflação
Taxa de aumento nominal do salário
Taxa de aumento nominal do benefício
Taxa de retorno dos investimentos
Tábua de mortalidade geral
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de rotatividade
Idade de aposentados
Composição familiar dos participantes em
atividade

31/12/2018
Credito Unitário Projetado
Real (R$)
Valor de mercado
9,69%
4,75%
5,80%
4,75%
9,69%
Plano Milênio: AT Segregada por sexo (suavizada
em 10%)
Prudential (Ferr.Aposent.)
Winklevoss - 1%
Plano milênio 5% ao ano, nula para os planos BD
100% na primeira data na qual se torna elegível a
um benefício de aposentadoria programada pelo
plano.
95% estarão casados à época da aposentadoria,
sendo a esposa 4 anos mais jovem que o marido.

31/12/2017
Crédito Unitário Projetado
Real (R$)
Valor de mercado
10,42%
5,00%
6,05%
5,00%
10,42%
Plano Milênio: AT Segregada por sexo (suavizada
em 10%)
Prudential (Ferr. aposent.)
Winklevoss - 1%
Plano milênio 5% ao ano, nula para os planos BD
100% na primeira data na qual se torna elegível a
um benefício de aposentadoria programada pelo
plano.
95% estarão casados à época da aposentadoria,
sendo a esposa 4 anos mais jovem que o marido.

Seguem os pagamentos de benefícios esperados para os exercícios futuros para os planos de pensão:
Pagam ento de benefícios esperados

2018

Ano 1

429

Ano 2

468

Ano 3

510

Ano 4

553

Ano 5
Próximos 5 anos
Total de pagam ento esperados

592
3.535
6.087
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26. COMPROMISSOS
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia possuía contratos com cláusulas de “take-or-pay” e de concessões,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
26.a) Contratos “take-or-pay”
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia possuía contratos de “take-or-pay”, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Pagam entos no
período
Natureza do serviço

Transporte de minério de ferro, carvão, coque e outros
produtos de mineração.
Prestação de serviço de desestiva de minérios no porto de
Itaguaí
total

2021 Após 2021

2017

2018

2019

2020

738.890

796.426

697.879

697.879

697.879

5.077

6.801

1.999

-

-

743.967

803.227

699.878

697.879

3.431.237

Total
5.524.874

-

697.879

1.999

3.431.237

5.526.873

26.b) Contratos de concessão
Os pagamentos mínimos futuros referentes às concessões governamentais, em 31 de dezembro de 2018, vencem
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Em presa
Concessão

Natureza do serviço

Tecar

Concessão para operar a TECAR, um terminal de granéis
sólidos, um dos quatro terminais que formam o Porto de
Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro. O contrato foi
renovado antecipadamente e sua expiração ocorrerá em
2047.

2019

2020

133.021

133.021

2021 Após 2021

133.021

3.458.541

Total

3.857.604

27. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como mineração. A Companhia está organizada, e tem
o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais, gerenciais e
administrativos.
As vendas por área geográfica estão demonstradas abaixo:

31/12/2018
5.365.128
555.160
383.806
928.989

Asia
Europa
Oriente Médio
Mercado interno

7.233.083

%
74%
8%
5%
13%

Consolidado
31/12/2017
%
4.066.429
74%
445.610
8%
185.473
3%
803.533
15%
5.501.045
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28. SEGUROS
Visando a adequada mitigação dos riscos e face à natureza de suas operações, a Companhia contrata vários tipos
diferentes de apólice de seguros. As apólices são contratadas em linha com a política de Gestão de Riscos e são similares
aos seguros contratados por outras empresas do mesmo ramo de atuação da CSN Mineração. As coberturas destas
apólices incluem: Transporte Nacional, Transporte Internacional, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, Saúde, Frota de
Veículos, D&O (Seguro de Responsabilidade Civil Administradores), Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia,
Crédito à Exportação, Seguro Garantia e Responsabilidade Civil Operador Portuário.
Os seguros da Companhia são contratados em conjunto com os seguros do acionista controlador CSN.
Em 2018, após negociação com seguradoras e resseguradores no Brasil e no exterior, foi emitida apólice de Seguro para
contratação de apólice de Risco Operacional de Danos Materiais e Lucros Cessantes, com vigência de 31 de março de
2018 a 31 de março de 2019. Nos termos da apólice, o Limite Máximo de Indenização é de US$100 milhões para locais
com atividade de Mineração, combinado para Danos Materiais e Lucros Cessantes. Nos termos da apólice, a Companhia
assume uma franquia de USD 385 milhões para danos materiais e 45 dias para lucros cessantes.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações
financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
29. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA
Consolidado e controladora
31/12/2018

31/03/2017

Acervo Liquido CGPAR
Aquisição de imobilizado sem efeito caixa

14.110
1.896
1.896

14.110

30. EVENTOS SUBSEQUENTES

x

Fevereiro/2019

Em 20 de fevereiro de 2019, a Companhia concluiu as negociações para um contrato de fornecimento de longo prazo de
minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento em dinheiro no valor de
US$500 milhões referente a um contrato de fornecimento de minério de ferro de aproximadamente 22 milhões de
toneladas a ser executado num prazo de 5 anos. O recebimento ocorreu em 20 de março de 2019.

x

Julho/2019

Em 11 de Julho de 2019, a Companhia concluiu as negociações para um aditivo ao contrato de fornecimento de longo
prazo de minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento adicional em dinheiro
no valor de US$250 milhões referente a um contrato de fornecimento de minério de ferro de 10,4 milhões de toneladas,
com prazo de execução também de 5 anos. O recebimento ocorreu em 5 de agosto de 2019.

x

Dezembro/2019

A Companhia aprovou em reuniões do Conselho de Administração durante do exercício corrente, a distribuição de
dividendos intermediários com base nos lucros acumulados nos últimos anos, dividendos intermediários com base nos
lucros do exercício corrente e o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme abaixo, com pagamentos realizados
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. As deliberações foram nas seguintes datas:
x
x

1º de abril de 2019 - dividendos referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 – R$1.008
milhões, pagos em 1º de abril de 2019;
24 de maio de 2019 – dividendos com reversão de reservas de lucros – R$1.018 milhões, pagos em 27 de maio
de 2019;
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x
x
x
x

18 de julho de 2019 – dividendos com reversão de reservas de lucros – R$839 milhões, pagos em duas parcelas
iguais em 19 de julho de 2019 e 9 de agosto de 2019;
12 de setembro de 2019 – Antecipação de dividendos do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019 e juros
sobre capital próprio – R$1.226 milhões, pagos em 17 de setembro de 2019;
04 de novembro de 2019 - dividendos com reversão de reservas de lucros e juros sobre capital próprio - R$500
milhões, pagos em duas parcelas, sendo uma de R$300 milhões em 4 de novembro de 2019 e uma de R$200
milhões em 5 de dezembro de 2019;
19 de dezembro de 2019 - dividendos com reversão de reservas de lucros – R$300 milhões, pagos em 20 de
dezembro de 2019;

Covid-19
Em dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19 começaram a aparecer em diversos países no mundo e em março
de 2020 a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia do vírus. Desde o início da pandemia, a Companhia
tem adotado diversas medidas de precaução em todas as suas áreas para reduzir a exposição de seus colaboradores e
garantir a continuidade de seus negócios. A pandemia causou diversos efeitos nos mercados globais e, a partir da última
semana de março de 2020, as atividades econômicas também no Brasil foram reduzidas drasticamente, impondo
restrições e medidas de distanciamento social a fim de reduzir a circulação do vírus. O orçamento de investimentos da
Companhia para 2020 foi reduzido considerando os potenciais efeitos adversos da desaceleração econômica global,
tendo sido priorizada a execução de projetos de investimentos correntes fundamentais para a manutenção das condições
de capacidade operacional, meio-ambiente e segurança. A Companhia avaliou eventuais efeitos que tenham relação com
a continuidade dos negócios e suas estimativas contábeis e considerou não haver riscos de continuidade nem de
necessidade de ajustes de estimativas contábeis que pudessem produzir efeitos significativos nos negócios da
Companhia e consequentemente em sua posição patrimonial e financeira. A Companhia não sofreu e não espera sofrer
impactos significativos em seus negócios decorrentes dessa pandemia nos negócios, nem em sua posição financeira e
resultados. A Companhia mantém todas as suas previsões de produção e vendas de médio e longo prazos.

x

Julho/2020

Em julho de 2020 a Companhia contratou hedge de minério de ferro com trava do índice PLATTS para uma quantidade
limitada de minério em 2,9 milhões de toneladas com embarques compreendidos entre agosto e novembro de 2020. Em
virtude da recente alta do índice PLATTS, até 31 de agosto de 2020 a Companhia acumulava perdas não realizadas de
R$247 milhões, das quais R$32 milhões foram realizadas e liquidadas em 2 de setembro de 2020.
Em 16 de julho de 2020, foi aprovada a distribuição de dividendos do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2019 no montante R$2.439 milhões, dos quais R$1.359 milhões foram pagos a título de antecipação de dividendos no
decorrer do ano de 2019 e R$1.080 milhões foram pagos no dia 17 de julho de 2020.
Em 16 de julho de 2020, a Companhia concluiu as negociações para um contrato de fornecimento de longo prazo de
minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento em dinheiro no valor de
US$115 milhões referente a um contrato de fornecimento de aproximadamente 4 milhões de toneladas de minério de
ferro, a ser executado num prazo de cinco anos, cujo recebimento antecipado ocorreu em 28 de agosto de 2020.
x

Outubro/ 2020

Em 15 de outubro de 2020, a Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de
dividendos no montante R$1.300 milhões a serem pagos até 31 de outubro de 2020.

*

*

*
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Declaração dos Diretores Executivos sobre as Demonstrações Financeiras

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A, declaramos, nos termos do Art. 25, parágrafo
1º, item VI, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.
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Declaração dos Diretores Executivos sobre o Relatório dos Auditores Independentes

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A., declaramos, nos termos do Art. 25,
parágrafo 1º, item V, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes relativo às
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

1-

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Em 2017, o Brasil começou a dar os primeiros sinais de recuperação econômica. Os números ainda eram tímidos e
indicavam uma retomada lenta dos índices de emprego, consumo e produção. Paralelamente, o mercado externo
seguia desfavorável. Em um ambiente desafiador como esse, a palavra de ordem no Grupo Econômico CSN foi
superação.
A eficiência da CSN Mineração garantiu os resultados esperados para o ano e atingimos vendas de 33 milhões de
toneladas de minério de ferro em 2017.
À época, as perspectivas para 2018 eram melhores que o ano anterior, o que nos motivou ainda mais a seguir
resilientes, determinados e motivados a contribuir com o processo de recuperação do Brasil.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração
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2-

A EMPRESA

A CSN Mineração apresentou um incremento de 2% nas vendas em 2017, comparado com o ano anterior. Do lado da
produção total, a empresa encerrou o ano com 30 milhões de toneladas e um custos de produção mais baixos do setor.
3- PERSPECTIVAS, ESTRATÉGIAS e INVESTIMENTOS
Em 2017 comercializou cerca de 33 milhões de toneladas de minério de ferro, sendo que 5,2 milhões de toneladas
tiveram como destino a Usina Presidente Vargas. O Tecar, terminal portuário operado pela CSN Mineração, localizado
no Porto de Itaguaí, por sua vez, embarcou cerca de 28 milhões de toneladas de minério de ferro em 2017.
A CSN Mineração possui diretamente 18,63% do capital da MRS, que opera a antiga Malha Sudeste da Rede
Ferroviária Federal S.A (RFFSA), no eixo Rio de Janeiro – São Paulo - Belo Horizonte.
O principal segmento de atuação da MRS é o de clientes chamados heavy haul (cargas de minério, carvão e coque),
tendo transportado cerca de 119 milhões de toneladas em 2018, equivalente a 68,2% do total transportado pela
Companhia. No setor de contêineres a MRS manteve sua posição entre os maiores transportadores do setor ferroviário
nacional, transportando 1,84 milhão de contêineres em 2017, ante o volume transportado de 1,78 milhão de
contêineres em 2016.
Os serviços de transporte ferroviário prestados pela MRS são fundamentais para o abastecimento de matérias-primas
e escoamento de produtos finais. A totalidade do minério de ferro vendido pela CSN Mineração é transportada pela
MRS, seja diretamente para a controladora CSN, seja para o terminal portuário TECAR, por onde são realizados os
embarques das exportações.

4-

PRINCIPAIS EVENTOS SOCIETÁRIOS

Em 2017 não ocorreu nenhum evento ou operação societária relevante, nos termos da legislação em vigor.
5- GOVERNANÇA CORPORATIVA
Relações com Investidores
A CSN continua ampliando seus canais de comunicação, visando aumentar a sua transparência e exposição, bem
como das demais companhias que compõem o Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN Mineração, por meio de
novas coberturas de instituições financeiras e participações em eventos e conferências.
Capital Social
O capital social da CSN Mineração é dividido em 181.001.902 ações ordinárias e escriturais, sem valor nominal, sendo
que cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

CSN Mineração - Composição do Capital Social em 31/12/2017 (%)
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(1) Grupo Controlador
(2) Consórcio Asiático formado pelas empresas Itochu, JFE Steel, Kobe Steel e Nisshin

Assembleia Geral de Acionistas
Uma vez por ano, conforme estabelece a legislação, os acionistas reúnem-se em Assembleia Geral para deliberar
sobre as contas apresentadas pelos administradores, as demonstrações financeiras, a destinação do resultado do
exercício, eventual distribuição de dividendos, sendo que a cada dois anos, também deliberam sobre a eleição dos
membros do Conselho de Administração. A Assembleia Geral também ocorre extraordinariamente, sempre que
necessário, para deliberar sobre matérias que não são de sua competência ordinária.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por até onze membros, que se reúnem ordinariamente nas datas previstas
no calendário anual, pelo menos uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário. O mandato
dos Conselheiros é de dois anos, com possibilidade de reeleição. Atualmente o Conselho de Administração é composto
por seis membros. O Conselho de Administração deve, entre outras atribuições, definir e acompanhar as políticas e
estratégias da Companhia, acompanhar os atos da Diretoria Executiva e decidir sobre assuntos relevantes envolvendo
os negócios e operações da CSN. É responsável pela eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva,
podendo também, se necessário, criar comitês especiais para seu assessoramento.
Diretoria Executiva
Atualmente composta por cinco Diretores Executivos, sendo um deles o Diretor Presidente, a Diretoria Executiva,
observadas as diretrizes e deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, possui os poderes de
administração e gestão dos negócios sociais da Companhia. Os membros da Diretoria Executiva se reúnem sempre
que convocados pelo Diretor Presidente ou por dois Diretores Executivos, ficando a cargo de cada Diretor Executivo a
condução das operações pertinentes à sua área de atuação. O mandato dos Diretores Executivos é de dois anos,
permitida a reeleição.

Auditoria Interna
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O Grupo Econômico CSN dispõe de uma Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance, com atuação independente
dentro da Organização, vinculada ao Conselho de Administração da Companhia, conforme Art.19, VIII do estatuto
social. As atividades dessa diretoria abrangem todas as companhias do Grupo Econômico CSN, dentre elas a CSN
Mineração.
A equipe da auditoria interna possui metodologia e ferramentas próprias para exercer suas atividades, essas alinhadas
às melhores práticas de mercado e adota uma abordagem sistemática e disciplinada, atuando de forma objetiva e
independente na condução de seus trabalhos, para avaliação da efetividade dos controles e consequente melhoria dos
processos de gerenciamento de risco, controle e governança, bem como de prevenção a fraudes, reportando o seu
resultado ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria.

Auditores independentes
Os auditores independentes, Grant Thornton Auditores Independentes, que em 2017 prestaram serviços à CSN
Mineração e suas controladas, foram contratados para emitir relatório de revisão limitada sobre as informações
financeiras trimestrais e opinião sobre as demonstrações financeiras anuais da Companhia e serviços adicionais ao
exame das demonstrações financeiras. É entendimento tanto da Companhia quanto de seus auditores independentes
que tais serviços não afetam a independência dos auditores.
Os serviços prestados pelos auditores externos, adicionalmente ao exame das demonstrações financeiras, são
previamente apresentados ao Comitê de Auditoria da controladora CSN para que se conclua, de acordo com a
legislação pertinente, se tais serviços, pela sua natureza, não representam conflito de interesse ou afetam a
independência e objetividade dos auditores independentes. Nos termos da Instrução CVM 480/09, o Conselho de
Administração declarou em 15/10/2020 que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Lei Sarbanes-Oxley
A Companhia utiliza em sua estrutura de governança corporativa a Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance da
controladora CSN, que tem como uma de suas atribuições, a avaliação dos riscos que possam impactar nas
demonstrações financeiras e definição de controles internos para mitigá-los, em conjunto com os gestores
responsáveis pelos processos de negócios. A Companhia avalia a efetividade da sua estrutura de controles internos,
conforme princípios estabelecidos no COSO 2013 e em atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, sendo que o resultado
desta avaliação é reportado à alta administração e ao Comitê de Auditoria da controladora CSN.
Em 31 de dezembro de 2016, o Grupo Econômico CSN não manteve controles efetivos relacionados ao processo de
monitoramento e revisão de transações complexas e não rotineiras ou infrequentes, o que resultou em uma fraqueza
material. A fraqueza material identificada em nosso ambiente de controles sobre as demonstrações financeiras,
relacionada ao processo de monitoramento e revisão de transações complexas e não rotineiras ou infrequentes, incluiu
as seguintes áreas ou transações: (i) valor recuperável de investimentos em empresas controladas em conjunto; (ii)
realização de imposto de renda diferido; (iii) combinação de negócios e respectivos impactos de imposto de
renda; (iv) reconhecimento de receita de nova modalidade de venda; (v) impairment de ágio e (vi) monitoramento de
obrigações não financeiras em contratos de financiamento. Essa fraqueza material resultou em ajustes de auditoria
nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Econômico CSN de anos anteriores. Entretanto, a Companhia
avaliou que esta fraqueza material não impactou as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 e em 31
de dezembro de 2017, que apresenta em todos seus aspectos relevantes, sua posição financeira, resultados
operacionais, posição de capital e fluxo de caixa. Em 2017, o Grupo Econômico CSN implantou ações para remediação
de fraqueza material identificada no ano anterior, e em avaliação aos controles internos pela administração, em
conjunto ao auditor externo, não identificou fraqueza material em 31 de dezembro de 2017.
Código de Ética
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A Companhia utiliza o código de ética aprovado pelo Conselho de Administração da controladora CSN que contempla
princípios aplicados no cumprimento da Lei Anticorrupção (12.846/13). O código é aplicável a todos funcionários,
diretores e conselheiros e estabelece ainda princípios éticos e responsabilidades para terceiros, considerando
fornecedores, prestadores de serviços e eventuais agentes intermediários e associados. O código é disponibilizado a
todos os colaboradores e parceiros de negócios e é utilizado como declaração compromissos assumidos de conduta.
Suas diretrizes são públicas e podem ser encontradas no website da CSN, no endereço eletrônico (www.csn.com.br).
A Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance da controladora CSN é responsável pelo Programa de Integridade, que
visa garantir o cumprimento dos padrões de conduta éticos no exercício das atividades e transparência nos negócios.
Faz parte deste processo o treinamento contínuo de colaboradores e também o monitoramento quanto ao cumprimento
de leis, regulamentações, políticas e normas internas. Em 2016 a Companhia obteve o selo de qualidade Pró-Ética,
emitido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O selo é resultado de uma
avaliação anual do Programa de Integridade e reflete o esforço dos setores público e privado para promover um
ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.
A Companhia conta ainda com canais de denúncia para relatos de desvios de conduta ou suspeitas. O reporte das
denúncias, por parte de colaboradores, terceiros e público externo pode se dar de maneira anônima ou identificada,
mantendo-se o sigilo, confidencialidade e a garantia de não retaliação. As denúncias são tratadas pela Gerência de
Auditoria, subordinada à Diretoria de Auditoria, Riscos e Compliance e reportadas ao Comitê de Auditoria.
Divulgação de Atos e Fatos Relevantes
O Grupo Econômico CSN tem uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários segundo a qual toda divulgação referente às empresas que compõem o Grupo Econômico, dentre elas a
CSN Mineração, deve ser feita com dados fidedignos, adequados e transparentes, nos prazos previstos e com
homogeneidade, conforme estabelecido na Instrução CVM 358/2002 e na seção 409 – Divulgação em Tempo Real,
da Lei Sarbanes-Oxley. No final do ano de 2016, a Companhia aprovou uma nova Política de Divulgação e de
Negociação, que alterou o meio pelo qual a Companhia divulga seus Atos e Fatos Relevantes A referida política
estabelece que os Atos e Fatos Relevantes da Companhia devem ser veiculados por meio do Portal de Notícias da
Folha de São Paulo, em conjunto com a divulgação nos websites de relações com investidores da Companhia, da
Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
6- INOVAÇÃO
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação do Grupo Econômico CSN destaca-se no desenvolvimento de
novos produtos e novas soluções para o mercado. Isto representa a verdadeira essência da sua atuação, fazendo da
inovação o motor do crescimento econômico das empresas CSN.
Por meio da gestão dos direitos de propriedade intelectual, compreendendo marcas, patentes e projetos industriais, o
Grupo Econômico CSN busca conciliar a adequada proteção da empresa com a possibilidade de realizar alianças
estratégicas e parcerias tecnológicas para estimular a propagação de ambientes de inovação e o desenvolvimento
científico/tecnológico da Companhia.

7- PESSOAS
O modelo de Gestão de Pessoas da CSN Mineração resulta da convicção de que o capital humano é seu diferencial
competitivo e é a melhor garantia para se destacar no mercado em que atua. Transformamos conhecimento em uma
trajetória de sucesso, baseada na paixão, dedicação e competência que geram oportunidades, conquistas e
reconhecimentos.
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A gestão integrada e eficiente de pessoas se fundamenta em cinco pilares: Atrair; Alinhar e Engajar; Avaliar;
Desenvolver; Reconhecer e Recompensar. A CSN Mineração investe nos projetos de desenvolvimento e qualificação
profissional, de forma a contribuir para o crescimento das pessoas e da organização.
Diante de um ano desafiador, reforçamos a Essência do Grupo Econômico CSN de Fazer bem, Fazer mais e Fazer
para sempre, contribuindo com a evolução da nossa liderança através da Escola de Líderes. Destacamos a realização
dos seguintes módulos: Autoconhecimento para Coordenadores, Supervisores e Gerentes, Desafios da Primeira
Gestão para Coordenadores e Supervisores, Liderando Líderes para Gerentes e Dimensões da Liderança para Alta
Gerência. Mais uma vez reafirmamos que atuamos como donos, escolhendo as melhores estratégias para superar os
obstáculos enfrentados em 2017. Mostramos que estamos juntos trabalhando pela sustentabilidade do negócio.
Para manter uma equipe de alta performance e qualificada, a cada ano são aprimorados os programas para a captação,
desenvolvimento e retenção de talentos em diferentes níveis, e estes são alinhados às nossas diretrizes estratégicas.
Nossas políticas de Recrutamento & Seleção buscam a garantia de não discriminação nos nossos processos seletivos,
deixando claro que a empresa será intolerante com qualquer prática contrária aos nossos valores éticos. Em 2017,
investimos diversas horas em treinamento, com o objetivo de gerar conhecimento e promover o desenvolvimento das
habilidades necessárias para o alcance das metas corporativas.
Realizamos diversas ações visando a disseminação e o desenvolvimento da Essência do Grupo Econômico CSN, tais
como: CSN Flix, onde os colaboradores têm a oportunidade de assistir vídeos curtos e trocar experiências para
fortalecer o entendimento das competências e sua prática nas nossas rotinas de trabalho; Roda de Conversa entre
Líderes e Liderados, para maior alinhamento à cultura CSN; Capacitação de Padrinhos e Orientadores de Estágio
para receber os novos colaboradores e estagiários, respectivamente; Salto Corporativo, abrindo espaço para
discussões com nossas colaboradoras sobre o empoderamento da mulher no mundo dos negócios.
Em 2017, contamos com 923 inscrições no Programa Ciranda do Conhecimento, onde os módulos de capacitação são
ministrados por colaboradores internos que possuem conhecimentos específicos em diversas áreas acadêmicas.
A Organização mantém diversas estratégias para garantir a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do seu
público interno, tais como o Programa SuperAção – sistema de Avaliação de Performance para todos os colaboradores
do Grupo CSN, dentre as quais a CSN Mineração. Os resultados obtidos orientam o Plano de Desenvolvimento
Individual, permitem a identificação de potenciais sucessores para posições de liderança e suportam o processo de
reconhecimento e recompensa.
Com base nestes resultados, realizamos anualmente o Programa Carreira e Sucessão, que tem como objetivo
identificar, junto aos nossos gestores e executivos, colaboradores com potencial para a sucessão das posições de
liderança nas empresas do Grupo Econômico CSN. Os profissionais mapeados têm seu desenvolvimento acelerado
por meio de experiências práticas e reais de aprendizagem, tais como: Workshops de construção de conhecimento
(Autoconhecimento; Liderando Pessoas; Comunicação e Influência; e Planejamento e Execução), Talk Show com Alta
Liderança, Grupos de Aprendizagem e apresentação de nossos Business Cases reais pelos nossos executivos.
Assim garantimos a perenidade da nossa empresa, com segurança na continuidade do nosso modelo de Liderança e
Negócio, além do olhar cuidadoso para a carreira de nossos talentos.
Em 2017, investimos diversas horas em treinamento, com o objetivo de gerar e compartilhar conhecimento,
promovendo o desenvolvimento das competências necessárias para o alcance das metas corporativas e perpetuidade
do negócio. O modelo 70/20/10 de aprendizagem foi o direcionador para traçar todas as ações de desenvolvimento da
companhia, o que garante sua efetividade e eficácia.
Uma das nossas principais frentes de ação em Desenvolvimento acontece com os Estagiários. O programa é focado
na preparação dos jovens, visando acelerar o desenvolvimento formando talentos que tenham potencial para ocupar
cargos efetivos no médio e longo prazo, em consonância com os interesses de desenvolvimento do estagiário e as
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necessidades organizacionais, além de contribuir para o desenvolvimento do país, por meio da educação e
profissionalização.
Ainda pensando na evolução de nosso negócio e dos nossos gestores, demos sequência à Escola de Líderes, que foi
implementada em 2011, com os seguintes módulos: Gestão de Relacionamento e Confiança para Supervisores e
Coordenadores, Formação de Líderes e Sucessores; Execução: Novas Perspectivas para Gerentes e Gestão
Estratégica com Foco em Resultados; Gerindo Mudanças e Transformações Organizacionais para a Alta
Gerência.
Vemos na formação e desenvolvimento contínuos dos nossos líderes uma importante oportunidade para impactarmos
positivamente todos nossos colaboradores, construindo um ambiente colaborativo, focado no desenvolvimento das
equipes e no atingimento de resultados excelentes.
Firmamos parcerias com diversas instituições de ensino para cursos de extensão universitária e idiomas, que oferecem
preços especiais aos nossos colaboradores, fomentando a capacitação dos mesmos.
A CSN encerrou 2017 com 6.564 colaboradores diretos e 3.268 indiretos, indicando uma taxa de rotatividade de 1,7%,
uma das mais baixas no setor.
8 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
Os projetos de responsabilidade social do Grupo Econômico CSN têm o objetivo de valorizar o potencial das pessoas
e das regiões onde as suas empresas atuam, buscando parceria com o poder público e com a sociedade civil. Entre
2006 e 2017, o valor investido pelo Grupo CSN ultrapassou R$181 milhões. Somente em 2017, os investimentos foram
de R$14,2 milhões nas áreas de educação, cultura, esporte e saúde, por meio de iniciativas da Fundação CSN e
projetos desenvolvidos por instituições parceiras, apoiadas por incentivos fiscais.
A Fundação CSN mantém o compromisso da democratização do acesso ao ensino de qualidade e uma de suas escolas
técnicas é o Centro de Educação Tecnológica, em Congonhas/MG. Em 2018 as escolas atenderam a 1.013 alunos
dos quais 529 se beneficiaram com bolsas de estudos. O programa de bolsa de estudo no exterior para jovens
mulheres, contou com 781 inscritas concorrendo a 30 vagas. As selecionadas realizaram o Curso Prep-program em
parceria com a Fundação Estudar, que oferece apoio para jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Além
disso, tiveram acesso a uma plataforma online de ensino da língua inglesa por 12 meses com acompanhamento
exclusivo. Em 2017, 21 bolsistas viajaram para Nova York para experiências educacionais e culturais. A Fundação
CSN possui atuação destacada na formação de jovens aprendizes com o intuito de fomentar o ingresso no mercado
de trabalho e em 2017 capacitou 422 jovens.
O Projeto Garoto Cidadão, em parceria com as prefeituras municipais, atende crianças e adolescente em situação de
vulnerabilidade social, entre 8 a 17 anos, com atividades socioculturais no contraturno escolar, nos municípios de Volta
Redonda e Itaguaí, no Rio de Janeiro, Congonhas e Arcos, em Minas Gerais e Araucária, no Paraná. Os alunos têm
aulas de música, teatro, dança, artes visuais, entre outras atividades como o Projeto de Vida, que prepara o educando
para a saída do projeto orientando-os na busca pela realização de sonhos e concretização de objetivos nos campos
pessoal e profissional. Em 2017 proporcionou atividades socioculturais a 1.500 crianças e adolescentes.
Ao longo de 2017 a Fundação realizou em parceria com prefeituras, órgãos estaduais e conselhos municipais 8
formações com o objetivo de fortalecer as políticas públicas relacionadas ao bem-estar da criança e do adolescente.
As formações foram realizadas pelos profissionais da Fundação de acordo com as necessidades de cada comunidade
onde as empresas do Grupo CSN têm unidades de negócios. Foram voltadas para gestores públicos e profissionais
que lidam diretamente com a gestão e construção de políticas públicas para a proteção e bem-estar de crianças e
jovens.
9 - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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O Grupo Econômico CSN mantém diversos instrumentos de Gestão Socioambiental e Sustentabilidade visando atuar
de forma propositiva e atendendo aos diversos stakeholders envolvidos nas comunidades e negócios em que atua. A
política Ambiental da Companhia tem como principais pilares a criação de valores sustentáveis e gestão dos riscos
socioambientais; a conformidade, a otimização e eficiência no uso de recursos naturais e controle dos potenciais
impactos. A Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), implantado conforme os requisitos da norma
internacional ISO 14001:2015.
Uma das estratégias de sustentabilidade adotada pela controladora CSN é a participação, desde 2012, no Fórum
Clima promovido pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social e participação nos grupos de trabalho do Centro de
Estudos em Sustentabilidade (FGVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV EAESP), um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção de conhecimento,
composto por pessoas de formação multidisciplinar, trabalhando no desenvolvimento de estratégias, políticas e
ferramentas de gestão pública e empresarial para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacionais.

As diretrizes ambientais da Companhia também compreendem o monitoramento das barragens, utilizadas para conter
rejeitos do processo de beneficiamento das atividades de mineração. De acordo com a classificação da barragem
(Portaria 70.389/2017 do DNPM), todas as barragens da Companhia são auditadas por empresas independentes e
especializadas no assunto, objetivando atestar a estabilidade das barragens e identificar ações preventivas para a
garantia dessa estabilidade. O Plano de Segurança de Barragem e o Plano de Ação de Emergência para Barragens
de Mineração (PAEBM) da CSN Mineração encontra-se finalizado com todos os volumes necessários consolidados
em atendimento à portaria do DNPM.
A CSN sempre atua de maneira a minimizar os impactos de suas operações, além de investir em iniciativas de
preservação e educação ambiental, atestando seu compromisso com a qualidade de vida das futuras gerações. O
Grupo Econômico CSN possui uma frente social importante que é o Programa de Educação Ambiental (PEA), iniciativa
da Companhia gerida pela Fundação CSN, com destaque para as unidades de Arcos (MG) e de Congonhas (MG),
visando reafirmar seu compromisso com a transformação de valores e atitudes por meio de novos hábitos e
conhecimentos. O projeto de educação ambiental com ênfase nas questões relacionadas aos patrimônios histórico e
natural, em locais de atuação e relacionados a suas atividades, utiliza a arte como instrumento de diálogo entre alunos
da rede pública, professores e colaboradores da empresa.
Finalmente, o Grupo Econômico CSN vem desenvolvendo um mapeamento constante de stakeholders e, desde 2012,
utiliza critérios de mapeamento dos impactos ambientais, sociais e econômicos de acordo com as diretrizes do Global
Reporting Initiative (GRI) e adota a metodologia do Relato Integrado (IR) para composição de seus indicadores para
todas as suas operações. Os dados e indicadores obtidos neste processo permitem acompanhar o desempenho e
avaliar sua exposição a riscos socioambientais e oportunidades futuras. O resultado deste trabalho pode ser
encontrado nos Relatórios publicados no site http://ri.csn.com.br/.
10 - DECLARAÇÕES SOBRE PROJEÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este documento contém afirmações sobre o futuro que expressam ou sugerem expectativas de resultados,
desempenho ou eventos. Os resultados, desempenho e eventos reais podem diferir significativamente daqueles
expressos ou sugeridos pelas afirmações sobre o futuro em função de vários fatores, tais como: condições gerais e
econômicas do Brasil e de outros países, taxas de juros e câmbio, renegociações futuras e pagamento antecipado de
obrigações ou créditos em moeda estrangeira, medidas protecionistas no Brasil, EUA e outros países, mudanças em
leis e regulamentos e fatores competitivos em geral, em escala regional, nacional ou global.
As informações financeiras da CSN Mineração aqui apresentadas estão de acordo com as normas internacionais de
relatórios financeiros (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto
de auditoria por parte dos auditores independentes.
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Demonstrações financeiras acompanhadas do relatório do auditor independente
Em 31 de dezembro de 2017
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Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12o andar
Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil
T +55 11 3886-5100

Aos Administradores, Conselheiros e Acionistas da
CSN Mineração S.A.
São Paulo – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CSN Mineração S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CSN Mineração
S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase
Transações com partes relacionadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 11 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
Companhia mantém transações relevantes com partes relacionadas. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a este assunto.

Principais assuntos de auditoria
Os Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Estes assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Determinamos que os assuntos
descritos a seguir são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

1. Alavancagem financeira (Notas Explicativas nos 1 e 12)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Parte substancial dos recursos e investimentos necessários para o desenvolvimento das atividades da
Companhia são oriundos de financiamentos obtidos junto a instituições financeiras não relacionadas.
Em 31 de dezembro de 2017, o valor do saldo de empréstimos e financiamentos reconhecido no passivo
circulante e não circulante era de R$ 3.218 milhões (na controladora e no consolidado).
Este tema foi considerado como uma área crítica e de risco em nossa abordagem de auditoria devido
basicamente a representatividade desses passivos financeiros em relação as demonstrações financeiras
como um todo, bem como o fato de os empréstimos e financiamentos requerem, em alguns casos,
cumprimento de cláusulas contratuais, como covenants ou outras cláusulas restritivas, cujos eventuais
descumprimentos podem trazer distorções significativas nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e respectivas divulgações.

Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

Entendimento das políticas e medidas adotadas pela Administração para gerenciamento e elaboração
do fluxo de caixa;

x

Discussão com a Administração sobre o plano de negócios e medidas tomadas para cumprimento
das obrigações de pagamentos;

x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos implementados pela Administração para
controle e reconhecimento dos passivos oriundos de empréstimos e financiamentos;

x

Testes na movimentação de novas capitalizações e amortizações, recálculos dos encargos
financeiros e avaliação da classificação entre passivo circulante e não circulante;

x

Confirmação dos saldos junto aos credores e agentes fiduciários (circularização);

x

Análise e testes de aderência com referência às cláusulas contratuais de covenants e cláusulas
restritivas, de forma a confirmar que a Companhia estava adimplente na data das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas;

x

Análise sobre as divulgações requeridas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Como resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, entendemos que os critérios e premissas
adotados pela Companhia para reconhecimento de empréstimos e financiamentos foram
apropriadamente tratados e divulgados no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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2. Provisão para riscos relacionados às demandas judiciais (Nota Explicativa
no 18)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
A Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de naturezas fiscal, cível e
trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. Esta área exige julgamentos e avaliações
críticas efetuadas pela Administração, suportadas por seus consultores jurídicos, na determinação das
estimativas relacionadas ao reconhecimento de ativos e passivos, mensuração dos valores envolvidos,
avaliação da probabilidade de êxito nas diversas discussões e divulgação apropriada dos processos e
contenciosos existentes, tendo em vista a relevância dos mesmos em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
O valor das contingências classificadas como prováveis e passíveis de provisão registrado nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas montava R$64 milhões em 31 de dezembro de
2017. O montante de contingências possíveis, portanto não sujeitas ao registro de provisão segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil, era de R$ 5.123 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Adicionalmente, determinadas leis e regulamentos no Brasil têm grau de complexidade elevados e,
portanto, a mensuração, reconhecimento, classificação de ativos e passivos e divulgação das provisões
para riscos relacionados a demandas judicias e administrativas, processos, e/ou, em certos casos,
aderência a leis e regulamentos, requer determinado nível de julgamento por parte da Companhia e suas
controladas para registro das estimativas de perdas e divulgações nas suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração e definição do
momento de reconhecimento e divulgações relacionadas ao contencioso e demandas judiciais entre as
várias esferas de discussão de nosso direito, bem como aos eventuais impactos que referidos processos
e estimativas podem causar nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto (inclusive quando da avaliação de demandas judiciais consideradas possíveis e prováveis, já
que a alteração no prognóstico ou no critério de avaliação podem trazer impactos significativos nas
demonstrações financeiras em termos de provisão e/ou reconhecimento de ativos). Desta forma,
consideramos este assunto como relevante para a nossa auditoria do exercício corrente.

Como o assunto foi tratado na auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:
x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;

x

Avaliação do desenho da estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação,
mensuração e divulgação das provisões para riscos relacionados às demandas judiciais e
administrativas, inclusive àqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos;

x

Avaliação, com base em testes, da suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de
contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados em sua
metodologia de mensuração, considerando dados e informações históricas, bem como avaliação das
confirmações recebidas dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia;

x

Para demandas da área tributária, nossa abordagem incluiu o envolvimento de nossos especialistas
tributários na avaliação dos méritos e informações sobre êxito prestadas pelos respectivos
assessores jurídicos (na extensão que julgamos necessária), além da documentação e informações
relacionadas aos principais assuntos fiscais e trabalhistas envolvendo a Companhia;

x

Discussões com os consultores jurídicos internos e externos da Companhia;
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x

Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
quanto à aderência às regras aplicáveis e ao fornecimento de informações sobre a natureza,
exposição e valores provisionados ou divulgados quanto aos principais assuntos tributários,
trabalhistas e cíveis em que a Companhia está envolvida.

Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados e evidências obtidas,
entendemos que os critérios e premissas adotados pela Companhia para registro e divulgação das
estimativas e riscos relacionados às demandas judiciais em andamento nas diversas esferas de
discussões existentes estão adequados no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicional (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos na NBCTG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes comparativos
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 foram auditadas por outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria
datado de 05 de dezembro de 2017 sem ressalvas e com parágrafos de ênfase quanto à reapresentação
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2015 e quanto às
transações com partes relacionadas (assunto este objeto de ênfase similar neste relatório).

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
x

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

x

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;

x

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

x

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

x

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;

x

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
São Paulo, 15 de outubro de 2020

Nelson Fernandes Barreto Filho
CT CRC 1SP-151.079/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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8
9
10

Investimentos
Imobilizado
Intangível

16.289.726

1.119.478
6.412.127
4.256.506
12.132.187

344.076

2.761.194
3.715
611.490
460.502
320.638
4.157.539

2017

14.931.860

1.084.189
6.421.100
4.274.183
12.134.982

355.510

626.640
466.182
259.967
2.796.878

1.444.089

2016

Consolidado

16.307.924

1.358.499
6.411.974
4.256.506
12.370.983

344.004

2.410.514
3.715
745.709
460.502
316.501
3.936.941

2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

TOTAL DO ATIVO

7

3
4
5
6
7

Nota
Explicativa

NÃO CIRCULANTE
Outros ativos

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Outros ativos

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN MINERAÇÃO S.A

14.898.564

1.229.640
6.421.066
4.274.183
12.280.249

355.360

1.756.840
455.536
344.437
2.618.315

61.502

2016

Controladora

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Resultados abrangentes
Reservas de lucros

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Provisão fiscais, previdenciárias, trabalhistas,
cíveis e ambientais
Impostos diferidos
Outras obrigações

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Outras obrigações

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.f

16.289.726

6.103.872
141.723
330.921
3.310.129
9.886.645

64.042
390.775
144.525
3.038.384

18
16.b
15

20.a
20.c

2.439.042

778.736
696.804
59.129
86.245
1.743.783
3.364.697

2017

12

14
15

12

Nota
Explicativa

14.931.860

6.103.872
141.723
363.820
2.641.429
9.250.844

59.343
250.777
141.534
3.590.443

3.138.789

82.044
355.259
58.647
76.947
1.517.676
2.090.573

2016

Consolidado

16.307.924

6.103.872
141.723
330.921
3.310.129
9.886.645

64.042
390.775
144.525
3.038.384

2.439.042

778.736
697.051
58.863
73.029
1.775.216
3.382.895

2017

14.898.564

6.103.872
141.723
363.820
2.641.429
9.250.844

59.343
250.777
141.440
3.590.349

3.138.789

82.044
348.736
58.397
73.367
1.494.827
2.057.371

2016

Controladora
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CSN MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por lote de mil ações)

Consolidado
Nota
Explicativa
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com Vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais liquidas

2017

2016

2017

2016

21
22

5.501.045
(2.935.754)
2.565.291

5.417.068
(3.030.306)
2.386.762

5.063.133
(2.950.211)
2.112.922

4.227.152
(2.936.246)
1.290.906

22
22
23

(926.885)
(146.323)
(93.942)
11.658
(105.600)
56.691
1.454.832

(877.270)
(165.861)
(98.004)
66.324
(164.328)
45.810
1.291.437

(571.039)
(128.763)
(92.670)
11.331
(104.001)
132.637
1.453.087

(25.965)
(126.519)
(55.997)
41.039
(97.036)
179.678
1.262.103

(159.253)
50.790
(267.660)
57.617

(313.299)
29.676
(371.476)
28.501

(184.759)
33.107
(267.504)
49.638

(322.731)
24.819
(376.270)
28.720

8

24

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

1.295.579
16
16

Lucro líquido do exercício

Lucro líquido básico e diluído por ação - R$

Controladora

978.138

1.268.328

939.372

(279.672)
(138.924)
(418.596)

(155.500)
(159.794)
(315.294)

(252.421)
(138.924)
(391.345)

(116.734)
(159.794)
(276.528)

876.983

662.844

876.983

662.844

4,8452

3,6621

20.g

181.001.902
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CSN MINERAÇÃO S.A
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado e Controladora
2017
2016
876.983
662.844

Lucro Líquido do Exercicio
Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos

2.502

5.988

(12)

Outros resultados abrangentes
Total de Resultados abrangentes

879.473

86
668.918

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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466

467

Outros
Resultados
Abrangentes
(278)
6.074

Ajustes
de avaliação
patrimonial
358.024

Lucros (Prejuizos)
acumulados
-

507.302

507.302

208.283
365.709

157.426
157.426

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

141.723

6.103.872

-

183.793

2.253.325

8.286

2.502
(12)

5.796

322.635

(35.389)

358.024

(43.850)
(416.567)
(208.283)
(208.283)
-

416.567

1.836.758

876.983
43.850

139.943

Destinações:
Reserva legal (Nota 20.f)
Reserva de investimento (Nota 20.f)
Dividendos minimos obrigatorios - 25% (Nota 20.f)
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2017

141.723

314.850

Lucro líquido do exercício

Perdas atuariais com planos de pensão, líquidos de impostos diferidos
Outros resultados abrangentes
Contribuição com a aquisição do acervo da CGPAR (nota 8)

6.103.872

33.142

(33.142)
(314.850)
(157.426)
(157.426)
-

Reservas de lucros
Lucros a
Dividendos
Investimentos
realizar
propostos
1.521.908
507.302
-

662.844

Reserva
legal
106.801

Destinações:
Reserva legal (Nota 20.f)
Reserva de investimento (Nota 20.f)
Dividendos minimos obrigatorios - 25% (Nota 20.f)
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2016

Reservas de
capital
Ágio na emissão
de ações
141.723

Saldos em 31 de dezembro de 2015 Reapresentados
Outros
Lucro líquido do exercício

Capital
social
6.103.872

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO E CONT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

CSN MINERAÇÃO S.A

876.983
(208.283)
9.886.645

2.502
(12)
(35.389)

Total
8.739.352
6.074
662.844
(157.426)
9.250.844

12

CSN Mineração S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Nota
Explicativa

Lucro líquido do exercício
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial
Variações cambiais e monetárias
Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros capitalizados
Amortização custo de transação
Depreciação e amortização
Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Outros provisionamentos

876.983
8
12
9.a
12
9 e 10
9
16

(Aumento) Redução nos ativos operacionais
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Outras contas a pagar
Dividendos recebidos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

2017

12.c

2016

Controladora
2017

2016

662.844

876.983

(56.691)

(45.810)

(132.637)

(179.678)

(6.652)
308.636
(70.649)
4.025
480.204

(179.664)
397.929
(88.120)
4.490
445.781

(8.228)
308.558
(70.649)
4.025
478.689

(334.746)
411.382
(88.120)
4.490
445.761

14.593
418.596
(15.505)

43.323
315.294
(30.717)

14.593
391.345
3.050

43.324
276.528
(678)

45.273
5.680
(72.490)
(36.089)

(369.655)
194.349
(229.674)
99.466

1.042.923
(4.967)
(58.284)
54.614

(1.079.034)
94.048
(264.997)
1.244.537

341.524
481
4.273
21.507
37.466
(219.868)
(332.465)
1.748.832

148.698
3.456
83.014
(130.827)

348.356
466
5.508
75.884
37.466
(219.868)
(332.387)
2.815.440

140.970
3.484
147.110
(138.136)

13.088
(303.982)
(402.578)
630.705

662.844

13.088
(107.198)
(433.232)
861.747

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR
Aquisição de ativos imobilizados e intangível
Aquisição de investimentos
Aumento de Capital - CSN Holding

29
9 e 10
8
8.b

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

3.402
(341.148)
(99.452)
-

(250.424)

3.402
(340.986)
(99.452)
(35.327)

(250.419)

(437.198)

(250.424)

(472.363)

(250.419)

(7.724)

(4.619)

(7.103)

(1.100.034)
(1.100.034)

-

-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento do principal sobre empréstimos

12.b

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Variação cambial do caixa e equivalentes de caixa

(7.724)

(4.619)

(7.103)

13.195

(37.838)

13.038

-

Aumento (redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa

1.317.105

337.824

2.349.012

(488.706)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

1.444.089
2.761.194

1.106.265
1.444.089

61.502
2.410.514

550.208
61.502

Aumento (redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa

1.317.105

337.824

2.349.012

(488.706)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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CSN Mineração S.A
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora
31/12/2017

Receitas
Vendas mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas/(despesas)
(Provisão)/reversão créditos liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de Terceiros

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

5.691.036

5.547.225

5.255.620

4.359.877

5.691.944

5.548.538

5.253.790

4.358.622

2.190

212

1.864

(3.098)

(1.525)

(34)

214
1.041

(3.067.497)

(3.237.169)

(2.721.762)

(2.288.071)

Custos produtos, mercadorias e serviços vendidos

(1.501.169)

(1.709.964)

(1.516.644)

(1.640.014)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(1.566.328)

(1.527.205)

(1.205.118)

(648.057)

2.623.539

2.310.056

2.533.858

Valor adicionado bruto

2.071.806

Retenções
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência

(480.204)
2.143.335

(445.781)
1.864.275

(478.689)
2.055.169

(445.761)
1.626.045

168.990

(132.375)

231.598

(131.734)

Resultado de equivalência patrimonial

56.691

45.810

132.637

179.678

Receitas financeiras

50.790

29.676

33.107

24.819

Outros e variações cambiais ativas

61.509

(207.861)

65.854

(336.231)

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

2.312.325

1.731.900

2.286.767

1.494.311

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos

528.978

390.910

518.284

381.155

Impostos, taxas e contribuições

634.305

542.267

607.074

438.278

Remuneração de capitais de terceiros

272.059

135.879

284.426

12.034

Remuneração de capitais próprios

876.983

662.844

876.983

662.844

2.312.325

1.731.900

2.286.767

1.494.311

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A CSN Mineração S.A, referida adiante como “CSN Mineração”, “Companhia” ou “Controladora”, é uma sociedade anônima de
capital fechado, constituída em 2007, sediada em Congonhas, no Estado de Minas Gerais. A CSN Mineração, em conjunto
com suas controladas e coligadas, é denominada também nestas demonstrações financeiras como “Grupo”.
O Grupo tem como objeto a exploração da atividade mineral em todo o território nacional e no exterior, compreendendo
aproveitamento de jazidas minerais, pesquisa, exploração, extração, comercialização de minérios em geral e de subprodutos
derivados da atividade mineral, beneficiamento, industrialização, transporte, embarque, prestação de serviços de mineração,
importação e exportação de minérios em geral e participação no capital de outras sociedades nacionais ou internacionais
constituídas sob qualquer forma societária e qualquer que seja o objeto social.
A Companhia opera e desenvolve suas operações de mineração no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, onde possui
direitos de exploração de recursos minerais, bem como instalações de processamento de minério de ferro. O minério de ferro
próprio, somado ao adquirido de terceiros, é substancialmente comercializado no mercado internacional, principalmente nos
continentes europeu e asiático, através de uma rede integrada de logística que permite o transporte do minério de ferro
produzido nos municípios de Congonhas e Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, até Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.
O escoamento do minério é feito pelo Terminal de carvão (“TECAR”), terminal de granéis sólidos, um dos quatro terminais que
formam o Porto de Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro. O TECAR também presta o serviço de desembarque de granéis
sólidos, principalmente, para atender as importações de carvão e coque realizadas pelo seu acionista controlador, Companhia
Siderúrgica Nacional (“CSN”).
Os preços que vigoram no mercado internacional de minério de ferro são historicamente cíclicos e sujeitos a flutuações
significativas em períodos curtos, em decorrência de vários fatores relacionados à demanda mundial, às estratégias adotadas
pelos principais produtores de aço e à taxa de câmbio. Todos esses fatores estão fora do controle de gestão da Companhia.
x

Continuidade Operacional:

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui empréstimos e financiamentos que montam R$3,2 bilhões, dos quais R$2,4
bilhões possuem vencimentos no longo prazo, conforme nota explicativa nº 12 às demonstrações financeiras. Durante o
exercício de 2018 são esperados pagamentos de empréstimos, que incluindo os juros a serem incorridos no próximo exercício,
montam R$782 milhões em valores aproximados.
Com base nas projeções de fluxos de caixa da Administração que abrangeu o período operacional até março de 2019, as quais
dependem de fatores como atingimento das metas de produção, volumes e preços de venda, bem como das renegociações
dos empréstimos e financiamentos, a Administração entende que a Companhia possui os recursos necessários para continuar
as suas operações em um futuro razoavelmente estimável de tempo. Desta forma, as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram preparadas com base no pressuposto de continuidade normal
das operações.
2.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.a) Base de preparação e declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as
normas expedidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aprovadas pelo Conselho Federal de ContabilidadeCFC, aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração
da Companhia.
As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas, que possuem um risco significativo de resultar
em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
x Nota explicativa 5 - Reconhecimento da provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber;
x Nota explicativa 10.a - Teste de redução ao valor recuperável de ágio (impairment);
x Nota explicativa 18 - Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais e depósitos judiciais: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
x
x

Nota explicativa 19 – Provisões para passivos e ambientais e desativação;
Nota explicativa 25 – Benefício pós emprego;

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento contábil aplicável,
o critério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações financeiras considera o custo histórico, o valor líquido de
realização, o valor justo ou o valor de recuperação. Quando os CPCs permitem a opção entre o custo de aquisição ou outro
critério de mensuração, o critério do custo de aquisição foi utilizado.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administração em 15 de outubro 2020.
2.b) Demonstrações financeiras consolidadas
As práticas contábeis foram tratadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas. As demonstrações financeiras
consolidadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 incluem as controladas e coligada demonstradas no
quadro abaixo.
x

Empresas

Participação no capital
social (%)
31/12/2017 31/12/2016 Atividades principais
Empresas
Participação direta em controladas: consolidação integral
100,00
100,00 Operações financeiras, comercialização de produtos e participações societárias
CSN Mining Holding, S.L (1)
Participação indireta em controladas: consolidação integral
100,00
100,00 Comercialização de minérios, operações financeiras e participações societárias
CSN Mining GmbH
100,00
CSN Mining Portugal Unipessoal LDA
Representação comercial
100,00
100,00 Representação comercial
CSN Mining Asia Limited
Participação direta em empresas classificadas como coligada: equivalência patrimonial
18,63
18,63 Transporte ferroviário
MRS Logistica S.A
1 – Em 12 de Setembro de 2017 A Namisa International Minérios, S.L.U., teve a sua denominação social alterada para CSN Mining Holding, S.L

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas adotamos os seguintes procedimentos de consolidação:
x

Transações entre controladas e coligadas

Os ganhos não realizados em transações com controladas são eliminados na medida da participação da CSN Mineração na
entidade em questão no processo de consolidação. Os prejuízos não realizados são eliminados da mesma forma que os ganhos
não realizados, porém somente na medida em que não haja indícios de redução ao valor de recuperação (impairment). São
eliminados também os efeitos no resultado das transações realizadas com a coligada, onde é reclassificada parte do resultado
de equivalência patrimonial para o custo dos produtos vendidos e imposto de renda e contribuição social.
A data base das demonstrações financeiras das controladas e da coligada é coincidente com a da controladora, e suas políticas
contábeis estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.
Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela Companhia e quando
há exposição ou o direito aos retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e existe a capacidade de
interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. A existência e o efeito de eventuais potenciais direitos
de voto, que sejam exercíveis ou conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Companhia controla outra
entidade. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e
deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.

16

471

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Coligada
O investimento na MRS é classificado como coligada pois a Companhia possui influência significativa, mas não o controle sobre
as decisões relevantes do negócio dessa investida. Além da participação de 18,63% na MRS, que incluem ações ordinárias e
preferenciais e também uma ação ordinária vinculada ao acordo de acionista, é levado em consideração a influência da
Companhia em conjunto com os direitos políticos do acionista controlador CSN, que é membro signatário do acordo de
acionistas da MRS.
O investimento em coligada é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial
2.c) Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas e coligadas são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial. Para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram feitos, em ambas as demonstrações financeiras, os mesmos
ajustes de prática quando da adoção dos CPCs.
2.d) Moedas estrangeiras
i.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas da Companhia são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico no qual cada subsidiária atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras
consolidadas estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional da Companhia e a moeda de apresentação do Grupo.
ii.

Transações e saldos

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas
datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da
liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os saldos das contas do ativo e passivo são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Em 31 de dezembro de 2017,
US$1 equivale a R$3,3080 (R$3,2591 em 31 de dezembro de 2016) e €$ 1 equivale a R$3,9693 (R$3,4384 em 31 de dezembro
de 2016).
Todos os outros ganhos e perdas cambiais, incluindo os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e
equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.
2.e) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liquidez
imediata, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de contratação, prontamente conversíveis em um montante conhecido
como caixa e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Os certificados de depósito bancário e os títulos
públicos que não atendem aos critérios acima não são considerados equivalentes de caixa e são classificados como aplicações
financeiras, conforme nota 4.
2.f) Contas a receber
Registradas inicialmente pelo valor justo incluindo os respectivos impostos e despesas acessórias, sendo os créditos de clientes
em moeda estrangeira atualizados pela taxa de câmbio na data das demonstrações financeiras. As perdas estimadas em
créditos de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente para suportar eventuais perdas quando
aplicável.
As contas a receber são compostas pelo valor das faturas emitidas (quantidades, índices de umidade e teores preliminares de
qualidade), valorizadas com base no preço das “commodities” estabelecido pelo “Platts”, na data de embarque, conforme
estabelece o contrato de cada cliente.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Mensalmente, quando aplicável, é efetuada a marcação a mercado para os saldos em aberto, por meio da cotação futura das
“commodities” que seriam utilizadas para acerto final, quando da emissão das faturas finais.
As faturas finais, que finalizam as operações de exportação e geralmente são emitidas após o recebimento e a análise das
“commodities” (aprovação de quantidades, índices de umidade e teores do metal contidos pelos clientes), são valorizadas
conforme estabelece cada contrato.
O resultado dos ajustes necessários, tanto para emissão das faturas finais quanto para a marcação a mercado, é
reconhecido como resultado de vendas na ocasião em que ocorre.
2.g) Estoques
Mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O minério de ferro é reconhecido a partir do momento
em que há extração física na mina e/ou beneficiamento. É utilizado o método de custeio por absorção. Os custos diretos são
apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com base na
capacidade normal de produção e incluem gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e
outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes.
Perdas estimadas em estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídos quando consideradas necessárias.
2.h) Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas e da coligadas são registrados e avaliados pelo método da equivalência
patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, exceto quando provenientes de uma combinação de negócios. Os
ganhos ou as perdas são reconhecidos no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional nas demonstrações
financeiras.
Quando necessário, as práticas contábeis das controladas e coligadas são alteradas para garantir consistência e uniformidade
de critérios com as práticas adotadas pela Companhia.
2.i) Combinação de negócios
O método de aquisição é usado para contabilizar cada combinação de negócios realizada pela Companhia. A contraprestação
transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos
patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou passivo resultante
de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no
resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos em uma combinação de
negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Companhia reconhece a participação dos
não controladores na adquirida, pela parcela proporcional da participação dos não controladores no valor justo de ativos líquidos
da adquirida.
2.j) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção menos depreciação ou exaustão acumulada e redução ao valor
recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil remanescente dos bens
conforme nota 9. A exaustão das minas é calculada com base na quantidade de minério extraída e terrenos não são
depreciados visto que são considerados como de vida útil indefinida. Entretanto, se os ativos tangíveis são específicos para a
mina, ou seja, utilizados na atividade de mineração, estes devem ser depreciados pela vida útil normal de tais ativos, ou a vida
útil da mina, o que for menor. A Companhia reconhece no valor contábil do imobilizado o gasto da substituição, baixando o
valor contábil da parte que está substituindo, se for provável que os futuros benefícios econômicos nele incorporados reverterão
para a Companhia, e se o custo do ativo puder ser apurado de forma confiável. Todos os demais gastos são lançados à conta
de despesa quando incorridos. Os custos dos empréstimos são capitalizados até que esses projetos sejam concluídos.
Havendo partes de um ativo do imobilizado com vidas úteis diferentes, tais partes são contabilizadas separadamente como
itens do imobilizado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Os ganhos e perdas de alienação são determinados pela comparação do valor de venda deduzido do valor residual e são
reconhecidos em “outras receitas/outras despesas operacionais”.
Gastos com exploração são reconhecidos como despesas até se estabelecer a viabilidade da atividade de mineração; após
esse período os custos subsequentes são capitalizados. Gastos com exploração e avaliação incluem:
x
x
x
x
x
x

Pesquisa e análise de dados históricos de exploração da área;
Estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e geofísicos;
Determinação do volume e a qualidade do bem mineral;
Exame e teste dos processos e métodos de extração;
Levantamento topográfico das necessidades de transporte e infraestrutura;
Estudos de mercado e estudos financeiros.

Custos para o desenvolvimento de novas jazidas de minério, ou para a expansão da capacidade das minas em operação são
capitalizados e amortizados pelo método de unidades produzidas (extraídas) com base nas quantidades prováveis e
comprovadas de minério.
A fase de desenvolvimento inclui:
x
x
x

Perfurações para definir o corpo do minério;
Planos de acessos e drenagem;
Processo avançado de remoção do solo (parte superior do solo e resíduos até chegar ao depósito de minério a ser
extraído) e resíduos (material não-econômico que se mistura com o corpo de minério), conhecido como estéril.

Os gastos de remoção de estéril (custos associados com remoção de estéril e outros materiais residuais), incorridos durante a
fase de desenvolvimento de uma mina, antes da fase de produção, são contabilizados como parte dos custos depreciáveis de
desenvolvimento. Subsequentemente, estes custos são amortizados durante o período de vida útil da mina com base nas
reservas prováveis e provadas.
Os custos de estéril incorridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque, exceto quando é realizada uma
campanha de extração específica para acessar depósitos mais profundos da jazida. Nestes casos, os custos são capitalizados
e levados ao ativo não circulante quando da extração do depósito de minério e são amortizados ao longo da vida útil da jazida.
A Companhia possui peças de reposição que serão utilizadas na substituição de peças e partes do ativo imobilizado, os quais
aumentarão a vida útil do bem e cuja vida útil é maior que 12 meses. Estas peças estão classificadas no imobilizado ao invés
de estoques.
2.k) Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios. Esses
ativos são registrados pelo custo de aquisição ou formação e deduzidos da amortização calculada pelo método linear com base
nos prazos de exploração ou recuperação.
Direitos de exploração mineral são classificados como outros ativos no grupo de intangível.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e o ágio por expectativa de rentabilidade futura não são amortizados.
x

Ágio

O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o
montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado
como ativo intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. No balanço patrimonial individual o ágio é incluído em
investimentos. O ganho por compra vantajosa é registrado como ganho no resultado do período na data da aquisição. O ágio
é testado anualmente para verificar perdas no valor recuperável (impairment). Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio
não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) incluem o valor contábil
do ágio relacionado com a UGC vendida.
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O ágio é alocado às UGCs para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para
os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou,
não sendo a unidade maior que o segmento operacional. A Companhia possui uma única Unidade Geradora de Caixa - UGC,
dedicada integralmente à atividade de beneficiamento de minério de ferro, à qual o ágio foi alocado para fins de teste de
“impairment”.

x

Software

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com
que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados pelo método linear durante a vida útil estimada
em até 10 anos.
2.l) Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para a
verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização e ou depreciação, tais como ativos imobilizados, são
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu
valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de
caixa de entrada identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). Os ativos não financeiros, exceto o
ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment
na data de apresentação do relatório.
2.m) Benefícios a empregados, participação nos lucros e bônus
i.

Benefícios a Empregados

Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas
para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores
adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas
de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados.
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de
caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de contribuição definida cujo
vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos
seus valores presentes.
Planos de benefício definido
Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação
líquida da Companhia quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada plano através
da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período
atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. A taxa de desconto é o rendimento
apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas
de vencimentos se aproximem das condições das obrigações da Companhia e que sejam denominadas na mesma moeda na
qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado através do
método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para a Companhia, o ativo a ser reconhecido
é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos
disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor
presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a
qualquer plano na Companhia. Um benefício econômico está disponível a Companhia se ele for realizável durante a vida do
plano, ou na liquidação dos passivos do plano.
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Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos
empregados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se tornem direito
adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido, a despesa é reconhecida imediatamente no
resultado.
A Companhia reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido imediatamente em
outros resultados abrangentes. No caso de extinção do plano, os ganhos e perdas atuariais acumulados são registrados ao
resultado.
ii.

Participação nos lucros e bônus

A participação dos colaboradores nos lucros e a remuneração variável dos executivos estão vinculadas ao alcance de metas
operacionais e financeiras. A Companhia reconhece um passivo e uma despesa substancialmente alocada ao custo de
produção e quando aplicável, às despesas gerais e administrativas, quando atingidas estas metas.
2.n) Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja
possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de
cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada
com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses
fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos
requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido
se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
2.o) Concessões
A Companhia possui concessão governamental que engloba serviço portuário. A concessão incluída nas demonstrações
financeiras se refere ao terminal de exportação de minério e importação de carvão – TECAR. A concessão da coligada MRS
não é divulgada nessas demonstrações financeiras.
O contrato de concessão da Companhia não está dentro do escopo do ICPC 01/IFRIC 12 – Contratos de Concessão, pois o
poder concedente não tem o controle efetivo sobre os preços praticados e para quais clientes os serviços são prestados. Na
essência, esses contratos de concessão possuem característica de arrendamento operacional. Assim, a contabilização segue
as disposições contábeis aplicáveis aos contratos de arrendamento, conforme CPC 06 – Operações de Arrendamento
Mercantil. Os nossos contratos de concessão preveem o uso de um ativo específico para um período acordado de tempo, mas
sem qualquer transferência de propriedade dos bens para a Companhia após o término desses contratos, bem como opção de
compra destes ativos a qualquer momento. Desta forma, os pagamentos de arrendamento pelos ativos recebidos no início da
concessão são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período de vigência dos contratos.
Ativos adquiridos ou construídos são reconhecidos como ativo imobilizado ou intangível de acordo com os parâmetros
estabelecidos no CPC27 (ativo imobilizado) e CPC04 (ativo intangível). Esses ativos são controlados pela Companhia - os
riscos e benefícios associados fluem para a Companhia. No final do contrato a Companhia será reembolsada pelo poder
concedente se houver saldo contábil residual desses ativos.
O valor contábil residual desses ativos em 31 de dezembro de 2017 está listado abaixo juntamente com a indicação de sua
classificação nas demonstrações financeiras:
Concessão
Tecar
MRS Logística S.A. (MRS)

Valor contábil
residual (R$)
1.528 milhões
3.428

milhões

(1)

Classificação no
balanço
Ativo imobilizado e
Intangível (Software )
Investimento

(1) O valor do ativo imobilizado e intangível foi reconhecido nas demonstrações financeiras da MRS. A Companhia reconhece sua participação nos ativos através
do método de equivalência patrimonial. O saldo do investimento na MRS em 31 de dezembro de 2017 é de R$662.349.
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2.p) Capital Social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido
como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.q) Reconhecimento de receita
A receita operacional da venda de minério de ferro no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação
recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios
mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, for provável que os benefícios
econômicos financeiros fluirão para a Companhia, os custos associados e a possível devolução de produtos possam ser
estimados de maneira confiável, não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e o valor da receita operacional possa
ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de
maneira confiável, o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
Em virtude das condições individuais do contrato de venda e frete, a transferência dos riscos e benefícios normalmente ocorre
na transposição das mercadorias da amurada do navio, no porto de origem.
2.r) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e perdas no valor justo de instrumentos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
2.s) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do
balanço, inclusive nos países em que as entidades do Grupo atuam e geram lucro tributável. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas nas apurações de tributos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. A Companhia estabelece provisões, quando apropriado, com
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Os tributos correntes e diferidos são reconhecidos no
resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido.
O tributo corrente é o evento a pagar ou a receber esperado sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do exercício, a taxas
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos tributos a pagar com relação aos
exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido para
diferenças temporárias decorrentes do reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação
de negócios e que não afete nem o lucro contábil tampouco o lucro ou prejuízo fiscal, e diferenças relacionadas a investimentos
em subsidiárias e entidades controladas quando seja provável que elas não revertam num futuro previsível.
Além disso, imposto diferido passivo não é reconhecido para diferenças temporárias tributáveis resultantes do reconhecimento
inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado aplicando-se as alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis editadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
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O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do
relatório.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais
correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita
a tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido sobre perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças
temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra
os quais serão utilizados. Anualmente é realizada uma revisão para verificar a existência de lucros futuros tributáveis e é
reconhecida uma provisão para perda quando a realização desses créditos não seja provável.
2.t) Lucro/ (Prejuízo) por ação
O lucro/prejuízo por ação básico é calculado por meio do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período. O lucro/prejuízo
por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente
conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados, quando aplicável. A Companhia não possui potenciais
instrumentos conversíveis em ações e, consequentemente, o lucro/prejuízo por ações diluído é igual ao lucro/prejuízo por ações
básico.
2.u) Custos ambientais e restauração de áreas
A Companhia constitui provisão para os custos de recuperação, quando uma perda é provável e os valores dos custos
relacionados são razoavelmente determinados. Geralmente, o período de provisionamento do montante a ser empregado na
recuperação coincide com o término de um estudo de viabilidade ou do compromisso para um plano formal de ação.
Despesas relacionadas com a observância dos regulamentos ambientais são debitadas ao resultado ou capitalizadas, conforme
apropriado. A capitalização é considerada apropriada quando as despesas se referem a itens que continuarão a beneficiar a
Companhia e que sejam basicamente pertinentes à aquisição e instalação de equipamentos para controle da poluição e/ou
prevenção (licenças/SNUC).
2.v) Pesquisa e desenvolvimento
Os gastos com pesquisa são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos incorridos no desenvolvimento de
projetos (relacionados à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos intangíveis
quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente
se o custo puder ser medido de modo confiável. Os gastos de desenvolvimento quando capitalizados são amortizados desde
o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado.
2.w) Instrumentos financeiros
i) Ativos financeiros
Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado,
empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
reconhecimento inicial.
x

Reconhecimento e Mensuração

A Companhia classifica, no reconhecimento inicial, seus ativos financeiros em quatro categorias: i) valor justo por meio do
resultado, ii) empréstimos e recebíveis, iii) investimentos mantidos até o vencimento e iv) ativos financeiros disponíveis para
venda. Os ativos são reconhecidos pelo valor justo, acrescidos (com exceção aos ativos reconhecidos pelo valor justo por meio
do resultado) dos custos de transação que seja diretamente atribuível à aquisição ou emissão do ativo financeiro.
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Na mensuração subsequente os ativos financeiros classificados como: disponíveis para venda e ao valor justo através do
resultado serão contabilizados pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos classificados na categoria empréstimos e
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do
resultado são apresentados na demonstração do resultado em "receitas financeiras" no período em que ocorrem. Receita de
dividendos de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é reconhecida na demonstração do resultado
como parte de outras receitas financeiras, quando é estabelecido o direito da Companhia de receber os dividendos.
As variações no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda têm o seu reconhecimento dividido da seguinte forma:
(i) o efeito da variação cambial e das variações no valor justo sobre o investimento no capital da investida são reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido da Companhia, em “outros resultados abrangentes” e; (ii) o efeito da variação cambial e das
variações no valor justo da opção são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício.
Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração
do resultado como parte de outras receitas. Os dividendos de instrumentos de patrimônio classificados na categoria disponíveis
para venda, como exemplo as ações, são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas
financeiras, quando é estabelecido o direito da Companhia de receber pagamentos.
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de um
ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas
de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos
que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem
o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela
administração da própria entidade.
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, ou seja, data na qual a
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.
x

Desreconhecimento

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham
sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os
benefícios da propriedade.
x

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa
e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.
x

Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).
Os empréstimos e recebíveis compreendem os empréstimos a coligadas, contas a receber de clientes, demais contas a receber
e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa são reconhecidos pelo
valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
x

Ativos mantidos até o vencimento

São basicamente os ativos financeiros adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira
até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor acrescido de quaisquer
custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado através
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
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x

Ativos financeiros disponíveis para venda

São os ativos financeiros não derivativos, designados como disponíveis para venda, que não são classificados em nenhuma
outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes quando os mesmos são investimentos estratégicos da Companhia,
a menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros
disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo.
ii)

Impairment de ativos financeiros

A Companhia avalia, a cada data do balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros
apresenta indícios de perdas ao valor recuperável. Essa avaliação deve considerar evidências objetivas da ocorrência de
eventos que possam impactar os fluxos de caixa estimados de um ativo financeiros individual ou grupo de ativos financeiros.
x

Ativos mensurados ao custo amortizado

Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento
de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou
grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a CSN Mineração usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
x
x
x
x
x
x

Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
O Emissor, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante
ao tomador uma concessão que o credor não consideraria;
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou
Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma
carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda
ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
•
Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;
•
Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos
na carteira.

O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor
original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do
resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto
para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um
expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço
de mercado observável.
Se num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e essa diminuição puder ser relacionada objetivamente
com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor),
a reversão da perda por impairment será reconhecida na demonstração do resultado consolidado.
iii)

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e
outros passivos financeiros. A Administração determina a classificação de seus passivos financeiros no reconhecimento inicial.
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x

Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os passivos financeiros classificados na categoria valor justo por meio do resultado são passivos financeiros mantidos para
negociação ou aqueles designados no reconhecimento inicial.
Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação, a menos que tenham sido designados como
instrumentos de hedge efetivo.
Os ganhos e perdas referente aos passivos financeiros classificados pelo valor justo por meio do resultado são reconhecidos
no resultado
A Companhia não possui passivos classificados nessa categoria.
x

Baixa de passivos financeiros

Os passivos financeiros são baixados somente quando as obrigações são extintas e canceladas ou quando vencem.
A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.
x

Outros passivos financeiros

Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamento e fornecedores.
x

Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.x) Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas
Os ativos não circulantes e os grupos de ativos são classificados como mantidos para venda caso o seu valor contábil for
recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não através do uso contínuo.
Os critérios de classificação de itens mantidos para venda são considerados como atendidos somente quando a alienação for
altamente provável e o ativo ou grupo de ativos estiver disponível para venda imediata.
Ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no balanço
patrimonial.
2.z) Informação por segmento
Um segmento operacional é um componente do grupo comprometido com as atividades de negócios, das quais pode obter
receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas a transações com quaisquer outros componentes
do Grupo. A Companhia opera e avalia seus resultados considerando apenas um segmento de negócio: Minério de Ferro.
Todos os resultados desse segmento operacional são revisados regularmente pela Diretoria Executiva da Companhia para
tomada de decisões sobre os recursos a serem alocados e avaliação de desempenho. Dessa forma, nessas demonstrações
financeiras não está sendo apresentada a nota de informações por segmento.
2.a.a) Demonstração do valor adicionado
Conforme lei 11.638/07 a apresentação da demonstração do valor adicionado é exigida para todas as Companhias abertas.
Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela
Deliberação CVM 557/08. O IFRS não exige a apresentação desta demonstração e para fins de IFRS são apresentadas como
informação adicional.
A demonstração do valor adicionado deve evidenciar a riqueza criada pela Companhia e demonstrar sua distribuição.
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2.a.b) Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As seguintes normas, emendas a normas e interpretações do IFRS emitidas pelo IASB ainda não entraram em vigor e não
tiveram sua adoção antecipada pela Companhia para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017:
Norma

IFRS 9 –
Instrumentos
Financeiros

IFRS15 – Receita de
Contratos com
clientes

IFRS16 – Leases
(Arrendamentos)

IFRIC 22 Transação em
moeda estrangeira e
adiantamento

IFRIC 23 –
Incertezas em
relação a
tratamentos
tributários

Principais pontos introduzidos pela norma
O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração
combinada e estabelece duas principais categorias de
mensuração para ativos financeiros: custo amortizado e valor
justo. A base de classificação depende do modelo de negócios
da entidade e das características do fluxo de caixa contratual do
ativo financeiro.
Para passivos financeiros a norma retém a maior parte dos
requerimentos do IAS 39.
Este pronunciamento também traz um novo modelo de redução
ao valor recuperável (“impairment”) e novas regras para
contabilização de hedge (hedge accounting).
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará
para determinar a mensuração da receita e quando ela deverá
ser reconhecida.
A norma substitui a IAS 11 – Contratos de construção, IAS 18Receitas e correspondentes interpretações.
Essa nova norma define os princípios para reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de leases
(arrendamento mercantil) e introduz um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para os
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de
uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e
um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação
de efetuar pagamentos de arrendamento. Isenções opcionais
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de
baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil
permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos
arrendamentos como arrendamentos operacionais ou
arrendamentos financeiros.
O IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes,
incluindo o IAS 17 / CPC 06(R1) – Operações de arrendamento
mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 5 e SIC 27) – Aspectos
complementares das operações de arrendamento mercantil.
Essa interpretação trata de transação em moeda estrangeira
(ou parte dela) quando a entidade reconhece o ativo não
monetário ou o passivo não monetário decorrente do
pagamento ou recebimento antecipado antes que a entidade
reconheça o ativo, a despesa ou a receita relacionada (ou parte
dele).
Pode não estar claro como a legislação tributária se aplica a
uma determinada transação ou circunstância. Essa
interpretação complementa o CPC 32/ IAS 12 – Tributos sobre
o lucro, esclarecendo como refletir os efeitos da incerteza na
contabilização dos tributos sobre o lucro.

Vigência

1º de janeiro de 2018

1º de janeiro de 2018

1º de janeiro de 2019

1º de janeiro de 2018

1º de janeiro de 2019

São apresentadas a seguir, as informações sobre os possíveis impactos na adoção dos IFRS 9/CPC 48, IFRS 15/CPC 47 e
IFRIC 22 que estavam disponíveis na preparação dessas demonstrações financeiras. Desta forma, estas avaliações
preliminares e seus potenciais impactos estão sujeitas à alterações até que a adoção inicial seja divulgada nas demonstrações
financeiras de 2018.
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- IFRS 9/CPC 48 Instrumentos Financeiros
Classificação e mensuração dos ativos financeiros: A Administração avaliou a classificação e mensuração dos ativos
financeiros oferecidas pelo novo pronunciamento com base em seu diagnóstico, modelo de negócio, expectativas de fluxo de
caixa da Companhia e observando o modelo de gerenciamento dos ativos financeiros e não identificou impactos na aplicação
da norma.
- IFRS 15 /CPC 47 Receita de Contratos com Clientes
A Administração da Companhia avaliou todas as etapas da nova norma para o reconhecimento da receita de contratos com
clientes. Com base nesta análise, a Companhia concluiu que a partir da sua adoção, que nas vendas para o mercado externo
realizadas na modalidade de frete exportação CFR (Cost and Freight) e CIF(Cost, Insurance and Freight), onde a Companhia
é responsável pela contratação do serviço de frete, o serviço de entrega da mercadoria será considerado um serviço distinto
e, portanto, uma obrigação de desempenho separada, com alocação de parte do preço da transação reconhecido no resultado,
conforme a efetiva prestação do serviço ao longo do tempo. O efeito da diferença no momento de reconhecimento da parcela
da receita alocada ao frete não afeta de forma significativa o resultado do exercício da Companhia. Portanto, tal receita não
será apresentada separadamente nas demonstrações financeiras da Companhia.

Nos demais tópicos da nova norma a Companhia não identificou impactos materiais de mensuração na aplicação desta norma.
Os impactos observados estão relacionados a revisão de procedimentos internos, com o objetivo de garantir que os novos
contratos com clientes sejam adequadamente avaliados e contabilizados seguindo os princípios da nova norma.
- IFRIC 22/ICPC21 - Transação em moeda estrangeira e adiantamento
Em relação ao IFRIC 22, a Companhia avaliará os efeitos da aplicação da nova interpretação durante o ano de 2018, nas suas
operações em moeda estrangeira.
A Companhia não espera impactos materiais decorrentes da aplicação da interpretação.

3.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2017

Consolidado
31/12/2016

31/12/2017

Controladora
31/12/2016

Circulante
Disponibilidades
Caixa e Bancos

11.723

10.143

1.332

944

475.070
475.070

35.668
35.668

475.070
475.070

35.668
35.668

2.274.401
2.749.471
2.761.194

1.398.278
1.433.946
1.444.089

1.934.112
2.409.182
2.410.514

24.890
60.558
61.502

Aplicações Financeiras
No País:
Títulos privados
No Exterior:
Time Deposits
Total das Aplicações Financeiras
Caixa e equivalentes de caixa

Os títulos privados são aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) com rendimentos atrelados à
variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) e com liquidez imediata.
Adicionalmente, parte significativa dos recursos financeiros no exterior é aplicada em Time Deposits com bancos considerados
pela administração como de primeira linha, e são remuneradas às taxas pré-fixadas.
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4.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Consolidado e controladora
31/12/2017
Titulos públicos

3.715

Total

3.715

Em 31 de dezembro de 2017, a companhia possuía aplicações financeiras em títulos públicos (LFT - Letras Financeiras do
Tesouro) administrados por fundos exclusivos da CSN.

5.

CONTAS A RECEBER
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Clientes
Terceiros
Mercado interno

1.978

2.327

1.978

2.327

Mercado externo

502.000

523.495

488.532

92.536

503.978

525.822

490.510

94.863

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
Partes relacionadas (Nota 11.b)

(8.241)

(4.859)

(2.311)

(2.277)

495.737

520.963

488.199

92.586

115.753

105.677

257.510

1.664.254

611.490

626.640

745.709

1.756.840

Para determinar a recuperação das contas a receber de clientes, a Companhia considera qualquer mudança na qualidade de
crédito do cliente, da data em que o crédito foi inicialmente concedido até o fim do período de relatório.
A seguir são demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:
Consolidado
31/12/2017
A vencer

31/12/2016

Controladora
31/12/2017

31/12/2016

492.987

522.172

487.371

93.898

863

3.650

863

965

Vencidos até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias

10.128
503.978

2.276
525.822

490.510

94.863

As movimentações nas perdas estimadas de contas a receber de clientes da Companhia são as seguintes:

Saldo inicial
Perdas estimadas
Recuperação de créditos
Saldo final

31/12/2017
(4.859)
(3.382)
(8.241)

Consolidado
31/12/2016
(3.318)
(2.718)
1.177
(4.859)

31/12/2017
(2.277)
(34)
(2.311)

Controladora
31/12/2016
(3.318)
(136)
1.177
(2.277)
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6.

ESTOQUE

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Almoxarifado
(-) Perdas estimadas

31/12/2017
154.110
80.538
282.359
(56.505)
460.502

Consolidado
31/12/2016
104.873
106.265
302.422
(47.378)
466.182

Controladora
31/12/2016
94.227
106.265
302.422
(47.378)
455.536

31/12/2017
154.110
80.538
282.359
(56.505)
460.502

As movimentações nas perdas estimadas em estoques são as seguintes:
Consolidado e
Controladora
Saldo inicial
Perdas estimadas em estoques de baixa rotatividade e obsolescência (nota 23)
Reversão de provisão para perdas em inventario de almoxarifado
Saldo final

31/12/2017
(47.378)
(9.839)
712
(56.505)

31/12/2016
(45.823)
(13.464)
11.909
(47.378)

A Companhia avalia periodicamente a necessidade de registro de provisão para perda estimada de valor recuperável dos
estoques de produtos acabados e, em 31 de dezembro de 2017, não houve a necessidade de constituir provisão para perda.

7.

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os grupos de outros ativos circulantes e não circulantes possuem a seguinte composição:
Consolidado

Controladora

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

209.681
157.807

175.373
195.217

209.680
157.337

173.154
194.791

37.154

16.374

37.154

16.374

Frete e seguro maritimo (3)
Arrendamento portuário
Outros
total

144.499
29.283
20.409
20.553
20.600
6.660
18.068
664.714

144.499
10.790
18.475
23.951
7.776
8.140
14.882
615.477

144.499
29.283
20.409
19.371
19.351
6.660
16.761
660.505

144.499
10.790
113.366
23.951
8.140
14.732
699.797

Circulante
Não circulante
total

320.638
344.076
664.714

259.967
355.510
615.477

316.501
344.004
660.505

344.437
355.360
699.797

Antecipação de Imposto de Renda e Contribuição Social (*)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (*)

(1)

Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*)
Estoque de minério de ferro (2)
Depósitos judiciais (Nota 18)
Dividendos a receber (Nota 11)
Outros créditos com partes relacionadas (Nota 11)

31/12/2016

(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados de impostos e a necessidade de registro de perdas por recuperabilidade, objetivando
o seu aproveitamento.
1 – Refere-se basicamente a créditos de ICMS cuja expectativa de realização é de longo prazo.
2 - Estoques de longo prazo de minério de ferro que serão utilizados quando da implementação da Planta de Beneficiamento, gerando como produto final o Pellet
Feed com expectativa de realização prevista para 1º semestre de 2020.
3 - Pagamento de despesas de frete e seguros marítimos nos embarques de minério de ferro cujas receitas de vendas não foram reconhecidas em 31 de dezembro
de 2017 e 2016.
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8.

INVESTIMENTOS

31/12/2017
Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Empresa controlada
CSN Mining Holding
Empresa coligada
MRS Logística S.A.
Fair Value alocado à MRS 1
Outros
Lucro nos estoques de controladas
Total

-

(2)

Consolidado
31/12/2016

-

31/12/2017

Controladora
31/12/2016

239.021

151.036

662.349

615.313

662.349

615.313

457.129

468.876

457.129

468.876

1.119.478

1.084.189

1.358.499

(5.585)
1.229.640

1. O fair value alocado no investimento na MRS decorrente da aquisição do controle da Namisa, a amortização é realizada de acordo com período do contrato da
concessão da ferrovia com a MRS.
2. O lucro nos estoques decorre de transações entre a Controladora e suas controladas relacionadas a venda de minério de ferro.

A movimentação dos investimentos na empresa controlada e controlada em conjunto é demonstrada a seguir:

31/12/2017
1.084.189
85.931
(11.747)
(38.883)
(12)
1.119.478

Saldo inicial dos investimentos
Aumento de Capital - CSN Mining Holding
Resultado equivalência patrimonial
Amortização do valor justo alocado às ações da MRS
Lucros nos estoques
Dividendos
Outros
Total

Consolidado
31/12/2016
1.036.846
77.789
(12.154)
(18.475)
183
1.084.189

31/12/2017
1.229.640
35.327
138.589
(11.747)
5.585
(38.883)
(12)
1.358.499

Controladora
31/12/2016
1.068.254
180.076
(12.154)
11.756
(18.475)
183
1.229.640

A conciliação do resultado de equivalência patrimonial e o montante apresentado na demonstração do resultado é apresentada
a seguir e decorre da eliminação dos resultados das transações da Companhia com essas empresas:

31/12/2017
85.931
(17.493)
(11.747)
-

Resultado equivalência patrimonial MRS
Resultado equivalência patrimonial CSN Mining Holding
Compensação da parcela de custo no resultado equivalencia (IAS28)
Amortização do valor justo alocado às ações da MRS
Lucros nos estoques
Total

56.691

Consolidado
31/12/2016
77.789
(19.825)
(12.154)

45.810

31/12/2017
85.931
52.658
(11.747)
5.585
210
132.637

Controladora
31/12/2016
77.789
102.287
(12.154)
11.756
179.678

Descrição e principais informações sobre a controlada direta e coligada
x

CSN MINING HOLDING, S.L. ( Ex-Namisa International Minérios, S.L.U.)

Situada em Madri, essa subsidiária integral foi adquirida em 16 de abril de 2008 e atua como “holding”, tendo participação de
100% no capital das controladas CSN Mining GmbH, CSN Mining Ásia e CSN Mining Portugal, cujas principais atividades estão
relacionadas à comercialização de minério de ferro no mercado internacional e às operações financeiras. Com a combinação
de negócios ocorrida em novembro de 2015 e consequente incorporação da Namisa pela Companhia em dezembro de 2015,
a CSN Mining Holding passou a ser de controle direto da CSN Mineração.
A denominação social da Namisa International Minérios, S.L.U. foi alterada para CSN Mining Holding, S.L. em 12 de setembro
de 2017.
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x

MRS LOGÍSTICA S.A.

Situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a sociedade tem como objetivo explorar, por concessão onerosa, o serviço público de
transporte ferroviário de carga nas faixas de domínio da Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, localizada
no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A concessão tem prazo de duração de 30 anos a partir de 1º de dezembro
de 1996, prorrogáveis por igual período por decisão exclusiva do poder concedente
A MRS pode explorar, ainda, os serviços de transportes modais relacionados ao transporte ferroviário e participar de projetos
visando a ampliação dos serviços ferroviários concedidos.
Para a prestação dos serviços, a MRS arrendou da RFFSA, pelo mesmo período da concessão, os bens necessários à
operação e manutenção das atividades de transporte ferroviário de carga. Ao final da concessão, todos os bens arrendados
serão transferidos à posse da operadora de transporte ferroviário designada naquele mesmo ato.
A Companhia detém diretamente participação de 18,63% no capital social da MRS, representado por: (i) 7,59% em ações
ordinárias, sendo uma ação vinculada ao acordo de acionistas; e (ii) 11,04% em ações preferenciais.
As principais informações financeiras sobre os ativos, passivos e resultados dessa controlada e coligada são apresentados no
quadro a seguir. Em relação à controlada CSN Mining Holding, S.L, estamos apresentando as informações consolidadas.
Balanços patrimoniais

Consolidado
31/12/2016

31/12/2017
CSN Mining
Holding
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caxa
Contas a receber
Emprestimos e recebiveis
Estoques
Impostos a recuperar
Outros
Não circulante
Emprestimo e recebiveis
Impostos a recuperar
Investimento, imobilizado e intangíve
Outros

Total Ativos

350.680
11.969
43.321
153
72

406.195

MRS
Logística

CSN Mining
Holding

484.978
278.586
85.893
96.082
75.092

43.172
6.277.311
492.805

7.833.919

31/12/2017

MRS Logística

1.382.588
484.349
21.297
35.850
184

1.924.268

345.164
181.713
91.906
107.852
32.151
59.052
6.215.442
539.525

7.572.805

Passivo
Circulante
Fornecedores
Emprestimos e financiamentos
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outros
Não circulante
Emprestimos e financiamentos
Tributos diferidos
Outros
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de lucros
Resultados abrangentes
Total Passivos e Patrimônio Líquido

CSN Mining
Holding

MRS
Logística

145.942
13.216

220.968
672.332
159.836
109.642
331.417

8.016

2.056.497
235.569
492.377
35.335
203.686
406.195

1.597.362
1.949.064
8.855
7.833.919

Consolidado
31/12/2016
CSN Mining
MRS Logística
Holding

1.621.071
6.457
94.891
50.719

222.769
653.491
150.609
99.261
267.680

94

2.176.357
270.185
429.645

8
151.028
1.924.268

1.487.756
1.806.134
8.918
7.572.805

Demonstrações de resultados

31/12/2017
CSN Mining
MRS
Holding
Logística
Demonstração do resultado
Receita líquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido
Lucro antes dos Impostos
Impostos sobre o Lucro
Lucro líquido do exercício

1.850.275
(1.432.243)
418.032
(375.669)
25.583
67.946
(15.288)
52.658

3.492.805
(2.307.108)
1.185.697
(283.151)
(187.295)
715.251
(254.001)
461.250

Consolidado
31/12/2016
CSN Mining
MRS Logística
Holding
4.765.603
(3.718.363)
1.047.240
(931.889)
9.433
124.784
(22.497)
102.287

3.279.420
(2.208.786)
1.070.634
(160.186)
(249.301)
661.147
(243.602)
417.545
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x

CGPAR Construções Pesadas S.A.

Em 14 de julho de 2017 a Companhia concluiu a aquisição da CGPAR CONSTRUÇÃO PESADA S.A, a empresa prestadora
de serviços relacionados ao apoio à extração de minério de ferro, terraplanagem, movimentação de terras e construção de
barragens, que até esta data era controlada pela CSN, o valor da aquisição foi de R$ 99.452, a transação foi avaliada pela
administração como uma “transação de capital”. Com isso a mais-valia de R$ 35.389 foi reconhecida como “Ajuste de avaliação
patrimonial - distribuição de capital entre os sócios” no Patrimônio líquido.

9.

IMOBILIZADO

9.a) Composição do imobilizado
Consolidado
Terrenos
Saldo em 31 de dezem bro de 2016
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2016
- Aquisições
- Valor justo de ativos adquiridos
- Aquisições por meio incorporação
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Outros
Saldo em 31 de dezem bro de 2017
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2017

Edificações e
Infraestrutura

56.863
56.863
56.863
-

1.470.366
1.679.014
(208.648)
1.470.366
-

111
207
57.181
57.181
57.181

(54.397)
55.070
6.270
1.477.309
1.746.589
(269.280)
1.477.309

Máquinas,
equipam entos
e instalações
3.625.919
5.295.840
(1.669.921)
3.625.919
26.134
50.008
4.672
(386.632)
156.225
(20.749)
722
3.456.299
5.659.433
(2.203.134)
3.456.299

Móveis e
Utensílios

Obras em
andam ento

Outros (*)

10.879
26.981
(16.102)
10.879
176

1.162.262
1.162.262
1.162.262
314.386

94.811
155.438

330
(1.960)
2.134
(9)
11.550
30.002
(18.452)
11.550

70.649
(175.932)
(231)
1.371.134
1.371.134
1.371.134

766
(19.216)
(37.608)

(60.627)
94.811
208

(307)
38.654
95.803
(57.149)
38.654

Total
6.421.100
8.376.398
(1.955.298)
6.421.100
340.904
50.008
5.768
70.649
(462.205)
(14.588)
491
6.412.127
8.960.142
(2.548.015)
6.412.127

Controladora
Terrenos
Saldo em 31 de dezem bro de 2016
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2016
- Aquisições
- Valor justo de ativos adquiridos
- Aquisições por meio incorporação
- Juros capitalizados (Nota 24)
- Depreciação
- Transferências para outras categorias de ativos
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Outros
Saldo em 31 de dezem bro de 2017
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezem bro de 2017

56.863
56.863
56.863
-

Edificações e
Infraestrutura

Máquinas,
equipam entos
e instalações

1.470.366
1.679.014
(208.648)
1.470.366
-

111
207

(54.397)
55.070
6.270

57.181
57.181
57.181

1.477.309
1.746.589
(269.280)
1.477.309

Móveis e
Utensílios

3.625.920
5.295.840
(1.669.920)
3.625.920
26.134
50.008
3.921

10.879
26.981
(16.102)
10.879
176

(385.160)
156.225
(20.749)
3.456.299
5.658.682
(2.202.383)
3.456.299

(1.960)
2.134
(9)

330

11.550
30.002
(18.452)
11.550

Obras em
andam ento
1.162.262
1.162.262
1.162.262
314.386
70.649
(175.932)
(230)
1.371.135
1.371.135
1.371.135

Outros (*)
94.776
155.126
(60.350)
94.776
46
766
(19.173)
(37.608)
(307)
38.500
95.638
(57.138)
38.500

Total
6.421.066
8.376.086
(1.955.020)
6.421.066
340.742
50.008
5.017
70.649
(460.690)
(14.588)
(230)
6.411.974
8.959.227
(2.547.253)
6.411.974

(*) Referem-se substancialmente benfeitorias em bens de terceiros, veículos, hardwares.
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9.b) Obras em andamento
Os gastos classificados em obras em andamento são compostos basicamente por aquisição de serviços e compra de partes e
peças, a serem aplicados para aumento de performance, melhoria tecnológica, ampliação, expansão e aquisição de ativos,
que serão transferidos para as respectivas contas e depreciados a partir do momento em que estiverem disponíveis para uso.
O saldo em 31 de dezembro de 2017 é composto pelos seguintes projetos:
Consolidado
Descrição do projeto
Expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra.
Expansão da capacidade de exportação do TECAR.
Investimentos correntes para continuidade das operações atuais.
Total Obras em andamento

Data de
início
2007

Data de
conclusão
2024

2009

2022

31/12/2017
(1)
(2)

745.685
275.810
349.640
1.371.135

(1) Data prevista para conclusão da Planta Central Etapa 1;
(2) Data prevista para conclusão da fase 60 Mtpa;

As vidas úteis médias estimadas, em anos, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são as seguintes:
Consolidado e controladora
31/12/2017

31/12/2016

Em anos
Edificações

42

41

Máquinas, equipamentos e instalações

16

17

Móveis e utensílios
Outros

12
17

12
14

9.c) Juros capitalizados
Foram capitalizados custos dos empréstimos no montante de R$70.649 (R$88.120 em 31 de dezembro de 2016). Esses custos
foram apurados, basicamente, para os projetos de expansão da capacidade produtiva de Casa de Pedra e na expansão da
capacidade de exportação do TECAR.
As taxas dos projetos não específicos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 é 8,63% a.a (10,48% a.a em 31 de
dezembro de 2016).
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10. INTANGÍVEL
Consolidado e Controladora
Relações com
Ágio(1)

fornecedores

Software

(2)

Saldo em 31 de dezembro de 2016
Custo
Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2016
- Aquisições por meio incorporação
- Aquisições
- Amortização
- Perdas estimadas e baixa de bens
- Outros
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Custo
Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017

3.196.587
3.196.587
3.196.587
-

1.165
1.420
(255)
1.165

(222)

3.196.587
3.196.587
3.196.587

943
1.420
(477)
943

14.577
34.587
(20.010)
14.577
83
244
(5.322)
(3)
(2)
9.577
34.958
(25.381)
9.577

Direitos e

Total

Licenças (3)
1.061.854
1.062.630
(776)
1.061.854

(12.455)

1.049.399
1.062.630
(13.231)
1.049.399

4.274.183
4.295.224
(21.041)
4.274.183
83
244
(17.999)
(3)
(2)
4.256.506
4.295.595
(39.089)
4.256.506

1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição do controle da Namisa.
2. Intangível relacionado aos contratos com fornecedores adquiridos na aquisição do controle da Namisa.
3. Direito minerário da mina de Engenho, a amortização é realizada pelo volume de extração de minério de ferro bruto realizado na mina.

O prazo de vida útil estimada, em anos, os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são as seguintes:
Consolidado e Controladora

Relações com fornecedores
Softw are
Direitos e licenças

31/12/2017
6

31/12/2016
6

7

5

49

49

10.a) Teste para verificação de impairment
O teste de impairment foi realizado no ágio oriundo de expectativa de rentabilidade futura, decorrente da aquisição da Namisa
pela Companhia, concluído em 30 de novembro de 2015 e inclui ainda os saldos do ativo imobilizado, do ativo intangível e do
estoque de longo prazo. O teste é baseado na comparação do saldo contábil com o valor em uso, sendo determinado com
base nas projeções de fluxos de caixa descontados projetados para os próximos exercícios e baseados nos orçamentos
aprovados pela administração, bem como na utilização de premissas e julgamentos relacionados à taxa de crescimento das
receitas, custos e despesas, taxa de desconto, capital de giro e investimento (“capex”) futuro, bem como premissas
macroeconômicas observáveis no mercado.
As principais premissas utilizadas no teste foram as seguintes:
x
x
x
x
x

Mensuração do valor recuperável: Fluxo de Caixa Descontado;
Projeção do fluxo de caixa: até 2056;
Margem bruta: média da margem bruta da unidade geradora de caixa baseada no histórico e nas projeções para os
próximos 39 anos e curvas de preço e câmbio de relatórios setoriais para o longo prazo;
Atualização dos custos: baseados em dados históricos e tendências de mercado;
Taxa de desconto: fluxo de caixa foi descontado utilizando uma taxa de desconto após os impostos em termos reais
baseada no custo médio ponderado de capital (“WACC”) que reflete o risco específico do segmento de mineração.

Com base nas análises efetuadas pela Administração, não foi necessário o registro de perdas por impairment dos saldos
desses ativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
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11. PARTES RELACIONADAS
11.a) Relacionamentos com partes relacionadas
A CSN é o acionista controlador da Companhia detendo 87,52% de participação no capital votante. A CSN, por sua vez é
controlada pela Vicunha Aços S.A., que detém 49,21% do capital social da CSN.
A CSN é uma empresa de capital aberto e publica suas demonstrações financeiros no mercado brasileiro e americano. As
demonstrações financeiras da CSN foram aprovadas em 26 de março de 2018.
11.b) Transações com controladores, controladas, coligadas e outras partes relacionadas
x

Por operação

Balanço patrimonial
Consolidado
Circulante
31/12/2017

Não-Circulante

Total

Circulante

Não-Circulante

Total

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Ativo
Fundos exclusivos
Contas a Receber (Nota 5)
Dividendos (Nota 7)
Outros (Nota 7)

16.020

-

16.020

115.753

-

115.753

105.677

-

105.677

20.409

-

20.409

18.475

-

18.475

5.170

15.383

20.553

13.203

10.748

23.951

157.352

15.383

172.735

137.355

10.748

148.103

30.789

1.141.008

1.171.797

30.420

1.124.141

1.154.561

Passivo
Em préstim os e financiam entos
Pré-Pagamento (Nota 12)
Outras obrigações
Contas a Pagar
Dividendos
Fornecedores
Outros

46.139

46.139

2.767

-

2.767

1.527.728

1.527.728

1.314.226

-

1.314.226

310.249

310.249

151.397

-

151.397

32.030

-

129
1.915.034

129
1.141.008

3.056.042

1.530.840

1.124.141

32.030
2.654.981

Controladora
Circulante
31/12/2017

Não-Circulante

Total

Circulante

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016

Não-Circulante

Total

31/12/2016

31/12/2016

Ativo
Fundos exclusivos
Contas a Receber (Nota 5)
Dividendos (Nota 7)
Outros (Nota 7)

16.020

-

257.510
20.409

16.020

-

257.510

1.664.254

-

1.664.254

20.409

113.366

3.988

15.383

19.371

13.203

10.748

113.366
23.951

297.927

15.383

313.310

1.790.823

10.748

1.801.571

30.789

1.141.008

1.171.797

30.420

1.124.141

1.154.561

Passivo
Em préstim os e financiam entos
Pré-Pagamento (Nota 12)
Outras obrigações
Contas a Pagar
Dividendos (nota 15)
Fornecedores
Outros

85.067

85.067

2.768

2.768

1.527.728

1.527.728

1.314.226

1.314.226

310.249

310.249

151.396

151.396

129
1.953.962

129
1.141.008

3.094.970

59.625
1.558.435

59.625
1.124.141

2.682.576
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Demonstração do resultado
Consolidado
31/12/2017

Controladora

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Receitas
Vendas

1.962.081

Juros c/ Fundos exclusivos

1.037.002

1.261

3.015.337

-

4.229.884

1.261

-

Custos / Despesas
Compras
Juros
Variações Cambiais Líquidas

x

(875.052)
(86.301)
(16.867)
985.122

(822.201)
(89.979)
(222.484)
(97.662)

(873.442)
(86.301)
(18.398)
2.038.457

(800.671)
(103.432)
(57.683)
3.268.098

Por empresa
31/12/2017

Consolidado
Ativo

Passivo

Circulante

NãoCirculante

Total

Circulante

NãoCirculante
1.141.008

Grupo CSN
MRS logística S.A
Consorcio Asiático

66.340

15.383

81.723

1.323.024

20.409

-

20.409

69.988

70.603

-

70.603

522.022

Total em 31/12/2017

157.352

15.383

172.735

1.915.034

Resultado
Total

Vendas

2.464.032

Com pras

1.013.092

69.988
1.141.008

(243.846)

Receitas e
Despesas
Financeiras
Líquidas

Variações
Cam biais
líquidas

(85.040)

(16.867)

Total

522.022

948.989

(24.514)

3.056.042

1.962.081

(875.052)

(606.692)
924.475
(85.040)

(16.867)

31/12/2016
Passivo

Circulante

NãoCirculante

Total

Circulante

NãoCirculante
1.124.141

Resultado
Total

Vendas

62.908

10.748

73.656

1.038.450

18.475

-

18.475

10.029

55.972

-

55.972

482.361

-

482.361

382.733

(21.530)

Total em 31/12/2016

137.355

10.748

148.103

1.530.840

1.124.141

2.654.981

1.037.002

(822.201)

-

2.162.591

Com pras

Grupo CSN
MRS logística S.A
Consorcio Asiático

10.029

Receitas e
Despesas
Financeiras
Líquidas

Variações
Cam biais
líquidas
(222.484)

654.269

(160.728)

(89.979)

-

(639.943)

(89.979)

Total em 31/12/2017

Passivo
NãoCirculante
15.383

146.189

-

361.203

(222.484)

NãoCirculante

80.541

1.322.768

1.141.008

146.189

39.128

-

Total

Vendas

2.463.776

1.013.093

39.128

1.412.363

-

-

56

56

69.988

69.988

Resultado
Variações
financeiro
cambiais Total
líquidas
líquidas
(243.846)
(85.040)
(16.866)
667.341

Com pras

-

-

-

(1.098)
-

(2.329)

(420)

(31)

(2.360)

(12.305)
20.409

20.409

66.171

-

66.171

522.022

297.927

15.383

313.310

1.953.962

1.141.008

-

(606.692)

522.022

589.881

(8.270)

3.094.970

3.015.337

(873.442)

17
-

-

(85.040)

Total em 31/12/2016

Passivo

-

NãoCirculante
10.748

Total

Circulante

NãoCirculante
1.124.141

Total

Vendas

73.656

1.038.450

2.162.591

654.197

1.614.549

27.595

27.595

3.575.687

18.475

18.475

10.029

10.029

94.891

94.891

-

1.790.823

581.611

(18.398)

2.038.457

Resultado

1.614.549

-

(12.288)
(606.692)

Controladora

Ativo

62.908

1.411.265

(420)

31/12/2016

Grupo CSN
CSN Mining GmbH
MRS logística S.A
CSN Mining Holding
Consorcio Asiático

(97.662)

Resultado

Circulante

Total

-

Circulante

181.078
(639.943)

Controladora

Ativo

65.158

Total

-

31/12/2017

Grupo CSN
CSN Mining GmbH
CSN Mining Holding
CSN Mining Portugal
CSN Mining Asia
MRS logística S.A
Consorcio Asiático

985.122

Consolidado
Ativo

Circulante

667.339

(606.692)

10.748

-

482.361

1.801.571

1.558.435

482.361
1.124.141

2.682.576

-

Variações
Resultado
cam biais Total
financeiro
líquidas
líquidas
(160.728)
(89.979)
(222.484)
181.006

Com pras

(639.943)

-

147.494

-

-

-

-

(13.453)

17.307

-

-

-

-

4.229.884

(800.671)

(103.432)

(57.683)

3.723.181
(639.943)
3.854
3.268.098

37

492

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

x

Comentários sobre as principais transações e saldos com partes relacionadas
Grupo CSN
Contas a receber: A companhia realiza venda de minério de ferro no mercado interno para a CSN em um contrato de longo
prazo. Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério de ferro.
Pré-pagamento: contratos financeiros de pré-pagamento de exportação de minério de ferro celebrados entre a CSN Mineração
e certas controladas da CSN. Os detalhes dos contratos estão descritos na nota 12.
Dividendos a pagar: dividendos declarados pela Namisa e sucedidos pela CSN Mineração e devidos aos sócios CSN e
Consorcio Asiático na proporção de 60% e 40%. Para os dividendos mínimos obrigatórios referente ao ano de 2016 e 2017
foram aplicados os percentuais de participação definidos após a combinação de negócios.
Em 02 de fevereiro de 2018 foram pagos pela Companhia os dividendos declarados pela Namisa e os dividendos referente ao
exercício de 2016 declarados na RCA realizada em 31 de janeiro de 2018.
MRS Logística
A Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de longo prazo de transporte ferroviário para escoamento e a
movimentação da produção. As obrigações assumidas e os valores envolvidos estão detalhados na Nota 25. Os preços
praticados com a MRS seguem um modelo tarifário baseado em premissas de mercado.
Por possuir participação de 18,63% no capital da MRS a Companhia recebe dividendos periodicamente proporcionais à sua
participação no capital dessa coligada.
Consorcio asiático
A Companhia realiza venda de minério de ferro no mercado externo para o Consórcio Asiático em um contrato de longo prazo.
Esse contrato prevê a prática de preço com base nos índices comumente praticados no mercado de minério de ferro.
CSN Mining
A Companhia realiza exportações de minério de ferro para a CSN Mining, sua subsidiaria integral, com a finalidade e revenda
desse minério no mercado internacional. Os preços praticados seguem os índices comumente praticados no mercado de
minério de ferro.

CSN Mining Holding
Dividendos a receber: saldo a receber decorrente da declaração de dividendos pela Namisa Internacional em 2015, liquidados
durante o ano de 2017.
11.c) Outras partes relacionadas não consolidadas
x

CBS Previdência

A Companhia é a sua principal patrocinadora, sendo esta, uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída em julho de 1960
e cujo principal objetivo é o pagamento de benefícios complementares aos da previdência oficial para os participantes. Como
patrocinadora mantém transações de pagamento de contribuições e reconhecimento de passivo atuarial apurado em planos
de benefícios definidos, conforme Nota 24.
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x

Fundação CSN

A Companhia desenvolve políticas socialmente responsáveis concentradas hoje na Fundação CSN da qual é instituidora. As
transações entre as partes são relativas a apoio operacional e financeiro para a Fundação conduzir os projetos sociais
desenvolvidos principalmente nas localidades onde atua.
11.d) Pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração, com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades
da Companhia, inclui os membros do conselho de administração, os diretores estatutários e demais diretores
Abaixo seguem as informações sobre remunerações e saldos existentes em 31 de dezembro de 2017.

31/12/2017 31/12/2016
Resultado
Benefícios de curto prazo para empregados e administrador
9.446
2.797
Benefícios pós-emprego
219
40
Total
9.665
2.837

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os saldos de empréstimos e financiamentos que se encontram registrados ao custo amortizado são conforme abaixo:

Taxas
em (%)

Passivo Circulante
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
Passivo não Circulante
31/12/2017
31/12/2016

Passivo Circulante
31/12/2017
31/12/2016

Controladora
Passivo não Circulante
31/12/2017
31/12/2016

MOEDA ESTRANGEIRA
Pré-Pagamento - partes relacionadas

3,48 até
8,0

30.789

30.420

1.141.008

1.124.141

30.789

30.420

1.141.008

1.124.141

30.789

30.420

1.141.008

1.124.141

30.789

30.420

1.141.008

1.124.141

MOEDA NACIONAL
BNDES/FINAME

5,0 até 8,0

9.419

4.677

NCE - Banco do Brasil

110,6 até
116,5 CDI

741.533

50.972

Total de Empréstimos e Financiamentos
Custos de Transação e Prêmios de Emissão
Total de Empréstimos e Financiamentos
+ Custos de Transação

15.685
1.285.000

20.303
2.000.000

9.419

4.677

741.533

50.972

15.685
1.285.000

20.303
2.000.000

750.952

55.649

1.300.685

2.020.303

750.952

55.649

1.300.685

2.020.303

781.741

86.069

2.441.693

3.144.444

781.741

86.069

2.441.693

3.144.444

(3.005)

(4.025)

(2.651)

(5.655)

(3.005)

(4.025)

(2.651)

(5.655)

778.736

82.044

2.439.042

3.138.789

778.736

82.044

2.439.042

3.138.789

Os empréstimos e financiamentos com partes relacionadas totalizam R$1.171.797 em 31 de dezembro 2017 (R$1.154.561 em
31 de dezembro 2016) e estão relacionados, substancialmente, a pré-pagamentos de exportação, com características e
condições descritas a seguir:
x

x

CSN Resources - contrato de US$127,8 milhões, equivalentes a R$422,9 milhões em 31 de dezembro de 2017
(R$405,5 milhões em 31 de dezembro de 2016), com taxa de juros de 7,56% a 7,80% ao ano, com vencimentos em
maio de 2027.
CSN Islands XII - contrato de US$226,4 milhões, equivalentes a R$748,9 milhões em 31 de dezembro de 2017
(718,6 milhões em 31 de dezembro de 2016), com taxa de juros de 7,62% a 7,95% ao ano, com vencimento final
em abril de 2024 e fevereiro de 2025.

As notas de crédito à exportação (NCE) possuem vencimentos escalonados entre o período de 2018 e 2022.
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x

Vencimentos dos empréstimos e financiamentos apresentados no passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2017, o montante principal atualizado de juros e correção monetária dos empréstimos e financiamentos
de longo prazo apresenta a seguinte composição por ano de vencimento:
Consolidado e Controladora
2019

573.999

24%

2020

242.273

10%

2021

241.669

10%

2022

240.870

2023

1.658

Após 2023

x

10%
-

1.141.224

46%

2.441.693

100%

Movimentação dos empréstimos e financiamentos

A tabela a seguir demonstra as amortizações e captações durante o exercício:
Consolidado
Saldo Inicial
Amortização principal
Pagamentos de encargos
Provisão de juros sobre emprestimos e fnanciamentos
Variação cambial
Outros
Saldo final

x

Controladora

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

3.220.833

3.448.909

3.220.833

31/12/2016
4.676.598

(7.724)

(4.619)

(7.103)

(1.100.034)

(332.465)

(402.578)

(332.387)

(433.232)

308.636

397.929

308.558

411.382

16.626

(222.716)

16.626

(337.790)

11.872

3.908

11.251

3.909

3.217.778

3.220.833

3.217.778

3.220.833

Covenants

Os contratos de dívida da Companhia preveem o cumprimento de certas obrigações não financeiras, bem como a manutenção
de certos parâmetros e indicadores de desempenho, tais como divulgação de suas demonstrações financeiras auditadas
conforme prazos regulatórios ou pagamento de comissão por assunção de risco caso o indicador de dívida líquida sobre o
EBITDA atinja os patamares previstos em referidos contratos. Até o momento, a Companhia encontra-se adimplente em relação
a todas as obrigações financeiras e não financeiras (covenants) de seus contratos vigentes.
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possui provisionado R$17.430 no Consolidado e na Controladora de comissão por
assunção de riscos.
Os contratos celebrados com o BNDES possuem garantia real representada pelos bens financiados.

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
I - Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações
financeiras, títulos e valores mobiliários, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e
financiamentos.
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Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pelo uso de cotações no mercado aberto
de capitais do Brasil e Bolsa de Mercadoria e Futuros. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez
imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses
instrumentos, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.
As informações contábeis sobre os instrumentos financeiros são apresentadas com base nos dados consolidados.
x

Classificação de instrumentos financeiros (consolidado)

31/12/2017
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplciações Financeiras
Contas a receber de clientes
Dividendos
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Total do Passivo

Empréstimos e
recebíveis

3
4
5
7

12

Outros
Passivos Método do
Custo

2.761.194
3.715
611.490
20.409
3.396.808

-

11
12
-

-

Saldo

31/12/2016
Empréstimos e
recebíveis

2.761.194
3.715
611.490
20.409
3.396.808

781.741
696.804
1.527.728

781.741
696.804
1.527.728

2.441.693
5.447.966

2.441.693
5.447.966

Outros
Passivos Método do
Custo

Saldo

1.444.089

1.444.089

626.640
18.475
2.089.204

626.640
18.475
2.089.204

-

-

86.070
355.259
1.314.226

86.070
355.259
1.314.226

3.144.444
4.899.999

3.144.444
4.899.999

II - Gestão de riscos financeiros:
A Companhia segue política de gerenciamento de risco de seu acionista controlador CSN. Nos termos dessa política, a natureza
e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto
financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito das contrapartes.
Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
A Companhia acredita estar exposta ao risco de taxa de câmbio e ao risco de liquidez.
A política de riscos da Companhia proíbe negociações especulativas e venda a descoberto.
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13.a) Risco de taxa de câmbio
A exposição decorre da existência de ativos e passivos gerados em Dólar ou Euro e é denominada exposição cambial natural.
Em 31 de dezembro de 2017 a Administração considerou não ser necessária a contratação e instrumentos derivativos ou a
adoção da contabilidade de hedge. A exposição consolidada em 31 de dezembro de 2017 está demonstrada a seguir:
31/12/2017
(Valores em
(Valores em
Exposição Cambial
US$ mil)
€$ mil)
Caixa e equivalente no exterior
688.874
1.738
Contas a receber - clientes mercado externo
169.699
Outros Ativos
359
706
Total ativo
858.932
2.444
Fornecedores
(354.231)
Empréstimos intercompany
(7.756)
Outros Passivos
(2.365)
(3.334)
Total passivo
(364.352)
(3.334)
Exposição natural
494.580
(890)
13.b) Análise de sensibilidade
Apresentamos a seguir a análise de sensibilidade para os riscos cambiais. A Companhia considerou os cenários 1 e 2 como
25% e 50% de deterioração para volatilidade da moeda utilizando como referência a taxa de fechamento de câmbio em 31 de
dezembro de 2017.
As moedas utilizadas na análise de sensibilidade e seus respectivos cenários são demostrados a seguir:

31/12/2017
Moeda
USD
EUR

Cenário
Taxa de câmbio Provável Cenário 1 Cenário 2
3,3080
3,2381
4,1350
4,9620
3,9693
4,0295
4,9616
5,9540

Juros
CDI
TJLP

31/12/2017
Taxa de juros
Cenário 1 Cenário 2
6,89%
8,61%
10,34%
7,00%
8,75%
10,50%

Os efeitos no resultado, considerando os cenários 1 e 2 são demostrados a seguir:

31/12/2017
Instrumentos

Posição cambial natural
Posição cambial natural

Valor de
referência

Risco

494.580 Dólar
(890) Euro

Cenário
Provável (*)

Cenário 1

Cenário 2

(34.571)

409.018

818.036

(54)

(883)

(1.766)

(*) Os cenários prováveis foram calculados considerando-se as cotações disponíveis no site do Banco Central do Brasil em 16/02/2018.
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x

Análise de sensibilidade das variações na taxa de juros

Companhia considerou os cenários 1 e 2 como 25% e 50% de evolução para volatilidade dos juros em 31 de dezembro de
2017.

Variações nas taxas de juros
TJLP
CDI

% a.a
Valor referência Cenário Provável (*)
7,00
(25.045)
(59)
6,89
(1.537.235)
(26.533)

Impacto no resultado em 31/12/2017
Cenário 1
Cenário 2
(438)
(876)
(26.479)
(52.958)

(*) A análise de sensibilidade é baseada na premissa de se manter como cenário provável os valores a mercado em 31 de dezembro de 2017 registrados no ativo
e passivo da companhia

13.c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria da Controladora CSN. Os cronogramas de
pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos são apresentados na nota de empréstimos e
financiamentos.
A seguir estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo juros.

Menos de um
ano
Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos
Em 31 de dezembro de 2016
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dividendos

Entre um e
dois anos

781.741
696.804
1.527.728

816.272

86.070
355.259
1.314.226

1.293.618

-

-

Entre três e
cinco anos
484.197
724.811
-

Acima de
cinco anos
1.141.224
1.126.015
-

Total
3.223.434
696.804
1.527.728
3.230.514
355.259
1.314.226

III - Valores justos dos ativos e passivos em relação ao valor contábil

Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado estão registrados no ativo e passivo circulante
e não circulante e os ganhos e eventuais perdas são registrados como receita e despesa financeira respectivamente.
Os valores estão contabilizados nas demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, que são substancialmente similares
aos que seriam obtidos se fossem negociados no mercado. Os valores justos de outros ativos e passivos de longo prazo não
diferem significativamente de seus valores contábeis.
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14. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Tributos parcelados (Nota 17)
Imposto de renda e Contribuição social
CFEM/TFRM
ICMS
ISS
Outros tributos
Total

31/12/2017
7.983
50.830
20.282
1.735
2.004
3.411
86.245

Consolidado
31/12/2016
7.586
47.906
15.296
1.125
1.760
3.274
76.947

31/12/2017
7.983
38.017
20.282
1.735
2.004
3.008
73.029

Controladora
31/12/2016
7.586
44.619
15.296
1.125
1.760
2.981
73.367

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Tributos parcelados (Nota 17)
Participação sobre lucro - empregados
Provisão fretes
Atualização A.R.O e passivo ambiental (Nota 19)
Reembolso de Demurrage/Dispatch (1)
Demurrage/Dispatch com terceiros
Provisões de consumo
Covenants (Nota 12)
Dividendos propostos (nota 11)
Outras obrigações
Total
Circulante
Não circulante
Total

31/12/2017
75.849
10.483
67.148
68.676
778
108.944
17.430
1.527.728
11.272
1.888.308
1.743.783
144.525
1.888.308

Consolidado
31/12/2016
77.684
49.606
34.803
63.756
11.049
79.517
17.430
1.314.226
11.139
1.659.210
1.517.676
141.534
1.659.210

31/12/2017
75.849
10.483
63.969
68.676
39.128
107.440
17.430
1.527.728
9.038
1.919.741
1.775.216
144.525
1.919.741

Controladora
31/12/2016
77.684
49.301
63.756
27.595
1.654
75.970
17.430
1.314.226
8.651
1.636.267
1.494.827
141.440
1.636.267

1. Reembolso das despesas de demurrage/dispatch ocorrido nos embarques de minérios de ferro para a CSN Mining, o saldo remanescente refere-se aos
embarques realizados durante o ano de 2016 e 2017 com liquidação prevista para o primeiro trimestre de 2018.

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
16.a) Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado:
O imposto de renda e a contribuição social reconhecidos no resultado do período estão demonstrados a seguir:

(Despesa)Receita com imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

31/12/2017

Consolidado
31/12/2016

31/12/2017

Controladora
31/12/2016

(279.672)
(138.924)
(418.596)

(155.500)
(159.794)
(315.294)

(252.421)
(138.924)
(391.345)

(116.734)
(159.794)
(276.528)

A conciliação das despesas e receitas de imposto de renda e contribuição social do consolidado e da controladora e o produto
da alíquota vigente sobre o lucro antes do IR e da CSLL são demonstrados a seguir:

44

499

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Equivalência Patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Resultados com alíquotas vigentes diferenciadas ou não tributadas
Ajuste Transfer Price
IR/CS sobre lucros no exterior
IR/CS sobre Ganho de Capital
Incentivos Fiscais (Finor e Doações Incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva

Lucro antes do IR e da CSLL
Alíquota
IR / CSLL pela alíquota fiscal combinada
Ajustes para refletir a alíquota efetiva:
Equivalência Patrimonial
Outras exclusões (adições) permanentes
Ajuste Transfer Price
IR/CS sobre lucros no exterior
IR/CS sobre Ganho de Capital
Incentivos Fiscais (Finor e Doações Incentivadas)
IR / CSLL no resultado do período
Alíquota efetiva

31/12/2017
1.295.579
34%
(440.497)

Consolidado
31/12/2016
978.138
34%
(332.567)

23.269
4.509
7.814
(13.183)
(508)
(418.596)
32%

19.569
5.744
19.930
(36.960)
(318)
5.207
4.101
(315.294)
32%

31/12/2017
1.268.328
34%
(431.232)

Controladora
31/12/2016
939.372
34%
(319.386)

49.090
(7.789)
(13.183)
(508)
12.277
(391.345)
31%

65.084
5.744
(36.960)
(318)
5.207
4.101
(276.528)
29%
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16.b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base
negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos
e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras.
Consolidado e Controladora
Movimentação

Saldo Inicial
31/12/2016
Diferido Passivo
Diferenças temporárias
- Imposto de renda sobre prejuizo fiscal
- Contribuição social sobre base negativa
- Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis
- Provisões para Passivos Ambientais
- Perdas estimadas em Ativos
- Perdas estimadas em Estoques
- Passivo Atuarial (Plano de Previdência e Saúde)
- Provisão para Consumos e Serviços
- Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
- Provisão A.R.O
- Combinação Negócios Mineração
- Variações Cambiais não realizadas
- Provisão Covenants
- Amortização de ágio
- Outras
Passivo Não Circulante

Resultado
Abrangente

250.777
(56.966)
(20.510)
(20.147)
(2.246)
(30.511)
(16.117)
2.444
(28.021)
(774)
(7.149)
329.562
67.542
(5.926)
57.274
(17.678)
250.777

Saldo Final

Resultado

1.074

138.924
56.967
20.510
(835)
(1.648)
(134)
(3.095)

1.289
17.156
(12)
(2.200)
(11.018)
14.893

(215)
1.074

57.274
(8.934)
138.924

31/12/2017

390.775
1
(20.982)
(3.894)
(30.645)
(19.212)
3.733
(10.865)
(786)
(9.349)
318.544
82.435
(5.926)
114.548
(26.827)
390.775

17. TRIBUTOS PARCELADOS
A posição dos débitos do REFIS e demais parcelamentos, registrados em tributos parcelados no passivo circulante e não
circulante, conforme Notas 14 e 15, estão demonstrados a seguir:

Consolidado e Controladora
Circulante

Não Circulante

Circulante

Não
Circulante

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2017
REFIS Federal Lei 11.941/09
REFIS Federal Lei 12.865/13

(1)
(2)

2.000
5.983
7.983

19.467
56.382
75.849

2.014
5.572
7.586

19.779
57.905
77.684

1. Débitos sucedidos na incorporação da Namisa relativos ao programa de parcelamento introduzido pela Lei 11.941/2009, em razão da reabertura dos prazos
para adesão trazida pelas Leis nº 12.865/13 e 12.996/14.
2. Débitos sucedidos na incorporação da Namisa decorrente do parcelamento fiscal instituído pelo artigo 40 da Lei nº 12.865/13 de débitos de IRPJ e da CSLL
incidentes sobre os lucros das controladas situadas no exterior nos anos calendários de 2009 a 2012, decorrente da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001.
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18. PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS, TRABALHISTAS, CIVEIS E AMBIENTAIS
Estão sendo discutidas nas esferas competentes, ações e reclamações de diversas naturezas. O detalhamento dos valores
provisionados e respectivos depósitos judiciais relacionados a essas ações são apresentados a seguir:
Consolidado e controladora
Passivo
Provisionado
31/12/2017

Depósitos
Judiciais (*)
31/12/2017

Trabalhistas

49.897

Cíveis

10.209

7.845

3.131

5.247

Ambientais
Fiscal

29.283

Passivo
Provisionado
31/12/2016

Depósitos
Judiciais (*)
31/12/2016

46.251

10.790

805

Não circulante

64.042

29.283

59.343

10.790

64.042

29.283

59.343

10.790

64.042

29.283

59.343

10.790

(*) Os depósitos judiciais estão alocados em nosso balanço patrimonial na rubrica “Outros-Ativo circulante”- vide nota 7.

A movimentação das provisões trabalhistas, cíveis e ambientais no período findo em 31 de dezembro de 2017 pode ser assim
demonstrada

Natureza
Trabalhista
Cível
Ambiental
Fiscal
Total

31/12/2016
46.251
7.845
5.247
59.343

Adição

Atualização
Líquida

23.909
9.525
2.897
805
37.136

12.878
831
28
13.737

Consolidado e Controladora
Utilização
líquida de
31/12/2017
reversão
(33.141)
49.897
(7.992)
10.209
(5.041)
3.131
805
(46.174)
64.042

As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais foram estimadas pela Administração consubstanciadas
significativamente na avaliação de assessores jurídicos, sendo registradas apenas as causas que se classificam como risco de
perda provável.
Adicionalmente, a Companhia tem outros processos classificados pelos assessores jurídicos como de perda possível, os quais,
em 31 de dezembro de 2017, somavam R$5.122.719 (R$3.966.720 em 31 de dezembro de 2016), sendo R$227.321 em
processos trabalhistas (R$132.090 em 31 de dezembro de 2016), R$506.138 em processos cíveis (R$ R$33.045 em 31 de
dezembro de 2016), R$4.365.103 em processos fiscais (R$3.772.269 em 31 de dezembro de 2016) e R$24.157 em processos
ambientais (R$29.315 em 31 de dezembro de 2016).
A seguir, uma breve descrição dos processos fiscais mais relevantes, com avaliação de perda possível:
Principais processos
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM)- IRPJ/CSLL- Glosa das deduções do ágio gerado na incoporação reversa da Big
Jump pela Namisa.

31/12/2017

31/12/2016

2.623.179

2.457.855

Autos de Infração - ICMS - remessa e retorno de mercadoria para Industrialização.

443.359

368.174

Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - IRPJ/CSLL - Lucros auferidos no exterior ano 2008.

348.554

328.448

CFEM- Cobranças administrativas por suposto não recolhimento de CFEM em razão de divergências sobre a base de cálculo.

223.007

36.930

Auto de Infração - IRRF - Ganho de Capital dos vendedores da empresa CFM situados no exterior.

203.185

185.249

Outros processos fiscais (impostos federais, estaduais e municipais).
Total

523.820

395.613

4.365.103

3.772.269
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19. PROVISÕES PARA PASSIVOS AMBIENTAIS E DESATIVAÇÃO
O saldo das provisões para passivos ambientais e desativação de ativos pode ser assim demonstrado:
Consolidado e Controladora
31/12/2017
Passivo Ambiental
Desativação de ativos

31/12/2016

6.968
61.708
68.676

7.185
56.571
63.756

19.a) Passivos Ambientais
Em 31 de dezembro de 2017 é mantida provisão para aplicação em gastos relativos a serviços para investigação e recuperação
ambiental de potenciais áreas contaminadas, degradadas e em processo de exploração de responsabilidade da Companhia
no Estados de Minas Gerais. As estimativas de gastos são revistas periodicamente ajustando-se, sempre que necessário, os
valores já contabilizados. Estas são as melhores estimativas da Administração considerando os estudos e projetos de
recuperação ambiental. Estas provisões são registradas na conta de outras despesas operacionais.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando
uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos
específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como outras
despesas operacionais.
Alguns passivos ambientais contingentes são monitorados pela área ambiental e não foram provisionados porque suas
características não atendem os critérios de reconhecimento presentes no CPC 25.
19.b) Desativação de Ativos
As obrigações com desativação de ativos consistem em estimativas de custos por desativação, desmobilização ou restauração
de áreas ao encerramento das atividades de exploração e extração de recursos minerais. A mensuração inicial é reconhecida
como um passivo descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas ao longo do tempo. O
custo de desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo
depreciado durante o período de vida útil do ativo.
Em 2015 a Companhia concluiu, com a assessoria de empresa especializada, um novo relatório de certificação das reservas
minerais das minas Casa de Pedra e Engenho. Este relatório certificou reservas de 3.021 milhões de toneladas de minério de
ferro.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.a) Capital social integralizado
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e realizado, é de R$6.103.873, dividido em 181.001.902 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral
Durante os meses de novembro e dezembro de 2015 foi realizada uma reorganização societária na CSN que resultou no
aumento de capital da CSN Mineração com a finalidade de transferência dos acervos de Casa de Pedra, TECAR, 8,63% das
ações da MRS e 60% das ações da Namisa. Esse aumento de capital totalizou R$15.000, por meio de trespasse de
estabelecimento comercial, com emissão de 87.278.739 milhões de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal subscritas
e integralizadas pela CSN, aprovado na Assembleia geral extraordinária de 30 de novembro de 2015 e 31 de dezembro de
2015. Essa subscrição de capital gerou ágio na emissão de ações no valor de R$141.723 decorrente da diferença do preço de
emissão para o valor contábil do acervo transferido pela CSN.
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Adicionalmente, como parte da reorganização societária, houve uma redução no capital da CSN Mineração no valor de
R$1.000, com o cancelamento de 1.000.000 de ações ordinárias, decorrente a cisão de certos ativos minerários não
relacionados a minério de ferro que estavam registrados na CSN Mineração.
Como parte da transação de aquisição do controle da Namisa, em 30 de novembro de 2015 houve um aumento de capital no
valor de R$6.056.538, com a emissão de 30.112.300 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e
integralizadas com ações representativas de 40% do capital da Namisa detidas pelo Consórcio Asiático. Também como parte
da transação, imediatamente após essa integralização, o Consórcio Asiático vendeu 7.529.878 de ações ordinárias.
20.b) Capital social autorizado
O estatuto social da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2017 define que o capital social pode ser elevado a até
300.000.000 de ações ordinárias, por decisão do Conselho de Administração.
20c) Reserva de capital
A reserva de capital no montante de R$141.723 refere-se ao excedente entre o valor efetivamente integralizado pela CSN no
montante de R$156.723 e o valor destinado ao capital social o valor de R$15.000.
20.d) Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite de
20% do capital social.
20.e) Composição Acionária
Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, a composição acionária era a seguinte:
Quantidade de
ações
Ordinárias
Companhia Siderurgica Nacional
Japão Brasil Minério de Ferrro Participações
Pohang Iron and Steel Company
China Steel Corporation

%

158.419.480 87,52370%
18.178.466 10,04320%
3.658.394

2,02120%

745.562 0,41190%
181.001.902 100,0000%

20.f) Dividendos
De acordo com o estatuto social da Companhia e o Acordo de Acionistas, do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com
o art. 202 da Lei 6.404, serão devidos dividendos calculados conforme a seguir:
x
x
x

x

Dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos acionistas;
Dividendo adicional equivalente a 25% do Lucro Líquido Ajustado deverá ser distribuído aos acionistas, subtraindose os valores que forem retidos com base em orçamento de capital;
O saldo que não for retido com base em orçamento de capital deverá ser alocado a uma reserva estatutária para
operações, projetos e/ou investimentos (“Reserva de Investimentos”), exceto se de outra forma for aprovado pela
assembleia geral, sendo certo que (i) o valor destinado para a Reserva de Investimentos não poderá exceder 50%
do Lucro Líquido Ajustado; e (ii) a Reserva de Investimentos não poderá exceder 100% do capital social da
Companhia;
Qualquer valor não alocado conforme previsto acima será distribuído aos acionistas como dividendos ou juros sobre
o capital próprio adicionais.

A Companhia propôs a destinação dos lucros que será deliberada em Assembleia Geral Ordinária. O quadro a seguir demonstra
os valores da proposta:
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Lucro líquido do exercício
Reserva Legal
Reserva de Investimento
Dividendos minimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos

31/12/2017
876.983

31/12/2016
662.844

(43.850)
(416.567)
(208.283)
(208.283)

(33.142)
(314.850)
(157.426)
(157.426)

A Companhia aprovou na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2018 a distribuição dos
dividendos adicionais propostos referente ao exercício de 2016.
20.g) Lucro por ação
O lucro por ação básico foi calculado com base no lucro líquido do período dividido pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação durante o período. O lucro por ação foi calculado conforme demonstrativo abaixo:

31/12/2017
Ações ordinárias
876.983
181.002
4,8452

Lucro líquido do exercício
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro por ação básico e diluído

Controladora
31/12/2016
Ações
ordinárias
662.844
181.002
3,6621

20.h) Outros resultados abrangentes e ajustes de avaliação patrimonial
Os Outros Resultados Abrangentes consistem-se basicamente ajustes atuariais no benefício pós-emprego que não transitam
pelo resultado do exercício.
Os ajustes de avaliação patrimonial decorrem de combinação de negócio e transação de capital ocorridas em novembro de
2015 e julho de 2017, respectivamente.

21. RECEITA OPERACIONAL LIQUÍDA
A seguir é apresentada uma conciliação das receitas brutas com as receitas líquidas apresentadas na demonstração do
resultado do exercício.

31/12/2017
Receita Bruta
Mercado interno
Mercado externo
Provisão de ajuste de preço aplícavel ao contrato de venda
Deduções
Impostos incidentes sobre vendas
Abatimentos
Receita Líquida

Consolidado
31/12/2016

31/12/2017

Controladora
31/12/2016

994.432
4.724.143
(26.631)
5.691.944

665.395
4.800.769
82.446
5.548.610

994.189
4.290.811
(31.210)
5.253.790

665.395
3.669.030
24.269
4.358.694

(190.899)
(190.899)
5.501.045

(131.470)
(72)
(131.542)
5.417.068

(190.657)
(190.657)
5.063.133

(131.470)
(72)
(131.542)
4.227.152
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22. DESPESAS POR NATUREZA

Frete /Seguro marítimo
Mão de obra
Manutenção (Serviços e Materiais)
Depreciação, amortização e exaustão
Serviços de terceiros (Inclusive concessionárias)
Material de terceiros
Suprimentos
Movimentação interna
Impostos e taxas
Frete ferroviário
Arrendamento portuário
Outros
Total por natureza

31/12/2017
(909.446)
(404.135)
(202.133)
(480.204)
(186.072)
(1.309.427)
(110.169)
(74.224)
(86.191)
(107.296)
(139.665)
(4.008.962)

Consolidado
31/12/2016
(849.134)
(621.941)
(452.980)
(445.781)
(418.838)
(323.321)
(249.572)
(170.085)
(140.086)
(103.348)
(101.099)
(197.252)
(4.073.437)

31/12/2017
(552.785)
(397.901)
(206.001)
(478.689)
(183.931)
(1.309.427)
(112.277)
(75.644)
(86.191)
(107.296)
(139.871)
(3.650.013)

Controladora
31/12/2016
(579.264)
(431.111)
(445.761)
(380.915)
(323.321)
(237.523)
(161.873)
(133.323)
(103.348)
(101.099)
(191.192)
(3.088.730)

Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total por alocação

(2.935.754)
(926.885)
(146.323)
(4.008.962)

(3.030.306)
(877.270)
(165.861)
(4.073.437)

(2.950.211)
(571.039)
(128.763)
(3.650.013)

(2.936.246)
(25.965)
(126.519)
(3.088.730)

As adições da depreciação, amortização e exaustão do exercício foram distribuídas conforme abaixo.

Custo de Produção
Despesa Vendas
Despesa Gerais e Administrativas

31/12/2017
480.192
1
11
480.204

Consolidado
31/12/2016
442.602
3.179
445.781

31/12/2017
478.687
1
1
478.689

Controladora
31/12/2016
442.602
3.159
445.761
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23. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Consolidado
31/12/2017
Outras receitas operacionais
Crédito Extemporâneo PIS/COFINS
Utilização de fundo de reversão CBS
Indenizações

31/12/2016

Controladora
31/12/2017

31/12/2016

7.504
-

6.994
7.018
22.643

7.504
-

6.994
7.018
22.643

844
3.310
11.658

25.252
4.417
66.324

844
2.983
11.331

4.384
41.039

(40.465)
(1.681)
(1.645)

(69.584)
(3.646)
(4.285)

(40.484)
(1.681)
(1.645)

(4.360)
(3.646)
(4.285)

(4.699)

(15.523)

(4.699)

(15.523)

(6.746)
(14.591)

(6.506)
(43.322)

(6.746)
(14.591)

(6.506)
(43.322)

(9.839)

(13.464)
(96)
(1.374)
2.460

(9.839)

(13.464)
(96)
(1.374)
2.460

Ganho na aquisição de investimento
Despesa plano de pensão (Nota 25.c)
Outras receitas
Outras despesas operacionais
Impostos e contribuições (1)
Provisão para perda depósito judicial trabalhista
Reversão/(provisão) de passivo ambiental
Reversão/(provisão) previdenciárias, trabalhistas, cíveis e
ambientais líquidas das reversões
Contingências previdenciárias, trabalhistas, cíveis e
ambientais realizadas
Provisão de perda estimada e baixa de ativos (Nota 9)
Provisão de perdas estimadas com estoques de
sobressalentes (Nota 6)
Despesa plano de pensão (Nota 25.c)
Despesas com estudos e engenharia de projetos
Reversão/(provisão) reestruturação industrial
Sinistros
Outras despesas
Outras receitas e (despesas) operacionais líquidos

(2.580)
(9.945)
(13.409)
(105.600)
(93.942)

(8.988)
(164.328)
(98.004)

(2.580)
(9.945)
(11.791)
(104.001)
(92.670)

(6.920)
(97.036)
(55.997)

1.Reconhecimento imposto “Derrama” 2014 e 2015 devido nas empresas sediadas na Ilha da Madeira / Portugal, pagamento realizado em julho e dezembro de
2016, respectivamente.
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24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Consolidado
Despesas financeiras:
Empréstimos e financiamentos - moeda nacional
Partes relacionadas (Nota 11.b)

31/12/2016

31/12/2017

(222.335)

(307.950)

(222.257)

(307.950)

(86.301)

(89.979)

(86.301)

(103.432)

88.120

70.649

Juros Capitalizados (Nota 9)

70.649

Juros, multas e moras fiscais

(6.720)

Outras despesas financeiras
Receitas financeiras:
Partes relacionadas (Nota 11.b)
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Outros rendimentos

Variações monetárias líquidas
Variações cambiais líquidas
Variações monetárias e cambiais líquidas
Resultado financeiro líquido

Controladora

31/12/2017

(18.768)

(6.716)

31/12/2016

88.120
(11.197)

(22.953)

(42.899)

(22.879)

(41.811)

(267.660)

(371.476)

(267.504)

(376.270)

1.319

-

1.319

-

43.863
5.608

20.821
8.855

26.185
5.603

16.170
8.649

50.790

29.676

33.107

24.819

8.674

112

651

48.943
57.617

28.389
28.501

48.987
49.638

28.956
28.720

(236)

(159.253)

(313.299)

(184.759)

(322.731)

25. BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
A Companhia é patrocinadora em conjunto com seu acionista controlador em planos de pensão concedidos para os
funcionários. Os planos são administrados pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (“CBS”), um fundo de pensão
privado e sem fins lucrativos, estabelecido em julho de 1960, que possui como seus membros funcionários (e ex-funcionários)
da controladora e de algumas empresas do grupo que se uniram ao fundo por meio de convênio de adesão, além dos próprios
funcionários da CBS. A Diretoria Executiva da CBS é formada por um presidente e dois diretores, todos indicados pela CSN,
principal patrocinador da CBS. O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação superior da CBS, composto pelo
presidente e dez membros, seis deles escolhidos pela CSN, principal patrocinadora da CBS, e quatro deles eleitos pelos
participantes.
25.a) Descrição dos planos de pensão
Plano Misto de Benefício Suplementar
Iniciado em 27 de dezembro de 1995, é um plano de contribuição variável. Além do benefício programado de aposentadoria é
previsto o pagamento de benefícios de risco (pensão em atividade, invalidez e auxílio doença/auxílio acidente). Neste plano, o
benefício de aposentadoria é calculado com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais dos participantes e dos
patrocinadores, bem como na opção de cada participante pela forma de recebimento do mesmo, que pode ser vitalícia (com
ou sem continuidade de pensão por morte) ou por um percentual aplicado sobre o saldo do fundo gerador de benefício (perda
por prazo indeterminado). Depois de concedida a aposentadoria, o plano passa a ter a característica de um plano benefício
definido, caso o participante tenha optado pelo recebimento do seu benefício sob a forma de renda mensal vitalícia. Este plano
foi desativado em 16 de setembro de 2013, quando entrou em vigor o plano CBSPrev
Plano CBSPREV
Em 16 de setembro de 2013, teve início o novo plano de previdência CBSPrev, que é um plano de contribuição definida. Neste
plano o benefício da aposentadoria é determinado com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais dos
participantes e dos patrocinadores. A opção de cada participante pela forma de recebimento do mesmo pode ser: (a) receber
uma parte à vista (até 25%) e o saldo remanescente, através de renda mensal por um percentual aplicado sobre o fundo
gerador de benefício, não sendo aplicável aos benefícios de pensão por morte, (b) receber somente por renda mensal por um
percentual aplicado sobre o fundo gerador de benefício
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Plano CBSPREV Namisa
É um plano de Contribuição Definida com benefícios de riscos durante a atividade (projeção dos saldos em caso de invalidez
ou morte e auxílio-doença/auxílio-acidente). Está em funcionamento desde 06 de janeiro de 2012, quando foi criado para
atender exclusivamente aos colaboradores da Nacional Minérios S/A. Após a reorganização societária, ocorrida em 2016,
outras Patrocinadoras aderiram a esse Plano, entre elas, a CSN Mineração.
Nesse plano, todos os benefícios oferecidos são calculados com base no que foi acumulado pelas contribuições mensais dos
participantes e dos patrocinadores, e são pagos através de um percentual aplicado sobre o saldo do fundo gerador de benefício.
O Plano CBSPREV Namisa está fechado para entrada de novos participantes, desde 2017.
25.b) Política de investimento
A política de investimento estabelece os princípios e as diretrizes que devem reger os investimentos de recursos confiados à
Companhia, com o objetivo de promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre os
ativos e passivos do plano, com base no estudo de ALM (“Asset Liability Management”), que leva em consideração os
benefícios dos participantes e assistidos de cada plano.
O plano de investimento é revisado anualmente e aprovado pelo Conselho Deliberativo, considerando um horizonte de cinco
anos, conforme estabelece a Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº 7, de dezembro de
2003. Os limites e critérios de investimento estabelecidos na política baseiam-se na Resolução nº 3.792/09, publicada pelo
Conselho Monetário Nacional - CMN.
25.c) Benefícios concedidos e a conceder no Plano Misto de Benefício Suplementar
A conciliação dos ativos e passivos dos benefícios a empregados é apresentada a seguir:

Valor presente da obrigação de benefício definido
Valor justo dos ativos do plano
Déficit/(Superávit)
Restrição ao ativo atuarial devido a limitação de recuperação
Passivo / (Ativo) líquido
Passivos
Ativos
Passivo/ (Ativo) Líquido reconhecido no Balanço patrimonial

31/12/2017
31/12/2016
6.941
8.243
(22.742) (18.991)
(15.801) (10.748)
418
(15.383) (10.748)
(15.383) (10.748)
(15.383) (10.748)

O valor reconhecido na demonstração do resultado em “Outras despesas operacionais, líquidas” foi uma despesa de R$ 844
em 31 de dezembro de 2017 (receita de R$ 96 em 31 de dezembro de 2016), decorrente do cálculo atuarial.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo acumulado em outros resultados abrangentes, totalizou um ganho atuarial de R$11.382
(em 31 de dezembro de 2016, totalizou uma perda atuarial de R$ 7.591).
A perda ou o ganho atuarial são decorrentes de flutuação nos investimentos que compõem a carteira de ativos do plano.
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As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes
Método Atuarial de Financiamento
Moeda Funcional
Contabilização dos ativos do plano
Taxa de desconto nominal
Taxa de inflação
Taxa de aumento nominal do salário
Taxa de aumento nominal do benefício
Taxa de retorno dos investimentos
Tábua de mortalidade geral
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de rotatividade
Idade de aposentados
Composição familiar dos participantes em atividade

31/12/2017
Crédito Unitário Projetado
Real (R$)
Valor de mercado
10,42%
5,00%
6,05%
5,00%
10,42%
Plano Milênio: AT Segregada por sexo (suavizada
em 10%)
Prudential (Ferr. aposent.)
Winklevoss - 1%
Plano milênio 5% ao ano, nula para os planos BD
100% na primeira data na qual se torna elegível a
um benefício de aposentadoria programada pelo
plano.
95% estarão casados à época da aposentadoria,
sendo a esposa 4 anos mais jovem que o marido.

31/12/2016
Crédito Unitário Projetado
Real (R$)
Valor de mercado
11,68%
5,50%
6,56%
5,50%
11,68%
Plano Milênio: AT Segregada por sexo (suavizada
em 10%)
Light Média
Winklevoss - 1%
Plano milênio 5% ao ano, nula para os planos BD
100% na primeira data na qual se torna elegível a
um benefício de aposentadoria programada pelo
plano.
95% estarão casados à época da aposentadoria,
sendo a esposa 4 anos mais jovem que o marido.

Seguem os pagamentos de benefícios esperados para os exercícios futuros para os planos de pensão:
Pagam ento de benefícios esperados

2017

Ano 1

478

Ano 2

526

Ano 3

581

Ano 4

640

Ano 5

700

Próximos 5 anos

4.404

Total de pagam ento esperados

7.329

26. COMPROMISSOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia possuía contratos com cláusulas de “take-or-pay” e de concessões,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
26.a) Contratos “take-or-pay”
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía contratos de “take-or-pay”, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Pagam entos no
período
Natureza do serviço

Transporte de minério de ferro, carvão, coque e outros
produtos de mineração.
Prestação de serviço de desestiva de minérios no porto de
Itaguaí
total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Após 2021

750.080

738.820

711.251

711.251

711.251

711.251

3.496.987

6.215

5.077

1.950

-

-

-

756.295

743.897

713.201

711.251

711.251

711.251

3.496.987

Total
6.341.991
1.950
6.343.941
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26.b) Contratos de concessão
Os pagamentos mínimos futuros referentes às concessões governamentais, em 31 de dezembro de 2017, vencem conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Em presa
Concessão

Natureza do serviço

Tecar

Concessão para operar a TECAR, um terminal de granéis
sólidos, um dos quatro terminais que formam o Porto de
Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro. O contrato foi
renovado antecipadamente e sua expiração ocorrerá em
2047.

2018

2019

2020

107.296

107.296

107.296

2021 Após 2021

107.296

2.789.696

Total

3.218.880

27. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como mineração. A Companhia está organizada, e tem o seu
desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para fins operacionais, comerciais, gerenciais e administrativos
As vendas por área geográfica estão demonstradas abaixo:

Asia

31/12/2017
4.066.429

%
74%

Consolidado
31/12/2016
%
4.137.710
76%

Europa

445.610

8%

569.826

11%

Oriente Médio
Mercado interno

185.473
803.533

3%
15%

175.679
533.853

3%
10%

5.501.045

5.417.068

28. SEGUROS
Visando a adequada mitigação dos riscos e face à natureza de suas operações, a Companhia contrata vários tipos diferentes
de apólice de seguros. As apólices são contratadas em linha com a política de Gestão de Riscos e são similares aos seguros
contratados por outras empresas do mesmo ramo de atuação da CSN Mineração. As coberturas destas apólices incluem:
Transporte Nacional, Transporte Internacional, Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, Saúde, Frota de Veículos, D&O (Seguro
de Responsabilidade Civil Administradores), Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Crédito à Exportação, Seguro
Garantia e Responsabilidade Civil Operador Portuário.
Os seguros da Companhia são contratados em conjunto com os seguros do acionista controlador CSN.
Em 2017, após negociação com seguradoras e resseguradores no Brasil e no exterior, foi emitida apólice de Seguro para
contratação de apólice de Risco Operacional de Danos Materiais e Lucros Cessantes, com vigência de 30 de setembro de
2017 a 31 de março de 2019. Nos termos da apólice, o Limite Máximo de Indenização é de US$100 milhões para locais com
atividade de Mineração, combinado para Danos Materiais e Lucros Cessantes. Nos termos da apólice, a Companhia assume
uma franquia de USD 385 milhões para danos materiais e 45 dias para lucros cessantes.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações
financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
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29. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA
Em 14 de julho de 2017 a Companhia concluiu a aquisição da CGPAR CONSTRUÇÃO PESADA S.A, a empresa prestadora
de serviços relacionados ao apoio à extração de minério de ferro, terraplanagem, movimentação de terras e construção de
barragens, que até esta data era controlada pela CSN, o valor da aquisição foi de R$ 99.452. O acervo da CGPAR foi
incorporado à Companhia em 31 de agosto de 2017.
A tabela a seguir apresenta as informações sobre os ativos e passivo da referida transação.

Acervo CGPAR
Ativo
Circulante
Caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros ativos
Não circulante
Imobilizado e Intangível
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores a pagar
Impostos a pagar
Dividendos
Outras contas pagar
Acervo Líquido

3.402
19.916
439
4.211
5.853

7.815
177
140
5.219
6.361
14.110

30. EVENTOS SUBSEQUENTES
x

Janeiro/2018

Em fevereiro de 2018 a Companhia concluiu a negociação da rolagem da dívida de R$2,0 bilhões com o Banco do Brasil S.A.
(“BB”), referente às suas próprias emissões de Notas de Crédito à Exportação, deslocando os vencimentos ao longo de 2018
a 2022 para vencimentos até dezembro 2024.
Em 31 de janeiro de 2018, a Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração, as demonstrações financeiras
do exercício de 2015 e 2016. Foi aprovada a distribuição de dividendos no montante R$315 milhões relativos ao resultado de
2016, com o pagamento efetuado em 09 de fevereiro de 2018.
x

Junho/2018

Em 28 de junho de 2018, foi aprovada a distribuição de dividendos no montante R$417 milhões relativos ao resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, cujos pagamentos foram realizados em 31 de julho de 2018 e 24 de agosto de
2018.
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x

Setembro/2018

Em setembro de 2018, a Companhia firmou acordo para revisar os volumes do Plano Anual de Transporte (PAT), o que resultou
no acordo de uma indenização nominal de R$188 milhões a ser realizada em 8 parcelas anuais iguais de 2019 até 2026.
x

Dezembro/2018

A Companhia aprovou na Reunião do Conselho de Administração de 20 de dezembro de 2018, a amortização antecipada dos
contratos de pré-pagamento de exportação com a CSN Islands XII e CSN Resources no montante de US$345 milhões com
vencimentos previstos entre 2024 e 2027. No primeiro trimestre de 2019 a Companhia efetuou o pagamento de US$224,8
milhões, equivalentes a R$833,4 milhões para liquidação total do contrato.
x

Fevereiro/2019

Em 20 de fevereiro de 2019, a Companhia concluiu as negociações para um contrato de fornecimento de longo prazo de
minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento em dinheiro no valor de US$500
milhões referente a um contrato de fornecimento de minério de ferro de aproximadamente 22 milhões de toneladas a ser
executado num prazo de 5 anos. O recebimento ocorreu em 20 de março de 2019.
x

Julho/2019

Em 11 de Julho de 2019, a Companhia concluiu as negociações para um aditivo ao contrato de fornecimento de longo prazo
de minério de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento adicional em dinheiro no valor
de US$250 milhões referente a um contrato de fornecimento de minério de ferro de 10,4 milhões de toneladas, com prazo de
execução também de 5 anos. O recebimento ocorreu em 5 de agosto de 2019.
x

Dezembro/2019

A Companhia aprovou em reuniões do Conselho de Administração durante do exercício corrente, a distribuição de dividendos
intermediários com base nos lucros acumulados nos últimos anos, dividendos intermediários com base nos lucros do exercício
corrente e o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme abaixo, com pagamentos realizados durante o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019. As deliberações foram nas seguintes datas:
x
x
x
x
x
x

1º de abril de 2019 - dividendos referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 – R$1.008
milhões, pagos em 1º de abril de 2019;
24 de maio de 2019 – dividendos com reversão de reservas de lucros – R$1.018 milhões, pagos em 27 de maio de
2019;
18 de julho de 2019 – dividendos com reversão de reservas de lucros – R$839 milhões, pagos em duas parcelas
iguais em 19 de julho de 2019 e 9 de agosto de 2019;
12 de setembro de 2019 – Antecipação de dividendos do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019 e juros sobre
capital próprio – R$1.226 milhões, pagos em 17 de setembro de 2019;
04 de novembro de 2019 - dividendos com reversão de reservas de lucros e juros sobre capital próprio - R$500
milhões, pagos em duas parcelas, sendo uma de R$300 milhões em 4 de novembro de 2019 e uma de R$200 milhões
em 5 de dezembro de 2019;
19 de dezembro de 2019 - dividendos com reversão de reservas de lucros – R$300 milhões, pagos em 20 de dezembro
de 2019;

Covid-19
Em dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19 começaram a aparecer em diversos países no mundo e em março de
2020 a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia do vírus. Desde o início da pandemia, a Companhia tem
adotado diversas medidas de precaução em todas as suas áreas para reduzir a exposição de seus colaboradores e garantir a
continuidade de seus negócios. A pandemia causou diversos efeitos nos mercados globais e, a partir da última semana de
março de 2020, as atividades econômicas também no Brasil foram reduzidas drasticamente, impondo restrições e medidas de
distanciamento social a fim de reduzir a circulação do vírus. O orçamento de investimentos da Companhia para 2020 foi
reduzido considerando os potenciais efeitos adversos da desaceleração econômica global, tendo sido priorizada a execução
de projetos de investimentos correntes fundamentais para a manutenção das condições de capacidade operacional, meioambiente e segurança. A Companhia avaliou eventuais efeitos que tenham relação com a continuidade dos negócios e suas
estimativas contábeis e considerou não haver riscos de continuidade nem de necessidade de ajustes de estimativas contábeis
que pudessem produzir efeitos significativos nos negócios da Companhia e consequentemente em sua posição patrimonial e
financeira.
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A Companhia não sofreu e não espera sofrer impactos significativos em seus negócios decorrentes dessa pandemia nos
negócios, nem em sua posição financeira e resultados. A Companhia mantém todas as suas previsões de produção e vendas
de médio e longo prazos.
x

Julho/2020

Em julho de 2020 a Companhia contratou hedge de minério de ferro com trava do índice PLATTS para uma quantidade limitada
de minério em 2,9 milhões de toneladas com embarques compreendidos entre agosto e novembro de 2020. Em virtude da
recente alta do índice PLATTS, até 31 de agosto de 2020 a Companhia acumulava perdas não realizadas de R$247 milhões,
das quais R$32 milhões foram realizadas e liquidadas em 2 de setembro de 2020.
Em 16 de julho de 2020, foi aprovada a distribuição de dividendos do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
no montante R$2.439 milhões, dos quais R$1.359 milhões foram pagos a título de antecipação de dividendos no decorrer do
ano de 2019 e R$1.080 milhões foram pagos no dia 17 de julho de 2020.
Em 16 de julho de 2020, a Companhia concluiu as negociações para um contrato de fornecimento de longo prazo de minério
de ferro firmado com uma trading internacional. A transação envolve adiantamento em dinheiro no valor de US$115 milhões
referente a um contrato de fornecimento de aproximadamente 4 milhões de toneladas de minério de ferro, a ser executado num
prazo de cinco anos, cujo recebimento antecipado ocorreu em 28 de agosto de 2020.
x

Outubro/2020

Em 15 de outubro de 2020, a Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração, a distribuição de dividendos no
montante R$1.300 milhões a serem pagos até 31 de outubro de 2020.
*

*

*
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Declaração dos Diretores Executivos sobre as Demonstrações Financeiras

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A, declaramos, nos termos do Art. 25, parágrafo
1º, item VI, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

515

Declaração dos Diretores Executivos sobre o Relatório dos Auditores Independentes

Na qualidade de Diretores Executivos da CSN Mineração S/A., declaramos, nos termos do Art. 25,
parágrafo 1º, item V, da Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revisamos,
discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes relativo às
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017.

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

516

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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Nacional
Grant Thornton Auditores Independentes
10.830.108/0001-65
07/12/2017
1. Auditoria externa das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), relativa aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018, 2019, e revisões trimestrais do 1º, 2º e 3º trimestres de 2020, com
emissão de relatório do auditor sobre as referidas demonstrações financeiras, e de revisão das informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, contidas nos Formulários de Informações Trimestrais – ITR,
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) referente aos períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020 e 2019, com emissão de
relatório de revisão limitada sobre tais informações trimestrais;
2. Emissão de cartas conforto para a oferta pública inicial de ações da Companhia;
3. Revisão da ECF – Escrituração Contábil-Fiscal para os exercícios de 2017, 2018 e 2019; e
4. Exames das demonstrações financeiras para propósitos específicos do Terminal de Carvão – TECAR elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e com o Manual de
Contas da Autoridade Portuária, em atendimento à Resolução Normativa n.º 15 emitida pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.
Durante o exercício de 2019, a Grant Thornton Auditores Independentes recebeu os seguintes valores como remuneração
pelos serviços prestados à Companhia:

Tipo auditor

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Nelson Fernandes Barreto Filho

07/12/2017

DATA_INICIO_ATUACAO

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico

Não aplicável.

Justificativa da substituição

CPF
044.310.248-16
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Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04571-010, Telefone (19) 20421036, e-mail: nelson.barreto@br.gt.com

Endereço

1127-4

Código CVM

1. Honorários relacionados à auditoria externa: R$674.435,88
2. Honorários relacionados a outros serviços de auditoria: R$204.927,12
Total dos honorários: R$879.363,00

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVVHUYLoRVPHQFLRQDGRVQDV6Ho}HVHGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVmRVHUYLoRVGHDXGLWRULDTXHQmRDIHWDPDLQGHSHQGrQFLDHREMHWLYLGDGH
GRDXGLWRULQGHSHQGHQWHFRQWUDWDGR

$ HVFROKD GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD p GH FRPSHWrQFLD GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H DR FRQWUDWDU RXWURV VHUYLoRV TXH QmR GH DXGLWRULD H[WHUQD GH VHXV DXGLWRUHV D
&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHPRGRDSUHVHUYDUDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRUVHJXLQGRRVVHJXLQWHV
SULQFtSLRV D RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDUVHXSUySULRWUDEDOKR E RDXGLWRUQmRGHYHH[HUFHUIXQo}HV
JHUHQFLDLVQD&RPSDQKLDH F RDXGLWRUQmRGHYHSURPRYHURVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
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58,940000
14,854700
14,85

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

2.688.722.000,00

Resultado Líquido
181.001.902

5.475.263.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

8.937.523.000,00

19.377.323.000,00

Ativo Total

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

10.668.142.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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20,24

20,244300

51,700000

181.001.902

3.664.263.000,00

7.091.475.000,00

11.455.946.000,00

15.877.947.000,00

9.357.537.000,00

Exercício social (31/12/2019)

5,87

5,866400

57,100000

181.001.902

1.061.837.000,00

3.710.862.000,00

7.233.083.000,00

15.135.472.000,00

10.334.510.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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4,85

4,845200

54,620000

181.001.902

876.983.000,00

2.565.291.000,00

5.501.045.000,00

16.289.726.000,00

9.886.645.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

0HGLo}HV QmRFRQWiEHLV

D YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(P0LOKDUHVGH5 









(%,7'$









(%,7'$$MXVWDGR










E FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

(Em Milhares R$)
Lucro Líquido do Exercício - Consolidado
(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA
(+) Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
EBITDA¬Ajustado


F

30/09/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2.688.722

3.664.263

1.061.837

876.983

149.014

108.113

524.880

159.253

1.243.005

1.530.942

511.516

418.595

445.593

468.210

360.147

480.204

4.526.334

5.771.528

2.458.380

1.935.035

457.793

183.702

230.844

93.942

4.984.127

5.955.230

2.689.224

2.028.977



PRWLYR SHOR TXDO VH HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D FRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

$V PHGLGDV QmR FRQWiEHLV HODERUDGDV H XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD VmR R (%,7'$ H R (%,7'$
$MXVWDGR $ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH DV PHGLGDV QmR FRQWiEHLV DSUHVHQWDGDV QHVWD VHomR
UHSUHVHQWDP LQIRUPDo}HV ~WHLV DGLFLRQDLV VREUH R GHVHPSHQKR H WHQGrQFLDV UHODFLRQDGDV DRV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD H TXH TXDQGR DQDOLVDGDV HP FRQMXQWR FRP DV PHGLGDV
FRQWiEHLVFRQVWDQWHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDX[LOLDPXPHQWHQGLPHQWRPDLVVLJQLILFDWLYR
VREUHRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD2(%,7'$pXPDPHGLGD
QmR FRQWiELO HODERUDGD GH DFRUGR FRP D ,QVWUXomR GD &90 Q GH  GH RXWXEUR GH  $
&RPSDQKLD FRQVLGHUD R (%,7'$ $MXVWDGR FRPR VXD SULQFLSDO PHGLGD QmR FRQWiELO SHOR IDWR GR
(%,7'$ VHU DIHWDGR SRU GLYHUVRV LWHQV WDLV FRPR SURYLV}HV GRDo}HV H HYHQWXDLV GHVSHVDV GH
QDWXUH]DQmRUHFRUUHQWHTXHSRUILPGLVWRUFHPDVDQiOLVHVGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO

(%,7'$

2(%,7'$pDPHGLomRSHODTXDORJHVWRUGDVRSHUDo}HVGDHQWLGDGHDYDOLDRGHVHPSHQKRGRV
VHJPHQWRVHDFDSDFLGDGHGHJHUDomRUHFRUUHQWHGHFDL[DRSHUDFLRQDOFRQVLVWLQGRQROXFUROtTXLGR
HOLPLQDQGRVH R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO H DV
GHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV

(%,7'$$MXVWDGR

2(%,7'$$MXVWDGRpDSULQFLSDOPHGLomRSHODTXDORJHVWRUGDVRSHUDo}HVGDHQWLGDGHDYDOLDR
GHVHPSHQKRGRVVHJPHQWRVHDFDSDFLGDGHGHJHUDomRUHFRUUHQWHGHFDL[DRSHUDFLRQDOFRQVLVWLQGR
QROXFUROtTXLGRHOLPLQDQGRVHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
DVGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HVHDVRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

531
PÁGINA: 7 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV

(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHIRL
GHOLEHUDGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5RVTXDLVIRUDPSDJRVHP
GHRXWXEURGH

(P $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  IRL DSURYDGR R
GHVGREUDPHQWR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD QD SURSRUomR GH  SHOR TXDO R FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD SDVVDUi D VHU UHSUHVHQWDGR SRU  FLQFR ELOK}HV TXDWURFHQWRV H WULQWD
PLOK}HVFLQTXHQWDHVHWHPLOHVHVVHQWD Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXXPLQVWUXPHQWRGHULYDWLYRFRPWUDYDGRtQGLFH
3/$776SDUDXPYROXPHOLPLWDGRGH0WGHVXDVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURDVHUHPUHDOL]DGDV
HPMDQHLURHIHYHUHLURGH

(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGH
IRLGHOLEHUDGRRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQRPRQWDQWHGH5RV
TXDLVIRUDPSDJRVHPGHMDQHLURGH

(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGHIRL
GHOLEHUDGRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVjFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURVGHH[HUFtFLRV
DQWHULRUHVQRYDORUGH5DVHUHPSDJRVDWpGHMDQHLURGH
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3ROtWLFDGHGHVWLQDomR GRVUHVXOWDGRV



5HJUDVVREUHD 6HJXQGRD/HLQ
UHWHQomRGH
GH  GH GH]HPEUR GH
OXFURV
FRQIRUPHDOWHUDGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU$o}HV HR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDR
OXFUR
OtTXLGR
VHUi
DSXUDGR
PHGLDQWH
GHGXomR GR UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLR
GRV
SUHMXt]RV DFXPXODGRV
GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV
VH KRXYHU  H GH
TXDOTXHUSURYLVmRSDUDR
LPSRVWR GH UHQGD 'R
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
VHUiGHGX]LGDDSDUFHOD
GH

SDUD
D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV
TXHQmRH[FHGHUiD
GR FDSLWDO VRFLDO 1RV
WHUPRV GR DUWLJR 
DOtQHDV E  H F  GR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD
L R
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi
SURSRU j GHOLEHUDomR GD
$VVHPEOHLD *HUDO GH
$FLRQLVWDV
GD
&RPSDQKLD D UHWHQomR
GH OXFURV FRP EDVH HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO H
LL R YDORU GR VDOGR TXH
QmRIRUUHWLGRFRPEDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR D
XPD UHVHUYD HVWDWXWiULD
SDUD
RSHUDo}HV
SURMHWRV
HRX
LQYHVWLPHQWRV 5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV 
H[FHWRVHGHRXWUDIRUPD
IRU
DSURYDGR
SHOD
$VVHPEOHLD
*HUDO
VHQGR FHUWR TXH D R
YDORU GHVWLQDGR SDUD
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV
QmR
SRGHUiH[FHGHUGR
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR H
E D
5HVHUYD
GH


6HJXQGR D /HL Q
 GH  GH
GH]HPEUR GH 
FRQIRUPH
DOWHUDGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU $o}HV  H R
(VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD R OXFUR
OtTXLGR VHUi DSXUDGR
PHGLDQWH GHGXomR
GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLR
GRV
SUHMXt]RVDFXPXODGRV
GH
H[HUFtFLRV
DQWHULRUHV VHKRXYHU 
H
GH
TXDOTXHU
SURYLVmR SDUD R
LPSRVWRGHUHQGD'R
OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
VHUi
GHGX]LGDDSDUFHODGH

SDUD
D
FRQVWLWXLomR
GD
UHVHUYD OHJDO GH TXH
WUDWD R DUWLJR  GD
/HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU $o}HV TXH QmR
H[FHGHUi D  GR
FDSLWDO VRFLDO 1RV
WHUPRV GR DUWLJR 
DOtQHDV E  H F  GR
HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD
L R
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomRSRGHUi
SURSRU j GHOLEHUDomR
GD $VVHPEOHLD *HUDO
GH $FLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD
D
UHWHQomR GH OXFURV
FRP
EDVH
HP
RUoDPHQWRGHFDSLWDO
H LL R YDORU GR VDOGR
TXH QmR IRU UHWLGR
FRP
EDVH
HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR D
XPD
UHVHUYD
HVWDWXWiULD
SDUD
RSHUDo}HV SURMHWRV
HRX LQYHVWLPHQWRV
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV 
H[FHWR VH GH RXWUD
IRUPD IRU DSURYDGR


6HJXQGRD/HLQ
GH  GH GH]HPEUR GH
FRQIRUPHDOWHUDGD
/HL GDV 6RFLHGDGHV
SRU$o}HV HR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDR
OXFUR
OtTXLGR
VHUi
DSXUDGR
PHGLDQWH
GHGXomR GR UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLR
GRV
SUHMXt]RV DFXPXODGRV
GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV
VH KRXYHU  H GH
TXDOTXHUSURYLVmRSDUDR
LPSRVWR GH UHQGD 'R
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
VHUiGHGX]LGDDSDUFHOD
GH

SDUD
D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV
TXHQmRH[FHGHUiD
GR FDSLWDO VRFLDO 1RV
WHUPRV GR DUWLJR 
DOtQHDV E  H F  GR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD
L R
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi
SURSRU j GHOLEHUDomR GD
$VVHPEOHLD *HUDO GH
$FLRQLVWDV
GD
&RPSDQKLD D UHWHQomR
GH OXFURV FRP EDVH HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO H
LL R YDORU GR VDOGR TXH
QmRIRUUHWLGRFRPEDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR D
XPD UHVHUYD HVWDWXWiULD
SDUD
RSHUDo}HV
SURMHWRV
HRX
LQYHVWLPHQWRV 5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV 
H[FHWRVHGHRXWUDIRUPD
IRU
DSURYDGR
SHOD
$VVHPEOHLD
*HUDO
VHQGR FHUWR TXH D R
YDORU GHVWLQDGR SDUD
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV
QmR
SRGHUiH[FHGHUGR
OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR H
E D
5HVHUYD
GH
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9DORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

3HUFHQWXDLVHP
UHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

5HJUDVVREUHD
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

,QYHVWLPHQWRQmRSRGHUi SHOD
$VVHPEOHLD
H[FHGHUGRFDSLWDO *HUDO VHQGR FHUWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD
TXH
D R
YDORU
GHVWLQDGR
SDUD
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV
QmR
SRGHUi H[FHGHU 
GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR H
E D
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWR
QmR
SRGHUiH[FHGHU
GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD
1D $VVHPEOHLD *HUDO 1D $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD UHDOL]DGD HP 2UGLQiULD UHDOL]DGD
GHMXOKRGHIRL HP  GH DEULO GH
DSXUDGROXFUROtTXLGRQR  IRL DSXUDGR
PRQWDQWH
GH OXFUR OtTXLGR QR
5
PRQWDQWH
GH
VHQGR UHIHULGR OXFUR 5
GHVWLQDGR GD VHJXLQWH VHQGR UHIHULGR OXFUR
IRUPD
GHVWLQDGRGDVHJXLQWH
L 5
IRUPD
SDUD UHVHUYD OHJDO L 5
LL 5 SDUD UHVHUYD OHJDO H
SDUD
5HVHUYD
GH LL 
,QYHVWLPHQWRV
H 5
LLL 5 DWtWXORGHGLYLGHQGRV
DWtWXORGHGLYLGHQGRV
1R H[HUFtFLR VRFLDO 1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  RV GH]HPEUR GH 
SHUFHQWXDLV
GDV RV SHUFHQWXDLV GDV
UHWHQo}HVHPUHODomRDR UHWHQo}HVHPUHODomR
OXFUR WRWDO DMXVWDGR DROXFURWRWDODMXVWDGR
GHFODUDGR IRUDP RV GHFODUDGR IRUDP RV
VHJXLQWHV L   VHJXLQWHV L  
IRUDP GHVWLQDGRV j IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYDOHJDO LL  UHVHUYD OHJDO H LL 
IRUDP GHVWLQDGRV j 
IRUDP
5HVHUYD
GH GHVWLQDGRV
DRV
,QYHVWLPHQWRV H LLL  DFLRQLVWDV D WtWXOR GH

IRUDP GLYLGHQGRV
GHVWLQDGRV
DRV
DFLRQLVWDV D WtWXOR GH
GLYLGHQGRV
'H DFRUGR FRP R DUWLJR 'H DFRUGR FRP R
GR(VWDWXWR6RFLDOGD DUWLJR  GR (VWDWXWR
&RPSDQKLD
VHUmR 6RFLDOGD&RPSDQKLD
GLVWULEXtGRV
FRPR VHUmR
GLVWULEXtGRV
GLYLGHQGRV HP FDGD FRPR GLYLGHQGRV HP
H[HUFtFLR VRFLDO L QR FDGDH[HUFtFLRVRFLDO
PtQLPR  GR OXFUR L QRPtQLPRGR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR OXFUR OtTXLGR GR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR H[HUFtFLR DMXVWDGR
DUWLJR  GD /HL GDV QRV WHUPRV GR DUWLJR
6RFLHGDGHV SRU $o}HV  GD /HL GDV

,QYHVWLPHQWRQmRSRGHUi
H[FHGHUGRFDSLWDO
VRFLDOGD&RPSDQKLD

1D $VVHPEOHLD *HUDO
2UGLQiULD UHDOL]DGD HP
GHMXQKRGHIRL
DSXUDGROXFUROtTXLGRQR
PRQWDQWH
GH
5
VHQGR UHIHULGR OXFUR
GHVWLQDGR GD VHJXLQWH
IRUPD
L 5
SDUD UHVHUYD OHJDO
LL 5
SDUD
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV H LLL 
5
D
WtWXORGHGLYLGHQGRV
1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  RV
SHUFHQWXDLV
GDV
UHWHQo}HVHPUHODomRDR
OXFUR WRWDO DMXVWDGR
GHFODUDGR IRUDP RV
VHJXLQWHV L  
IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYDOHJDO LL 
IRUDP GHVWLQDGRV j
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV H LLL 

IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
DFLRQLVWDV D WtWXOR GH
GLYLGHQGRV
'H DFRUGR FRP R DUWLJR
GR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD
VHUmR
GLVWULEXtGRV
FRPR
GLYLGHQGRV HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO L QR
PtQLPR  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV
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LL XP
GLYLGHQGR
DGLFLRQDO HTXLYDOHQWH D
 GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR VXEWUDtGRV RV
YDORUHV TXH IRUHP
UHWLGRV FRP EDVH HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO
LLL RYDORUGRVDOGRTXH
QmRIRUUHWLGRFRPEDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR j
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV FRQIRUPH
GHWDOKDGR
DFLPD 
H[FHWRVHGHRXWUDIRUPD
IRU
DSURYDGR
SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOH LY 
TXDOTXHU YDORU QmR
DORFDGR FRQIRUPH RV
LQFLVRV DFLPD VHUi
GLVWULEXtGR
DRV
DFLRQLVWDV
FRPR
GLYLGHQGRV RX MXURV
VREUH R FDSLWDO SUySULR
DGLFLRQDLV$OpPGLVVRD
&RPSDQKLD
SRGHUi
SDJDU MXURV VREUH R
FDSLWDO
SUySULR
LPSXWDQGR R PRQWDQWH
GRVMXURVSDJRVDRYDORU
GR GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR PHQFLRQDGR
DFLPD QRV WHUPRV GR
DUWLJR   GD /HL
Q GH  GH
GH]HPEURGHEHP
FRPR QRV WHUPRV GRV
DUWLJRV  H  GR
(VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD

3HULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

2V GLYLGHQGRV VmR
GLVWULEXtGRVDQXDOPHQWH
QRVH[HUFtFLRVHPTXHD
&RPSDQKLDDSXUDUOXFUR
SRGHQGRR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDSURYDUD
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV DGLFLRQDLV
LQWHUFDODUHV
RX
LQWHUPHGLiULRV LQFOXVLYH
FRPR DQWHFLSDomR WRWDO
RX SDUFLDO GR GLYLGHQGR

6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
LL XP
GLYLGHQGR DGLFLRQDO
HTXLYDOHQWHDGR
OXFUROtTXLGRDMXVWDGR
VXEWUDtGRV RV YDORUHV
TXH IRUHP UHWLGRV
FRP
EDVH
HP
RUoDPHQWRGHFDSLWDO
LLL  R YDORU GR VDOGR
TXH QmR IRU UHWLGR
FRP
EDVH
HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR j
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV
FRQIRUPH GHWDOKDGR
DFLPD  H[FHWR VH GH
RXWUD
IRUPD
IRU
DSURYDGR
SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO H
LY  TXDOTXHU YDORU
QmR
DORFDGR
FRQIRUPH RV LQFLVRV
DFLPDVHUiGLVWULEXtGR
DRV DFLRQLVWDV FRPR
GLYLGHQGRV RX MXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULR
DGLFLRQDLV
$OpP
GLVVR D &RPSDQKLD
SRGHUi SDJDU MXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULR
LPSXWDQGR
R
PRQWDQWH GRV MXURV
SDJRV DR YDORU GR
GLYLGHQGR
PtQLPR
REULJDWyULR
PHQFLRQDGR DFLPD
QRV WHUPRV GR DUWLJR
  GD /HL
Q GH  GH
GH]HPEUR GH 
EHP FRPR QRV
WHUPRVGRVDUWLJRV
H  GR (VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD
2V GLYLGHQGRV VmR
GLVWULEXtGRV
DQXDOPHQWH
QRV
H[HUFtFLRV HP TXH D
&RPSDQKLD DSXUDU
OXFUR SRGHQGR R
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR
DSURYDUDGLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
DGLFLRQDLV
LQWHUFDODUHV
RX

LL XP
GLYLGHQGR
DGLFLRQDO HTXLYDOHQWH D
 GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR VXEWUDtGRV RV
YDORUHV TXH IRUHP
UHWLGRV FRP EDVH HP
RUoDPHQWR GH FDSLWDO
LLL RYDORUGRVDOGRTXH
QmRIRUUHWLGRFRPEDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
GHYHUi VHU DORFDGR j
5HVHUYD
GH
,QYHVWLPHQWRV FRQIRUPH
GHWDOKDGR
DFLPD 
H[FHWRVHGHRXWUDIRUPD
IRU
DSURYDGR
SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOH LY 
TXDOTXHU YDORU QmR
DORFDGR FRQIRUPH RV
LQFLVRV DFLPD VHUi
GLVWULEXtGR
DRV
DFLRQLVWDV
FRPR
GLYLGHQGRV RX MXURV
VREUH R FDSLWDO SUySULR
DGLFLRQDLV$OpPGLVVRD
&RPSDQKLD
SRGHUi
SDJDU MXURV VREUH R
FDSLWDO
SUySULR
LPSXWDQGR R PRQWDQWH
GRVMXURVSDJRVDRYDORU
GR GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR PHQFLRQDGR
DFLPD QRV WHUPRV GR
DUWLJR   GD /HL
Q GH  GH
GH]HPEURGHEHP
FRPR QRV WHUPRV GRV
DUWLJRV  H  GR
(VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD

2V GLYLGHQGRV VmR
GLVWULEXtGRVDQXDOPHQWH
QRVH[HUFtFLRVHPTXHD
&RPSDQKLDDSXUDUOXFUR
SRGHQGRR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDSURYDUD
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV DGLFLRQDLV
LQWHUFDODUHV
RX
LQWHUPHGLiULRV LQFOXVLYH
FRPR DQWHFLSDomR WRWDO
RX SDUFLDO GR GLYLGHQGR
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REULJDWyULR GR H[HUFtFLR
HP FXUVR REVHUYDGDV
DV GLVSRVLo}HV OHJDLV H
HVWDWXWiULDV

(YHQWXDLV
UHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
SRU
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHOj
&RPSDQKLDSRU
FRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

$&RPSDQKLDpSDUWHGR
Pre-export
Financing
Agreement FHOHEUDGR
FRPR-30RUJDQ&KDVH
%DQN 1$ HP  GH
QRYHPEUR GH  R
TXDO YHGD D GLVWULEXLomR
HRX SDJDPHQWR SHOD
&RPSDQKLD
GH
GLYLGHQGRV MXURV VREUH
R FDSLWDO SUySULR RX
TXDLVTXHU
RXWUDV
GLVWULEXLo}HV GH OXFURV
H[FHWR SHORV GLYLGHQGRV
REULJDWyULRVSUHYLVWRVQR
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV
QRV WHUPRV GR HVWDWXWR
VRFLDO GD &RPSDQKLD
YLJHQWH j pSRFD GH VXD
UHVSHFWLYD FHOHEUDomR
RX FDVR D &RPSDQKLD
QmR
HVWHMD
L
GHVFXPSULQGR FRP RX
UHVXOWH
HP
GHVFXPSULPHQWR
GH
TXDOTXHU
GH
VXDV
REULJDo}HV
GH
SDJDPHQWR
HVWDEHOHFLGDV HP WDO
FRQWUDWR
H
LL 
GHVFXPSULQGR
D
REULJDomR
GH
PDQXWHQomR GH tQGLFH
ILQDQFHLUR SUHYLVWD QR
FRQWUDWR

LQWHUPHGLiULRV
LQFOXVLYH
FRPR
DQWHFLSDomR WRWDO RX
SDUFLDO GR GLYLGHQGR
REULJDWyULR
GR
H[HUFtFLR HP FXUVR
REVHUYDGDV
DV
GLVSRVLo}HV OHJDLV H
HVWDWXWiULDV
(P  GH GH]HPEUR
GH  QmR H[LVWLD
TXDOTXHU UHVWULomR j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
SHOD
&RPSDQKLD

REULJDWyULR GR H[HUFtFLR
HP FXUVR REVHUYDGDV
DV GLVSRVLo}HV OHJDLV H
HVWDWXWiULDV

(P  GH GH]HPEUR GH

QmR
H[LVWLD
TXDOTXHU UHVWULomR j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
SHOD
&RPSDQKLD
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6HD&RPSDQKLD
SRVVXLXPD
SROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR
yUJmR
UHVSRQViYHO
SHODDSURYDomR
GDWDGD
DSURYDomRH
FDVRD
&RPSDQKLD
GLYXOJXHD
SROtWLFDORFDLV
QDUHGHPXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV
RQGHR
GRFXPHQWR
SRGHVHU
DFHVVDGR

(P  GH GH]HPEUR GH
D&RPSDQKLDQmR
SRVVXtD SROtWLFD GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV

(P  GH GH]HPEUR
GH

D
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD SROtWLFD GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV

(P  GH GH]HPEUR GH
D&RPSDQKLDQmR
SRVVXtD GH GHVWLQDomR
GHUHVXOWDGRV
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0,00

32.303.564,87

133.105.224,55

Ordinária

Ordinária

Outros
1.047.696.435,13

388.041.127,36

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio

837.958.872,64

Ordinária

Montante

17/07/2020

05/12/2019

20/09/2019

17/07/2020

20/09/2019

Pagamento dividendo

16/07/2020

1.225.157.670,24

2.439.105.224,55

37,200491

66,560000

3.481.049.750,05

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Ordinária

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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756.558.738,82

252.186.246,28

Montante

01/04/2019

01/04/2019

Pagamento dividendo

01/04/2019

53.091.841,32

1.008.744.985,10

9,760937

95,000000

1.008.744.985,10

Exercício social 31/12/2018

208.283.457,11

208.283.457,11

Montante

PÁGINA: 14 de 394

23/08/2018

31/07/2018

Pagamento dividendo

28/06/2018

460.416.063,09

416.566.914,22

8,426861

47,500000

833.133.828,44

Exercício social 31/12/2017

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

  'HFODUDomR GH GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFURV UHWLGRV RX UHVHUYDV FRQVWLWXtGDV HP
H[HUFtFLRVDQWHULRUHV

1RV H[HUFtFLRV GH  H  D &RPSDQKLD QmR WHYH GLYLGHQGRV GHFODUDGRV j FRQWD GH OXFURV
UHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVVRFLDLVDQWHULRUHV

(PD&RPSDQKLDGHFODURXGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVHUHVHUYDVQRPRQWDQWHGH
5FRQVWLWXtGDVFRQIRUPHDEDL[R

5HVHUYDV

(P5 

,QYHVWLPHQWRV

/XFURVDUHDOL]DU



















7RWDO
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

8.709.183.863,68

6.520.409.063,42

Exercício Social

30/09/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

0,70000000

0,82000000

PÁGINA: 16 de 394

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Quirografárias

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

216.542.293,87

172.408.280,34

44.134.013,53

Inferior a um ano

972.522.935,42

923.658.236,00

48.864.699,42
374.114.593,75

369.057.465,40

5.057.128,35

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

1.563.179.823,04

1.465.123.981,74

98.055.841,30

Total

Versão : 1

Garantia Real

Quirografárias

Empréstimo

Empréstimo

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

46.253.873,00

8.873.421,00

37.380.452,00

Inferior a um ano

897.808.254,05

838.101.822,00

59.706.432,05

548.908.967,06

539.728.117,00

9.180.850,06

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

1.492.971.094,11

1.386.703.360,00

106.267.734,11

Total
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O valor evidenciado é o somatório das dívidas do passivo circulante e do passivo não circulante referentes às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2019, antes dos custos da transação.
Em obrigações de natureza quirografária estão classificadas dívidas sem constituição de garantia e dívidas com garantia fidejussória, de acordo com seus respectivos vencimentos.

Observação

Outras garantias ou
privilégios

O valor evidenciado é o somatório das dívidas do passivo circulante e do passivo não circulante referentes às demonstrações financeiras consolidadas em 30 de setembro de 2020, antes dos custos da transação. Em
obrigações de natureza quirografária estão classificadas dívidas sem constituição de garantia e dívidas com garantia fidejussória, de acordo com seus respectivos vencimentos.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV

2VSULQFLSDLVFRQWUDWRVILQDQFHLURVHGHDQWHFLSDomRGDYHQGDGHPLQpULRGHIHUURGD&RPSDQKLD
SRVVXHPFOiXVXODVTXHGHWHUPLQDPRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDVREULJDo}HVYLQFHQGDVHPFDVRGH
L YHQFLPHQWRDQWHFLSDGR cross acceleration RXLQDGLPSOHPHQWR cross default GHRXWURFRQWUDWR
GR TXDO D &RPSDQKLD VHMD SDUWH LL  LQDGLPSOHPHQWR GH GHWHUPLQDGDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV
LQFOXLQGR D QmR REVHUYkQFLD GH FHUWRV tQGLFHV ILQDQFHLURV LLL  LQDGLPSOHPHQWR GH GHWHUPLQDGDV
REULJDo}HVQmRSHFXQLiULDV LY QmRREVHUYkQFLDVGHRXWUDVKLSyWHVHVGHLQDGLPSOHPHQWR5HIHULGDV
FRQGLo}HVHVWmRHPJUDQGHSDUWHVXMHLWDVDFULWpULRVGHPDWHULDOLGDGHHSUD]RVGHFXUD

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXRSURFHVVRGHDORQJDPHQWRGHVXDVGtYLGDVFRP
R%DQFRGR%UDVLO6$WHQGRFHOHEUDGRHPGHPDUoRGHDGLWLYRVFRPR%DQFRGR%UDVLO
FRPRREMHWLYRGHUHWLILFDUHUDWLILFDUGHWHUPLQDGDVSUHYLV}HVGHVXDVGtYLGDVDOpPGHFRQVROLGDURV
UHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD

-iHPGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDFHOHEURX&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH0LQpULRGH
)HUUR FRP D *OHQFRUH ,QWHUQDWLRQDO $* *OHQFRUH  SRU PHLR GR TXDO UHFHEHX DGLDQWDPHQWR GH
SDJDPHQWRV GH H[SRUWDomR QR YDORU GH 86 PLOK}HV 3RVWHULRUPHQWH IRL QHJRFLDGR
DGLDQWDPHQWRDGLFLRQDOUHVXOWDQGRQDFHOHEUDomRGHDGLWLYRVDRUHIHULGRFRQWUDWR

(PGHMXOKRGHIRLFHOHEUDGRQRYR&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH0LQpULRFRPD*OHQFRUH
FRPFRQVHTXHQWHDGLDQWDPHQWRGHPDLV86PLOK}HV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRHDVUHVSHFWLYDVFOiXVXODV
UHVWULWLYDV covenants HDXWRUL]Do}HV waivers YHMDRLWHP I LY GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±)DWRUHVGH5LVFR
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações
contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações
financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas. Os negócios, situação financeira,
situação reputacional, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da
Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a
seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em
razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais
investidores poderão perder parte substancial ou até mesmo a totalidade de seu investimento nos
valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a
Companhia conhece e que, na data deste Formulário de Referência, possam afetá-la adversamente.
Além disso, riscos adicionais não conhecidos atualmente, ou considerados não materiais pela
Companhia neste momento, também poderão afetar a Companhia adversamente caso se
materializem.
Para os fins desta seção "4. Fatores de Risco" e da seção "5. Gerenciamento de riscos e controles
internos", exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter "efeito adverso" ou
"efeito negativo" para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou
problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, na participação de
mercado, situação reputacional, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia, bem como no preço, liquidez e volume de negociação dos
valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção "4.
Fatores de Risco" devem ser compreendidas nesse contexto.
Os riscos podem materializar-se de forma individual ou cumulativamente e a ordem na qual os riscos
são apresentados abaixo não possui relação com a probabilidade relativa de ocorrência de nenhum
dos riscos descritos nesse Formulário de Referência. Não obstante a subdivisão desta seção "4.
Fatores de Risco", determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar
a outros itens.
D

5HODFLRQDGRVDRHPLVVRU

Além das reservas provadas e prováveis certificadas por empresa de certificação de reservas
minerais, a Companhia também divulga análises internas sobre valor aproximado de recursos
e reservas, com base em resultados de sondagens realizadas de forma independente. As
reservas minerais estimadas da Companhia podem diferir significativamente das quantidades
de minerais recuperáveis; a estimativa da Companhia quanto à expectativa de vida da mina
pode revelar-se imprecisa; as flutuações no preço de mercado e alterações nos custos
operacionais e de capital podem tornar a exploração de certas reservas minerais
economicamente inviáveis; a Companhia pode enfrentar crescentes custos de extração ou de
investimentos ao longo do tempo na medida em que suas reservas se esgotem 
$&RPSDQKLDSRVVXLUHVHUYDVSURYDGDVHSURYiYHLVGHELOK}HVGHWRQHODGDVFHUWLILFDGDVSHOD
6QRZGHQHPIHYHUHLURGHFRQVLGHUDQGRDVPLQDVGH&DVDGH3HGUDH(QJHQKRFRPdepletion
GH 0W $GLFLRQDOPHQWH VHP SUHMXt]R GH DQiOLVHV H FDPSDQKDV GH SHUIXUDomR TXH VmR
FRQVWDQWHPHQWH UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD DV TXDLV SRGHUmR DXPHQWDU RX GLPLQXLU R YDORU
DSUR[LPDGR GH UHFXUVRV H UHVHUYDV DV DQiOLVHV LQWHUQDV QmRDXGLWDGDV GD &RPSDQKLD LQGLFDP
UHFXUVRVPLQHUDLVTXHWRWDOL]DULDPDSUR[LPDGDPHQWHELOK}HVGHWRQHODGDVVHQGRELOK}HVGH
WRQHODGDVGHUHVHUYDV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VUHVHUYDVGHPLQpULRGHFODUDGDVGD&RPSDQKLDVmRTXDQWLGDGHVHVWLPDGDVGHPLQpULRHPLQHUDLV
TXH SRGHP VHU HFRQRPLFDPHQWH H[SORUDGDV H SURFHVVDGDV FRQIRUPH DV FRQGLo}HV DWXDLV H
SUHYLVWDVSDUDH[WUDomRGHVHXFRQWH~GRPLQHUDO4XDQGRDVUHVHUYDVGHPLQpULRVmRGHVFREHUWDV
SRGHP VHU QHFHVViULRV DQRV GHVGH DV IDVHV LQLFLDLV GH SHUIXUDomR SDUD TXH D H[WUDomR VHMD
SRVVtYHO SHUtRGR GXUDQWH R TXDO D YLDELOLGDGH HFRQ{PLFD GD H[WUDomR SRGH PXGDU +i YiULDV
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LQFHUWH]DV LQHUHQWHV j HVWLPDWLYD GH TXDQWLGDGHV GH UHVHUYDV H j SURMHomR GDV SRVVtYHLV WD[DV
IXWXUDVGHSURGXomRPLQHUDOLQFOXLQGRGLYHUVRVIDWRUHVTXHHVWmRDOpPGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD
7HPSRHGHVSHVDVGHFDSLWDOVXEVWDQFLDLVVmRQHFHVViULRVSDUD
•

HVWDEHOHFHUUHVHUYDVPLQHUDLVSRUPHLRGHSHUIXUDomR

•

GHWHUPLQDU RV SURFHVVRV GH PLQHUDomR DGHTXDGR SDUD RWLPL]DU D UHFXSHUDomR GR PHWDO
FRQWLGRQRPLQpULR

•

REWHUOLFHQoDVDPELHQWDLVHRXWUDV

•

FRQVWUXLULQVWDODo}HVGHPLQHUDomRSURFHVVDPHQWRHLQIUDHVWUXWXUDQHFHVViULDSDUDDWLYRV
greenfieldH

•

REWHURPLQpULRRXH[WUDLURVPLQHUDLVGRPLQpULR

$HVWLPDWLYDGDVUHVHUYDVHQYROYHDDYDOLDomRGHGHSyVLWRVPLQHUDLVTXHQmRSRGHPVHUPHQVXUDGRV
GHPDQHLUDH[DWDHDSUHFLVmRGHTXDOTXHUHVWLPDWLYDGHUHVHUYDGHSHQGHGDTXDOLGDGHGRVGDGRV
GLVSRQtYHLVHGDLQWHUSUHWDomRVREUHTXHVW}HVJHROyJLFDVHGHHQJHQKDULD&RQVHTXHQWHPHQWHQmR
VHSRGHJDUDQWLUTXHDTXDQWLGDGHLQGLFDGDGHPLQpULRVHUiUHFXSHUDGDRXTXHVHUiUHFXSHUDGDQD
YHORFLGDGHSUHYLVWDSHOD&RPSDQKLD(VWLPDWLYDVGHGLIHUHQWHVHQJHQKHLURVHJHyORJRVSRGHPYDULDU
HRVUHVXOWDGRVGHH[SORUDomRHSURGXomRGD&RPSDQKLDDSyVDGDWDGDHVWLPDWLYDSRGHPOHYDUD
XPDUHYLVmRGHODV(VWLPDWLYDVGHUHVHUYDVHGHH[SHFWDWLYDGHYLGDGDPLQDSRGHPQHFHVVLWDUGH
UHYLVmR FRP EDVH QD SURGXomR UHDO H HP RXWURV IDWRUHV 3RU H[HPSOR IOXWXDo}HV QRV SUHoRV H
PHUFDGRGHPLQHUDLVHPHWDLVWD[DVGHUHFXSHUDomRUHGX]LGDFXVWRVRSHUDFLRQDLVHGHFDSLWDOPDLV
HOHYDGRVHPIXQomRGDLQIODomRWD[DVGHFkPELRRXRXWURVIDWRUHVSRGHPWRUQDUHFRQRPLFDPHQWH
LQYLiYHODH[SORUDomRGHUHVHUYDVFRQILUPDGDVHSURYiYHLVHHP~OWLPDDQiOLVHUHVXOWDUHPDMXVWH
GDVUHVHUYDV
6HXPSURMHWRGHPLQHUDomRQmRIRUHFRQRPLFDPHQWHYLiYHOD&RPSDQKLDSRGHLQFRUUHUHPSHUGDV
VXEVWDQFLDLVHVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGR$OpPGLVVRSRVVtYHLV
PXGDQoDVRXFRPSOLFDo}HVHQYROYHQGRSURFHVVRVWHFQROyJLFRVTXHVXUJHPGXUDQWHDYLGDGHXP
SURMHWRSRGHPUHVXOWDUHPDWUDVRVHDXPHQWRGHFXVWRVRTXHSRGHWRUQDUDH[SORUDomRGHXPD
UHVHUYDGHPLQpULRHFRQRPLFDPHQWHLQYLiYHO
$OpPGLVVRDVUHVHUYDVVmRJUDGXDOPHQWHUHGX]LGDVQRGHFXUVRGDVDWLYLGDGHVGHH[SORUDomRGD
&RPSDQKLD&RQIRUPHDVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRSURJULGHPDVGLVWkQFLDVHQWUHREULWDGRUSULPiULR
HRVGHSyVLWRVGHHVWpULOWRUQDPVHFDGDYH]PDLRUHVHDVFDYDVWRUQDPVHFDGDYH]PDLVtQJUHPHV
$GLFLRQDOPHQWHSDUDDOJXQVWLSRVGHUHVHUYDVRJUDXGHPLQHUDOL]DomRVHUHGX]HDGXUH]DDXPHQWD
FRQIRUPHDSURIXQGLGDGH
&RPRUHVXOWDGRDRORQJRGRWHPSRD&RPSDQKLDSRGHH[SHULPHQWDUXPDXPHQWRGRVFXVWRVGH
H[WUDomRSRUXQLGDGHHPUHODomRDFDGDPLQDRXSRGHWHUTXHUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLV
LQFOXLQGRDDGDSWDomRRXFRQVWUXomRGHSODQWDVGHSURFHVVDPHQWRHDH[SDQVmRRXDFRQVWUXomRGH
EDUUDJHQVGHUHMHLWR2VSURJUDPDVGHH[SORUDomRGD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHPQmRUHVXOWDUQD
H[SDQVmRRXVXEVWLWXLomRGDVUHVHUYDVHVJRWDGDVSHODSURGXomRDWXDO6HQmRIRUHPGHVFREHUWDV
QRYDV UHVHUYDV DXPHQWDUHP DV UHVHUYDV H[LVWHQWHV RX IRUHP GHVHQYROYLGDV QRYDV RSHUDo}HV D
&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHVXVWHQWDUVHXQtYHODWXDOGHSURGXomRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWH
RVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
É possível que a Companhia não consiga recompor suas reservas, o que pode afetar
negativamente suas perspectivas de mineração.
$&RPSDQKLDOLGDFRPH[SORUDomRPLQHUDOFXMDQDWXUH]DpDOWDPHQWHLQFHUWDHQYROYHPXLWRVULVFRV
HPXLWDVYH]HVpLPSURGXWLYD2VSURJUDPDVGHH[SORUDomRGD&RPSDQKLDTXHHQYROYHPGHVSHVDV
VLJQLILFDWLYDVSRGHPQmRUHVXOWDUVREUHWXGRQRVPpGLRHORQJRSUD]RVQDH[SDQVmRRXUHSRVLomR
GHUHVHUYDVH[DXULGDVSHODSURGXomRDWXDO6HD&RPSDQKLDQmRGHVHQYROYHUQRYDVUHVHUYDVQmR
VHUiFDSD]GHVXVWHQWDUVHXDWXDOQtYHOGHSURGXomRSDUDDOpPGDYLGD~WLOUHPDQHVFHQWHGHVXDV
PLQDVH[LVWHQWHVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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$GLFLRQDOPHQWHDRORQJRGRWHPSRVHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUGHVHQYROYHUQRYDVUHVHUYDVRV
FXVWRVGRSURFHVVRGHH[WUDomRGHPLQpULRSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWH
SRGHQGRVHWRUQDUQHFHVViULDDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLVHPUD]mRGDUHGXomRJUDGXDO
GDVUHVHUYDVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHMiGHWDOKDGR
QRIDWRUGHULVFRLPHGLDWDPHQWHDFLPD6HQmRIRUHPGHVFREHUWDVQRYDVUHVHUYDVDXPHQWDUHPDV
UHVHUYDVH[LVWHQWHVRXIRUHPGHVHQYROYLGDVQRYDVRSHUDo}HVD&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]
GHVXVWHQWDUVHXQtYHODWXDOGHSURGXomRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
O rompimento de uma barragem ou estrutura similar pode causar danos graves, e a
descaracterização das barragens a montante pode ser longa e dispendiosa
$ &RPSDQKLD SRVVXL EDUUDJHQV H HVWUXWXUDV VLPLODUHV ORFDOL]DGDV QR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV 2
URPSLPHQWR GH TXDOTXHU XPD GHVVDV HVWUXWXUDV SRGHULD FDXVDU SHUGD GH YLGDV H JUDYHV GDQRV
SHVVRDLV SDWULPRQLDLV H DPELHQWDLV DOpP GH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV H UHSXWDomR GD
&RPSDQKLD $ &RPSDQKLD SRVVXL QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WUrV EDUUDJHQV
FRQVWUXtGDVXVDQGRRPpWRGRGHDOWHDPHQWRDPRQWDQWHTXHDSUHVHQWDPULVFRVHVSHFtILFRVGH
HVWDELOLGDGH
$VOHLVHRVUHJXODPHQWRVDSURYDGRVUHFHQWHPHQWHH[LJHPTXHD&RPSDQKLDGHVFDUDFWHUL]HWRGDV
DVVXDVEDUUDJHQVDPRQWDQWHGHDFRUGRFRPXPFURQRJUDPDGHILQLGR$GHVFDUDFWHUL]DomRFRQVLVWH
QDGUHQDJHPHPDQXWHQomRGRVUHMHLWRVGDEDUUDJHPHOLPLQDQGRWRWDOPHQWHDFRQGLomRGDHVWUXWXUD
FRPR XP EDUUDPHQWR VHJXLGD GH SODQWLR GH YHJHWDomR VREUH D HVWUXWXUD GH IRUPD TXH HOD QmR
RIHUHoDPDLVULVFRGHVHJXUDQoDHWHQKDWRWDOPHQWHHOLPLQDGDDFRQGLomRGHOLTXHIDomR
$GHVFDUDFWHUL]DomRGHFDGDEDUUDJHPDPRQWDQWHH[LJLUiJDVWRVVLJQLILFDWLYRV'HDFRUGRFRPR
SODQRGHGHVFDUDFWHUL]DomRD&RPSDQKLDHVWLPDTXHRVFXVWRVSDUDDFRQFOXVmRGRSURFHVVRGH
GHVFDUDFWHUL]DomR UHPDQHVFHQWHV VHMDP GD RUGHP GH 5 PLOK}HV 'DV WUrV EDUUDJHQV
FRQVWUXtGDV SHOR PpWRGR PRQWDQWH GXDV HVWmR HP SURFHVVR GH GHVFDUDFWHUL]DomR VHQGR HODV
L $X[LOLDU GR 9LJLD 3LUHV  FRP FRQFOXVmR SUHYLVWD SDUD MDQHLUR GH  H LL 9LJLD 3LUHV  FRP
FRQFOXVmRSUHYLVWDSDUD1RFDVRGDEDUUDJHP%HPGHRXWXEURGHIRLSURPXOJDGD
D /HL Q /HL   TXH DOWHURX R SUD]R SDUD GHVFDUDFWHUL]DomR GH EDUUDJHQV TXH
IRUDPFRQVWUXtGDVRXDOWHDGDVSHORPpWRGRDPRQWDQWHSDUDGHIHYHUHLURGH±PRGLILFDQGR
R SODQHMDPHQWR GD &RPSDQKLD GH UHDOL]DU D GHVFDUDFWHUL]DomR GD EDUUDJHP % DWp VHWHPEUR GH
(PIXQomRGDTXDQWLGDGHGHUHMHLWRFRQWLGDQDEDUUDJHP%HGDFRPSOH[LGDGHHQYROYLGDQD
RSHUDomR D &RPSDQKLD LUi SOHLWHDU j $JrQFLD 1DFLRQDO GH 0LQHUDomR $10  D SURUURJDomR GR
SUD]RSDUDGHVFDUDFWHUL]DomRGDEDUUDJHP%DWpVHWHPEURGHDOWHUQDWLYDIXQGDPHQWDGDQR
GRDUWLJR$GD/HL&DVRD&RPSDQKLD L QmRREWHQKDDSURUURJDomRGRSUD]RSDUD
GHVFDUDFWHUL]DomR GD EDUUDJHP % SHUDQWH D $10 H LL QmR FRQFOXD D GHVFDUDFWHUL]DomR GD
EDUUDJHP % DWp GHIHYHUHLURGH D &RPSDQKLD SRGHUi VHU REMHWR GH VDQo}HV HRX
LPSRVLo}HVGRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVDPELHQWDLVHRXPLQHUiULRVRTXHDIHWDULDQHJDWLYDPHQWH
RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVYHMDD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
4XDOTXHU DFLGHQWH RX IDOKD QR SURFHVVR GH GHVFDUDFWHUL]DomR SRGHUi UHVXOWDU HP LPSDFWRV
DPELHQWDLV VLJQLILFDWLYRV GDQRV j SRSXODomR ORFDO LQFOXLQGR PRUWHV DWUDVRV RX VXVSHQV}HV QD
SURGXomRVXMHLWDQGRD&RPSDQKLDjUHVSRQVDELOL]DomRQDHVIHUDFLYLODOpPGHGDQRVUHSXWDFLRQDLV
SHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVHVDQo}HVFULPLQDLV
A Companhia pode não ser capaz de ajustar seu volume de produção de mineração em tempo
hábil e de forma economicamente eficiente para responder a alterações na demanda por seus
produtos 
2SHUDUFRPXPDFDSDFLGDGHRFLRVDVLJQLILFDWLYDGXUDQWHSHUtRGRVGHEDL[DGHPDQGDSRGHH[SRUD
&RPSDQKLDDPDLRUHVFXVWRVXQLWiULRVGHSURGXomRSRLVXPDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHVXDHVWUXWXUDGH
FXVWRV p IL[DGD QR FXUWR SUD]R GHYLGR j QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO LQWHQVLYR QDV RSHUDo}HV GH
PLQHUDomR $GLFLRQDOPHQWH HVIRUoRV SDUD UHGX]LU FXVWRV GXUDQWH RV SHUtRGRV GH EDL[D GHPDQGD
SRGHP VHU OLPLWDGRV SRU UHJXODPHQWDo}HV WUDEDOKLVWDV RX DFRUGRV JRYHUQDPHQWDLV H WUDEDOKLVWDV
H[LVWHQWHV
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3RURXWURODGRDFDSDFLGDGHGHDXPHQWDUUDSLGDPHQWHDSURGXomRGD&RPSDQKLDpOLPLWDGDRTXH
SRGHLPSHGLODGHDWHQGHULQWHJUDOPHQWHHYHQWXDODXPHQWRGHGHPDQGDGHPLQpULRGHIHUURSRUSDUWH
GH VHXV FOLHQWHV 4XDQGR D GHPDQGD H[FHGH D FDSDFLGDGH GH SURGXomR GD &RPSDQKLD D
&RPSDQKLDSRGHVXSULURH[FHVVRGHGHPDQGDGHVHXVFOLHQWHVSRUPHLRGHFRPSUDGHPLQpULRGH
IHUUR GH WHUFHLURV SDUD UHYHQGD R TXH JHUD XP DXPHQWR GH FXVWRV H GLPLQXLomR GDV PDUJHQV
RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH DWHQGHU HYHQWXDO DXPHQWR GH
GHPDQGD HOD SRGHUi SHUGHU FOLHQWHV $OpP GLVVR RSHUDU HP QtYHLV SUy[LPRV D VXD FDSDFLGDGH
Pi[LPD SRGH H[SRU D &RPSDQKLD D FXVWRV PDLV HOHYDGRV LQFOXVLYH HP IXQomR GH UHVWULo}HV GH
FDSDFLGDGHHPVHXVLVWHPDORJtVWLFR
A Companhia divulga certas projeções que podem não se materializar
$&RPSDQKLDGLYXOJDSURMHo}HVGH(%,7'$&$3(;SDUDH[SDQVmRYROXPHGHSURGXomRHFRPSUDVGH
PLQpULRGHIHUURHcash costDVTXDLVGHSHQGHPGHGHWHUPLQDGDVSUHPLVVDVHIDWRUHVDOKHLRVDRFRQWUROH
GD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDTXHODVGHVFULWDVQRLWHP F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$&RPSDQKLD
QmRWHPFRPRDVVHJXUDUTXHDWLQJLUiDVHVWLPDWLYDVGLYXOJDGDVRXTXHVHXGHVHPSHQKRVHUiDOLQKDGR
DWDLVHVWLPDWLYDVRTXHSRGHUiID]HUFRPTXHVHXVUHVXOWDGRVILTXHPDEDL[RGRHVSHUDGR
A interrupção de serviços de transporte e logística pode limitar a capacidade da Companhia
entregar produtos aos seus clientes.
$&RPSDQKLDGHSHQGHVREUHWXGRGHIHUURYLDVFDPLQK}HVHQDYLRVSDUDHQWUHJDUVHXVSURGXWRV$
LQWHUUXSomR GH TXDOTXHU GHVVHV VHUYLoRV GHYLGR D SUREOHPDV PHWHRUROyJLFRV GLILFXOGDGHV
PHFkQLFDVGHVDVWUHVQDWXUDLVFROLV}HVJUHYHV WDQWRSHORVVHXVSUySULRVHPSUHJDGRVTXDQWRSHORV
HPSUHJDGRVGDVHPSUHVDVFRPDVTXDLVDFRPSDQKLDID]QHJyFLRVWDLVFRPRDFRQFHVVLRQiULDGH
VHUYLoRV IHUURYLiULRV RX RV DUPDGRUHV  EORTXHLRV JDUJDORV RX RXWURV HYHQWRV SRGHP DR PHQRV
WHPSRUDULDPHQWH SUHMXGLFDU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD IRUQHFHU VHXV SURGXWRV UHVXOWDQGR HP
PHQRV UHPHVVDV $OJXPDV GDV PLQDV H[SORUDGDV SHOD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH XPD ~QLFD
WUDQVSRUWDGRUDRXGHXPD~QLFDIRUPDGHWUDQVSRUWHHPUHODomRjTXDOQmRKiDFRUGRVGHORQJR
SUD]RDSHQDVRUGHQVGHVHUYLoRSRUWHPSROLPLWDGR3RUWDQWRXPDJUHYHORFDOFRPUHODomRDXPD
GHVVDVIRUPDVGHWUDQVSRUWHRXDQmRUHQRYDomRGHXPDRUGHPGHVHUYLoRSRGHLPSHGLURWUDQVSRUWH
GHPDWHULDLVSDUDDVLQVWDODo}HVGHSURGXomRGD&RPSDQKLDRXDRVVHXVFOLHQWHV)DOKDVPHFkQLFDV
HYHQWRVQDWXUDLVFRPRUDLRVRXLQXQGDo}HVRXDWRVGHYDQGDOLVPRRXVDERWDJHPSRGHPID]HUFRP
TXHGHWHUPLQDGRVWLSRVGHWUDQVSRUWHVHWRUQHPLQRSHUDQWHVLQWHUURPSHQGRRXLPSHGLQGRDVVLPR
WUDQVSRUWH(VWHVHRXWURVHYHQWRVSRGHULDPSUHMXGLFDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDRXDGHVHXV
WUDQVSRUWDGRUHVGHIRUQHFHUSURGXWRVRTXHLPSDFWDULDQHJDWLYDPHQWHDUHFHLWD1tYHLVPDLVEDL[RV
GHUHPHVVDSRUORQJRVSHUtRGRVSRGHPOHYDUVHXVFOLHQWHVDVXSULUVXDVQHFHVVLGDGHVSRUPHLRGH
RXWURV IRUQHFHGRUHV R TXH DIHWDULD QHJDWLYDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHH
ORJtVWLFDIDYRUFRQVXOWDURLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Equipamentos com defeitos ou acidentes nas instalações da Companhia, minas, ferrovias ou
portos podem diminuir ou interromper a produção, a logística interna ou a distribuição de
seus produtos e/ou afetar adversamente seu negócio.
2VSURFHVVRVGHSURGXomRWUDQVSRUWHHFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURGHSHQGHPGHDOJXQV
HTXLSDPHQWRVFUXFLDLVWDLVFRPRUHWRPDGRUDVFRUUHLDVWUDQVSRUWDGRUDVHTXLSDPHQWRVGHWULWXUDomR
HILOWUDJHPGHVFDUUHJDGRUHVGHYDJ}HVHFDUUHJDGRUHVGHQDYLRDOpPGHORJtVWLFDLQWHUQDHFDQDLV
GHGLVWULEXLomRWDLVFRPRIHUURYLDVHSRUWRVTXHWDPEpPXWLOL]DPHTXLSDPHQWRVFUXFLDLVDOpPGH
OLQKDVIpUUHDVSRQWHVHRXWUDVREUDVGHHQJHQKDULD(VVHVHTXLSDPHQWRVHDLQIUDHVWUXWXUDSRGHP
VHUDIHWDGRVHPFDVRGHDFLGHQWHVGHIHLWRVRXGDQRVRXSHUGDHPYLUWXGHGHHYHQWRVWDLVFRPR
IDOKDVPHFkQLFDVLQFrQGLRH[SORV}HVFROLV}HVHHUURKXPDQRSRGHQGRDFDUUHWDULQWHUUXSo}HVQRV
SURFHVVRVGHSURGXomRHRXFRPHUFLDOL]DomRGD&RPSDQKLD7RGRVHVVHVFDVRVSRGHPUHVXOWDUHP
PRUWHRXIHULPHQWRGHSHVVRDVGDQRVPDWHULDLVGDQRVDPELHQWDLVRXDWUDVRV$GHPDLVpSRVVtYHO
TXHQmRKDMDFRQGLo}HVGHREWHUHTXLSDPHQWRVVXEVWLWXWRVQRPRPHQWRRSRUWXQRHPFDVRGHSHUGD
,QWHUUXSo}HVQRVSURFHVVRVGHSURGXomRGD&RPSDQKLDHPVXDORJtVWLFDLQWHUQDRXHPVHXVFDQDLV
GH GLVWULEXLomR LQFOXLQGR RV SRUWRV H IHUURYLDV SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD VLJQLILFDWLYD H
DGYHUVDPHQWH
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Os projetos da Companhia estão sujeitos a riscos que podem resultar em maiores custos e/ou
atrasos, bem como impedir que sua implementação seja bem-sucedida.
$&RPSDQKLDEXVFDDXPHQWDUDVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRGHPLQpULRGHIHUURDVVLPFRPRVXD
FDSDFLGDGH ORJtVWLFD SDUD H[SORUDomR GR SRWHQFLDO GH VXDV UHVHUYDV H UHFXUVRV $ UHDOL]DomR GH
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRILQDQFLDUSDUWHGRVHX
SODQRGHQHJyFLRV$&RPSDQKLDWDPEpPHVSHUDILQDQFLDURVLQYHVWLPHQWRVSRUPHLRGHUHFXUVRV
SUySULRVFDSWDomRGHUHFXUVRVYLDDJHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRVHHYHQWXDLVSDUFHULDVHVWUDWpJLFDV
(VWHVSURMHWRVHVWmRVXMHLWRVDYiULRVULVFRVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVSHUVSHFWLYDVGH
FUHVFLPHQWRHUHQWDELOLGDGHLQFOXLQGR
L

DWUDVRVSUREOHPDVGHGLVSRQLELOLGDGHRXGHGHVHPSHQKRRXFXVWRVPDLVDOWRVGRTXHR
HVSHUDGR SDUD REWHU RV HTXLSDPHQWRV PDWHULDLV RX VHUYLoRV QHFHVViULRV SDUD D
FRQVWUXomRHRSHUDomRGHXPSURMHWR

LL 

RV HVIRUoRV SDUD GHVHQYROYHU SURMHWRV GH DFRUGR FRP R FURQRJUDPD SRGHP VHU
GLILFXOWDGRVSHODIDOWDGHLQIUDHVWUXWXUDLQFOXLQGRLQGLVSRQLELOLGDGHGHiUHDVGHUHMHLWRGH
UHVtGXRV OtTXLGRV H VyOLGRV H IDOKDV QR IRUQHFLPHQWR FRQILiYHO GH HQHUJLD H
DEDVWHFLPHQWRGHiJXD

LLL 

FXVWRVGHUHPHGLDomRDPELHQWDO

LY 

D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU REWHU SHUGHU VRIUHU DWUDVRV RX LQFRUUHU HPFXVWRV
PDLRUHVGRTXHRHVSHUDGRSDUDREWHURXUHQRYDUDVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVFRQFHVV}HV
HRX DSURYDo}HV UHJXODWyULDV LQFOXVLYH DPELHQWDLV QHFHVViULDV j FRQVWUXomR RX
FRQWLQXLGDGHGHXPSURMHWR

Y

PXGDQoDVQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGROHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomRSRGHPID]HUFRP
TXH VHMD QHFHVViULR R GLVSrQGLR GH FXVWRV DGLFLRQDLV VLJQLILFDWLYRV R TXHSRGH ID]HU
FRP TXH XP SURMHWR VHMD PHQRV UHQWiYHO GR TXH R HVSHUDGR RX PHVPR LQYLiYHO
HFRQRPLFDPHQWH LPSDFWDQGR D GHFLVmR GD &RPSDQKLD TXDQWR j UHDOL]DomR GRV
UHVSHFWLYRVLQYHVWLPHQWRVHRXTXDQWRDRPRPHQWRGHVXDUHDOL]DomRH

YL 

VLWXDo}HVDGYHUVDVHLQHVSHUDGDVFRPRDSDQGHPLDGD&29,'RXRXWURVHVWDGRV
GH HPHUJrQFLD H GH FDODPLGDGH S~EOLFD SRGHP LPSDFWDU D GHFLVmR GD &RPSDQKLD
TXDQWR j UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV RX VXD SRVWHUJDomR EHP FRPR D SUySULD
FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHLPSOHPHQWDUDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRV

4XDOTXHUGRVIDWRUHVGHVFULWRVDFLPDSRGHDIHWDUD&RPSDQKLDVXEVWDQFLDOHDGYHUVDPHQWH
A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar
mais rígidos no futuro e resultar em maiores obrigações e maiores custos
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjDEUDQJHQWHOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOUHODWLYDjSURWHomR
GRPHLRDPELHQWHHPHVSHFLDOHQYROYHQGRWHPDVFRPROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOXVRGHUHFXUVRV
KtGULFRVJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVEDUUDJHQVHWF$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHD
DSURYDomRGHOHLVHUHJXODPHQWRVYROWDGRVSDUDDSURWHomRGRPHLRDPELHQWHQmRVHWRUQHPPDLV
ULJRURVRVRTXHSRGHUiDFDUUHWDUPDLRUHVFXVWRV
&DVRQmRREVHUYHDOHJLVODomRUHODWLYDjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHUD
LPSRVLomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVVHPSUHMXt]RGDREULJDomRGHUHSDUDomRGRVGDQRV
TXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDPVLGRFDXVDGRVQDHVIHUDFLYLO$OpPGLVVRDGHPRUDRXRLQGHIHULPHQWR
SRU SDUWH GRV yUJmRV DPELHQWDLV OLFHQFLDGRUHV QD HPLVVmR RX UHQRYDomR GH OLFHQoDV TXDQGR
DSOLFiYHORXFHUWLG}HVGHGLVSHQVDDVVLPFRPRDHYHQWXDOLPSRVVLELOLGDGHGHDWHQGHUjVH[LJrQFLDV
HVWDEHOHFLGDVSHORVyUJmRVDPELHQWDLVSRGHUiSUHMXGLFDURXPHVPRLPSHGLUFRQIRUPHRFDVRR
SOHQRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVSHOD&RPSDQKLD
$VH[LJrQFLDVDPELHQWDLVDGLFLRQDLVTXHYHQKDPDVHULPSRVWDVQRIXWXURHPUD]mRGHDOWHUDo}HV
QDOHJLVODomRDPELHQWDODVVLPFRPRDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHREWHURXUHQRYDUOLFHQoDVH
DXWRUL]Do}HV DPELHQWDLV SRGHP GHPDQGDU FXVWRV DGLFLRQDLV VLJQLILFDWLYRV $ RFRUUrQFLD GDV
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KLSyWHVHV DFLPD SUHYLVWDV SRGH LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D LPDJHP RV QHJyFLRV H RV UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia pretende investir no aumento da capacidade total de processamento de minério
de ferro de suas instalações próprias e não necessariamente concluirá tais investimentos
conforme planejado e/ou alcançará efetivamente o volume de produção correspondente à
capacidade total de processamento de minério de ferro planejada.
$&RPSDQKLDLQFOXLXHPVHXSODQRGHQHJyFLRVDUHDOL]DomRGHGHWHUPLQDGRVLQYHVWLPHQWRVYLVDQGR
DXPHQWDUVXDFDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUURQRPpGLRHORQJRSUD]R$H[SDQVmR
GRVOLPLWHVGHFDSDFLGDGHGHSURGXomRGD&RPSDQKLDHQYROYHGHVSHVDVVLJQLILFDWLYDVHSRGHQmR
UHVXOWDUQDHIHWLYDH[SDQVmRGHVXDSURGXomRGHPLQpULRGHIHUURDTXDOGHSHQGHGHRXWURVIDWRUHV
DGLFLRQDLV FRPR D H[SDQVmR GDV UHVHUYDV PLQHUDLV GD &RPSDQKLD $LQGD WDLV LQYHVWLPHQWRV QR
DXPHQWR GD FDSDFLGDGH GH SURFHVVDPHQWR HVWmR VXMHLWRV DRV ULVFRV LQHUHQWHV DRV SURMHWRV GD
&RPSDQKLDGHVFULWRVQRIDWRUGHULVFRLPHGLDWDPHQWHDFLPD
&DVRD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDWUDQVIRUPDUVXDFDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUUR
HPHIHWLYDSURGXomRGHPLQpULRGHIHUURD&RPSDQKLDSRGHUiQmRREWHURUHWRUQRHVSHUDGRVREUH
RVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL LQYHVWLPHQWRV SODQHMDGRV SDUD D H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH GH
SURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUURHWHPDH[SHFWDWLYDTXHWDOFDSDFLGDGHGHSURGXomRSDVVHGHDWp
PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRSDUDDWpPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRDWp1RHQWHQGLPHQWRGD
&RPSDQKLD WDLV Q~PHURV QmR UHSUHVHQWDP SURMHo}HV GD &RPSDQKLD PDV WmR VRPHQWH R OLPLWH GH
SURGXomRGHVXDVLQVWDODo}HVSUySULDVHPGHFRUUrQFLDGDLPSOHPHQWDomRGHVHX3ODQRGH1HJyFLRV
DQXQFLDGRHQmRKiH[SHFWDWLYDFRQFUHWDGHTXHRYROXPHGHSURGXomRGD&RPSDQKLDHIHWLYDPHQWH
DWLQJLUi  PLOK}HV GH WRQHODGDV SRU DQR DWp  3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH R SODQR GH
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Falhas ou interrupções nas telecomunicações, sistemas de tecnologia da informação ou
máquinas automatizadas da Companhia podem afetá-la adversamente
$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GD IXQFLRQDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH LQWHJULGDGH H
HVWDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGHWHOHFRPXQLFDo}HVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHPiTXLQDV
DXWRPDWL]DGDV,QWHUUXSo}HVQHVVHVVLVWHPDVFDXVDGDVSRUREVROHVFrQFLDIDOKDVWpFQLFDVRXDWRV
LQWHQFLRQDLV FRPR DWDTXHV FLEHUQpWLFRV H[WHUQRV RX Do}HV LQWHUQDV LQFOXLQGR QHJOLJrQFLD RX Pi
FRQGXWD GRV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD
DGYHUVDPHQWHEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDUHSXWDomRHDVLQWHUDo}HVFRPFRQFRUUHQWHV
HWHUFHLURVLQFOXLQGRRUJDQL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVHyUJmRVUHJXODGRUHVIRUQHFHGRUHVHRXWURV
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGRIXQFLRQDPHQWRHILFLHQWHHLQLQWHUUXSWRGHVHXVVLVWHPDV
GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR &DVR HVWHV VLVWHPDV WHQKDP VHX IXQFLRQDPHQWR LQWHUURPSLGR SRU
IDOKDVSUySULDVIDOKDVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSHORVIRUQHFHGRUHVFRQWUDWDGRVVHMDSRULQIHFomR
SRU YtUXV QRV FRPSXWDGRUHV LQYDVmR ItVLFD RX HOHWU{QLFD RX HP UD]mR GD LPSRVVLELOLGDGH GH
FXPSULPHQWR GDV GLVSRVLo}HV FRQWUDWXDLV DSOLFiYHLV SRGH KDYHU D LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVXDUHVSRQVDELOL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVTXHYHQKDPDVHU
DIHWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUWDLVRFRUUrQFLDVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
$LQGD D /HL Q  /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV D /*3'  HVWDEHOHFH
UHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHQWUHRVFRQWURODGRUHVGHGDGRVFRPRD&RPSDQKLDHRVRSHUDGRUHVGH
GDGRVGHILQLGRVFRPRRVDJHQWHVTXHUHDOL]DPWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHPVHXQRPHHQR
VHX LQWHUHVVH VHPSUH TXH RV FRQWURODGRUHV GH GDGRV HVWLYHUHP GLUHWDPHQWH HQYROYLGRV QR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV SHORV RSHUDGRUHV ,VWR VLJQLILFD TXH DV YLRODo}HV j OHJLVODomR GH
SURWHomR GH GDGRV SRU FRQWUDWDGRV H VXEFRQWUDWDGRV GD &RPSDQKLD TXH UHDOL]HP WUDWDPHQWR GH
GDGRV HP VHX LQWHUHVVH LQFOXVLYH RV SURYHGRUHV GH DSOLFDWLYRV H FRQH[mR QD LQWHUQHW SRGHUmR
UHVXOWDUHPGHYHUHVGHFRPSHQVDomRHLQGHQL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVj&RPSDQKLDTXHSRGHUmR
JHUDU FXVWRV H GHVSHVDV UHOHYDQWHV H LPSDFWDU RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD H VXD
UHSXWDomR
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Problemas operacionais ou geotécnicos podem afetar negativa e significativamente os
negócios e o desempenho financeiro da Companhia
3UREOHPDV RSHUDFLRQDLV RX JHRWpFQLFRV SRGHP OHYDU j VXVSHQVmR RX UHGXomR GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD FDXVDQGR XPD UHGXomR JHUDO HP VXD SURGXWLYLGDGH EHP FRPR DWUDVRV QD
LPSOHPHQWDomRRXLQYLDELOL]DomRGHDWLYRVHPGHVHQYROYLPHQWRHSURMHWRVGHH[SDQVmR$FLGHQWHV
RSHUDFLRQDLVSRGHPDFDUUHWDUIDOKDVQDVSODQWDVQDVPLQDVHQRPDTXLQiULR4XDLVTXHUGDQRVDRV
DWLYRVHSURMHWRVGD&RPSDQKLDRXDWUDVRVHPVXDVRSHUDo}HVFDXVDGRVSRUXPDJHVWmRLQHILFLHQWH
RX SRU SUREOHPDV RSHUDFLRQDLV RX JHRWpFQLFRV SRGHP DIHWDU QHJDWLYD H VLJQLILFDWLYDPHQWH VHXV
QHJyFLRV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 2V QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV D YiULRV ULVFRV
RSHUDFLRQDLVTXHSRGHPDIHWDUGHPDQHLUDQHJDWLYDRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVWDLVFRPR
•

$WUDVRV LQGLVSRQLELOLGDGH RX FXVWRV PDLRUHV GR TXH RV SUHYLVWRV QD REWHQomR GRV
HTXLSDPHQWRVPDWHULDLVRXVHUYLoRVQHFHVViULRVHQDLPSOHPHQWDomRGHQRYDVWHFQRORJLDV
SDUDFRQVWUXLUHRSHUDUXPSURMHWR

•

)DOWDGHLQIUDHVWUXWXUDLQFOXLQGRVHUYLoRVFRQILiYHLVGHWHOHFRPXQLFDo}HVIRUQHFLPHQWRGH
HQHUJLDHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDHGLVSRQLELOLGDGHGHiUHDVGHUHMHLWRGHUHVtGXRVOtTXLGRV
HVyOLGRV

•

2V IRUQHFHGRUHV HPSUHLWHLURV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV SRGHP QmR FXPSULU VXDV
REULJDo}HVFRQWUDWXDLVDVVXPLGDVSHUDQWHD&RPSDQKLD

•

3RGHPVHHQIUHQWDUFRQGLo}HVFOLPiWLFDVLQHVSHUDGDVRXRXWURVHYHQWRVGHIRUoDPDLRU

•

1mR REWHQomR RX PDQXWHQomR GH OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV FRQFHVV}HV HRX DSURYDo}HV
UHJXODWyULDVQHFHVViULDVSDUDDRSHUDomRGRVDWLYRVRSHUDFLRQDLVRXSDUDDLPSODQWDomRRX
DPSOLDomRGHDWLYRVHPGHVHQYROYLPHQWR QmRRSHUDFLRQDLV RXDWUDVRVRXFXVWRVPDLRUHV
TXHRVSUHYLVWRVSDUDREWrODVRXUHQRYiODV

•

&XVWRVGHUHPHGLDomRDPELHQWDO

•

0XGDQoDVQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGROHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomRTXHSRGHPID]HUFRP
TXHXPSURMHWRVHMDPHQRVUHQWiYHOGRTXHRHVSHUDGRRXPHVPRLQYLiYHOHFRQRPLFDPHQWH

•

$FLGHQWHV RX LQFLGHQWHV GXUDQWH D LPSOHPHQWDomR GH XP SURMHWR RX TXDLVTXHU RXWURV
DFLGHQWHV RX LQFLGHQWHV HQYROYHQGR DV PLQDV RX D LQIUDHVWUXWXUD UHODFLRQDGD WDLV FRPR
EDUUDJHQVSLOKDVGHPLQpULRVHSODQWDVGHSURFHVVDPHQWR

•

(VFDVVH] GH PmRGHREUD TXDOLILFDGD Do}HV WUDEDOKLVWDV TXH SRGHP LQWHUURPSHU VXDV
RSHUDo}HV GH WHPSRV HP WHPSRV DXPHQWR GH FXVWRV WUDEDOKLVWDV HRX HSLGHPLDV
SDQGHPLDV GRHQoDV WURSLFDLV H RXWUDV GRHQoDV FRQWDJLRVDV QDV UHJL}HV RQGH DWLYRV H
SURMHWRV HVWmR ORFDOL]DGRV LPSRQGR ULVFRV j VD~GH H j VHJXUDQoD GD PmRGHREUD
FRQWUDWDGD

•

&RQGLo}HVPLQHUiULDVDGYHUVDVTXHSRGHPDWUDVDURXGLILFXOWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLD
RXPHVPRLPSHGLOD GHSURGX]LUDTXDQWLGDGHHVSHUDGDGHRXURRXFREUHHGHDWHQGHUjV
HVSHFLILFDo}HVH[LJLGDVSHORVFOLHQWHVRTXHSRGHGHVHQFDGHDUUHDMXVWHVQRVSUHoRV

•

4XDOLGDGH GRV GDGRV QRV TXDLV DV HVWLPDWLYDV GH UHFXUVRV H UHVHUYDV GH FDGD PLQD VH
EDVHDUDP

•

,QFrQGLRVDWLYLGDGHVVtVPLFDVRXLQXQGDo}HV

•

)DOKDQRHTXLSDPHQWRRXIDOKDQDUHWHQomRGHEDUUDJHQVQDViUHDVGHGHVFDUWHGHPDWHULDLV
UHMHLWDGRV

•

5LVFRVUHODFLRQDGRVDIXUWRRXURXERGRVSURGXWRVQDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDHHPVHX
WUDQVSRUWHRXIDOKDQDVHJXUDQoDSDWULPRQLDO
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•

$WUDVRV RX LQWHUUXSo}HV QR WUDQVSRUWH GH VHXV SURGXWRV LQFOXVLYH QDV HVWUDGDV SRUWRV H
DHURSRUWRV

•

3URFHVVRVMXGLFLDLVTXHVXVSHQGDPRXLQWHUURPSDPRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

4XDOTXHU GRV IDWRUHV H[HPSOLILFDGRV DFLPD HRX XPD FRPELQDomR GHVVHV IDWRUHV SRGH DIHWDU
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHRXD
FRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HV
$OpPGLVVRDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDWRGRVRVSHULJRVHULVFRVQRUPDOPHQWH
HQFRQWUDGRVQRGHVHQYROYLPHQWRRSHUDomRSURGXomRHGLVWULEXLomRGHPLQpULRGHIHUURLQFOXLQGR
IRUPDo}HV JHROyJLFDV LQFRPXQV H LQHVSHUDGDV DWLYLGDGH VtVPLFD H[SORV}HV GH URFKDV
GHVPRURQDPHQWRVLQXQGDo}HVIDOKDVQDVSDUHGHVGRVDFHVVRVVXEWHUUkQHRVHRXWUDVFRQGLo}HV
HQYROYLGDVQDSHUIXUDomRH[SORVmRPLQHUDomRHSURFHVVDPHQWRGHPDWHULDOFRODSVRGRVXEVROR
FRODSVRGDVSLOKDVGHOL[LYLDomRRXGRVWDOXGHVGDVPLQDVDEHUWDVRXHYHQWRVQDWXUDLVHJHROyJLFRV
QDVURWDVGHWUDQVSRUWHGRSURGXWRLQFOXVLYHQRSRUWRFRPRVXELGDVLQFRPXQVHLQHVSHUDGDVGH
PDUpV PDUHPRWRV TXDOTXHU XP GRV TXDLV SRGH UHVXOWDU HP GDQRV RX GHVWUXLomR GH PLQDV H GH
RXWUDVLQVWDODo}HVGHSURGXomRHGLVWULEXLomRGDQRVjYLGDRXjSURSULHGDGHGDQRVDPELHQWDLVH
SRVVtYHOUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO$VDWLYLGDGHVGHSURFHVVDPHQWRHGLVWULEXLomRGHPLQpULRGHIHUUR
DLQGDHVWmRVXMHLWDVDULVFRVFRPRLQFrQGLRIDOKDQRHTXLSDPHQWRRXIDOKDQDUHWHQomRGHEDUUDJHQV
QDV iUHDV GH GHVFDUWH GH PDWHULDLV UHMHLWDGRV R TXH SRGH UHVXOWDU HP SROXLomR DPELHQWDO H
FRQVHTXHQWHUHVSRQVDELOLGDGHj&RPSDQKLD
Desastres naturais ou de outros tipos podem interromper as operações da Companhia
2V QHJyFLRV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU LPSDFWDGRV QHJDWLYDPHQWH SRU
ULVFRVVRFLDLVWpFQLFRVHRXItVLFRVWDLVFRPRLQXQGDo}HVLQFrQGLRVIDOWDGHHQHUJLDHOpWULFDIDOWD
RXUHGXomRGHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDYD]DPHQWRVDFLGHQWHVEHPFRPRIDOKDVHPVLVWHPDVGH
WHOHFRPXQLFDomRHLQIRUPiWLFDRXDLQGDHSLGHPLDVRXSDQGHPLDVFRPDOWRVtQGLFHVGHIDWDOLGDGH
TXHSRGHPDIHWDUDRIHUWDGHPmRGHREUD&KXYDVIRUWHVQDUHJLmRVXGHVWHGR%UDVLOEHPFRPR
HVFDVVH]QRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHDEDVWHFLPHQWRGHiJXDHSURJUDPDVGHUDFLRQDPHQWRSRGHP
DIHWDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHSRUFRQVHJXLQWHVXDVUHFHLWDV(VWHVHYHQWRVSRGHPDIHWDUD
FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH UHGX]LU VHXV UHVXOWDGRV H DWLQJLOD
DGYHUVDPHQWHGHIRUPDPDWHULDOLQFOXLQGRDSRVVLELOLGDGHGHHVFDVVH]HRXRDXPHQWRGHSUHoRGH
FRPEXVWtYHLV HQHUJLD HOpWULFD iJXD SHoDV H HTXLSDPHQWRV H SURGXWRV TXtPLFRV QHFHVViULRV jV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
A rescisão do contrato de prestação de serviços de transporte ferroviário de carga celebrado
com a MRS pode causar efeito adverso relevante na situação financeira e nos negócios da
Companhia.
$&RPSDQKLDpSDUWHGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRGHFDUJDFRPVXD
FROLJDGD056 &RQWUDWR RTXDOWHPSRUREMHWRUHJXODUDSUHVWDomRSHOD056jVFRPSDQKLDVGR
JUXSR&61LQFOXLQGRD&RPSDQKLDGRVHUYLoRGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRGDWRWDOLGDGHGRPLQpULRGH
IHUURSURGX]LGRSHOD&RPSDQKLDDSDUWLUGRVWHUPLQDLVGHFDUUHJDPHQWRGHPLQpULRGHIHUURDWpR
WHUPLQDOSRUWXiULRGH6HSHWLED 7HUPLQDOGH&DUYmR3RUWRGH,WDJXDt±7(&$5 VLWXDGRQDFLGDGH
,WDJXDt(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR1RVWHUPRVGR&RQWUDWRD&RPSDQKLDpREULJDGDDGLVSRQLELOL]DU
HD056DWUDQVSRUWDUWRQHODJHQVDQXDLVGHPLQpULRGHIHUURSUpGHILQLGDVQR&RQWUDWR
&DVRR&RQWUDWRVHMDUHVFLQGLGRRTXHSRGHRFRUUHUHPFDVRGH L LQDGLPSOHPHQWRQmRVDQDGRHP
 GLDV LL  IDOrQFLD UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO GLVVROXomR RX OLTXLGDomR MXGLFLDO RX
H[WUDMXGLFLDO GHFODUDGD RX KRPRORJDGD LLL  SRU GHWHUPLQDomR GR SRGHU FRQFHGHQWH VXVSHQVmR
SHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVGDH[HFXomRGRVVHUYLoRVRXSHODH[WLQomRGDFRQFHVVmR LY VHD
056SDUDOLVDULQMXVWLILFDGDPHQWHRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRUPDLVGHGLDVFRQVHFXWLYRVRX
GLDVDOWHUQDGRV Y VXVSHQVmRGRVHUYLoRSRUFDVRIRUWXLWRRXGHIRUoDPDLRUSRUSUD]RVXSHULRUD
GLDVH YL FHVVmRGRFRQWUDWRVHPFRQVHQWLPHQWRSUpYLRGDVGHPDLVSDUWHVDVLWXDomRILQDQFHLUDH
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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$LQGD HP GH]HPEUR GH  R 0LQLVWpULR 3~EOLFR LQWHUS{V D DomR FLYLO S~EOLFD FRQWUD D 056
UHTXHUHQGROLPLQDUPHQWHDVXVSHQVmRGDOLFHQoDDPELHQWDOGHRSHUDomRGD056&DVRWDOOLFHQoD
VHMD FDVVDGD H DV RSHUDo}HV GD 056 VHMDP VXVSHQVDV R HVFRDPHQWR GH PLQpULR GH IHUUR GD
&RPSDQKLDVHUiLPSDFWDGRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVVHXVQHJyFLRV
3DUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHR&RQWUDWRYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia e as investidas da Companhia atuam em um segmento que envolve riscos para
seus empregados e para os empregados de terceiros, inclusive risco de morte.
1RVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHD&RPSDQKLDpREULJDGDDRIHUHFHUHTXLSDPHQWRVGHSURWHomR
LQGLYLGXDO DRV HPSUHJDGRV GLUHWRV H WHUFHLUL]DGRV DORFDGRV QDV VXDV LQVWDODo}HV H D ILVFDOL]DU D
XWLOL]DomR GRV HTXLSDPHQWRV GH SURWHomR LQGLYLGXDO SHORV HPSUHJDGRV VRE SHQD GH VHU
UHVSRQVDELOL]DGDSRUHYHQWXDLVDFLGHQWHVGHWUDEDOKR'HVVDIRUPDFDVRKDMDIDOKDVQRIRUQHFLPHQWR
GHHTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDORXQDILVFDOL]DomRGDXWLOL]DomRGHVVHVHTXLSDPHQWRVSRU
WRGRV RV HPSUHJDGRV RX DLQGD FDVR DV HPSUHVDV WHUFHLUL]DGDV QmR WHQKDP R PHVPR QtYHO GH
SUHRFXSDomR TXH D &RPSDQKLD WHP FRP D VHJXUDQoD GRV VHXV HPSUHJDGRV H FRODERUDGRUHV D
&RPSDQKLDSRGHVHUFRQVLGHUDGDUHVSRQViYHOSHODRFRUUrQFLDGHDFLGHQWHVGHWUDEDOKRQDVVXDV
LQVWDODo}HVRTXHDOpPGHGLPLQXLUDIRUoDGHWUDEDOKRGLVSRQtYHOSRGHVXMHLWDUD&RPSDQKLDDR
SDJDPHQWRGHSHQV}HVHDOWDVPXOWDVHLQGHQL]Do}HVDRVFRODERUDGRUHVDIHWDGRVHVXDVIDPtOLDV
0XGDQoDV LQWURGX]LGDV QD UHJXODPHQWDomR DFHUFD GH SURFHGLPHQWRV GH VHJXUDQoD QR WUDEDOKR
SRGHP LPSRU REULJDo}HV DGLFLRQDLV H UHSUHVHQWDU XP DXPHQWR GRV FXVWRV GHFRUUHQWHV GH
LQYHVWLPHQWRVHPHTXLSDPHQWRVHSUiWLFDVGHVHJXUDQoDGRWUDEDOKR
$ &RPSDQKLD QmR WHP FRPR JDUDQWLU TXH PXGDQoDV LQWURGX]LGDV QD OHJLVODomR DSOLFiYHO QmR VHUmR
UHOHYDQWHV 3RU H[HPSOR DOWHUDo}HV TXH LPSRQKDP D UHGXomR GD MRUQDGD GH WUDEDOKR SRU PRWLYRV GH
VHJXUDQoDGHWUDEDOKRSRGHPDFDUUHWDUXPDUHGXomRQDSURGXWLYLGDGHGRVVHXVFRODERUDGRUHVGLUHWRVH
WHUFHLUL]DGRVHSRGHPREULJDUD&RPSDQKLDDFRQWUDWDUPDLVFRODERUDGRUHVHDDGRWDUUHJUDVH[LJLQGR
FRPSRQHQWHVDGLFLRQDLVGHVHJXUDQoDRTXHSRGHDXPHQWDURVFXVWRVFRPPmRGHREUDHHTXLSDPHQWRV
DIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVHRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode ter dificuldades em manter a liquidez adequada e seu fluxo de caixa das
operações e capital disponível pode não ser suficiente para satisfazer as suas obrigações
$VREULJDo}HVFRQWUDWXDLVHVHUYLoRGDVGtYLGDVDWXDLVGD&RPSDQKLDVXDOLTXLGH]IOX[RGHFDL[D
RSHUDFLRQDO H FDSLWDO GLVSRQtYHO SRGHP VHU LPSDFWDGRV QHJDWLYDPHQWH SHOD YDULDomR QHJDWLYD GR
SUHoRSUDWLFDGRSDUDRPLQpULRGHIHUURSHOD&RPSDQKLDSHODYDULDomRGDWD[DGHFkPELRHSHODV
WD[DV GH MXURV GHQWUH RXWURV DVSHFWRV &RUWHV GH FXVWRV LPSOHPHQWDGRV UHFHQWHPHQWH SHOD
&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDFRPSHQVDUHVVHVHIHLWRVRXPHOKRUDUDOLTXLGH]
$ WDEHOD D VHJXLU GHPRQVWUD RV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV TXH SRGHP LPSDFWDU D OLTXLGH] GD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHPGHVHWHPEURGH2VYDORUHVGLYXOJDGRVDVHJXLUVmR
SURMHWDGRVSHODLQIODomRHFRQVLGHUDPMXURVDWpRYHQFLPHQWR

$WpPHVHV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV
6DOiULRVSURYLV}HV
HHQFDUJRVVRFLDLV
&RQWDVDSDJDUSRU
LQYHVWLPHQWRV
7RWDO



&RQVROLGDGR GHVHWHPEURGH
9DORUHVHPPLOKDUHVGHUHDLV
'HPHVHVD
(QWUHHDQRV
0DLVTXHDQRV
DQRV




7RWDO











































$GLFLRQDOPHQWHHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtD VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHU
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHQRYDORUGH5PLOK}HV3RVWHULRUPHQWHD&RPSDQKLDDSURYRXHP
5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVRVTXDLVIRUDPSDJRVDRVDFLRQLVWDVHPGHRXWXEUR
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GH  $GLFLRQDOPHQWH HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP
GHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSURYRXRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQR
PRQWDQWHDSUR[LPDGRGH5PLOK}HVSDJRVHPGHMDQHLURGH3RUILPHPGHMDQHLUR
GHHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDDGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH UHVHUYD GH OXFURV GH H[HUFtFLRV DQWHULRUHV QR YDORU GH
5DVHUHPSDJRVDRVDFLRQLVWDVDWpGHMDQHLURGH
(PFHQiULRVH[WUHPRVGHHVFDVVH]GHFDL[DHUHGXomRUHOHYDQWHGHJHUDomRGHFDL[DD&RPSDQKLD
SRGHUi QmR FXPSULU FRP VHXV FRPSURPLVVRV FRP IRUQHFHGRUHV H FRQWUDSDUWHV EDQFiULDV R TXH
SRGHUiLPSDFWDUVXDSHUVSHFWLYDGHFUpGLWRSHUDQWHWDLVLQVWLWXLo}HVDOpPGHWHULPSDFWRDGYHUVRHP
FRQWUDWRVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode não conseguir atender as cláusulas restritivas (covenants) de seus
contratos de empréstimos, bem como àquelas previstas em outros contratos relevantes da
Companhia.
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D GHWHUPLQDGRV covenants ILQDQFHLURV FRP EDVH QDV LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVGLYXOJDGDVWULPHVWUDOPHQWHEHPFRPRDRXWURVcovenantsUHOHYDQWHVFRQIRUPHGHVFULWRV
QRLWHP I VXELWHQV L H LY GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]
GH L  DWHQGHU DRV covenants HVWDEHOHFLGRV RX UHQHJRFLDGRV MXQWR jV VXDV FRQWUDSDUWHV HRX LL 
UHQHJRFLDURVcovenantsHVWDEHOHFLGRVFRPVXDVFRQWUDSDUWHVLVVRSRGHUiDFDUUHWDUGHQWUHRXWUDV
KLSyWHVHV D QDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGHWDLVFRQWUDWRV E QRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHFRQWUDWRV
H[LVWHQWHVLQFOXVLYHRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFUX]DGRH F QDOLPLWDomRGRDFHVVRGD&RPSDQKLD
D FHUWDV OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWR FRQIRUPH DSOLFiYHO R TXH SRGHUi DFDUUHWDU HP UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVDGYHUVRVSDUDD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVTXHSRVVXHP
FOiXVXODVUHVWULWLYDV covenants HRXDXWRUL]Do}HV waivers YLGHRLWHP I LY GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
As apólices de seguro contratadas pela Companhia podem não ser suficientes para cobrir
todos os riscos a que a Companhia se encontra exposta.
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQWUDWDPGLIHUHQWHVWLSRVGHDSyOLFHGHVHJXURVDOLQKDGDVFRPD
JHVWmRGHULVFRGRVVHXVQHJyFLRV
$DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD&61SRVVXLDSyOLFHVGHVHJXURVFRQWUDWDGDVSDUDFREHUWXUD
GHULVFRVRSHUDFLRQDLVUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHDGPLQLVWUDGRUHVHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOJHUDOTXH
FREUHPGHQWUHRXWUDVHPSUHVDVGRJUXSRD&RPSDQKLD
(VWDVEHPFRPRRXWUDVDSyOLFHVGHVHJXURFRQWUDWDGDVGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmR
FREULUWRGDVDVPRGDOLGDGHVGHULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVVRFLDGDVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHDLQGHQL]DomRHPFDVRGHVLQLVWURVUHODFLRQDGRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGH
VHULQVXILFLHQWHSDUDFREULURVHYHQWXDLVFXVWRVTXHD&RPSDQKLDYHQKDDDUFDUHPGHFRUUrQFLDGRV
VLQLVWURVRFRUULGRVRXPHVPRGHPRUDUSDUDVHUSDJDFDXVDQGRLPSDFWRILQDQFHLURQHJDWLYRVREUH
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD1HVWHVHQWLGRQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHDFREHUWXUDREWLGDFRPDV
DSyOLFHVGHVHJXURFRQWUDWDGDVVHUiVXILFLHQWHSDUDFREULUWRGRVRVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWi
H[SRVWD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHRXVXDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDSRGHPQmRREWHUVXFHVVRHPUHQRYDUVXDV
DSyOLFHV GH VHJXURV H[LVWHQWHV H FDVR VHMDP UHQRYDGDV QmR SRGHP JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUmR
UHQRYiODV QDV PHVPDV FRQGLo}HV FRQWUDWDGDV FRP WD[DV FRPHUFLDLV UD]RiYHLV RX HP WHUPRV
VDWLVIDWyULRVVHMDHPUHODomRDRVFXVWRVRXHPUHODomRjVFREHUWXUDV
3RU ILP R QmR SDJDPHQWR SHOD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 GH TXDOTXHU SDUFHOD GR SUrPLR GDV
DSyOLFHV TXHFREUHP D &RPSDQKLD SRGHUi DFDUUHWDU R FDQFHODPHQWR GD DSyOLFH QR FDVRGH QmR
SDJDPHQWRGDSULPHLUDSDUFHOD RXDUHGXomRSURSRUFLRQDOGDFREHUWXUDGRVHJXUR QRFDVRGHQmR
SDJDPHQWRGHTXDOTXHUGDVSDUFHODVVXEVHTXHQWHV FDVRHPTXHD&RPSDQKLDSHUGHULDRGLUHLWR
GHSOHLWHDULQGHQL]DomRQRVWHUPRVGDDSyOLFHFDQFHODGDRXWHULDRYDORULQGHQL]DWyULRUHGX]LGRQR
FDVRGHUHGXomRSURSRUFLRQDOGDDSyOLFH
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$RFRUUrQFLDGHXPRXPDLVGHVVHVHYHQWRVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVRVUHVXOWDGRV
HVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
A Companhia negocia parte de sua produção de minério de ferro com suas partes
relacionadas. Eventual não observância de condições comutativas, bem como a diminuição
do volume e/ou interrupção de tais vendas para partes relacionadas poderão afetar
negativamente os resultados da Companhia
$&RPSDQKLDQHJRFLDSDUWHGHVXDSURGXomRGHPLQpULRGHIHUURFRPVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVTXH
VmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHFRQWUDWDo}HVspot PHUFDGRGLVSRQtYHO HFRQWUDWRVGHPpGLRRXORQJR
SUD]RFRQIRUPHDSOLFiYHO1HVWHVHQWLGRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHDVYHQGDVGH
PLQpULRGHIHUURUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDSDUWHVUHODFLRQDGDVHPFRQMXQWRUHSUHVHQWDUDP
UHVSHFWLYDPHQWHHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
&DVRDVFRQWUDWDo}HVspot PHUFDGRGLVSRQtYHO HRXRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHPLQpULRGH
IHUUR FHOHEUDGRV HQWUH D &RPSDQKLD H VXDV SDUWHV UHODFLRQDGDV QmR REVHUYHP FRQGLo}HV
FRPXWDWLYDV RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV DGYHUVDPHQWH $GHPDLV FDVR
GHVFXPSULGDVDVUHJUDVDWLQHQWHVDSOLFiYHLVDWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDVRSHUDo}HVH
RV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD HQYROYLGRV SRGHUmR HVWDU VXMHLWRV D TXHVWLRQDPHQWRV H
SHQDOLGDGHVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRpFDSD]GHJDUDQWLUTXHQmRKDYHUiDGLPLQXLomRGRYROXPHHRX
LQWHUUXSomRGDVQHJRFLDo}HVGHPLQpULRGHIHUURFRPVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVDVTXDLVSRGHUmR
RSWDUSRUQHJRFLDUFRPVHXVFRQFRUUHQWHV&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHPDQWHUDVUHODo}HV
FRPHUFLDLVH[LVWHQWHVFRPVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVRXQmRGHVHQYROYDRXWUDVUHODo}HVFRPHUFLDLV
TXHVHMDPVXILFLHQWHVSDUDVXSULUDGHPDQGDUHTXHULGDSRUWDLVSDUWHVUHODFLRQDGDVRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH
A Companhia pode enfrentar situações de conflito de interesses nas operações com partes
relacionadas
$OpPGRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRVFRPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
PHQFLRQDGRVDFLPD YLGHRIDWRUGHULVFRA Companhia negocia parte de sua produção de minério
de ferro com suas partes relacionadas. Eventual não observância de condições comutativas, bem
como a diminuição do volume e/ou interrupção de tais vendas para partes relacionadas poderão
afetar negativamente os resultados da Companhia D&RPSDQKLDSRVVXLRXWURVFRQWUDWRVFRPVHXV
DFLRQLVWDV FRQWURODGDV FROLJDGDV RX VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 
HQYROYHQGRSRUH[HPSORSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHGHVHPEDUTXHGHJUDQpLVVyOLGRVSDUDDWHQGHU
jV LPSRUWDo}HV GH FDUYmR H FRTXH UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD 1DFLRQDO &61 
DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDFRPSDUWLOKDPHQWRGHFXVWRVDGPLQLVWUDWLYRVHRSHUDFLRQDLV
SUHVWDomR GH VHUYLoRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD PDUNHWLQJ H GHVHQYROYLPHQWR
QHJyFLRV &RQWUDWRV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV  GH IRUPD TXHSRGHUmR VXUJLU VLWXDo}HV HP TXH
RFRUUDPFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVQRUHODFLRQDPHQWRHQWUHD&RPSDQKLDHWDLV3DUWHV5HODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDQmRDGRWDSROtWLFDIRUPDOL]DGDSDUDRWUDWDPHQWRGHWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDVIRUPDOPHQWHDSURYDGDSHORVyUJmRVVRFLDLVRTXHSRGHFRPSURPHWHUDHILFiFLDGRV
FRQWUROHV LQWHUQRV H[LVWHQWHV $GLFLRQDOPHQWH QR UHODWyULR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH UHIHUHQWH DRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH  H  H QR SHUtRGR GH QRYH
PHVHV ILQGR HP GHVHWHPEURGH IRL LQGLFDGD rQIDVH HP UD]mR GD &RPSDQKLD PDQWHU
&RQWUDWRVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
&DVR RV &RQWUDWRV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV QmR REVHUYHP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV RV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV DGYHUVDPHQWH $GHPDLV FDVR GHVFXPSULGDV DV UHJUDV DWLQHQWHV
DSOLFiYHLV D WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV DV RSHUDo}HV H RV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD
HQYROYLGRVSRGHUmRHVWDUVXMHLWRVDTXHVWLRQDPHQWRVHSHQDOLGDGHVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV DFHUFD GDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV YLGH VHomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Algumas das atividades da Companhia se dão por meio de joint-ventures, controladas em
conjunto, consórcios e outras formas de cooperação, e os negócios da Companhia podem
ser afetados adversamente em caso de impasse ou de não cumprimento de obrigações por
qualquer das partes
$VSUHYLV}HVHSODQRVSDUDDVDWXDLVHQRYDVIRUPDVGHFRRSHUDomRSUHVVXS}HPTXHRVSDUFHLURV
GD&RPSDQKLDFXPSULUmRFRPVXDVREULJDo}HVGHSUHVWDUVHUYLoRVHIHWXDURVDSRUWHVGHFDSLWDO
DGTXLULUSURGXWRVHHPDOJXQVFDVRVGLVSRQLELOL]DUIXQFLRQiULRVRXILQDQFLDPHQWR$GLFLRQDOPHQWH
PXLWRVGRVSURMHWRVFRQWHPSODGRVSHODVjoint-venturesGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGHFRPSURPLVVRV
ILQDQFHLURV TXH FRQWrP FHUWRV SUpUHTXLVLWRV SDUD FDGD GHVHPEROVR 6H KRXYHU LPSDVVHV HRX
DOJXPD GDV SDUWHV QmR UHVSHLWDU VXDV REULJDo}HV RX QmR FXPSULU FRP WRGRV RV SUpUHTXLVLWRV
H[LJLGRV SHORV FRPSURPLVVRV GH ILQDQFLDPHQWR RX RXWURV DFRUGRV VRFLHWiULRV D joint-venture RX
RXWURSURMHWRD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHRSHUDUGHDFRUGRFRPVHXVSODQRVGHQHJyFLRV
RXSRGHUiWHUTXHDXPHQWDURQtYHOGHVHXVLQYHVWLPHQWRVDILPGHLPSOHPHQWDUHVVHVSODQRV
4XDOTXHUXPGHVVHVHYHQWRVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD
Os processos de governança e compliance da Companhia podem falhar ou não ser suficientes
para evitar violações de leis de combate à corrupção e fraudes e práticas irregulares por parte
de seus administradores, colaboradores e terceiros, o que pode gerar a aplicação de
penalidades, bem como danos à reputação, operações, condição financeira e resultados
operacionais e cotação de mercado das ações da Companhia.
$VSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRGD&RPSDQKLDSRGHP
QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD DVVHJXUDU TXH WRGRV RV PHPEURV GD VXD DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV
UHSUHVHQWDQWHVRXRXWURVWHUFHLURVDJLQGRHPVHXQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRDWXHPVHPSUHHP
HVWULWR FXPSULPHQWR jV SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD OHLV H UHJXODPHQWRV QDFLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLVDHODDSOLFiYHLVYROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRVHQGRH[HPSORVGHVVDV
QRUPDVD/HL /HL$QWLFRUUXSomR R'HFUHWR/HLQ &yGLJR3HQDO D/HL
Q /HLGH&ULPHV&RQWUDD2UGHP7ULEXWiULD D/HLQ /HLGH,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD D/HLQ /HLGH/LFLWDo}HV D/HLQ /HLGH3UHYHQomRj
/DYDJHPGH'LQKHLUR R'HFUHWRQ 'HFUHWR5HJXODPHQWDGRUGD/HL$QWLFRUUXSomR 
DVVLPFRPRRXWUDVQRUPDVHVWUDQJHLUDVDSOLFiYHLVFRPRo Foreign Corrupt Practices Act )&3$ 
GRV(VWDGRV8QLGRVHRUK Bribery Act 8.%$ GR5HLQR8QLGRHQWUHRXWUDVQRUPDVUHODFLRQDGDV
DSOLFiYHLV
$/HL$QWLFRUUXSomRLPS}HUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDjVHPSUHVDVQRkPELWRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYR
SRU DWRV GH FRUUXSomR H IUDXGH j OLFLWDomR SUDWLFDGRV SRU VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV H
WHUFHLURVTXHDWXHPHPVHXQRPHLQWHUHVVHHRXEHQHItFLR'HDFRUGRFRPD/HL$QWLFRUUXSomRDV
SHVVRDV MXUtGLFDV FRQVLGHUDGDV FXOSDGDV SRU DWRV GH FRUUXSomR HVWmR VXMHLWDV GHQWUH RXWUDV
SHQDOLGDGHVDPXOWDVQRYDORUGHDWpGRIDWXUDPHQWREUXWRGRH[HUFtFLRDQWHULRU
$LQGD D &RPSDQKLD SRGH YLU D VHU VROLGDULDPHQWH UHVSRQVDELOL]DGD SHOR SDJDPHQWR GH PXOWD H
UHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVjOHJLVODomRHjUHJXODPHQWDomR
DQWLFRUUXSomRSRUVHXVFRQWURODGRUHVRXVRFLHGDGHVFROLJDGDVRVTXDLVQHVVHFDVRSRGHULDPDIHWDU
PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D VXD UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVRXDFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVGHIRUPDQHJDWLYD
$OpP GD PXOWD SHFXQLiULD D /HL $QWLFRUUXSomR SUHYr WDPEpP L  D SXEOLFDomR H[WUDRUGLQiULD GD
GHFLVmRFRQGHQDWyULD LL DSHUGDGHEHQHItFLRVLOLFLWDPHQWHREWLGRVLQFOXLQGROLFHQoDVRSHUDFLRQDLV
LLL SURLELomRGHUHFHEHULQFHQWLYRVVXEVtGLRVVXEYHQo}HVGRDo}HVRXHPSUpVWLPRVGHyUJmRVRX
HQWLGDGHV S~EOLFDV H GH LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV S~EOLFDV RX FRQWURODGDV SHOR SRGHU S~EOLFR LY 
VXVSHQVmRRXLQWHUGLomRSDUFLDOGHVXDVDWLYLGDGHVH Y HGLVVROXomRFRPSXOVyULDGDSHVVRDMXUtGLFD
4XDOTXHUXPDGHVVDVVDQo}HVVHDSOLFDGDVLVRODGDPHQWHRXHPFRQMXQWRSRGHPJHUDUGDQRVj
VXDUHSXWDomRRSHUDo}HVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRWDomRGHPHUFDGRGDV
Do}HVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHULDDIHWiODVXEVWDQFLDOHDGYHUVDPHQWH
1R kPELWR GD OHJLVODomR GH FRPEDWH j FRUUXSomR JRYHUQDPHQWDO D &RPSDQKLD VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV HVWmR DLQGD VXMHLWRV jV SHQDOLGDGHV FULPLQDLV FtYHLV H
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DGPLQLVWUDWLYDVFRPRDTXHODVSUHYLVWDVPDVVHPVHOLPLWDUQD/HL$QWLFRUUXSomRQR&yGLJR3HQDO
QD /HL GH &ULPHV &RQWUD D 2UGHP 7ULEXWiULD QD /HL GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD QD /HL GH
/LFLWDo}HV QD /HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR QR 'HFUHWR 5HJXODPHQWDGRU GD /HL
$QWLFRUUXSomRQR'HFUHWRQQR'HFUHWRQQR'HFUHWRQQR
'HFUHWRQQDVSRUWDULDVHLQVWUXo}HVQRUPDWLYDVH[SHGLGDVSHOD&RQWURODGRULD*HUDOGD
8QLmRDVVLPFRPRRXWUDVQRUPDVUHODFLRQDGDVj&RQYHQomRVREUH R&RPEDWHGD&RUUXSomRGH
)XQFLRQiULRV 3~EOLFRV (VWUDQJHLURV HP 7UDQVDo}HV &RPHUFLDLV ,QWHUQDFLRQDLV GD 2&'( FRPR R
)&3$GRV(VWDGRV8QLGRVHR8.%$GR5HLQR8QLGRHQWUHRXWUDVQRUPDVUHODFLRQDGDVDSOLFiYHLV
$&RPSDQKLDHVWiSRUWDQWRH[SRVWDDRULVFRGHTXHFRQGXWDVLPSUySULDVSRVVDPRFRUUHUH[SRQGR
D &RPSDQKLD DVVLP j UHVSRQVDELOLGDGH SRWHQFLDO H DRV FXVWRV DVVRFLDGRV j LQYHVWLJDomR H DR
PRQLWRUDPHQWRGHPiVFRQGXWDV2VFRQWUROHVLQWHUQRVHSURFHGLPHQWRVGHcomplianceH[LVWHQWHV
QD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD SUHYHQLU HYLWDU H GHWHFWDU WRGDV DV FRQGXWDV
LQGHYLGDVIUDXGHVRXYLRODo}HVGDVOHLVDSOLFiYHLVVXMHLWDQGRD&RPSDQKLDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVH
HPSUHJDGRV D VDQo}HV FULPLQDLV FtYHLV H DGPLQLVWUDWLYDV EHP FRPR PHGLGDV GH UHSDUDomR
SRGHQGROHYDULQFOXVLYHjSURLELomRGD&RPSDQKLDGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$GLFLRQDOPHQWH RV SURFHVVRV GH JRYHUQDQoD H compliance GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHV SDUD LGHQWLILFDU RX HYLWDU L  YLRODo}HV jV QRUPDV LQGLFDGDV DFLPD RX RXWUDV QRUPDV
FRUUHODWDV DSOLFiYHLV LL  FRQGXWDV LOtFLWDV RX LPSUySULDV SRU PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR SRU
FRODERUDGRUHV RX SRU WHUFHLURV DWXDQGR HP VHX LQWHUHVVH RX EHQHItFLR H[FOXVLYR RX QmR LLL 
RFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVQmRFRQGL]HQWHVFRPSULQFtSLRVpWLFRVGD&RPSDQKLDTXHSRVVDP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRDVRSHUDo}HVDFRQGLomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HDFRWDomRGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
A Companhia poderá falhar na manutenção de controles internos efetivos, o que poderá
impedi-la de reportar de forma oportuna e adequada seus resultados financeiros.
2V FRQWUROHVLQWHUQRV GD&RPSDQKLD VREUHUHODWyULRV ILQDQFHLURVSRGHP QmR SUHYHQLU RX GHWHFWDU
HUURV GH IRUPD RSRUWXQD GHYLGR D OLPLWDo}HV UHIHUHQWHV DR SURFHVVR LQFOXLQGR HUUR KXPDQR QmR
REVHUYkQFLD RX VXEVWLWXLomR GH FRQWUROHV RX Do}HV GHOLEHUDGDV GH IUDXGH 4XDOTXHU IDOKD GD
&RPSDQKLD HP PDQWHU FRQWUROHV LQWHUQRV DGHTXDGRV LQFOXLQGR D IDOKD QD LPSOHPHQWDomR GH
PHOKRULDV QHVWHV FRQWUROHV RX QD LPSOHPHQWDomR GH QRYRV FRQWUROHV DFDUUHWDUi IDOKD GR
FXPSULPHQWR GH VXDV REULJDo}HV GH UHSRUWH ILQDQFHLUR 'HVGH RXWXEUR GH  D HVWUXWXUD GH
FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGDGLUHWRULDILQDQFHLUDHDQWHULRUPHQWHHUD
XWLOL]DGDH[FOXVLYDPHQWHDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD&61
$UHFHQWHHSDUFLDOVHJUHJDomRHLQGHSHQGrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVWiHPIDVH
GHLPSOHPHQWDomRHSRGHVHULQVXILFLHQWHSDUDGHWHFWDUIDOKDVDRSURJUDPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVH
UHSUHVHQWDUGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRPRQLWRUDPHQWRGRVFRQWUROHVGD&RPSDQKLD
6HRVFRQWUROHVLQWHUQRVYLJHQWHVHDVHUHPLPSOHPHQWDGRVQmRRSHUDUHPGHIRUPDHILFLHQWHRXVH
D &RPSDQKLD QmR IRU EHPVXFHGLGD QD LPSOHPHQWDomR RX PDQXWHQomR GHVVHV FRQWUROHV DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUGLYXOJDGDVIRUDGRSUD]RRXFRPLPSUHFLV}HV
R TXH SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD 3DUD LQIRUPDo}HV GHWDOKDGDV
VREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDYLGHDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
As estruturas organizacionais da Companhia para gerenciamento dos riscos e controles
internos foram constituídas recentemente em razão da abertura de capital e podem ser
insuficientes para proteger dos riscos a que a Companhia está sujeita e verificar a efetividade
das práticas adotadas
$ &RPSDQKLD VHJXH SUiWLFDV H QRUPDV HVWLSXODGDV SHOD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 H TXH VmR
DSOLFiYHLV D WRGDV DV VRFLHGDGHV DILOLDGDV 6RPHQWH HP RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD DGRWRX
HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOSDUFLDOPHQWHLQGHSHQGHQWHSDUDDYDOLDUULVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDUVXDV
DWLYLGDGHV SRU PHLR GD TXDO RV FRQWUROHV LQWHUQRV VmR DYDOLDGRV H UHSRUWDGRV DR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H j VXD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD $ UHFHQWH HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO p
UHVSRQViYHOSRUDVVHJXUDUDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVHSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDHODERUDomR
GHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLVHFRUUHomRGHLPSHUIHLo}HV
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6H DV HVWUXWXUDV LQWHUQDV YLJHQWHV GD &RPSDQKLD QmR RSHUDUHP GH IRUPD DGHTXDGD RX VH D
&RPSDQKLDQmRIRUEHPVXFHGLGDQDVXDHIHWLYDLPSOHPHQWDomRHLQGHSHQGrQFLDHVVHVULVFRVD
TXH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD SRGHP LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HV GHWDOKDGDV VREUH D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GD &RPSDQKLD YLGH D VHomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, procedimentos
de investigação ou inquéritos policiais envolvendo a Companhia, acionistas e
administradores podem causar efeitos adversos em seus negócios, condição financeira e
resultados operacionais, bem como em sua imagem ou reputação.
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDHFHUWRVDGPLQLVWUDGRUHVVmRSDUWHRXSRGHUmR
QRIXWXURVHUSDUWHHPLQYHVWLJDo}HVLQTXpULWRVSURFHVVRVHUHFODPDo}HVMXGLFLDLVDUELWUDLVHRX
DGPLQLVWUDWLYRV VHMD HP PDWpULD FtYHO WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD GH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD LQFOXLQGR DV QRUPDV H[SHGLGDV SHOD &90  FRQFRUUHQFLDO
DPELHQWDO FULPLQDO HOHLWRUDO GHQWUH RXWUDV $OpP GLVVR RV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLD SRGHP HVWDU VXMHLWRV D LQYHVWLJDo}HV FULPLQDLV H SURFHVVRV FULPLQDLV UHODFLRQDGRV D
DOHJDo}HVGHYLRODomRGHOHLVDPELHQWDLVHOHLWRUDLVWUDEDOKLVWDVRXILVFDLVHD&RPSDQKLDRXVXDV
FRQWURODGDV SRGHP HVWDU VXMHLWDV D LQYHVWLJDo}HV FULPLQDLV H SURFHVVRV FULPLQDLV UHODFLRQDGRV D
DOHJDo}HVGHYLRODomRGDVOHLVDPELHQWDLV$GHIHVDGHVWHVSURFHGLPHQWRVOHJDLVSRGHVHUFXVWRVD
HFRQVXPLUWHPSR
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVWHVSURFHVVRVRXLQYHVWLJDo}HVHRXGHQRYRV
SURFHVVRVRXQRYDVLQYHVWLJDo}HVWHUmRGHVIHFKRVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDjDFLRQLVWDFRQWURODGRUD
RXDRVPHPEURVGHVXDDGPLQLVWUDomR1RFDVRGHSURFHGLPHQWRVGHTXHpSDUWHD&RPSDQKLDQmR
SRGH JDUDQWLU D GLPHQVmR GRV LPSDFWRV TXH RV UHVXOWDGRV SRGHP FDXVDU VREUH VHXV QHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDHRXUHSXWDomREHPFRPRTXHPDQWpPRXPDQWHUiSURYLVLRQDPHQWRQRWRGR
RXHPSDUWHVXILFLHQWHSDUDWRGRVRVSDVVLYRVHYHQWXDOPHQWHGHFRUUHQWHVGHVWHVSURFHVVRV
3RUH[HPSORHPGHGH]HPEURGHGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHD
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO 5)% LQVWDXURXR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQR
3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q  H R 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q
UHVSHFWLYDPHQWH HP UD]mRGH VXSRVWDV LUUHJXODULGDGHV QDFRPSHQVDomR
GHFUpGLWRVGHFRUUHQWHVGDDPRUWL]DomRGHGHVSHVDVGHiJLRSURYHQLHQWHVGDLQFRUSRUDomRGD%LJ
-XPS(QHUJ\3DUWLFLSDo}HV6$SHODVRFLHGDGH1DFLRQDO0LQpULRV6$ 1$0,6$ SRVWHULRUPHQWH
LQFRUSRUDGD SHOD &RPSDQKLD FXMRV YDORUHV HQYROYLGRV WRWDOL]DUDP HP  GH VHWHPEUR GH 
5 5 H 5 UHVSHFWLYDPHQWH $ &RPSDQKLD
SRGHUi WHU TXH DUFDU FRP YDORUHV VXEVWDQFLDLV HP FDVR GH UHVXOWDGRV GHVIDYRUiYHLV QHVVHV
SURFHVVRVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
$&RPSDQKLDPDQWpPSURYLV}HVGH5PLOGRVTXDLV5PLOHPGHSyVLWRVMXGLFLDLV
DR SDVVR TXH RV SURFHVVRV FODVVLILFDGRV FRPR GH SHUGD SRVVtYHO HP  GH VHWHPEUR GH 
WRWDOL]DYDP5PLORTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVLWXDomRILQDQFHLUDHPFDVRGH
LQFRQVLVWrQFLD QD FODVVLILFDomR GH SUREDELOLGDGH GH SHUGD GHYLGR j FRPSOH[LGDGH H
GLVFULFLRQDULHGDGHHQYROYLGRVQDDYDOLDomRPHQVXUDomRHGHILQLomRGRPRPHQWRGHUHFRQKHFLPHQWR
H GLYXOJDo}HV GDV GHPDQGDV MXGLFLDV HQWUH DV YiULDV HVIHUDV GH GLVFXVVmR HP TXH WUDPLWDP
5HVVDOWDVHTXHRVHIHLWRVDGYHUVRVTXHHVVHVOLWtJLRVSRGHPWHUVREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
IRUDPHOHQFDGRVLQFOXVLYHFRPRSULQFLSDODVVXQWRGHDXGLWRULDSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
$GLFLRQDOPHQWHHPDOJXQVGHVVHVSURFHVVRVHUHFODPDo}HVQRVTXDLVDSRVVLELOLGDGHGHSHUGD
HVWiDYDOLDGDFRPRSRVVtYHOD&RPSDQKLDQmRHIHWXRXTXDOTXHUSURYLVmRHPVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GHVWDFDQGR RV YDORUHV HP VXDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 'HVWDFDVH TXH HP UHODomR DRV
SURFHVVRVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVGHDFRUGRFRPRFULWpULRGHUHOHYkQFLDDGRWDGRSHOD&RPSDQKLD
GHVFULWRVQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDKiYDORUSURYLVLRQDGRHPXPSURFHVVRQR
PRQWDQWHGH5 SDUFHODFODVVLILFDGDFRPRSHUGDSURYiYHO 
1mRKiFRPRJDUDQWLUTXHWDLVSURFHVVRVVHUmRMXOJDGRVIDYRUDYHOPHQWHj&RPSDQKLDHRXjVVXDV
FRQWURODGDVRXDLQGDTXHRVYDORUHVSURYLVLRQDGRVVHUmRVXILFLHQWHVSDUDDFREHUWXUDGRVYDORUHV
GHFRUUHQWHVGHHYHQWXDLVFRQGHQDo}HV7DPEpPQmRKiFRPRJDUDQWLUTXHRVUHFXUVRVILQDQFHLURV
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H RXWURV EHQV GD &RPSDQKLD QmR VHUmR SHQKRUDGRV EORTXHDGRV RX GH TXDOTXHU RXWUD IRUPD
WRUQDGRVLQGLVSRQtYHLVHPUD]mRGHGHFLV}HVGHVIDYRUiYHLVHPSURFHVVRV'HFLV}HVFRQWUiULDVDRV
LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV TXH HYHQWXDOPHQWH HQYROYDP YDORUHV
VXEVWDQFLDLV TXH DIHWHP D LPDJHP GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV RX LPSHoDP D
UHDOL]DomRGRVVHXVQHJyFLRVFRQIRUPHLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHUmRFDXVDUXPHIHLWRUHOHYDQWH
DGYHUVRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRV
VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 0DLV LQIRUPDo}HV VREUH SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV
UHOHYDQWHVSRGHPVHUREWLGDVQRVLWHQVHVHJXLQWHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHTXDOTXHUSHVVRDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDHOD
OLJDGD VHMDP DFLRQLVWDV HPSUHJDGRV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV VXEFRQWUDWDGRV RX RXWURV FRODERUDGRUHV QmR VHMDP HQYROYLGRV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV SURFHGLPHQWRV GH LQYHVWLJDomR RX LQTXpULWRV SROLFLDLV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVHQYROYHQGRRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
YLGHR,WHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHLPSOHPHQWDUDTXLVLo}HVSURSRVWDVRXLQWHJUDUHPSUHVDV
HQHJyFLRVDGTXLULGRVDRVQHJyFLRVMiH[LVWHQWHV
$ &RPSDQKLD DYDOLD FRP IUHTXrQFLD RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLomR TXH VH HQTXDGUHP
HVWUDWHJLFDPHQWH HP VHXV REMHWLYRV GH QHJyFLRV &DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH FRQFOXLU
DTXLVLo}HVLQWHJUDUFRPr[LWRTXDOTXHUDTXLVLomRDRVQHJyFLRV MiH[LVWHQWHVRXGHVHQYROYHUWDLV
QHJyFLRV D ILP GH DXPHQWDU VXDV UHFHLWDV H UHGX]LU VHXV FXVWRV RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV$TXLVLo}HVWDPEpPH[S}HPD&RPSDQKLDDRULVFR
UHODWLYR j UHVSRQVDELOLGDGH VXFHVVyULD GD HPSUHVD DGTXLULGD $XGLWRULDV OHJDLV due diligences 
UHDOL]DGDV HP FRQH[mR FRP D DTXLVLomR EHP FRPR JDUDQWLDVFRQWUDWXDLV RX LQGHQL]Do}HV TXHD
&RPSDQKLD YHQKD D UHFHEHU SRGHP QmR VHU VXILFLHQWHV SDUD SURWHJrOD RX FRPSHQViOD SRU
HYHQWXDLVREULJDo}HVTXHWHQKDTXHDUFDUHPUD]mRGDDTXLVLomR8PDUHVSRQVDELOLGDGHPDWHULDO
DVVRFLDGDDXPDDTXLVLomRFRPRDTXHODVUHODFLRQDGDVDTXHVW}HVWUDEDOKLVWDVHDPELHQWDLVSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVEHPFRPRUHGX]LURV
EHQHItFLRVGHXPDDTXLVLomR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRGH LQFRUUHU HP SHUGD GR YDORU GRV DWLYRV UHODFLRQDGRV D HVVDV
DTXLVLo}HVRTXHSRGHUHGX]LUVXDOXFUDWLYLGDGH$VRSHUDo}HVGHDTXLVLomRGD&RPSDQKLDSRGHP
DSUHVHQWDU ULVFRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV H RSHUDFLRQDLV LQFOXLQGR D SHUGD GH IRFR SRU SDUWH GD
DGPLQLVWUDomR QR QHJyFLR SULQFLSDO GD HPSUHVD GLILFXOGDGHV QD LQWHJUDomR RX VHJUHJDomR GH
VLVWHPDV GH SHVVRDO ILQDQFHLUR RX RXWURV VLVWHPDV LQFDSDFLGDGH GH DOFDQoDU RV EHQHItFLRV
RSHUDFLRQDLVDQWHFLSDGRVQDpSRFDGDRSHUDomRHIHLWRVDGYHUVRVQRUHODFLRQDPHQWRH[LVWHQWHFRP
IRUQHFHGRUHVHFOLHQWHVHVWLPDWLYDVLPSUHFLVDVGRYDORUGHPHUFDGRDXIHULGDVQDFRQWDELOL]DomRSDUD
DDTXLVLomRHRXDPRUWL]DomRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVTXHSRGHULDPUHGX]LURVOXFURVIXWXURVGLYXOJDGRV
SHUGDV SRWHQFLDLV GH FOLHQWHV RX IXQFLRQiULRVFKDYH GDV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV EHP FRPR
LQGHQL]Do}HVHSRWHQFLDLVGLVSXWDVHQWUHRVFRPSUDGRUHVHYHQGHGRUHV
)LQDOPHQWHDVDTXLVLo}HVSURSRVWDVSRGHPWDPEpPVHUREMHWRGHUHYLVmRSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHV
GHFRQFRUUrQFLDGRVSDtVHVHQYROYLGRVQDWUDQVDomRDVTXDLVSRGHPDSURYDUWDOWUDQVDomRDSURYi
ODFRPUHVWULo}HVLQFOXLQGRDYHQGDGHFHUWRVDWLYRVRXUHMHLWiOD4XDOTXHUXPGHVVHVHYHQWRVRX
GHFLV}HVUHJXODWyULDVDGYHUVDVSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRDVYHQGDVGRVSURGXWRV
FRQGLomRILQDQFHLUDHRXRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e poderá ser afetada adversamente pelo investimento na adoção de medidas para
adequação à nova legislação, bem como aplicação de multas e outros tipos de VDQo}HV
(P  IRL VDQFLRQDGD D /*3' FRQIRUPH DOWHUDGD SHOD /HL Q H SHOD /HL
QUHJXODQGRDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVGHIRUPDJHUDO
H QmR PDLV HVSDUVD H VHWRULDO FRPR DWp HQWmR R GLUHLWR j SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV HUD
UHJXODGRQR%UDVLO(PGHVHWHPEURGHD/*3'HQWURXHPYLJRUFRPH[FHomRGRVDUWLJRV
HGD/*3'TXHWUDWDPGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHHQWUDUmRHPYLJRUSRVWHULRUPHQWH
DSDUWLUGHGHDJRVWRGHQDIRUPDGD/HLQ
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&ULDQGRXPPLFURVVLVWHPDGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDD/*3'HVWDEHOHFH
XP QRYR PDUFR OHJDO D VHU REVHUYDGR QDV RSHUDo}HV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV DOWHUD
GHWHUPLQDGDVGLVSRVLo}HVGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHSUHYrGHQWUHRXWUDVSURYLGrQFLDVRVGLUHLWRV
GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV KLSyWHVHV HP TXH R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV p SHUPLWLGR
EDVHV OHJDLV  REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR
YD]DPHQWRVGHGDGRVSHVVRDLVHDWUDQVIHUrQFLDGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRSUHYrVDQo}HVSDUD
RGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HV
$LQGD D /*3' FULRX D $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV $13'  UHVSRQViYHO SRU
HODERUDUGLUHWUL]HVHDSOLFDUDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGD/*3'TXH
DWpDSUHVHQWHGDWDHQFRQWUDVHLQDWLYD1RGLDGHDJRVWRGHRH[HFXWLYRIHGHUDOHGLWRXR
'HFUHWRQDSURYDQGRDHVWUXWXUDUHJLPHQWDOHRTXDGURGHPRQVWUDWLYRGRVFDUJRVHP
FRPLVVmRHGDVIXQo}HVGHFRQILDQoDGD$1'32'HFUHWRHQWUDUiHPYLJRUQDGDWDGHSXEOLFDomR
GDQRPHDomRGRGLUHWRUSUHVLGHQWHGD$13'QR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR
$&RPSDQKLDFROHWDXWLOL]DSURFHVVDDUPD]HQDHJHUHQFLDGDGRVSHVVRDLVGHVHXVHPSUHJDGRV
IRUQHFHGRUHVHRXWURVWHUFHLURVQRFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRV7DLVGDGRVSHVVRDLVSRGHPVHU
SURFHVVDGRVHPGHVDFRUGRFRPDOHJLVODomRHHVWmRVXMHLWRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHPHVSHFLDO
LQYDVmRYLRODomREORTXHLRVHTXHVWURRXYD]DPHQWRV$&RPSDQKLDGHYHWDPEpPSURYLGHQFLDUXP
DPELHQWHVHJXURSDUDRVWLWXODUHVGHGDGRV2LQYHVWLPHQWRSDUDPDQXWHQomRGDVFRQGLo}HVWpFQLFDV
H DGPLQLVWUDWLYDV SDUD D VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV QD &RPSDQKLD
WDPEpPVHUiQHFHVViULRLQFOXVLYHSDUDDVXVWHQWDomRGHVXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
GHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV$LQGDFRQIRUPHD/*3'D&RPSDQKLDWHPRGHYHUOHJDOGHPDQWHU
XPFDQDOGHFRPXQLFDomRFRPRVWLWXODUHVGRVGDGRVSHVVRDLVVREUHRVTXDLVUHDOL]DWUDWDPHQWR
LQFOXVLYHVHXVFOLHQWHVH3DUFHLURV&RPHUFLDLV
$/*3'WDPEpPHVWDEHOHFHTXHDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVGHYHPVHUIRUQHFLGDVDRVWLWXODUHVGH
GDGRVLQFOXVLYHSRUPHLRGHDYLVRVGHSULYDFLGDGH L ILQDOLGDGH V HVSHFtILFD V GRWUDWDPHQWR LL 
PHLRV H GXUDomR GR WUDWDPHQWR LLL  LGHQWLILFDomR GR UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR GH GDGRV LY 
LQIRUPDo}HV GH FRQWDWR GR UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR GH GDGRV Y  LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GR
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVFRPWHUFHLURVHDILQDOLGDGH YL GHVFULomRGDUHVSRQVDELOLGDGH
HGDUHVSRQVDELOLGDGHGRVDJHQWHVGHWUDWDPHQWRHQYROYLGRV
&RPRH[SORUDGRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUMXGLFLDOPHQWHGHPDQGDGDDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HV
DRVXVXiULRVSUHMXGLFDGRVSRUYLRODo}HVGRVVHXVGLUHLWRVFRPRWLWXODUHVGHGDGRVWDLVFRPRVHXV
GLUHLWRVDWUDQVSDUrQFLDQRVHQWLGRGHREWHULQIRUPDo}HVVREUHRWUDWDPHQWRGHVHXVGDGRVSHVVRDLV
HGHPDLVGLUHLWRVSUHYLVWRVQD/*3'
1RWDVHTXHHPFDVRGHLQVXILFLrQFLDQDSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHRWUDWDPHQWRFRQIRUPHDV
H[LJrQFLDV GD /*3' D &RPSDQKLD WDPEpP SRGHUi VRIUHU VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SRU yUJmRV H
HQWLGDGHVGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVGHIHVDGRFRQVXPLGRUHGHIHVDGRLQWHUHVVHS~EOLFR
$LQGD TXH DV VDQo}HV SUHYLVWDV QD /*3' HQWUHP HP YLJRU HP  GH DJRVWR GH  R
GHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGH
Do}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HV
EDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRV
DLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHPFDVRGH
YLRODomRGHVXDVGLVSRVLo}HVQRWDGDPHQWHDVUHJUDVGHVHJXUDQoDGRDUPD]HQDPHQWRRQOLQHGD
LQIRUPDomRXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'H
GDHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'HVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHP
HPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
(PDJRVWRGHFRPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVGD/*3'FDVRD&RPSDQKLDQmRHVWHMD
HPFRQIRUPLGDGHFRPD/*3'D&RPSDQKLDSRGHUiHVWDUVXMHLWDjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRX
FXPXODWLYD GH L DGYHUWrQFLD FRP LQGLFDomR GH SUD]R SDUD DGRomR GH PHGLGDV FRUUHWLYDV
LL REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH LLL VXVSHQVmR SDUFLDO GR IXQFLRQDPHQWR GR EDQFR GH
GDGRV D TXH VH UHIHUH D LQIUDomR SHOR SHUtRGR Pi[LPR GH  VHLV  PHVHV SURUURJiYHO SRU LJXDO
SHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD
LY VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomR
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SHOR SHUtRGR Pi[LPR GH  VHLV  PHVHV SURUURJiYHO SRU LJXDO SHUtRGR HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD
Y EORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLV YL SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLR
GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV D WUDWDPHQWR GH GDGRV H YLL PXOWD GH DWp  GRLV SRU FHQWR  GR
IDWXUDPHQWR GD HPSUHVD JUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV
WULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR$OpP
GLVVRD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRV
FDXVDGRVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOLQFOXVLYHUHODFLRQDGRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDH
RXWURVHYHQWRVGHIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDSRGHUmRDFDUUHWDU
PXOWDVHOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGRHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVH
HDWpDVXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHVLPSOLFDQGRFXVWRVTXHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRHLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDURYDORUGDV
VXDVDo}HV
Litígios trabalhistas ocorridos no passado interromperam as operações da Companhia e
podem voltar a acontecer
8P Q~PHUR VLJQLILFDWLYR GH HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD H DOJXQV HPSUHJDGRV GH SUHVWDGRUDV GH
VHUYLoRVj&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHUHVJXDUGDGRVSRUFRQYHQo}HV
H DFRUGRV FROHWLYRV GH WUDEDOKR TXH HVWmR VXMHLWRV D UHQHJRFLDo}HV SHULyGLFDV *UHYHV H RXWUDV
LQWHUUXSo}HVWUDEDOKLVWDVHPTXDLVTXHUGDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDRXLQWHUUXSo}HVWUDEDOKLVWDV
HQYROYHQGRWHUFHLURVTXHIRUQHFHPEHQVRXVHUYLoRVj&RPSDQKLDDIHWDUDPQRSDVVDGRHSRGHP
YROWDUDDIHWDUGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRSUD]RSDUDD
FRQFOXVmRHRFXVWRGHVHXVSURMHWRV
A Companhia pode ser responsável por obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
prestadores de serviços.
'H DFRUGR FRP DV OHLV EUDVLOHLUDV VH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV QmR FXPSULUHP VXDV
REULJDo}HV QRV WHUPRV GDV OHLV WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV D &RPSDQKLD SRGH VHU
UHVSRQVDELOL]DGDSRUWDOGHVFXPSULPHQWRUHVXOWDQGRHPPXOWDVHRXWUDVSHQDOLGDGHVTXHSRGHP
DIHWDUD&RPSDQKLDPDWHULDOHDGYHUVDPHQWH$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRU
DFLGHQWHVGHQWURGHVXDVLQVWDODo}HVGHIXQFLRQiULRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
DVXDUHSXWDomRHVHXVQHJyFLRV
E

5HODFLRQDGRVDRFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROHGRHPLVVRU

Os interesses da acionista controladora da Companhia podem ser conflitantes com os
interesses da Companhia e de seus demais investidores.
$ &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD 1DFLRQDO &61  DFLRQLVWD FRQWURODGRUD GD &RPSDQKLD WHP SRGHUHV
SDUD GHQWUH RXWUDV PDWpULDV HOHJHU D PDLRULD GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
GHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHGHOLEHUDo}HVTXHH[LMDPDSURYDomRGHDFLRQLVWDVREVHUYDGRRGLVSRVWR
QR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD SDUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD $DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD
SRGHUiWHULQWHUHVVHHPUHDOL]DURSHUDo}HVGHLPSRUWkQFLDHFRQ{PLFDILQDQFHLUDRXRSHUDFLRQDOTXH
SRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRUHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULDHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHQGRLQFOXVLYHUHVXOWDUHPOLWtJLRVHQWUHD&61
H RV GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HRX FDXVDU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHRXUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD2VLQWHUHVVHVGD&61SRGHPGLIHULU
HFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHVGRVDWXDLVHIXWXURVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGD&RPSDQKLDDFHUFDGH
UHIHULGDVPDWpULDV
$ &61 WDPEpP SRGHUi DGRWDU GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV TXH DWXHP QR PHOKRU LQWHUHVVH GH VHXV
QHJyFLRVFRPRXPWRGRLQFOXLQGRD&RPSDQKLD$VVXDVGHFLV}HVQRTXHGL]UHVSHLWRj&RPSDQKLD
HDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUFRQGX]LGDVGHIRUPDDIDYRUHFHUSULPRUGLDOPHQWHD&61
HSRUFRQVHJXLQWHRVSUySULRVDFLRQLVWDVGD&61RTXHSRGHQmRFRLQFLGLUFRPRVLQWHUHVVHVGRV
DWXDLVHIXWXURVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHVROYHU
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XPSRWHQFLDOFRQIOLWRQHVVHVHQWLGRHPHVPRTXHRIDoDDVROXomRSRGHVHUPHQRVIDYRUiYHOD
&RPSDQKLD GR TXH DTXHOD TXH VH FRQVHJXLULD SRU PHLR GH XPD RSHUDomR FRP XPD SDUWH QmR
UHODFLRQDGDRTXHSRGHUiWHULPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHD&61GHVHQYROYHDWLYLGDGHVQRVHWRUGHPLQHUDomRFRPRSRUH[HPSORDODYUDGH
PLQpULRGHIHUURSURYHQLHQWHGDPLQDGH)HUQDQGLQKRORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH,WDELULWR(VWDGRGH
0LQDV *HUDLV $ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH QmR VRIUHUi FRQFRUUrQFLD GH VHX DFLRQLVWD
FRQWURODGRU QD HYHQWXDOLGDGH GR VXUJLPHQWR GH QRYDV RSRUWXQLGDGHV FRPHUFLDLV UHODFLRQDGDV jV
DWLYLGDGHV GH PLQHUDomR 2 DSURYHLWDPHQWR GH RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV UHODFLRQDGDV jV
DWLYLGDGHVGHPLQHUDomRSRGHJHUDUVLWXDo}HVGHFRQIOLWRHQWUHRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHX
DFLRQLVWDFRQWURODGRURTXHSRGHUiWHULPSDFWRDGYHUVRQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Os interesses dos acionistas controladores indiretos da Companhia podem ser conflitantes
com os interesses da Companhia e de seus demais investidores.
2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVLQGLUHWRVSRGHUmRWHULQWHUHVVHHPUHDOL]DURSHUDo}HVGHLPSRUWkQFLD
HFRQ{PLFDILQDQFHLUDRXRSHUDFLRQDOTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVLQYHVWLGRUHV
GD&RPSDQKLDLQFOXLQGRUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHQGR
LQFOXVLYHUHVXOWDUHPOLWtJLRVHQWUHRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVLQGLUHWRVHRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD HRX FDXVDU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD HRX
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD 2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV LQGLUHWRV GD &RPSDQKLD WrP
FDSDFLGDGH SDUD GLUHFLRQDU DV DWLYLGDGHV VRFLDLV H HVWUDWpJLDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD 2V
LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV LQGLUHWRV SRGHP GLIHULU H FRQIOLWDU FRP RV LQWHUHVVHV GRV
DWXDLVHIXWXURVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGD&RPSDQKLDDFHUFDGHUHIHULGDVPDWpULDV
Alguns administradores da Companhia exercem cargos na CSN, acionista controladora da
Companhia, de forma que os interesses de tais administradores podem ser conflitantes com
os interesses da Companhia.
$OJXQVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDWDPEpPH[HUFHPFDUJRVQDDGPLQLVWUDomRGD&61DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD GD &RPSDQKLD H SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU RSHUDo}HV GH LPSRUWkQFLD
HFRQ{PLFDILQDQFHLUDRXRSHUDFLRQDOTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVLQYHVWLGRUHV
GD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVSRGHQGRLQFOXVLYHFDXVDUXPHIHLWR
PDWHULDO DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD HRX UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHHVVHVDGPLQLVWUDGRUHVFRPXQVUHFHEHPVXDUHPXQHUDomRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLR
GDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61&RQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDHYHQWXDO
DWXDomR GHVVHV DGPLQLVWUDGRUHV QD GHIHVD GRV LQWHUHVVHV GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 SRGH
GLYHUJLUHFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHWDLVDGPLQLVWUDGRUHVYLGHRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
F

5HODFLRQDGRVDRVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRKiTXDLVTXHUULVFRVUHODFLRQDGRVDRVVHXVDFLRQLVWDVDOpPGDTXHOHV
GHVFULWRVQRLWHP E DFLPDH N DEDL[R
G

5HODFLRQDGRVjVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

Algumas das atividades da Companhia se dão por meio de joint-ventures, controladas em
conjunto, consórcios e outras formas de cooperação, e os negócios da Companhia podem
ser afetados adversamente em caso de impasse, não cumprimento de obrigações contratuais
ou regulatórias por qualquer das partes, ou decisões desfavoráveis em processos judiciais
ou administrativos envolvendo tais joint-ventures, controladas em conjunto, consórcios e
outras formas de cooperação
$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHVHXWLOL]DGDVIHUURYLDVRSHUDGDVSHOD056/RJtVWLFD6$ 056 XPD
joint-venture HVWDEHOHFLGDHQWUHD&RPSDQKLDVXDFRQWURODGRUDHRXWUDVFRPSDQKLDVVLGHU~UJLFDVH
PLQHUDGRUDVEUDVLOHLUDVSDUDHVFRDUSDUWHGHVXDSURGXomR
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$VSUHYLV}HVHSODQRVSDUDDVDWXDLVHQRYDVIRUPDVGHFRRSHUDomRSUHVVXS}HPTXHRVSDUFHLURV
GD&RPSDQKLDVHUmRFDSD]HVGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVGHSUHVWDUVHUYLoRVHIHWXDURVDSRUWHVGH
FDSLWDODGTXLULUSURGXWRVHHPDOJXQVFDVRVGLVSRQLELOL]DUIXQFLRQiULRVRXILQDQFLDPHQWR0XLWRV
GRV SURMHWRV FRQWHPSODGRV SHODV joint-ventures GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH FRPSURPLVVRV
ILQDQFHLURVTXHFRQWrPFHUWRVSUpUHTXLVLWRVSDUDFDGDGHVHPEROVR$GLFLRQDOPHQWHDSUHVWDomR
GRV VHUYLoRV SRU HVVHV SDUFHLURV GHSHQGH GD REWHQomR PDQXWHQomR H UHQRYDomR GH OLFHQoDV
DXWRUL]Do}HV FRQFHVV}HV HRX DSURYDo}HV UHJXODWyULDV TXH SRGHP VHU VXVSHQVDV SRU GHQWUH
RXWUDV PHGLGDV GHFLV}HV MXGLFLDLV 3RU H[HPSOR D 056 p Up QD $omR &LYLO 3~EOLFD Q 
 $&3 056  HQYROYHQGR VXSRVWDV LUUHJXODULGDGHV UHODWLYDV jV PHGLGDV GH
FRQWUROHGHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVHXPGHVIHFKRGHVIDYRUiYHOSRGHUiUHVXOWDUQDVXVSHQVmRGR
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GD 056 DWp TXH VHMD LPSOHPHQWDGD PHGLGDV GH FRQWUROH GH HPLVV}HV
DWPRVIpULFDV
6H KRXYHU LPSDVVHV GHVIHFKRV GHVIDYRUiYHLV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV HRX VH
DOJXP GRV SDUFHLURV GD &RPSDQKLD QmR FXPSULU FRP WRGRV RV SUpUHTXLVLWRV H[LJLGRV SHORV
FRPSURPLVVRV GH ILQDQFLDPHQWR RX RXWURV DFRUGRVVRFLHWiULRV D joint-venture RX RXWUR SURMHWR D
&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHRSHUDUGHDFRUGRFRPVHXVSODQRVGHQHJyFLRVRXSRGHUiWHU
TXHDXPHQWDURQtYHOGHVHXVLQYHVWLPHQWRVDILPGHLPSOHPHQWDUHVVHVSODQRV
4XDOTXHUXPGHVVHVHYHQWRVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD
H

5HODFLRQDGRVDRVIRUQHFHGRUHV

Os negócios da Companhia dependem de um fornecimento estável e adequado de matériasprimas, equipamentos e serviços. Os negócios da Companhia podem ser afetados de maneira
negativa pela falha de seus fornecedores, empresas contratadas e parceiros.
$ FRQWLQXLGDGH GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHSHQGH L GR IRUQHFLPHQWR GH PDWpULDVSULPDV
FRQVLVWLQGR SULQFLSDOPHQWH GH FRPEXVWtYHLV HQHUJLD HOpWULFD iJXD SHoDV H HTXLSDPHQWRV H
SURGXWRVTXtPLFRVH LL GHVHUYLoRVSUHVWDGRVSRUWHUFHLURVSULQFLSDOPHQWHHPSUHLWHLURVFRQVLVWLQGR
SULQFLSDOPHQWHGHH[WUDomRUHILQRHWUDQVSRUWHGHPLQpULRVEHPFRPRHQJHQKDULD
$HYHQWXDOSHUGDGHIRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDLQWHUUXSomRVLJQLILFDWLYDQDFDGHLD
GHIRUQHFLPHQWRGHPDWpULDVSULPDVRXDDXVrQFLDGHFRQWUROHGHSURFHGrQFLDGRVLQVXPRVLQFOXVLYH
HPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV &29,' SRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VLJQLILFDWLYRQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHUHVXOWDUHPLPSDFWRVUHOHYDQWHVQRVVHXVUHVXOWDGRV
$LQGD RV IRUQHFHGRUHV HPSUHVDV FRQWUDWDGDV HPSUHLWHLURV SDUFHLURV GH joint ventures H RXWUDV
FRQWUDSDUWHV GD &RPSDQKLD SRGHP GHL[DU GH FXPSULU RV FRQWUDWRV H DV REULJDo}HV H[LVWHQWHV
SRGHQGRFDXVDUXPLPSDFWRGHVIDYRUiYHOQDVRSHUDo}HVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLYHUVRVULVFRVHQYROYHQGRVHXVIRUQHFHGRUHVHPSUHLWHLURVHPSUHVDV
FRQWUDWDGDVSDUFHLURVGHjoint ventures HRXWUDVFRQWUDSDUWHVLQFOXLQGR
•

IDOKDVQRGHVHPSHQKRGRSURGXWRIRUQHFLGRRXVHUYLoRSUHVWDGR

•

GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLo}HV FRQWUDWXDLV LQFOXVLYH HP UHODomR jV JDUDQWLDV GH
GHVHPSHQKRGHHTXLSDPHQWRVFUXFLDLVSDUDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

•

LPSRVVLELOLGDGHGHQHJRFLDomRGHFRQWUDWRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVSDUDD&RPSDQKLD

•

GLILFXOGDGHVSDUDVXEVWLWXLUHPSUHLWHLURVHIRUQHFHGRUHV

•

SUREOHPDVGHHPSUHLWHLURVHPUHODomRjGLVSRQLELOLGDGHORFDOGHPmRGHREUDGHTXDOLGDGH

•

DXPHQWRVQRSUHoRGDHQHUJLDHOpWULFD

•

LQWHUUXSo}HVQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDRXiJXD
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•

GLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVUHFXSHUDomRMXGLFLDOUHFXSHUDomRH[WUDMXGLFLDOIDOrQFLDHVLWXDo}HV
VLPLODUHVH

•

RXWUDVVLWXDo}HVTXHSRVVDPOHYDUjLQWHUUXSomRGHVXDVDWLYLGDGHV

2 GHVFXPSULPHQWR GRV FRQWUDWRV H REULJDo}HV SHORV IRUQHFHGRUHV HPSUHLWHLURV HPSUHVDV
FRQWUDWDGDVSDUFHLURVGHjoint ventures HRXWUDVFRQWUDSDUWHVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYR
QDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHUHVXOWDUHPLPSDFWRVUHOHYDQWHVQRVUHVXOWDGRV
As atividades dos parceiros comerciais da Companhia podem ser adversamente afetadas pelo
não cumprimento de obrigações contratuais ou regulatórias, ou decisões desfavoráveis em
processos judiciais ou administrativos, o que poderá impactar os negócios da Companhia.
$&RPSDQKLDGHSHQGHGHSDUFHLURVFRPHUFLDLVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVFRPR
SRUH[HPSORD056/RJtVWLFD6$ 056 XPDjoint-venture HVWDEHOHFLGDHQWUHD&RPSDQKLDVXD
FRQWURODGRUDHRXWUDVFRPSDQKLDVVLGHU~UJLFDVHPLQHUDGRUDVEUDVLOHLUDVSDUDRSHUDUDIHUURYLDQD
TXDO p HVFRDGD D VXD SURGXomR 1HVVH VHQWLGR D SUHVWDomR GRV VHUYLoRV SRU HVVHV SDUFHLURV
FRPHUFLDLVGHSHQGHGHVXDVUHVSHFWLYDVFDSDFLGDGHVGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVEHP
FRPR GD REWHQomR PDQXWHQomR H UHQRYDomR GH OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV FRQFHVV}HV HRX
DSURYDo}HVUHJXODWyULDVTXHSRGHPVHUVXVSHQVDVSRUGHQWUHRXWUDVPHGLGDVGHFLV}HVMXGLFLDLV
3RU H[HPSOR D 056 p Up QD $omR &LYLO 3~EOLFD Q  $&3 056 
HQYROYHQGRVXSRVWDVLUUHJXODULGDGHVUHODWLYDVjVPHGLGDVGHFRQWUROHGHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVGH
UXtGRVHXPGHVIHFKRGHVIDYRUiYHOSRGHUiUHVXOWDUQDVXVSHQVmRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGD
056DWpTXHVHMDPLPSOHPHQWDGDVPHGLGDVGHFRQWUROHGHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVGHUXtGRV
6H KRXYHU GHVIHFKRV GHVIDYRUiYHLV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RXDGPLQLVWUDWLYRV HRX VH DOJXP GRV
SDUFHLURVGD&RPSDQKLDQmRFXPSULUFRPREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGRVFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLV
GH DFRUGRV VRFLHWiULRV RX GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU
FDSD]GHRSHUDUGHDFRUGRFRPVHXVSODQRVGHQHJyFLRVRXSRGHUiWHUTXHDXPHQWDURQtYHOGH
VHXVLQYHVWLPHQWRVDILPGHLPSOHPHQWDUHVVHVSODQRV4XDOTXHUXPGHVVHVHYHQWRVSRGHWHUXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD
I

5HODFLRQDGRVDRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD

A Companhia não tem controle sobre possíveis situações adversas que venham a afetar seus
clientes
3RGHP RFRUUHU VLWXDo}HV HFRQ{PLFRILQDQFHLUDV DGYHUVDV FRP FOLHQWHV GD &RPSDQKLD TXH GH
DOJXPDIRUPDDIHWHPVHXVUHVXOWDGRVHRVLPSHoDPGHHIHWXDURSDJDPHQWRQRSUD]RDFRUGDGRGRV
YDORUHVGHYLGRVj&RPSDQKLDHRXFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVRTXHSRGHDIHWDU
D&RPSDQKLDPDWHULDOHDGYHUVDPHQWH
J

5HODFLRQDGRVDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVRHPLVVRUDWXH

A Companhia está exposta a oscilações significativas na demanda por aço e minério de ferro,
o que impacta substancialmente os preços de seus produtos e pode afetar adversamente seus
resultados operacionais
$LQG~VWULDGHPLQpULRGHIHUURWHPXPFRPSRUWDPHQWRDOWDPHQWHFtFOLFRWDQWRQR%UDVLOTXDQWRQR
H[WHULRU$GHPDQGDSRUPLQpULRGHIHUURHSRUFRQVHJXLQWHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VmR JHUDOPHQWH DIHWDGRV SHODV IOXWXDo}HV PDFURHFRQ{PLFDV GD
HFRQRPLD PXQGLDO H GDV HFRQRPLDV GRV SDtVHV SURGXWRUHV GH DoR ,VVR LQFOXL DV WHQGrQFLDV GDV
LQG~VWULDVDXWRPRELOtVWLFDGHFRQVWUXomRFLYLOOLQKDEUDQFDHPEDODJHQVHDOJXPDVRXWUDVLQG~VWULDV
TXHGHSHQGHPGDGLVWULEXLomRGHDoR
8PD UHFHVVmR JOREDO XP SURORQJDGR SHUtRGR GH EDL[R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR QRV SDtVHV
GHVHQYROYLGRVRXXPDGHVDFHOHUDomRGRVPHUFDGRVHPHUJHQWHVTXHVHMDPJUDQGHVFRQVXPLGRUHV
GRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD WDLVFRPRRPHUFDGREUDVLOHLURHRPHUFDGRFKLQrVSDUDRPLQpULRGH
IHUUR SRGHPGLPLQXLUVLJQLILFDWLYDPHQWHDGHPDQGDSHORVSURGXWRVGD&RPSDQKLD
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$OpP GLVVR HSLGHPLDV GH VD~GH S~EOLFD FRPR R VXUWR GD &29,' SRGHULDP DIHWDU PDWHULDO H
QHJDWLYDPHQWH DV FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV JOREDLV H FRQVHTXHQWHPHQWH D GHPDQGD SRU
PLQpULRGHIHUUR
3RUILPRGHVHQYROYLPHQWRGHPDWHULDLVVXEVWLWXWRVDRDoRWDPEpPSRGHUHGX]LUDGHPDQGDSRU
PLQpULRGHIHUUR
4XDOTXHUUHGXomRPDWHULDOQDGHPDQGDRXDXPHQWRGDRIHUWDGHPLQpULRGHIHUURQRVPHUFDGRVGRPpVWLFRV
RXGHH[SRUWDomRDWHQGLGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRPDWHULDOVREUHD&RPSDQKLD
Preços do minério de ferro estão sujeitos à volatilidade, o que pode causar um impacto
negativo nas receitas, fluxo de caixa e rentabilidade da Companhia, bem como resultar na
necessidade de alteração no modo em que a Companhia opera ou na suspensão de certos
projetos e operações.
2 SUHoR GR PLQpULR GH IHUUR p EDVHDGR HP GLYHUVDV IRUPDV GH SUHFLILFDomR DV TXDLV HP UHJUD
FRQVLGHUDP tQGLFHV GH SUHoR GH PHUFDGR SDUD D GHWHUPLQDomR GR SUHoR DR FOLHQWH 2V SUHoRV H
UHFHLWDV GH PLQpULR GH IHUUR VRIUHP FRQVWDQWHV DOWHUDo}HV R TXH SRGH DIHWDU PDWHULDOPHQWH RV
UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH VHX IOX[R GH FDL[D 1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHRSUHoRPpGLRGRPLQpULRGHIHUURPDQWHYHVHHVWiYHOHP
86GPWFRPSDUDGRFRP86GPWQRPHVPRSHUtRGRHPGHDFRUGRFRPDPpGLD
GH3ODWWV,2'(; )H&)5&KLQD (PRSUHoRPpGLRGRPLQpULRGHIHUURVXELX
SDUD86GPWFRPSDUDGRFRP86GPWHP(PRSUHoRPpGLRGRPLQpULRGH
IHUURFDLXSDUD86GPWFRPSDUDGRD86GPWHPGHDFRUGRFRPDPpGLDGH
3ODWWV,2'(; )H&)5&KLQD 8PDTXHGDFRQWtQXDQRSUHoRGHPHUFDGRGRPLQpULRGHIHUUR
SRGHUHVXOWDUQDQHFHVVLGDGHGHDOWHUDomRGRPRGRFRPRD&RPSDQKLDRSHUDRXGHSHQGHQGRGR
QtYHOGDTXHGDGHSUHoRVQDVXVSHQVmRGHGHWHUPLQDGRVSURMHWRVHRSHUDo}HVHQDUHGXomRGR
YDORUUHFXSHUiYHOGHFHUWRVDWLYRVRTXHWDPEpPSRGHDIHWDUDSRVLomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
Riscos de perfuração e de produção podem afetar adversamente os processos de mineração
da Companhia
$SyVDGHVFREHUWDGHGHSyVLWRVPLQHUDLVQRUPDOPHQWHVHSDVVDPYiULRVDQRVGHVGHDVIDVHVLQLFLDLV
GHSHUIXUDomRHVRQGDJHPDWpTXHDSURGXomRVHMDSRVVtYHOSHUtRGRHPTXHDYLDELOLGDGHHFRQ{PLFD
GDSURGXomRSRGHPXGDU8PDTXDQWLGDGHVXEVWDQFLDOGHWHPSRHUHFXUVRVpQHFHVViULDSDUD
L

HVWDEHOHFHUUHVHUYDVPLQHUDLVSRUPHLRGDSHUIXUDomRHVRQGDJHP

LL 

GHWHUPLQDU RV SURFHVVRV PHWDO~UJLFRV H GH PLQHUDomR DSURSULDGRV SDUD RWLPL]DU D
UHFXSHUDomRGRPHWDOFRQWLGRQRPLQpULR

LLL 

REWHUOLFHQoDVDPELHQWDLVHGHRXWURWLSRH

LY 

FRQVWUXLU XQLGDGHV GH PLQHUDomR SURFHVVDPHQWR H LQIUDHVWUXWXUD QHFHVViULDV SDUD
SURSULHGDGHVgreenfield QmRH[SORUDGDV 

&DVR XP SURMHWR GHPRQVWUH QmR VHU HFRQRPLFDPHQWH YLiYHO TXDQGR D &RPSDQKLD HVWLYHU DSWD D
H[SORUiOR HFRQRPLFDPHQWH HOD SRGHUi L LQFRUUHU HP SHUGDV VXEVWDQFLDLV H LL VHU REULJDGD D
UHDOL]DU EDL[DV GH DWLYRV $GLFLRQDOPHQWH PXGDQoDV SRWHQFLDLV RX FRPSOLFDo}HV TXH VXUMDP DR
ORQJR GXUDomR GR SURMHWR HQYROYHQGR SURFHVVRV PHWDO~UJLFRV RX RXWURV SURFHVVRV WHFQROyJLFRV
SRGHPUHVXOWDUHPDWUDVRVHHPFXVWRVH[FHVVLYRVWRUQDQGRRSURMHWRHFRQRPLFDPHQWHLQYLiYHO
K5HODFLRQDGRVDUHJXODPHQWDomRGRVVHWRUHVHPTXHRHPLVVRUDWXH
As atividades da Companhia e de suas controladas dependem de autorizações, concessões,
permissões e licenças. Alterações legislativas e de regulamentação podem afetar
adversamente a Companhia
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$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GH VXDV FRQWURODGDV H GDV VXDV joint-ventures GHSHQGHP GH
DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV OLFHQoDV H FRQFHVV}HV GH DJrQFLDV UHJXODGRUDV JRYHUQDPHQWDLV
LQFOXLQGR OLFHQoDV DPELHQWDLV SDUD VHXV SURMHWRV GH LQIUDHVWUXWXUD H FRQFHVV}HV WDLV FRPR RV
WHUPLQDLVSRUWXiULRVTXHRSHUDHDVIHUURYLDVHPTXHGHWpPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDeSRVVtYHOTXH
D &RPSDQKLD VXDV FRQWURODGDV H VXDV joint-ventures WHQKDP GH REWHU GLYHUVDV DXWRUL]Do}HV H
OLFHQoDV GH yUJmRV S~EOLFRV H DJrQFLDV UHJXODGRUDV HP UHODomR DR SODQHMDPHQWR UHDOL]DomR GH
LQYHVWLPHQWRV PDQXWHQomR RSHUDomR H IHFKDPHQWR GDV PLQDV GD &RPSDQKLD H j LQIUDHVWUXWXUD
ORJtVWLFDUHODFLRQDGDTXHSRGHPHVWDUVXMHLWDVDGDWDVGHYHQFLPHQWRIL[DVRXDXPDUHYLVmRRX
UHQRYDomRSHULyGLFD1mRKiJDUDQWLDGHTXHWDLVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVRXVXDVUHQRYDo}HVVHUmR
FRQFHGLGDV TXDQGR H WDO FRPR VROLFLWDGDV H QmR Ki JDUDQWLD GH TXH QRYDV FRQGLo}HV QmR VHUmR
LPSRVWDVSHODOHJLVODomRSDUDDUHQRYDomR2VHQFDUJRVILQDQFHLURVGHYLGRVSHODVDXWRUL]Do}HVGH
SHVTXLVDHFRQFHVV}HVGHODYUDSRGHPDXPHQWDUVXEVWDQFLDOPHQWHFRPRSDVVDUGRWHPSRGHVGH
D HPLVVmR RULJLQDO GH FDGD OLFHQoD GH H[SORUDomR LQGLYLGXDO &DVR LVVR DFRQWHoD RV FXVWRV SDUD
PDQWHURXUHQRYDUDVFRQFHVV}HVGHODYUDSRGHPWHULPSDFWRQHJDWLYRQDOXFUDWLYLGDGHGRVSURMHWRV
GD&RPSDQKLDRXPHVPRWRUQiORVLQYLiYHLVLQFOXVLYHGRSRQWRGHYLVWDHFRQ{PLFR
$OpP GLVVR DV DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV OLFHQoDV H FRQFHVV}HV QHFHVViULDV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GH VXDV FRQWURODGDV H GH VXDV joint-ventures
LQFOXVLYHGHQDWXUH]DDPELHQWDOSRGHPSUHYHUGHWHUPLQDGDVREULJDo}HVHUHTXHUHUTXHFHUWRVQtYHLV
GHGHVHPSHQKRRXSUD]RVGHFRQFOXVmRVHMDPDOFDQoDGRV
&DVR D &RPSDQKLD VXDV FRQWURODGDV RX VXDV joint-ventures QmR DOFDQFHP WDLV QtYHLV GH
GHVHPSHQKR RX QmR FXPSUDP RV SUD]RV H DV REULJDo}HV SUHYLVWRV QRV FRQWUDWRV OLFHQoDV
DXWRUL]Do}HVFRQFHVV}HVHQDOHJLVODomRYLJHQWHSRGHUmRSHUGHUQmRREWHURXDLQGDQmRFRQVHJXLU
UHQRYDU VXDV DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV OLFHQoDV H FRQFHVV}HV RX QRV WHUPRV GD QRYD OHL GDV
FRQFHVV}HVQHJRFLDUDUHVFLVmRFRQWUDWXDODPLJiYHOHSRVWHULRUUHOLFLWDomRGHFRQFHVV}HV
$V FRQFHVV}HV GH PLQHUDomR SRGHP WHU VXD FDGXFLGDGH GHFODUDGD QR FDVR GH L FDUDFWHUL]DomR
IRUPDO GR DEDQGRQR GD MD]LGD RX PLQD LL QmR FXPSULPHQWR GRV SUD]RV GH LQtFLR RX UHLQtFLR GRV
WUDEDOKRVGHSHVTXLVDRXODYUDDSHVDUGHDGYHUWrQFLDHPXOWD LLL SUiWLFDGHOLEHUDGDGRVWUDEDOKRV
GH SHVTXLVD HP GHVDFRUGR FRP DV FRQGLo}HV FRQVWDQWHV GR WtWXOR GH DXWRUL]DomR DSHVDU GH
DGYHUWrQFLD RX PXOWD LY SURVVHJXLPHQWR GH ODYUD DPELFLRVD RX GH H[WUDomR GH VXEVWkQFLD QmR
FRPSUHHQGLGD QR 'HFUHWR GH /DYUD DSHVDU GH DGYHUWrQFLD H PXOWD H Y QmR DWHQGLPHQWR GH
UHSHWLGDV REVHUYDo}HV GD ILVFDOL]DomR FDUDFWHUL]DGR SHOD WHUFHLUD UHLQFLGrQFLD QR LQWHUYDOR GH 
XP DQRGHLQIUDo}HVFRPPXOWDV
$&RPSDQKLDpREULJDGDDH[SORUDUDUHVSHFWLYDFRQFHVVmRSDJDUHQFDUJRVILQDQFHLURVDSOLFiYHLV
FXPSULUWRGDVDVQRUPDVDPELHQWDLVHGHVHJXUDQoDIRUQHFHULQIRUPDo}HVDRVyUJmRVGRJRYHUQR
HSHUPLWLULQVSHo}HVGRVPHVPRV
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHHODVXDVFRQWURODGDVRXVXDVjoint-venturesTXHDWXDPFRPR
FRQFHVVLRQiULDVGHVHUYLoRVS~EOLFRVFXPSUDPFRPVHXVFRPSURPLVVRVHREULJDo}HVSUHYLVWRVQD
OHJLVODomR DPELHQWDO QRV &RQWUDWRV GH &RQFHVVmR RX HP 7HUPRV GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD
7$& FHOHEUDGRVMXQWRDyUJmRVHDJrQFLDVUHJXODGRUDVQRSUD]RHQDVFRQGLo}HVDOLGHILQLGRV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVRXVXDV joint-ventures, HVWmRH[SRVWDVjVXSHUYLVmR
ILVFDOL]DomRHDSOLFDomRGHPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDVRXSHQDOLGDGHVSHORVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVGH
FRQWUROHFRPRSRUH[HPSORR7ULEXQDOGH&RQWDV 7&8 HDVDJrQFLDVUHJXODGRUDV8PDYLRODomR
UHOHYDQWH GHVVDV REULJDo}HV SRGH UHVXOWDU QD GHFODUDomR GH FDGXFLGDGH UHYRJDomR RX UHVFLVmR
DQWHFLSDGD GD FRQFHVVmR DXWRUL]DomR SHUPLVVmR HRX OLFHQoD QD UHVWULomR DR DFHVVR D
ILQDQFLDPHQWRV S~EOLFRV RX QD DPRUWL]DomR DQWHFLSDGD GH XP ILQDQFLDPHQWR S~EOLFR DQWHV TXH R
SURMHWRFRPHFHDRSHUDUQDDFHOHUDomRGHGtYLGDVRXHYHQWRGH GHVFXPSULPHQWRGRFRQWUDWRGH
ILQDQFLDPHQWRUHODFLRQDGRRXQmRjFRQFHVVmRDXWRUL]DomRSHUPLVVmRHRXOLFHQoDDIHWDGDDOpP
GDLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVWDLVFRPRPXOWDVRXIHFKDPHQWRGHLQVWDODo}HV
&DVRVHMDGHFODUDGDDUHVFLVmRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRHPUD]mRGDTXHEUDGHFRQWUDWRSRUSDUWH
GR JRYHUQR VH KRXYHU GLUHLWR D TXDOTXHU LQGHQL]DomR D VHU SDJD SHODV DXWRULGDGHV FRQFHGHQWHV
SHORV LQYHVWLPHQWRV HP UHODomR jV FRQFHVV}HV DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV RX OLFHQoDV HVVD
LQGHQL]DomRSRGHUiVHULQVXILFLHQWHSDUDFREULUFXVWRVGHVSHVDVRXSHUGDVHSRGHUiVHUSDJDPXLWR
WHPSRGHSRLVGRVHYHQWRVTXHDIHWDPWDLVFRQFHVV}HVSHUPLVV}HVRXOLFHQoDV
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$OpPGLVVRFDVRDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDHVVDVDXWRUL]Do}HVFRQFHVV}HVSHUPLVV}HV
RXOLFHQoDVVHMDPDOWHUDGRVQRIXWXURPRGLILFDo}HVQDVWHFQRORJLDVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHHP
VXDV RSHUDo}HV SRGHUmR VHU H[LJLGDV IRUoDQGRD D DUFDU FRP JDVWRV LQHVSHUDGRV H JDVWRV Mi
UHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmRJHUDURUHWRUQRHVSHUDGR
'LDQWH GRV DFLGHQWHV UHFHQWHV HQYROYHQGR RXWUDV PLQHUDGRUDV UHODFLRQDGRV DR URPSLPHQWR GH
EDUUDJHQVGHPLQHUDomRDOWHDGDVSHORPpWRGRDPRQWDQWHR*RYHUQR)HGHUDOR*RYHUQR(VWDGXDO
GH0LQDV*HUDLVHRXWUDVDXWRULGDGHVLPSXVHUDPHDLQGDSRGHPLPSRUUHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWR
HSDGU}HVDPELHQWDLVGHVD~GHHVHJXUDQoDPDLVULJRURVRVDOpPGDUHDORFDomRGHSHVVRDVTXH
PRUDP SUy[LPR jV EDUUDJHQV EHP FRPR RXWUDV PHGLGDV TXH SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD$$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR $10 MiKDYLDGHWHUPLQDGRTXHWRGDVDVEDUUDJHQV
GR %UDVLO DOWHDGDV SHOR PpWRGR D PRQWDQWH IRVVHP GHVFDUDFWHUL]DGDV RX DGDSWDGDV D RXWURV
PpWRGRVDWp SDUDDVEDUUDJHQVFRPYROXPHPHQRURXLJXDODPLOK}HVGHPHWURVF~ELFRV 
DWp SDUDEDUUDJHQVFRPYROXPHHQWUHPLOK}HVHPLOK}HVGHPHWURVF~ELFRV HDWp
SDUDDVEDUUDJHQVFRPYROXPHPDLRUDPLOK}HVGHPHWURVF~ELFRV 5HFHQWHPHQWHIRLSXEOLFDGD
D/HL)HGHUDOTXHXQLILFDHVWHSUD]RSDUDIHYHUHLURGHSHUPLWLQGRFRQWXGRD
SURUURJDomR GR UHIHULGR SUD]R HP UD]mR GH LQYLDELOLGDGH WpFQLFD SDUD D H[HFXomR GD
GHVFDUDFWHUL]DomRGDEDUUDJHPQRSHUtRGRSUHYLVWRGHVGHTXHDGHFLVmRSDUDFDGDHVWUXWXUDVHMD
UHIHUHQGDGD SHOD DXWRULGDGH OLFHQFLDGRUD GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH  6,61$0$
5HJXODPHQWDomR VLPLODU WDPEpP IRL DSURYDGD SHOR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV H VHXV yUJmRV
DPELHQWDLVH[LJLQGRRGHVFRPLVVLRQDPHQWRGHEDUUDJHQVDOWHDGDVDPRQWDQWHDWp$OpPGLVVR
QRYRV RX PDLV ULJRURVRV UHTXLVLWRV GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SDUD RV SURMHWRV DV RSHUDo}HV H
HVSHFLDOPHQWHSDUDDVEDUUDJHQVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHULPSRVWRV$GLFLRQDOPHQWHRVyUJmRV
DPELHQWDLV LQWHQVLILFDUDP D IUHTXrQFLD GDV LQVSHo}HV GH EDUUDJHQV GH UHMHLWRV LQFOXLQGR DV GD
&RPSDQKLD
&RPR UHVXOWDGR R YDORU H R FURQRJUDPD SDUD LQYHVWLPHQWRV DPELHQWDLV SRGHP YDULDU
VXEVWDQFLDOPHQWHHPUHODomRjTXHOHVDWXDOPHQWHSUHYLVWRVHD&RPSDQKLDSRGHUiVHULPSDFWDGD
FRP DWUDVRV QD REWHQomR GH OLFHQoDV DPELHQWDLV H RXWUDV OLFHQoDV RSHUDFLRQDLV RX PHVPR SHOD
LPSRVVLELOLGDGHGHREWHUHRXUHQRYDUXPDDXWRUL]DomRSHUPLVVmRHRXOLFHQoDHGHVVDIRUPDD
&RPSDQKLDSRGHUiHVWDUH[SRVWDDUHVSRQVDELOLGDGHVFLYLVSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVVDQo}HV
FULPLQDLVHRUGHQVGHIHFKDPHQWRSHORGHVFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV(VVDVDOWHUDo}HVH
FXVWRVDGLFLRQDLVSRGHPWHULPSDFWRQHJDWLYRQDOXFUDWLYLGDGHGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLDRXPHVPR
WRUQiORVLQYLiYHLVLQFOXVLYHGRSRQWRGHYLVWDHFRQ{PLFR
$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD WDPEpP HVWmR VXMHLWDV j UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO UHODWLYD D
WULEXWRVHroyalties TXHSRGHPWHULPSDFWRVILQDQFHLURVVLJQLILFDWLYRVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
1RVSDtVHVHPTXHD&RPSDQKLDRSHUDDVHQWLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSRGHPLPSRUQRYRVWULEXWRV
RXroyaltiesDXPHQWDURVMiH[LVWHQWHVRXDOWHUDUDVVXDVEDVHVGHFiOFXORGHIRUPDGHVIDYRUiYHO
SDUDD&RPSDQKLD
A Companhia está em processo de renegociação dos termos da prorrogação do prazo do
contrato de arrendamento do TECAR, terminal portuário de graneis sólidos que a Companhia
opera, atualmente previsto para se encerrar em 2047. A Companhia depende da
discricionariedade do poder público para o deferimento de seus pleitos e, portanto, não há
garantias de que a prorrogação será mantida e em que condições, ou que os pleitos
apresentados serão aprovados nos termos solicitados.
$&RPSDQKLDH[SORUDR7(&$5SRUPHLRGHFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRFHOHEUDGRDSyVSURFHVVR
OLFLWDWyULRVREDUHJrQFLDGDDQWLJD/HLGH0RGHUQL]DomRGRV3RUWRV /HLQ FRPYLJrQFLD
RULJLQDOGHDQRVDTXDOIRLSURUURJDGDDQWHFLSDGDPHQWHSRULJXDOSHUtRGRQRVWHUPRVGD/HLQ
 SDUD DWp  HP FRQWUDSDUWLGD j UHDOL]DomR GH QRYRV LQYHVWLPHQWRV FRQIRUPH
SUHYLVWRQR$GLWDPHQWRDR&RQWUDWRGH$UUHQGDPHQWRGR7(&$5 $GLWDPHQWR 
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX HP  RV SURMHWRV H[HFXWLYRV SDUD H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH
RSHUDFLRQDOGR7(&$5FRQIRUPHSUHYLVWRQR$GLWDPHQWRSDUDDDQiOLVHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH
7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRV $17$4 HVWDQGRSHQGHQWHVDDSURYDomRGHWDLVSURMHWRVH[HFXWLYRVHD
DXWRUL]DomRGRSRGHUS~EOLFRSDUDRLQtFLRGHREUDVFRQIRUPHH[LJLGRVSHODOHJLVODomRHSHORFRQWUDWR
GHDUUHQGDPHQWR&RQVHTXHQWHPHQWHWRUQRXVHVXSHUYHQLHQWHPHQWHLQH[HTXtYHODH[HFXomRGDV
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REUDVQRSUD]RDYHQoDGRFRQWUDWXDOPHQWH1HVVHFRQWH[WRRSRGHUFRQFHGHQWH 6HFUHWDULD1DFLRQDO
GH 3RUWRV H 7UDQVSRUWHV $TXDYLiULRV ± 613 ± GR 0LQLVWpULR GD ,QIUDHVWUXWXUD ± 0,QIUD  HVWi
UHQHJRFLDQGRFRPD&RPSDQKLDDUHYLVmRGR$GLWDPHQWRTXHSRGHUHVXOWDULQFOXVLYHQDH[WLQomR
GR$GLWDPHQWRKLSyWHVHHPTXHRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRGR7(&$5YROWDULDDYLJRUDUDWpMXOKR
GH 3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWR 3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHGHVFULomRGR
3URFHVVRQFRQVWDQWHGD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PSDUDOHORD&RPSDQKLDLQLFLRXSURFHVVRGHSURUURJDomRRUGLQiULDGRDUUHQGDPHQWRGR7(&$5
MXQWRj613QRVWHUPRVGD3RUWDULD0,QIUDQ 3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULD 1R
kPELWRGR3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULDIRLUHTXHULGDDSURUURJDomRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
HPDQRVDSDUWLUGHSODQRGHLQYHVWLPHQWRFRPQRYRSUD]RGHH[HFXomRGHREUDVTXHFRQWHPSOD
DH[SDQVmRGDLQVWDODomRSRUWXiULDSDUDFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDOGHPLOK}HVGHWRQHODGDVDQR
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV YLGH GHVFULomR GR 3URFHVVR Q  FRQVWDQWH GD
6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mR Ki JDUDQWLDV GH TXH R 3URFHVVR GH 5HYLVmR GR  $GLWDPHQWR FRQFOXLUi SHOD DXVrQFLD GH
UHVSRQVDELOLGDGH GD &RPSDQKLD SHOD QmR H[HFXomR GDV REUDV SDUD H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH
RSHUDFLRQDO GR 7(&$5 SUHYLVWDV QR  $GLWDPHQWR SRGHQGR KDYHU XP UHHTXLOtEULR FRQWUDWXDO RX
PHVPRDH[WLQomRGR$GLWDPHQWRSRUSURFHVVRGHFDGXFLGDGHRTXHDVVHJXUDGDDLQGHQL]DomR
SHORVLQYHVWLPHQWRVQmRDPRUWL]DGRVLPSOLFDULDUHVVDUFLPHQWRDRSRGHUS~EOLFRQRYDORUGDVPXOWDV
FRQWUDWXDLV H GDQRV FDXVDGRV SHOD FRQFHVVLRQiULD QRV WHUPRV GR DUW    GD /HL Q
$SHQDGHFDGXFLGDGHLPSHGLULDD&RPSDQKLDGHSDUWLFLSDUGHQRYDOLFLWDomRRXUHFHEHU
RXWRUJDQRkPELWRGRVHWRUSRUWXiULRQRVWHUPRVGRDUW-GD/HLQ
$LQGDTXHR3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWRFRQFOXDSHODDXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHGD
&RPSDQKLDHR$GLWDPHQWRVHMDH[WLQWRFDVRR3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULDQmRWHQKD
r[LWRRXQmRVHMDFRQFOXtGRDQWHVGHMXOKRGHD&RPSDQKLDVHUiIRUoDGDDH[SORUDUDLQVWDODomR
SRUWXiULD SRU PHLR GH FRQWUDWR GH WUDQVLomR TXH SRGHUi VHU SURUURJDGR DWp TXH VHMD UHDOL]DGD D
FRQWUDWDomRGRQRYRDUUHQGDWiULRSRUPHLRGHOLFLWDomRRXGHSURFHVVRGHGLVSHQVDGHOLFLWDomR
DPERVUHJLGRVSHOD/HLQ
&DVRTXDOTXHUXPGRVULVFRVDFLPDVHPDWHULDOL]HSRGHKDYHULPSDFWRQHJDWLYRQDOXFUDWLYLGDGHGRV
SURMHWRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR UHVXOWDU QD QHFHVVLGDGH GH DOWHUDomR QR PRGR HP TXH D
&RPSDQKLDUHDOL]DDWXDOPHQWHVHXHVFRDPHQWRORJtVWLFR
A Companhia está sujeita a fiscalizações pelas autoridades fiscais nas esferas federal,
estadual e municipal.
&RPRUHVXOWDGRGHILVFDOL]Do}HVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVDVSRVLo}HV
ILVFDLV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV SRGHP VHU TXHVWLRQDGDV SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV $
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRSRGHPJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRVSDUDWDLVTXHVWLRQDPHQWRV
VHUmRFRUUHWRVTXHQmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOHTXHQmRVHUiQHFHVViULD
FRQVWLWXLomRGHUHVHUYDVILVFDLVDGLFLRQDLVSDUDTXDOTXHUH[SRVLomRILVFDO4XDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWH
GD WULEXWDomR FRPR UHVXOWDGR GDV FRQWHVWDo}HV jV SRVLo}HV ILVFDLV GD &RPSDQKLD SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
$VDXWRULGDGHVILVFDLVEUDVLOHLUDVLQWHQVLILFDUDPUHFHQWHPHQWHRQ~PHURGHILVFDOL]Do}HV([LVWHP
GLYHUVDVTXHVW}HVILVFDLVREMHWRGHSUHRFXSDomRGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVHFRPUHODomRjVTXDLV
DV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV UHJXODUPHQWH ILVFDOL]DP DV HPSUHVDV LQFOXLQGR FRQWUROH GH HVWRTXH
GHVSHVDV GH DPRUWL]DomR GH iJLR UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD HQWUH RXWURV 4XDLVTXHU SURFHVVRV
MXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDDVVXQWRVILVFDLVSHUDQWHRVWULEXQDLVLQFOXLQGRR&RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLVHWULEXQDLVDGPLQLVWUDWLYRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGHPDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
A Companhia possui saldo de tributos a recolher. Caso não quite tais tributos, poderá ser alvo
de autuações e/ou outras medidas por parte das autoridades tributárias para cobrança do
saldo em aberto.
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDVDOGRGHWULEXWRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVD
UHFROKHU FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH YHQFLGRV H QmR YHQFLGRV QR YDORU GH 5 PLOK}HV R TXH
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UHSUHVHQWDXPDXPHQWRHPHPFRPSDUDomRFRPRVDOGRHPDEHUWRSDUDGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRRFRUUHXSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV L SURUURJDomRGRYHQFLPHQWRGHSDUWHGRVWULEXWRV
IHGHUDLV D UHFROKHU GD &RPSDQKLD FRPR FRQVHTXrQFLD GD GHFUHWDomR GH HVWDGR GH FDODPLGDGH
S~EOLFD FDXVDGD SHOD SDQGHPLD SHOR &29,' HP UD]mR GH D &RPSDQKLD HQWHQGHU SHOD
DSOLFDELOLGDGHGH3RUWDULDHPLWLGDHPDQRVDQWHULRUHV LL DQWHFLSDo}HVPHQVDLVTXHHPVHGHGH
&REUDQoD $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO WLYHUDP R SUD]R SDUD SDJDPHQWR SURUURJDGR SDUD R GLD  GH
MDQHLURGHFRPDXWRUL]DomRGD5HFHLWD)HGHUDOH LLL H[LVWrQFLDGHVDOGRGH,53-H&6//D
SDJDUFRPYHQFLPHQWRHPGHMDQHLURGHFRQVLVWHQWHQDGLIHUHQoDHQWUHRUHVXOWDGRGR,53-
HGD&6//GHYLGRVSHOROXFURUHDOHDVHVWLPDWLYDVPHQVDLVFDOFXODGDVSHODUHFHLWDEUXWD
(PUD]mRGRVDOGRHPDEHUWRGHWULEXWRVIHGHUDLVDUHFROKHUD&RPSDQKLDVRIUHXTXHVWLRQDPHQWRVSRU
SDUWH GD 'HOHJDFLD (VSHFLDO GD 5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO GH 0DLRUHV &RQWULEXLQWHV '(0$&  $Wp R
PRPHQWRD&RPSDQKLDQmRVRIUHXILVFDOL]DomRRXDXWXDomRSDUDFREUDQoDGRVGpELWRVIHGHUDLV
&DVRQmRTXLWHRVWULEXWRVD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHUDXWXDo}HVSDUDFREUDQoDGRYDORUSULQFLSDO
DFUHVFLGRGHPXOWDHMXURVHRXRXWUDVPHGLGDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVWULEXWiULDVSDUDFREUDQoD
GRVDOGRHPDEHUWRRTXHSRGHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRXILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
HRXGHVXDVFRQWURODGDV
A Companhia e suas controladas estão sujeitas a determinadas regras em razão da inscrição
de débitos fiscais em programas de parcelamentos federais. Caso deixem de cumprir
quaisquer dessas regras os programas poderão ser rescindidos e os benefícios decorrentes
deles cancelados.
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV DGHULUDP D SDUFHODPHQWRV FRQFHGLGRV SHOD 5HFHLWD )HGHUDO GR
%UDVLOGHGpELWRVDGPLQLVWUDGRVSHODSUySULD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOGHHVWDGRVHPXQLFtSLRVHP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRWULEXWiULD
7DLV SURJUDPDV GH SDUFHODPHQWR HVWDEHOHFHP FRPR FRQGLomR GR EHQHItFLR R FXPSULPHQWR GH
GHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVLQFOXVLYHHPUHODomRjUHJXODULGDGHGRSDJDPHQWRGRVGpELWRVVXMHLWRVDRV
SDUFHODPHQWRV &DVR D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV QmR YHQKDP D FXPSULU FRP DV UHJUDV
HVWDEHOHFLGDV WHUmR RV SURJUDPDV UHVFLQGLGRV H RV UHVSHFWLYRV EHQHItFLRV FDQFHODGRV 2
LQDGLPSOHPHQWRRFDVLRQDULDWDPEpPDLPHGLDWDH[LJLELOLGDGHGRYDORUUHPDQHVFHQWHGRGpELWRFRP
LQFLGrQFLD GRV DFUpVFLPRV OHJDLV QD IRUPD GD OHJLVODomR DSOLFiYHO j pSRFD GD RFRUUrQFLD GRV
UHVSHFWLYRV IDWRV JHUDGRUHV R TXH SRGH LPSDFWDU RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV HRX ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVFRPRUHWRUQRGRGpELWRQRSDVVLYR
Alterações nas leis tributárias brasileiras ou em sua interpretação podem afetar adversamente
as operações da Companhia.
$OHJLVODomRWULEXWiULDHVWiVXMHLWDDDOWHUDo}HVTXHSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVFRPR
PXGDQoDVQDVDOtTXRWDVHRFDVLRQDOPHQWHDFULDomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVHRXSHUPDQHQWHV$OJXPDV
GHVVDVPXGDQoDVSRGHPDXPHQWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDFDUJDWULEXWiULDGD&RPSDQKLDHRXGHVXDV
FRQWURODGDVRTXHSRGHDXPHQWDURVSUHoRVTXHFREUDPSRUVHXVSURGXWRVUHVWULQJLUDFDSDFLGDGHGH
ID]HUQHJyFLRVQRPHUFDGRDWXDOHSRUWDQWRDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HRXILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
&HUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRGHP VHU DIHWDGDV DGYHUVDPHQWH LQFOXVLYH SHOR SDJDPHQWR
LQWHJUDO GH WULEXWRV GHYLGRV DFUHVFLGRV GH HQFDUJRV H SHQDOLGDGHV FDVR DV DXWRULGDGHV ILVFDLV
LQWHUSUHWHPDVOHLVWULEXWiULDVGHIRUPDLQFRPSDWtYHOFRPDVLQWHUSUHWDo}HVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDV
$ &RPSDQKLD XVXIUXL GH EHQHItFLRV ILVFDLV IHGHUDLV &DVR D &RPSDQKLD GHL[H GH FXPSULU
GHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVDTXHHVWiVXMHLWDHPGHFRUUrQFLDGDFRQFHVVmRGHWDLVEHQHItFLRVILVFDLV
HVWHVSRGHUmRVHUVXVSHQVRVRXFDQFHODGRVHFRPRFRQVHTXrQFLDLPSDFWDUGHIRUPDQHJDWLYDQD
OXFUDWLYLGDGHHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
$LQGDKiRULVFRGHTXHXPDUHIRUPDWULEXWiULDLPSHoDLQWHUURPSDRXPRGLILTXHRXVRGHLQFHQWLYRV
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ILVFDLVFRQFHGLGRVQRkPELWRIHGHUDOHVWDGXDOHRXPXQLFLSDO$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
WHUiVXFHVVRFRPUHODomRDTXHVWLRQDPHQWRVILVFDLVRXTXHVHXDWXDOEHQHItFLRVHUiUHQRYDGRRX
DLQGDD&RPSDQKLDTXHFRQVHJXLUiREWHUQRYRVEHQHItFLRVILVFDLV
$OpPGLVVRDSDQGHPLDGRQRYR&RURQDYtUXV &29,' HDGHFUHWDomRGRHVWDGRGHFDODPLGDGH
SRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRVVRFLRHFRQ{PLFRVGHORQJRDOFDQFHLQFOXLQGRXPDSRVVtYHOTXHGDGD
DUUHFDGDomRQRSDtVHXPDHOHYDomRGDGHPDQGDSRUJDVWRVS~EOLFRVHPVHWRUHVIXQGDPHQWDLV
1HVVHFHQiULRRV*RYHUQRV)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDOSRGHUmRSURPRYHUDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDV
SDUD LPSRU DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD H GH VXV FRQWURODGDV 7DLV PHGLGDV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRH[LVWHPGLVFXVV}HVUHFHQWHVVREUHDSRVVtYHOLQVWLWXLomRGHQRYRVWULEXWRV
WDLVFRPRRHPSUpVWLPRFRPSXOVyULRRLPSRVWRVREUHJUDQGHVIRUWXQDVHXPDFRQWULEXLomRVREUH
WUDQVDo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRIRUDPUHWRPDGDVGLVFXVV}HVVREUHDUHYRJDomRGDLVHQomRGH
LPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
2XWURVVLP DWXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD
UHIRUPD WULEXWiULD (QWUH DV SURSRVWDV HP GLVFXVVmR H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH XPD PXGDQoD
FRPSOHWD QR VLVWHPD GH WULEXWDomR DR FRQVXPR TXH H[WLQJXLULD WUrV WULEXWRV IHGHUDLV  ,3, 3,6 H
&2),16R,&06TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH
2SHUDo}HVFRP%HQVH6HUYLoRV ,%6 TXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPR$GHPDLVUHFHQWHPHQWHR
*RYHUQR)HGHUDODSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDO
VREUH2SHUDo}HVFRP%HQVH6HUYLoRV &%6 HPVXEVWLWXLomRjVFRQWULEXLo}HVGR3,6HGD&2),16
TXH GHWHUPLQD XP UHJLPH GLIHUHQFLDGR SDUD R VHWRU GH FRPEXVWtYHLV &DVR KDMD XPD UHIRUPD
WULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHPRVWULEXWRV
DSOLFiYHLVRXLQFHQWLYRVILVFDLVUHJLPHVHVSHFLDLVGXUDQWHRXDSyVVHXVSUD]RVGHYLJrQFLDSRGHUi
DIHWDUGLUHWDPHQWHRXLQGLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por modificações nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório
financeiro.
$VSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOVmRHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV
&3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 VmRHPLWLGDVSHORInternational
Accounting Standards Board ,$6% 2&3&HR,$6%SRVVXHPFDOHQGiULRVSDUDDSURYDomRGH
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVH,)56RVTXDLVSRGHUmRVRIUHUDOWHUDo}HVDTXDOTXHUPRPHQWRHVREUH
RVTXDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDOTXHULQJHUrQFLD$VVLPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHSUHYHU
TXDLVHTXDQGRVHUmRDSURYDGRVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRXQRYDV,)56TXHSRVVDPGH
DOJXPDIRUPDLPSDFWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD3RUWDQWR
H[LVWHRULVFRGHTXHDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
VHMDPDOWHUDGDVHPUD]mRGHQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVSUHYLVWRVSHOR&3&HQRUPDWL]DGRV
SHOD&90EHPFRPRGR,)56HPLWLGRVSHOR,$6%RTXHSRGHUiDIHWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD
K

5HODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVHPTXHRHPLVVRUDWXH

A existência de situações econômicas adversas na China e o aumento na capacidade da
produção mundial de minério de ferro pode ter um impacto negativo nas receitas, fluxo de
caixa e lucratividade da Companhia.
1RV ~OWLPRV DQRV D &KLQD IRL R SDtV FRP D PDLRU GHPDQGD LQWHUQDFLRQDO SRU PLQHUDLV H PHWDLV
GLUHFLRQDQGRRVSUHoRVJOREDLVSDUDRPLQpULRGHIHUUR1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPRPHUFDGRFKLQrVUHSUHVHQWRX
HUHVSHFWLYDPHQWHGDGHPDQGDJOREDOSRUPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRWUDQVRFHkQLFR$&KLQD
UHSUHVHQWRXHUHVSHFWLYDPHQWHGDUHFHLWDOtTXLGDGHFRUUHQWHGDVYHQGDVGHPLQpULRGH
IHUURH[SRUWDGRGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHH
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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8PD GHVDFHOHUDomR GR FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR FKLQrV SRGHULD UHVXOWDU HP XPD PHQRU GHPDQGD
JOREDOSRUPLQpULRGHIHUURFRPXPDFHQWXDGRLPSDFWRVREUHRVSUHoRVLQWHUQDFLRQDLVGDFRPPRGLW\
HDIHWDUSRUFRQVHJXLQWHDVUHFHLWDVRIOX[RGHFDL[DHDOXFUDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD23,%GD
&KLQDFUHVFHXHPFRPSDUDGRFRPHPHHP
$GLFLRQDOPHQWH D UHFHQWH HVWUDWpJLD GRV SULQFLSDLV SURGXWRUHV GH PLQpULR GH IHUUR HP PDQWHU DV
PHWDV GH SURGXomR H SODQRV GH DXPHQWR GH FDSDFLGDGH GH SURGXomR SRGHP DIHWDU PDWHULDO H
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRDUHFHQWHDOWDGRVSUHoRVGH
PLQpULR GH IHUUR SRGH WDPEpP HVWLPXODU SURGXWRUHV GH DOWR FXVWR D UHWRPDUHP VXDV RSHUDo}HV
DXPHQWDQGRDEDVHGHRIHUWDRTXHSRGHDIHWDUD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDGYHUVD
Descontinuação ou substituição da Libor pode causar um efeito adverso nas despesas da
Companhia e em seus resultados operacionais
2HIHLWRGHTXDOTXHUGHVFRQWLQXDomRRXVXEVWLWXLomRGD/,%25SRGHQRVDIHWDUQHJDWLYDPHQWH$
$XWRULGDGHGH&RQGXWD)LQDQFHLUDGR5HLQR8QLGRDQXQFLRXHPMXOKRGHTXHSUHWHQGHGHL[DU
GHREULJDURVEDQFRVDDSUHVHQWDUWD[DVSDUDRFiOFXORGDWD[DRIHUHFLGDLQWHUEDQFiULDGH/RQGUHV
RX/,%25DSyV9iULRVUHJXODGRUHVSURSXVHUDPWD[DVDOWHUQDWLYDVGHUHIHUrQFLD1RSHUtRGR
GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  5 PLOK}HV GRV ILQDQFLDPHQWRV GD
&RPSDQKLDHUDPLQGH[DGRVj/,%25FRPYHQFLPHQWRDSDUWLUGH$&RPSDQKLDQmRpFDSD]
GH SUHYHU R HIHLWR GH TXDOTXHU GHVFRQWLQXDomR RX VXEVWLWXLomR GD /,%25 QHVWH PRPHQWR H
FRQVHTXHQWHPHQWHQmRSRGHJDUDQWLUTXHHVVDVDOWHUDo}HVQmRWHUmRXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRV
VHXVQHJyFLRV
L

5HODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

As instalações de mineração e logística da Companhia estão sujeitas a diversas leis, licenças
e regulamentos no Brasil, relativos principalmente à proteção e integridade do meio ambiente,
sendo que por estarem localizadas próximas a áreas urbanas, rurais e/ou industriais podem
gerar impactos socioambientais devido à natureza de suas operações
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVTXHVHDSOLFDPjVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomR
HSURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUUREHPFRPRVXDVRSHUDo}HVGHORJtVWLFDSRUWXiULDHIHUURYLiULD
3RU HVWDUHP ORFDOL]DGDV SUy[LPDV D iUHDV XUEDQDV UXUDLV HRX LQGXVWULDLV DV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDSRGHPJHUDULPSDFWRVVRFLRDPELHQWDLVQHVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDpREULJDGDDREWHU
SUHYLDPHQWHDSURYDo}HVOLFHQoDVDOYDUiVRXDXWRUL]Do}HVGDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
$LQGDQRkPELWRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSUHFLVDVXEPHWHUjDSURYDomRSUpYLD
GDVDXWRULGDGHVDPELHQWDLVHVWXGRVVREUHLPSDFWRVDPELHQWDLVHVRFLDLVEHPFRPRGHVHQYROYHU
VXDV DWLYLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP RV WHUPRV GDV DSURYDo}HV OLFHQoDV SHUPLVV}HV RX
DXWRUL]Do}HV $OWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QDV RSHUDo}HV H[LVWHQWHV WDPEpP HVWmR VXMHLWDV D HVVDV
H[LJrQFLDV $V SHUPLVV}HV SDUD RSHUDU SRGHP VHU WHPSRUDULDPHQWH VXVSHQVDV RX UHYRJDGDV VH
KRXYHU HYLGrQFLDV GH YLRODo}HV JUDYHV GDV OHLV H UHJXODo}HV DPELHQWDLV GH QRUPDV GH VD~GH H
VHJXUDQoDRTXHSRGHFDXVDUXPLPSDFWRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLD
&RQVLGHUDQGRRFHQiULRDWXDOGHPLQHUDomRQR%UDVLOPXGDQoDVQDVOHLVRXUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV
SRGHPWRUQDUDVOHLVHUHJXODo}HVDPELHQWDLVPDLVULJRURVDVHH[LJLUPRGLILFDo}HVQDWHFQRORJLDH
RSHUDomRGD&RPSDQKLDWRUQDQGRRVHXFXPSULPHQWRPDLVRQHURVR$REWHQomRHPDQXWHQomRGH
DXWRUL]Do}HVHOLFHQoDVQHFHVViULDVSRGHVHUXPSURFHVVRFRPSOH[RHGHPRUDGRHQmRKiJDUDQWLDV
GHTXHDVSHUPLVV}HVQHFHVViULDVVHMDPREWLGDVHPDQWLGDVHPWHUPRVDFHLWiYHLVHPWHPSRKiELO
2VFXVWRVHDWUDVRVDVVRFLDGRVjREWHQomRHPDQXWHQomRGHOLFHQoDVHDRFXPSULPHQWRGHVVDV
OLFHQoDV H OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV SRGHP LPSHGLU RX DWUDVDU RX UHVWULQJLU PDWHULDOPHQWH D
&RPSDQKLDGHSURVVHJXLUFRPRGHVHQYROYLPHQWRGHXPSURMHWRGHH[SORUDomRRXDRSHUDomRRXR
GHVHQYROYLPHQWR GH XPD PLQD 4XDOTXHU IDOKD QR FXPSULPHQWR GDV OHLV H UHJXODPHQWRV RX
DXWRUL]Do}HVDSOLFiYHLVSRGHUHVXOWDUHPLQWHUUXSomRRXIHFKDPHQWRGHRSHUDo}HVGHH[SORUDomR
GHVHQYROYLPHQWR GH PLQHUDomR RX PXOWDV DSOLFDGDV SHORV yUJmRV H DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV
REVHUYDGR R GHYLGR SURFHVVR OHJDO RX UHVXOWDU HP RXWUDV UHVSRQVDELOLGDGHV DSXUDGDV HP DomR
MXGLFLDO SUySULD RV TXDLV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR QRV QHJyFLRV QD FRQGLomR ILQDQFHLUD RX
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UHVXOWDGRV GD RSHUDomR GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR QRYRV RX PDLV ULJRURVRV UHTXLVLWRV GH
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SDUD DV RSHUDo}HV H SURMHWRV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR VXDV EDUUDJHQV
SRGHP VHU LPSRVWRV SHOD OHJLVODomR H FRP LVVR SRGH KDYHU DWUDVRV QD REWHQomR GH OLFHQoDV
DPELHQWDLVRXRXWUDVOLFHQoDVRSHUDFLRQDLVRXQmRREWHQomRQmRUHQRYDomRGDVPHVPDV(VVHV
HYHQWRVHFXVWRVDGLFLRQDLVSRGHPWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHD&RPSDQKLDHRUHWRUQRGHVHXV
SURMHWRVHSRGHPWRUQDUFHUWRVSURMHWRVHFRQRPLFDPHQWHRXGHRXWUDIRUPDLQYLiYHLV
&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHFXPSULUDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVDGHWHUPLQDomR
GDV DXWRULGDGHV DPELHQWDLV EHP FRPR GH REWHU SUHYLDPHQWH DSURYDo}HV OLFHQoDV DOYDUiV RX
DXWRUL]Do}HVGDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVD&RPSDQKLDVHPDQWLYHUVXDVRSHUDo}HVHPGHVDFRUGR
FRPWDLVUHJXODPHQWDo}HVRXRUGHQVGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHVRIUHUUHVSRQVDELOL]Do}HV
FLYLVSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVVDQo}HVFULPLQDLVRXRUGHQVGHIHFKDPHQWRRTXHSRGHUiFDXVDU
XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH D UHSXWDomR FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a incidentes ambientais, de saúde e de segurança. Adicionalmente,
novos e mais rigorosos regulamentos ambientais, de saúde e segurança impostos à
Companhia poderão resultar em acréscimo de obrigações e dispêndios de investimentos
$VLQVWDODo}HVGHPLQHUDomRHORJtVWLFDGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVDGLYHUVDVOHLVUHJXODPHQWRV
HOLFHQoDVQR%UDVLOUHODWLYRVSULQFLSDOPHQWHjSURWHomRHLQWHJULGDGHGDVD~GHGDVHJXUDQoDHGR
PHLRDPELHQWH
$DWLYLGDGHGHPLQHUDomRHVSHFLILFDPHQWHSRGHJHUDUXPDVpULHGHLPSDFWRVQHJDWLYRVDRPHLR
DPELHQWHHPIXQomRGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSDUDVXDRSHUDomRHWDPEpPGHYLGRDRVVHXV
SURFHVVRVSURGXWLYRVXPDYH]TXHVXDVRSHUDo}HVHQYROYHPRXVRPDQXVHLRDUPD]HQDPHQWR
GHVFDUJDHGHVFDUWHGHVXEVWkQFLDVSRWHQFLDOPHQWHSHULJRVDVQRPHLRDPELHQWHHRXVRGHUHFXUVRV
QDWXUDLVUHVXOWDQGRHPULVFRVUHOHYDQWHVGHDFLGHQWHVFRPRLQFrQGLRVH[SORV}HVYD]DPHQWRVGH
JDVHV Wy[LFRV GHUUDPDPHQWRV GH VXEVWkQFLDV SROXHQWHV RX RXWURV PDWHULDLV SHULJRVRV
GHVOL]DPHQWRVGHURFKDVDFLGHQWHVHQYROYHQGREDUUDJHQVIDOKDGHRXWUDVHVWUXWXUDVRSHUDFLRQDLV
EHPFRPRDWLYLGDGHVHQYROYHQGRHTXLSDPHQWRVYHtFXORVRXPDTXLQiULRVPyYHLVHRXWURVLQFLGHQWHV
H DFLGHQWHV SRWHQFLDOPHQWH IDWDLV $V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV D LQFLGHQWHV RX
DFLGHQWHVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVVWDNHKROGHUVHRXUHSXWDomR$LQGDR
URPSLPHQWRRXGHVPRURQDPHQWRGHTXDOTXHUXPDGHVVDVHVWUXWXUDVSRGHULDFDXVDUSHUGDVGHYLGDV
HJUDYHVGDQRVSHVVRDLVSDWULPRQLDLVHDPELHQWDLVHSRGHUiWHUHIHLWRVDGYHUVRVVREUHRVQHJyFLRV
H UHSXWDomR GD &RPSDQKLD (P UD]mR GRV DFLGHQWHV RFRUULGRV HQYROYHQGR R URPSLPHQWR GH
EDUUDJHQVFRPLPSDFWRVDPELHQWDLVHjVD~GHKXPDQDGHVGHPDLRGHIRUDPHPLWLGDVQRYDV
QRUPDV SULQFLSDOPHQWH HP kPELWR QDFLRQDO H HVWDGXDO VHQGR TXH QRUPDV DLQGD PDLV ULJRURVDV
SRGHUmRVHUSXEOLFDGDV
3RGHP RFRUUHU LQFLGHQWHV GHYLGR D GHILFLrQFLDV QD LGHQWLILFDomR H DYDOLDomR GH ULVFRV RX QD
LPSOHPHQWDomRGHXPDJHVWmRGHULVFRVUREXVWDHXPDYH]TXHHVVHVULVFRVVHPDWHULDOL]DPHOHV
SRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRVDPELHQWDLVHVRFLDLVVLJQLILFDWLYRVGDQRVDRXGHVWUXLomRGHPLQDVRX
LQVWDODo}HVGHSURGXomRIHULPHQWRVGRHQoDHIDWDOLGDGHVHQYROYHQGRHPSUHJDGRVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVRXPHPEURVGDFRPXQLGDGHFLUFXQYL]LQKDjVRSHUDo}HVEHPFRPRDWUDVRVQDSURGXomR
SUHMXt]RVILQDQFHLURVHSRVVtYHOUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOHRXFULPLQDO
$V RSHUDo}HV GH ORJtVWLFD SRUWXiULD WDPEpP JHUDP LPSDFWRV DPELHQWDLV HVSHFtILFRV WDLV FRPR
RFDVLRQDGRV SRU DFLGHQWHV FRP R PDQXVHLR RX WUDQVSRUWH GH FDUJDV H FRP DV SUySULDV
HPEDUFDo}HVRXDLQGDUHODFLRQDGRVDRJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVGRSRUWRHGDVHPEDUFDo}HV
VHUYLoRVGHGUDJDJHPRSHUDomRGHPiTXLQDVHYHtFXORVSRUWXiULRVPDQXVHLRGHFDUJDVHSURGXWRV
SHULJRVRV DEDVWHFLPHQWR H OLPSH]D GH HPEDUFDo}HV H GHVFDUWH LUUHJXODU GH iJXD GH ODVWUR
SURYHQLHQWHGRVQDYLRV
2V SDGU}HV EUDVLOHLURV GH SUHYHQomR H UHPHGLDomR GD SROXLomR FRQWLQXDP D PXGDU FRP
LQFOXV}HVDOWHUDo}HVPDLVUHVWULWLYDVQRVSDUkPHWURVGHODQoDPHQWRGHHIOXHQWHVOtTXLGRVHHPLVV}HV
DWPRVIpULFDVUHJUDVSDUDSUHVHUYDomRGDIDXQDHGDIORUDQRYRVUHJXODPHQWRVGHJHVWmRKtGULFDH
GH UHVtGXRV VyOLGRV QRYDV UHVWULo}HV SRU SDUWH GRV yUJmRV DPELHQWDLV TXDQWR jV DPSOLDo}HV H
H[SDQVmRGHQHJyFLRVEHPFRPRDXPHQWRGDVH[LJrQFLDVGHSUHVHUYDomRGHIORUHVWDVQDWLYDVH
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FULDomRGH5HVHUYDV3DUWLFXODUHVGR3DWULP{QLR1DWXUDO±5331VFRPRDOWHUQDWLYDVGHFRPSHQVDomR
DPELHQWDOSRUSURMHWRVGHH[SDQVmRLQGXVWULDOHGHPLQHUDomR
2JRYHUQREUDVLOHLURQRkPELWRGRDFRUGRLQWHUQDFLRQDOTXHSUHYrPHWDVGHUHGXomRGHHPLVV}HV
GHJDVHVGHHIHLWRHVWXID *(( LQVWLWXLXD3ROtWLFD1DFLRQDOVREUH0XGDQoDGR&OLPD±310& /HL
  TXH SUHYr XPD UHGXomR QDV HPLVV}HV GH *(( SDUD R VHWRU LQGXVWULDO LQFOXLQGR
VLGHUXUJLD H FLPHQWR  H XP SODQR GH DomR SDUD R VHWRU HVWi VHQGR GHVHQYROYLGR SRU XP FRPLWr
WpFQLFRFRPSRVWRSRUUHSUHVHQWDQWHVGRJRYHUQRDVVRFLDo}HVGDLQG~VWULDHDFDGrPLFRV3DUDR
VHWRUGHPLQHUDomRDPHWDGHUHGXomRDLQGDQmRIRLHVWDEHOHFLGD
2 *RYHUQR )HGHUDO WDPEpP LQVWLWXLX D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV TXH HVWDEHOHFHX
GLUHWUL]HVPDLVULJRURVDVUHODWLYDVjJHVWmRLQWHJUDGDDRSODQRGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRV
H PHWDV VHWRULDLV UHODWLYDV j ORJtVWLFD UHYHUVD FRPR VHQGR SDUWH GR SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO )LQDOPHQWH UHFHQWHV DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR UHJXODWyULD GH PLQHUDomR LQFOXHP FRPR
SDUWH GD DWLYLGDGH GH PLQHUDomR D SUySULD UHFXSHUDomR DPELHQWDO GDV iUHDV GHJUDGDGDV H
FRQVWDQWHPHQWH D $10 H R &RQJUHVVR YrP HQYLGDQGR HVIRUoRV H SURPRYHQGR DMXVWHV QDV
UHJXODPHQWDo}HV TXH SRGHP HQVHMDU QRYDV REULJDo}HV DLQGD PDLV ULJRURVDV jV RSHUDo}HV GH
PLQHUDomR
1RYDVRXPDLVULJRURVDVQRUPDVDPELHQWDLVGHVHJXUDQoDHVD~GHLPSRVWDVVREUHD&RPSDQKLD
SRGHPREULJiODDDXPHQWDURVGLVSrQGLRVHLQYHVWLPHQWRVFULDUiUHDVDGLFLRQDLVGHSUHVHUYDomR
HPVXDVSURSULHGDGHVRXID]HUPRGLILFDo}HVHPSUiWLFDVRSHUDFLRQDLVHSURMHWRV(VSHFLDOPHQWH
FRP UHODomR j DWLYLGDGH GH PLQHUDomR GD &RPSDQKLD QRYRV RX PDLV ULJRURVRV UHTXLVLWRV GH
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSDUDVHXVSURMHWRVRSHUDo}HVHHVSHFLDOPHQWHUHODFLRQDGRVjVHJXUDQoD
GH EDUUDJHQV SRGHUmR VHU LPSRVWRV (P  HQWUDUDP HP YLJRU DV VHJXLQWHV OHJLVODo}HV HP
kPELWRIHGHUDO3RUWDULD6*000(QTXHGHWHUPLQDTXHD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR
$10 QRWLILTXHRVHPSUHHQGHGRUHVGHEDUUDJHQVGHUHMHLWRVGHPLQHUDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGDV
EDUUDJHQV HP UD]mR GR ULVFR H GR GDQR SRWHQFLDO 5HVROXomR $10 Q  TXH HVWDEHOHFH
PHGLGDVUHJXODWyULDVREMHWLYDQGRDVVHJXUDUDHVWDELOLGDGHGHEDUUDJHQVGHPLQHUDomRQRWDGDPHQWH
DTXHODV FRQVWUXtGDV RX DOWHDGDV SHOR PpWRGR D PRQWDQWH RX SRU PpWRGR GHFODUDGR FRPR
GHVFRQKHFLGR SURtEH D XWLOL]DomR GR PpWRGR GH FRQVWUXomR RX DOWHDPHQWR GH EDUUDJHQV GH
PLQHUDomRDPRQWDQWHHGHWHUPLQDDGHVDWLYDomRHGHVFRPLVVLRQDPHQWRRXGHVFDUDFWHUL]DomRGDV
HVWUXWXUDVDVVLPH[LVWHQWHVHQRkPELWRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV/HLQTXHLQVWLWXL
D3ROtWLFD(VWDGXDOGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHQV5HVROXomR&RQMXQWD6HFUHWDULDGH(VWDGRGR0HLR
$PELHQWHH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV6(0$')XQGDomR(VWDGXDO
GR0HLR$PELHQWH)($0QTXHGHWHUPLQDDGHVFDUDFWHUL]DomRGHWRGDVDVEDUUDJHQV
GHFRQWHQomRGHUHMHLWRVHUHVtGXRVDOWHDGDVSHORPpWRGRDPRQWDQWHSURYHQLHQWHVGHDWLYLGDGHV
PLQHUiULDV3RUWDULD,*$0QTXHHVWDEHOHFHDSHULRGLFLGDGHGHH[HFXomRRXDWXDOL]DomRH
R QtYHO GH GHWDOKDPHQWR GR 3ODQR GH 6HJXUDQoD GD %DUUDJHP -i HP  HQWURX HP YLJRU HP
kPELWRIHGHUDOD5HVROXomR$10QTXHDOWHUDD3RUWDULD'130QTXHFULD
R&DGDVWUR1DFLRQDOGH%DUUDJHQVGH0LQHUDomRR6LVWHPD,QWHJUDGRGH*HVWmRHP6HJXUDQoDGH
%DUUDJHQVGH0LQHUDomRHHVWDEHOHFHDSHULRGLFLGDGHGHH[HFXomRRXDWXDOL]DomRDTXDOLILFDomR
GRVUHVSRQViYHLVWpFQLFRVRFRQWH~GRPtQLPRHRQtYHOGHGHWDOKDPHQWRGR3ODQRGH6HJXUDQoDGD
%DUUDJHPGDV,QVSHo}HVGH6HJXUDQoD5HJXODUH(VSHFLDOGD5HYLVmR3HULyGLFDGH6HJXUDQoDGH
%DUUDJHP H GR 3ODQR GH $omR GH (PHUJrQFLD SDUD %DUUDJHQV GH 0LQHUDomR DOpP GD /HL
HPYLJRUGHVGHGHRXWXEURGHTXHDOWHURXGLVSRVLWLYRVGD/HLQGH
GHVHWHPEURGHTXHHVWDEHOHFHD3ROtWLFD1DFLRQDOGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHQV 316% 
GD/HLQGHGHMXOKRGHTXHFULDR)XQGR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH )10$ GD
/HLQGHGHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRVHGR
'HFUHWR/HL Q  GH  GH IHYHUHLUR GH  &yGLJR GH 0LQHUDomR  'HQWUH RV GLVSRVLWLYRV
DOWHUDGRV HVWD OHL GHWHUPLQD QR DUW $   H   TXH RV HPSUHHQGHGRUHV GHYHP FRQFOXLU D
GHVFDUDFWHUL]DomRGDVVXDVEDUUDJHQVTXHIRUHPFRQVWUXtGDVRXDOWHDGDVSHORPpWRGRDPRQWDQWH
DWp  GH IHYHUHLUR GH  FRQVLGHUDGD D VROXomR WpFQLFD H[LJLGD SHOD HQWLGDGH TXH UHJXOD H
ILVFDOL]DDDWLYLGDGHPLQHUiULDHSHODDXWRULGDGHOLFHQFLDGRUDGR6LVWHPD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH
6LVQDPD &DVRVHMDQHFHVViULDDSURUURJDomRGHVWHSUD]RHPYLUWXGHGHLQYLDELOLGDGHWpFQLFDSDUD
R FXPSULPHQWR GHVWD REULJDomR D OHL SRVVLELOLWD TXH D HQWLGDGH UHJXODGRUD H ILVFDOL]DGRUD GD
DWLYLGDGH $10 FRQFHGDDSURUURJDomRGHVGHDGHFLVmRSDUDFDGDHVWUXWXUDVHMDUHIHUHQGDGDSHOD
DXWRULGDGHOLFHQFLDGRUDGR6LVQDPD'HVVDPDQHLUDSRGHUiKDYHUDWUDVRVQDREWHQomRGHOLFHQoDV
DPELHQWDLVHRXWUDVOLFHQoDVRSHUDFLRQDLVRXPHVPRFRPDLQDELOLGDGHHPREWHUHRXUHQRYDUXPD
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DXWRUL]DomR SHUPLVVmR HRX OLFHQoD (VVHV FXVWRV DGLFLRQDLV WDPEpP SRGHP LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDOXFUDWLYLGDGHGRVSURMHWRVTXHD&RPSDQKLDSUHWHQGHLPSOHPHQWDURXDWpPHVPR
WRUQiORVHFRQRPLFDPHQWHLQYLiYHLV
$ &RPSDQKLD WDPEpP SRGH ILFDU H[SRVWD D UHVSRQVDELOLGDGHV FLYLV SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
VDQo}HVFULPLQDLVHRUGHQVGHIHFKDPHQWRQDHYHQWXDOLGDGHGHQmRFXPSULUDOHJLVODomRDPELHQWDO
PLQHUiULDRXUHODFLRQDGDVEHPFRPRHQFRQWUDUREVWiFXORVSDUDREWHQomRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVH
RXWUDVOLFHQoDVRSHUDFLRQDLV
3UiWLFDV GH HOLPLQDomR GH UHVtGXRV HPLVV}HV H UHDGHTXDo}HV GDV RSHUDo}HV SRGHP REULJDU D
&RPSDQKLD D UHDOL]DU PDQXWHQo}HV H DSHUIHLoRDU VXDV LQVWDODo}HV D FXVWRV VLJQLILFDWLYRV HRX
UHVXOWDU HP SDVVLYRV FRQVLGHUiYHLV 5HVWULo}HV GD OHJLVODomR DPELHQWDO LPSRVWDV SRU PHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDLVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDH[SRUWDVHXVSURGXWRVWDPEpPSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDO
HDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDHVXDVH[SRUWDo}HV3RUILPD&RPSDQKLDFHOHEURXHSRGHUiQRIXWXUR
WHUTXHFHOHEUDU7HUPRVGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7$&V HPkPELWRH[WUDMXGLFLDORXMXGLFLDOMXQWR
DRVyUJmRVHDJrQFLDVUHJXODGRUDVEUDVLOHLUDVREULJDQGRVHDPLQLPL]DURXHOLPLQDUULVFRVGHGDQRV
DPELHQWDLVHPiUHDVQDVTXDLVD&RPSDQKLDDWXDRXMiDWXRX6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GH
FXPSULU FRP DV REULJDo}HV DVVXPLGDV HP GHWHUPLQDGR 7$& QR SUD]R H FRQGLo}HV DFRUGDGDV D
&RPSDQKLD SRGHUi ILFDU H[SRVWD D SHQDOLGDGHV WDLV FRPR PXOWDV FDQFHODPHQWR GH OLFHQoDV H
DOYDUiVVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVRXIHFKDPHQWRGHLQVWDODo}HV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV DFHUFD GD OHJLVODomR DPELHQWDO DSOLFiYHO FRQVXOWH D 6HomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Desentendimentos nos relacionamentos com stakeholders, incluindo as comunidades locais
onde a Companhia atua, podem causar impacto negativo nos negócios e reputação da
Companhia.
&RPRHPSUHVDGHPLQHUDomRD&RPSDQKLDSRGHVHUSUHVVLRQDGDSDUDGHPRQVWUDUTXH L RXWURV
stakeholders SDUWHVLQWHUHVVDGDVLQFOXLQGRIXQFLRQiULRVFRPXQLGDGHVYL]LQKDVjVRSHUDo}HV VH
EHQHILFLDPHFRQWLQXDUmRDVHEHQHILFLDUGHVXDVDWLYLGDGHVFRPHUFLDLVHRX LL D&RPSDQKLDRSHUD
GH PDQHLUD D PLQLPL]DU TXDOTXHU SRWHQFLDO GDQR RX SUHMXt]R DRV LQWHUHVVHV GHVVDV SDUWHV
LQWHUHVVDGDV stakeholders $&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDURSRVLomRLQFOXLQGRRFXSDo}HVLOHJDLVHP
VHXVDWXDLVDWLYRVRSHUDFLRQDLVHSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHH
GHIRUPDPDWHULDORVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD
$OpPGLVVRFHUWDVRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLV 21*V VmRPXLWDVYH]HVFUtWLFDVGDLQG~VWULD
GHPLQHUDomRHGHVXDVSUiWLFDVLQFOXVLYHHPUD]mRGRXVRGHVXEVWkQFLDVSHULJRVDVQDVDWLYLGDGHV
GH SURFHVVDPHQWR $ SXEOLFLGDGH DGYHUVD JHUDGD SRU HVVDV RUJDQL]Do}HV RX RXWUDV SHVVRDV
UHODFLRQDGDVjVLQG~VWULDVH[WUDWLYDVHPJHUDOSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRQD&RPSDQKLDDIHWDQGR
VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H VHX UHODFLRQDPHQWR FRP DV FRPXQLGDGHV HP TXH RSHUD H
FRQVHTXHQWHPHQWH D VXD LPDJHP 5HIHULGDV 21*V SRGHP OLGHUDU PRYLPHQWRV FRP SRWHQFLDLV
LPSDFWRVQHJDWLYRVjVRSHUDo}HVVROLFLWDUHPMXt]ROLPLQDUHVSDUDLQWHUUXSomRGRWUDEDOKRHHQWUDU
FRPDo}HVMXGLFLDLVTXHYLVDPDRVILQVPHQFLRQDGRVHRXLQGHQL]DomR(VVDVDo}HVSRGHPHVWDU
UHODFLRQDGDVQmRDSHQDVjVDWLYLGDGHVDWXDLVPDVWDPEpPjVDWLYLGDGHVKLVWyULFDVGHPLQHUDomR
GHSURSULHWiULRVDQWHULRUHVHSRGHPWHUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
M

5HODFLRQDGRVDTXHVW}HVPDFURHFRQ{PLFDVSROtWLFDVHFRQMXQWXUDLV

O governo do Brasil exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, assim como as condições políticas e econômicas do Brasil e, em
contrapartida, o preço de negociação das ações da Companhia.
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVLGRFDUDFWHUL]DGDSHORHQYROYLPHQWRVLJQLILFDWLYRGRJRYHUQREUDVLOHLUR
TXH PXLWDV YH]HV DOWHUD SROtWLFDV H UHJXODPHQWRV PRQHWiULRV GH FUpGLWR ILVFDLV H RXWURV SDUD
LQIOXHQFLDUDHFRQRPLDGR%UDVLO$VDo}HVGRJRYHUQRGR%UDVLOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHHIHWLYDU
RXWUDVSROtWLFDVHQYROYHUDPDGHSUHFLDomRGRUHDOFRQWUROHVREUHDUHPHVVDGHUHFXUVRVQRH[WHULRU
LQWHUYHQomR SHOR %DQFR &HQWUDO SDUD DIHWDU DV WD[DV GH MXURV EiVLFDV HQWUH RXWUDV PHGLGDV $
&RPSDQKLD QmR SRVVXL FRQWUROH VREUH H QmR SRGH SUHYHU TXDLV PHGLGDV RX SROtWLFDV R JRYHUQR
EUDVLOHLURSRGHUiWRPDUQRIXWXUR$&RPSDQKLDSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSRUPXGDQoDVQDV
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SROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVEUDVLOHLUDVOHLVRXUHJXODPHQWRVQRVQtYHLVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO
DVVLPFRPRIDWRUHVJHUDLVHFRQ{PLFRVLQFOXLQGRHQWUHRXWURV
L

OHLVHUHJXODPHQWRVLQFOXLQGRRDPELHQWHUHJXODWyULRQR%UDVLO

LL 

FUHVFLPHQWRRXUHWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

LLL 

LQIODomR

LY 

WD[DVGHMXURV

Y

YDULDo}HVQDVWD[DVGHFkPELR

YL 

QtYHLVGHUHQGLPHQWRVHQtYHLVGHDWLYLGDGHHFRQ{PLFD

YLL 

QtYHLVGHGHVHPSUHJR

YLLL 

SROtWLFDVGHFRQWUROHGHWD[DGHFkPELRHUHVWULo}HVVREUHDVUHPHVVDVQRHVWUDQJHLUR

L[ 

SROtWLFDILVFDOHPXGDQoDVQDOHJLVODomRWULEXWiULD

[

SROtWLFDVVDQLWiULDVGHFRUUHQWHVGHSDQGHPLDV

[L 

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVGRPpVWLFRVGHFDSLWDOHPSUpVWLPRVHILQDQFHLURH

[LL 

RXWUDVHYROXo}HVSROtWLFDVGLSORPiWLFDVVRFLDLVHHFRQ{PLFDVQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$&RPSDQKLDQmRpFDSD]GHSUHYHUTXDLVSROtWLFDVIXWXUDVVHUmRDGRWDGDVSHORJRYHUQRDWXDORX
IXWXURGR%UDVLORXVHHVVDVSROtWLFDVUHVXOWDUmRHPFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVjHFRQRPLDGR%UDVLO
RXVHVHUmRFDSD]HVGHJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLD
&RQWH[WR SROtWLFR H UHFHVVmR PDFURHFRQ{PLFD QR %UDVLO SRGHP DGYHUVDPHQWH DIHWDU D
&RPSDQKLD
2 %UDVLO GHPRQVWUDYD VLQDLV GH UHFXSHUDomR JUDGXDO QR LQtFLR GH  TXDQGR DV JUDYHV
FRQVHTXrQFLDVGDSDQGHPLDGH&29,'HPSXUUDUDPDHFRQRPLDGHYROWDjUHFHVVmR$HYHQWXDO
SHUVLVWrQFLD RX LQWHQVLILFDomR GD FULVH HFRQ{PLFD QR %UDVLO D LQFHUWH]D VREUH D FDSDFLGDGH GR
JRYHUQREUDVLOHLURHPUHDOL]DUDVUHIRUPDVHUHJXODPHQWDo}HVQHFHVViULDVEHPFRPRRFRQWH[WR
SROtWLFRSRGHPDGYHUVDPHQWHDIHWDURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
+LVWRULFDPHQWHDSROtWLFDEUDVLOHLUDLPSDFWRXRGHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtV$VFULVHVSROtWLFDV
DIHWDUDPHFRQWLQXDPDDIHWDUDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRQRJHUDOHUHVXOWDUDPHP
GHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUHPSUHVDV
EUDVLOHLUDV
1HVVHFRQWH[WRRKLVWyULFRSROtWLFRGR%UDVLOWUD]FDVRVGHH[SUHVLGHQWHVTXHVRIUHUDPimpeachment
HTXHIRUDPRXHVWmRVHQGRLQYHVWLJDGRVRXFRQGHQDGRVSRUFULPHVGHFRUUXSomRHGHODYDJHPGH
GLQKHLURHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWiHPDQGDPHQWRSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO
)HGHUDOLQYHVWLJDomRFRQWUDR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSRUVXSRVWRVDWRVUHODFLRQDGRVDHYHQWXDO
SUHVVmRSROtWLFDLQGHYLGDSDUDQRPHDUFHUWRVPHPEURVGD3ROtFLD)HGHUDOSDUDSRWHQFLDOEHQHItFLR
GHVHXVIDPLOLDUHV
$OpPGLVVRGHVGHR%UDVLOH[SHULPHQWDLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDHSROtWLFD±SULQFLSDOPHQWHD
SDUWLUGDVGHQ~QFLDVGHFRUUXSomRHODYDJHPGHGLQKHLURLQYHVWLJDGDVSRURSHUDo}HVFRPRD/DYD
-DWR =HORWHV *UHHQILHOG (VWUHOD &DGHQWH HQWUH RXWUDV ± TXH FRQWULEXHP SDUD XPD UHGXomR QD
FRQILDQoDQRPHUFDGREUDVLOHLUR
&RPRUHVXOWDGRGHVVDVLQYHVWLJDo}HVXPQ~PHURGHSROtWLFRVLPSRUWDQWHVLQFOXLQGRPHPEURVGR
&RQJUHVVRHDOWRVH[HFXWLYRVGHJUDQGHVHPSUHVDVHHVWDWDLVQR%UDVLOIRUDPGHWLGRVFRQGHQDGRV
SRU GLYHUVDV DFXVDo}HV UHODWLYDV j FRUUXSomR WUDYDUDP DFRUGRV GH GHODomR FRP SURFXUDGRUHV
IHGHUDLVHRXVHGHVOLJDUDPRXIRUDPUHPRYLGRVGHVHXVFDUJRV
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$VLQYHVWLJDo}HVMiLPSDFWDUDPDGYHUVDPHQWHDLPDJHPHDUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDV
DVVLPFRPRQDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFHQiULRSROtWLFRHPHUFDGRVGH
FDSLWDO GR %UDVLO 2V GHVGREUDPHQWRV GHVVDV LQYHVWLJDo}HV SRGHP FRQWLQXDU D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHQRVLVWHPDSROtWLFRHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
7RGRVHVVHVHYHQWRVSRGHPJHUDUHIHLWRVDGYHUVRVVLJQLILFDWLYRVQRFHQiULRSROtWLFRHHFRQ{PLFRGR
%UDVLODVVLPFRPRQRVQHJyFLRVTXHRSHUDPQRSDtV
'DPHVPDIRUPDDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSHUPDQHFHVXMHLWDDSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHPDIHWDU
DVRSHUDo}HVHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD1mRpSRVVtYHOSUHYHUDVSROtWLFDVTXHVHUmR
DGRWDGDVRXDOWHUDGDVSHORDWXDOJRYHUQRHPUHODomRjHFRQRPLDRXRXWUDVRXRHIHLWRGHTXHTXDOTXHU
XPDGHVVDVSROtWLFDVSRVVDWHUQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGR
3RUILPRJRYHUQRDSURYRXXPDUHIRUPDGDSUHYLGrQFLDEUDVLOHLUDRTXHSRGHDOLYLDUXPDDWXDOH
IXWXUDSUHVVmRVREUHRVJDVWRVS~EOLFRV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRJRYHUQRWUDEDOKD
FRPUHIRUPDVWULEXWiULDHDGPLQLVWUDWLYDTXHSRGHUmRLJXDOPHQWHFRQWULEXLUSDUDXPHTXLOtEULRGDV
FRQWDVS~EOLFDV'LILFXOGDGHVQDDSURYDomRGHWDLVUHIRUPDVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDHFRQRPLD
HRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUXPGRVIDWRUHVDERUGDGRVDFLPDSRGHFULDULQFHUWH]DSROtWLFDDGLFLRQDORTXHSRGHJHUDU
XPLPSDFWRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQRQHJyFLRFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVH
SHUVSHFWLYDVGD&RPSDQKLDTXHHPFRQWUDSDUWLGDSRGHULDPDIHWDUGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDRSUHoR
GHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
A instabilidade nas taxas de câmbio poderá adversamente nos afetar e flutuações de taxas de
câmbio estrangeiras podem impactar os valores dos ativos da Companhia denominados em
dólares norte-americanos
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVHGHVYDORUL]DGRFDGDYH]PDLVQDV~OWLPDVWUrVGpFDGDV'HVGHR
%DQFR&HQWUDOSHUPLWLXTXHDWD[DGHFkPELRGyODUUHDORVFLODVVHOLYUHPHQWHHGXUDQWHHVVHSHUtRGR
DWD[DGHFkPELRH[SHULPHQWRXYDULDo}HVIUHTXHQWHVHVXEVWDQFLDLVHPUHODomRDRGyODUHDRXWUDV
PRHGDV 3RU WRGR HVVH SHUtRGR R JRYHUQR GR %UDVLO LPSOHPHQWRX GLYHUVRV SODQRV HFRQ{PLFRV H
XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV GH WD[D GH FkPELR LQFOXLQGR GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV SHTXHQDV
GHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDV GXUDQWHDTXDODIUHTXrQFLDGRVDMXVWHVDOWHURXGHGLiULDSDUDPHQVDO 
FRQWUROHVGHFkPELRPHUFDGRVGHWD[DGHFkPELRGXSODHXPVLVWHPDGHWD[DGHFkPELRRVFLODQWH
$SHVDUGDGHSUHFLDomRHPORQJRSUD]RGRUHDOHVWDUQRJHUDOOLJDGDjWD[DGHLQIODomRQR%UDVLOD
GHSUHFLDomRGRUHDORFRUUHQGRHPSHUtRGRVFXUWRVUHVXOWRXHPGLYHUVDVYDULDo}HVQDWD[DGHFkPELR
HQWUHRUHDORGyODUHRXWUDVPRHGDV
(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRUHDOGyODULQIRUPDGDSHOR%DQFR&HQWUDOIRL5SRU
86 'XUDQWH  GHYLGR D EDL[DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO H LQVWDELOLGDGH SROtWLFD
JHQHUDOL]DGD R UHDO GHVYDORUL]RX D XPD WD[D PXLWR PDLRU GR TXH HP DQRV DQWHULRUHV (P  GH
VHWHPEURGHRUHDOFKHJRXDRVHXPHQRUQtYHOGHVGHDLQWURGXomRGDPRHGDD5SRU
86 1R JHUDO HP  R UHDO GHSUHFLRX  FKHJDQGR D 5 SRU 86 HP  GH
GH]HPEURGH(PRUHDOFRQWLQXRXDRVFLODUSULQFLSDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGDLQVWDELOLGDGH
SROtWLFDEUDVLOHLUDHHQILPYDORUL]RXDQRDDQRHPUHODomRDRGyODUHPGHGH]HPEURGH
SDUD5SRU86(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGRUHDOGyODUIRL
5SRU86UHIOHWLQGRXPDGHVYDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQDFRPSDUDomRFRP
GHGH]HPEURGH(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGRUHDOGyODUIRL
5SRU86UHIOHWLQGRXPDGHVYDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQDFRPSDUDomRFRP
GHGH]HPEURGH(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGRUHDOGyODUIRL
5SRU86UHIOHWLQGRXPDGHVYDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQDFRPSDUDomRFRP
GHGH]HPEURGHHHPGHVHWHPEURGHDWD[DGHFkPELRGHYHQGDGRUHDOGyODUIRL
5SRU861DUHSHUFXVVmRGDSDQGHPLDGR&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDJXGDPHQWHHP
UHODomR DR GyODU UHIOHWLQGR RV PHQRUHV tQGLFHV GH MXURV EDL[D LQIODomR XP FHQiULR HFRQ{PLFR
DFHQWXDGDPHQWHHPGHWHULRUDomRHXPFHQiULRSROtWLFRDJUDYDQWH
$GHSUHFLDomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUFULRXSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLORTXH
JHURX DXPHQWRV QDV WD[DV GH MXURV DFHVVR OLPLWDGR GH HPSUHVDV EUDVLOHLUDV DRV PHUFDGRV
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ILQDQFHLURV HVWUDQJHLURV H VXVFLWRX D DGRomR GH SROtWLFDV GH UHFHVVmR SHOR *RYHUQR )HGHUDO $
GHSUHFLDomRGRUHDOWDPEpPSRGHUiQRFRQWH[WRGHXPDUHWUDomRHFRQ{PLFDJHUDUUHGXomRQRV
JDVWRV GR FRQVXPLGRU SUHVV}HV GHIODFLRQiULDV H UHGXomR GR FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD GR %UDVLO
FRPRXPWRGR$GYHUVDPHQWHDYDORUL]DomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUHDRXWUDVPRHGDVSRGHULD
JHUDU XPD GHWHULRUDomR GDV FRQWDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD GR %UDVLO DVVLP FRPR DWHQXDU R
FUHVFLPHQWR DFLRQDGR SHODV H[SRUWDo}HV 'HSHQGHQGR GDV FLUFXQVWkQFLDV D GHSUHFLDomR RX
YDORUL]DomRGRUHDOSRGHULDUHOHYDQWHHDGYHUVDPHQWHDIHWDURFUHVFLPHQWRGDHFRQ{PLFDGR%UDVLO
3RGHPRFRUUHUIXWXUDVRVFLODo}HVQRYDORUGDVPRHGDVORFDLVHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRQRV
SDtVHVHPTXHD&RPSDQKLDRSHUDHVHHVVDVRVFLODo}HVRFRUUHUHPHPXPGRVSDtVHVRXHPXPD
FRPELQDomRGRVSDtVHVRQGHD&RPSDQKLDRSHUDVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRQGLomRILQDQFHLUD
HRXSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Esforços do governo para combater a inflação podem impedir o crescimento da economia
brasileira e prejudicar os negócios da Companhia
+LVWRULFDPHQWHR%UDVLOUHJLVWURXDOWDVWD[DVGHLQIODomR$LQIODomRHFHUWDVPHGLGDVWRPDGDVSHOR
%DQFR&HQWUDOSDUDFRQWrODWLYHUDPHIHLWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$
LQIODomRFRQIRUPHPHGLGRSHORtQGLFHGHSUHoRVDRFRQVXPLGRUQDFLRQDO ËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRV
DR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ IRLGHHQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHPHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GHUHVSHFWLYDPHQWHH  HUHVSHFWLYDPHQWHPHGLGRSHORËQGLFH*HUDO
GH3UHoRVGH0HUFDGR ,*30 $WD[DEiVLFDGHMXURVSDUDRVLVWHPDEDQFiULREUDVLOHLURpDWD[D
GR 6LVWHPD(VSHFLDO GH/LTXLGDomR H &XVWyGLD GR %DQFR &HQWUDO RX WD[D 6(/,& 1RV H[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHPGHVHWHPEURGHDWD[D
6(/,&HUDGHHUHVSHFWLYDPHQWH$LQIODomRHDVPHGLGDVGRJRYHUQR
EUDVLOHLURSDUDFRPEDWrODSULQFLSDOPHQWHDSROtWLFDPRQHWiULDGR%DQFR&HQWUDOWLYHUDPHSRGHP
WHU HIHLWRV VLJQLILFDWLYRV VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H VREUH D &RPSDQKLD 3ROtWLFDV PRQHWiULDV
UtJLGDV FRP DOWDV WD[DV GH MXURV UHVWULQJLUDP H SRGHP UHVWULQJLU R FUHVFLPHQWR GR %UDVLO H D
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR3RURXWURODGRDVSROtWLFDVGRJRYHUQRHGR%DQFR&HQWUDOPDLVEUDQGDV
H D GLPLQXLomR GD WD[D GH MXURV SURYRFDUDP H SRGHP GHVHQFDGHDU DXPHQWRV QD LQIODomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHDYRODWLOLGDGHGRFUHVFLPHQWRHDQHFHVVLGDGHGHDXPHQWRGRVMXURVUHSHQWLQD
HVLJQLILFDWLYDRTXHSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHDXPHQWDURVSDJDPHQWRVHPVHX
HQGLYLGDPHQWR
Qualquer rebaixamento na classificação de crédito dos países em que a Companhia atua
poderá afetar adversamente o preço de negociação das Ações.
$VFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRSXEOLFDGDVSRUDJrQFLDVGHFODVVLILFDomRGHULVFRDIHWDPDSHUFHSomR
GHULVFRGRVLQYHVWLPHQWRVHPJHUDO$JrQFLDVGHFODVVLILFDomRDYDOLDP%UDVLOHVXDFODVVLILFDomRGH
FUpGLWR VREHUDQD WHQGR FRPR EDVH GLYHUVRV IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV
FRQGLo}HV ItVLFDV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH HQGLYLGDPHQWR H D SHUVSHFWLYD GH PXGDQoDV HP
TXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHV
$VDJrQFLDVGHratingFRPHoDUDPDUHYLVDUDFODVVLILFDomRGHratingGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLO
HPVHWHPEURGH6XEVHTXHQWHPHQWHR%UDVLOSHUGHXVXDFRQGLomRGHJUDXGHLQYHVWLPHQWR
QDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHUDWLQJ$SyVHVWDUHGXomRLQLFLDOHPVHWHPEURGHD6WDQGDUG 
3RRU V UHGX]LX QRYDPHQWH GH %% SDUD %% H HP MDQHLUR GH  UHEDL[RX R rating GH FUpGLWR
VREHUDQR GR %UDVLO GH %% SDUD %% DOpP GH PXGDU D SHUVSHFWLYD GH QHJDWLYD SDUD HVWiYHO (P
GH]HPEURGHD0RRG\ VFRORFRXRratingGHHPLVVRUHE{QXV%DDGR%UDVLOHPUHYLVmRSDUD
XPUHEDL[DPHQWRHSRVWHULRUPHQWHUHEDL[RXRratingGHHPLVVRUHE{QXVGR%UDVLOSDUDDEDL[RGR
JUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD$)LWFKUHEDL[RXRratingGHFUpGLWR
VREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%SRVLWLYRFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD
'LDQWH GRV UHEDL[DPHQWRV TXH RFRUUHUDP GHVGH  R %UDVLO SHUGHX VHX VWDWXV GH JUDX GH
LQYHVWLPHQWRQDVWUrVJUDQGHVDJrQFLDVGHUDWLQJHFRQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGHQHJRFLDomRGH
YDORUHV PRELOLiULRV GRV PHUFDGRV GH GtYLGD H GH Do}HV EUDVLOHLUR IRUDP DIHWDGRV GH PDQHLUD
QHJDWLYD8PSURORQJDPHQWRQDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDSRGHULDOHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRVGH
UDWLQJV
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1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R rating GH FUpGLWR EUDVLOHLUR HUD FODVVLILFDGR FRPR %%
HVWiYHO%DHVWiYHOH%%QHJDWLYRSHOD6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\VH)LWFKUHVSHFWLYDPHQWH
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVDJrQFLDVGHUDWLQJPDQWHUmRDFODVVLILFDomRVREUHRFUpGLWR
EUDVLOHLUR H TXDOTXHU UHEDL[DPHQWR GH ratings SRGHUi DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV
LQYHVWLPHQWRV H FRPR UHVXOWDGR DXPHQWDU R FXVWR GH IXWXUDV HPLVV}HV GH GtYLGD H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HV
N

5HODFLRQDGRVjVDo}HVGHHPLVVmRGRHPLVVRU

Os titulares das ações da Companhia poderão não receber dividendos
'HDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOD&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVVHXVDFLRQLVWDVQRPtQLPR
YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GRVHXOXFUROtTXLGRDQXDODMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRREULJDWyULR2OXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUD
FRPSHQVDUSUHMXt]RRXHQWmRUHWLGRFRQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRGHQGR
QmRVHUGLVSRQLELOL]DGRSDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRV$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
SHUPLWHTXHXPDFRPSDQKLDDEHUWDFRPRD&RPSDQKLDQmRUHDOL]HDGLVWULEXLomRREULJDWyULDGH
GLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDOFDVRRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPHjDVVHPEOHLD
JHUDORUGLQiULD$*2TXHDGLVWULEXLomRVHULDLQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$GHPDLVD&RPSDQKLDSRGHUiPXGDUVXDSROtWLFDGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDTXDOTXHUPRPHQWR
REVHUYDGRV RV OLPLWHV OHJDLV EHP FRPR HVWDU VXMHLWD D UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
FRQWLGDVHPFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
DVUHVWULo}HVGHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVILQDQFHLURVYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A necessidade de captação de recursos adicionais pela Companhia por meio de emissão de
ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, poderá diluir a
participação acionária dos investidores na Companhia ou não ser economicamente
satisfatória.
$&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDVHUHPREWLGRVLQFOXVLYHSRUPHLR
GH HPLVV}HV S~EOLFDV RX SULYDGDV GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX
SHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
$ REWHQomR GH UHFXUVRV SHOD &RPSDQKLD SRU PHLR GD HPLVVmR GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHUiUHVXOWDUHPDOWHUDomRQDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomRHQR
SUHoR GDV Do}HV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GRV UHIHULGRV
DFLRQLVWDVTXHSRGHUmRSDVVDUDWHUPHQRUSDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVHPHQRUSRGHU
GHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDVSHOD&RPSDQKLDFDVRHVWHVQmRH[HUoDPSRUTXDOTXHUPRWLYR
RVVHXVGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGHWDLVQRYDV
RIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomRGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXUR
$ GLVWULEXLomR S~EOLFD GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHVHUUHDOL]DGDLQFOXVLYHFRPDH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHQGRUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVVHXVDFLRQLVWDVQRFDSLWDO
VRFLDO
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUDGLVSRQLELOLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDORXDLQGDTXHDVFRQGLo}HV
GHFDSWDomRVHUmRHFRQRPLFDPHQWHVDWLVIDWyULDV$IDOWDGHDFHVVRDFDSLWDODGLFLRQDOHPFRQGLo}HV
VDWLVIDWyULDVHRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD
R TXH SRGH YLU D SUHMXGLFDU D SHUIRUPDQFH GDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHDFRWDomRGHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
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$2IHUWDVHUiFDQFHODGDFDVRQmRKDMDRGHIHULPHQWRGRSHGLGRGHGLVSHQVDGRSHUFHQWXDO
PtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomR FDVRQmRDWLQJLGRQD2IHUWD SHOD%DWpDGDWDGHDSURYDomR
GR3UHoRSRU$omR
'HDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1tYHORSHUFHQWXDOPtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomR
TXHGHYHVHUPDQWLGRSHODVVRFLHGDGHVTXHDGHULUHPDR1tYHOpGHGRWRWDOGRFDSLWDOVRFLDO
GH WDLV VRFLHGDGHV &RQVLGHUDQGR TXH DSyV D 2IHUWD DV $o}HVHP FLUFXODomR FRUUHVSRQGHUmRD
DSUR[LPDGDPHQWH  VHP FRQVLGHUDU D FRORFDomR GDV $o}HV $GLFLRQDLV H GDV $o}HV
6XSOHPHQWDUHVSRGHQGRDWLQJLURSHUFHQWXDOGHDWpGDV$o}HVHPFLUFXODomRQRFDVRGH
FRORFDomR GD WRWDOLGDGH GDV $o}HV $GLFLRQDLV H $o}HV 6XSOHPHQWDUHV YLGH VHomR ,QIRUPDo}HV
6REUHD2IHUWD3ULQFLSDLVDFLRQLVWDV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDV9HQGHGRUHVQR3URVSHFWRGD
2IHUWD  R SHUFHQWXDO GH $o}HV HP FLUFXODomR ILFDUi DEDL[R GR SHUFHQWXDO HVWLSXODGR SHOR
5HJXODPHQWRGR1tYHO
1RkPELWRGD2IHUWDHGDDGHVmRDR1tYHOHPGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDVROLFLWRXj%
GLVSHQVDGHUHTXLVLWRUHIHUHQWHjPDQXWHQomRGH$o}HVHPFLUFXODomRHPSHUFHQWXDOFRUUHVSRQGHQWH
DQRPtQLPRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUDDGHYLGDDGPLVVmRGHOLVWDJHPGHVXDV
$o}HVQRVHJPHQWR1tYHOGD%RTXDOHQFRQWUDVHHPSURFHVVRGHDQiOLVHSHOD% 6ROLFLWDomR
GH'LVSHQVDGH5HTXLVLWR 
1mR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH D % YHQKD D DSUHFLDU H FRQFHGHU D 6ROLFLWDomR GH 'LVSHQVD GH
5HTXLVLWRHPSUD]RVXILFLHQWHSDUDJDUDQWLURLQJUHVVRGDV$o}HVQR1tYHORTXHSRGHULDLPSDFWDU
DUHDOL]DomRGD2IHUWD
&DVR D % QmR GHILUD R SHGLGR GD &RPSDQKLD GH GLVSHQVD GR SHUFHQWXDO PtQLPR GH Do}HV HP
FLUFXODomRDWpDGDWDGHDSURYDomRGR3UHoRSRU$omRD2IHUWD VHUiFDQFHODGDVHQGRWRGRVRV
3HGLGRVGH5HVHUYDHDVLQWHQo}HVGHLQYHVWLPHQWRDXWRPDWLFDPHQWHFDQFHODGRV1HVWHFDVRRV
YDORUHV HYHQWXDOPHQWH GHSRVLWDGRV VHUmR LQWHJUDOPHQWH GHYROYLGRV VHP TXDOTXHU UHPXQHUDomR
MXURVRXFRUUHomRPRQHWiULDVHPUHHPEROVRGHHYHQWXDLVFXVWRVLQFRUULGRVHFRPGHGXomRFDVR
LQFLGHQWHVGRVTXDLVTXHUWULEXWRVHYHQWXDOPHQWHLQFLGHQWHVHTXDLVTXHURXWURVWULEXWRVTXHYHQKDP
DVHUFULDGRVLQFOXLQGRDTXHOHVFRPDOtTXRWDDWXDOHTXLYDOHQWHD]HURHTXHWHQKDPVXDDOtTXRWD
PDMRUDGD QR SUD]R GH WUrV GLDV ~WHLV FRQWDGRV GD GDWD GH GLYXOJDomR GR FRPXQLFDGR GH
FDQFHODPHQWRGD2IHUWD
&DVRD%GHILUDD6ROLFLWDomRGH'LVSHQVDGH5HTXLVLWRRSHUFHQWXDOGHfree floatDEDL[RGRPtQLPR
UHTXHULGRSHOR5HJXODPHQWRGR1tYHOSRGHUiSURPRYHUUHGXomRGDOLTXLGH]GDVDo}HVRUGLQiULDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRVHFXQGiULR
(P FDVR GH FDQFHODPHQWR GD 2IHUWD D &RPSDQKLD RV $FLRQLVWDV 9HQGHGRUHV HRX RV
&RRUGHQDGRUHV GD 2IHUWD QmR VHUmR UHVSRQViYHLV SRU HYHQWXDLVSHUGDV H GDQRV LQFRUULGDV SHORV
LQYHVWLGRUHV
A emissão, a venda ou a percepção de potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações da Companhia, após a conclusão da Oferta e o Período de Lock-up
(conforme termos definidos no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.), poderá afetar
negativamente o preço de mercado de suas ações no mercado de ações e/ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
$&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDREULJDPVH
DSHORSHUtRGRGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGRFRPXQLFDGRGHLQtFLRQmRHIHWXDUTXDLVTXHUGDV
VHJXLQWHVRSHUDo}HVFRPUHODomRDTXDLVTXHUDo}HVGHHPLVVmRGH&RPSDQKLDTXHVHMDPGHVXDV
UHVSHFWLYDV WLWXODULGDGHV 9DORUHV 0RELOLiULRV 6XMHLWRV DR Lock-up  VXMHLWR D GHWHUPLQDGDV
H[FHo}HV SUHYLVWDV QR FRQWUDWR GH FRORFDomR LQWHUQDFLRQDO HRX QRV UHVSHFWLYRV LQVWUXPHQWRV GH
lock-up L RIHUWDUYHQGHUHPLWLUFRQWUDWDUDYHQGDHPSHQKDURXGHRXWURPRGRGLVSRUGRV9DORUHV
0RELOLiULRV6XMHLWRVDRLock-up LL RIHUWDUYHQGHUHPLWLUFRQWUDWDUDYHQGDFRQWUDWDUDFRPSUDRX
RXWRUJDU TXDLVTXHU RSo}HV GLUHLWRV RX E{QXV GH VXEVFULomR SDUD DGTXLULU RV 9DORUHV 0RELOLiULRV
6XMHLWRVDRLock-up LLL FHOHEUDUTXDOTXHUFRQWUDWRGHswaphedgeRXTXDOTXHUDFRUGRTXHWUDQVILUD
QRWRGRRXHPSDUWHTXDLVTXHUGRVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRVGHFRUUHQWHVGDWLWXODULGDGHGRV9DORUHV
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0RELOLiULRV6XMHLWRVDRLock-up LY HVWDEHOHFHURXDXPHQWDUXPDSRVLomRYHQGLGDRXOLTXLGDURX
GLPLQXLUXPDSRVLomRYHQGLGDGH9DORUHV0RELOLiULRV6XMHLWRVDRLock-upQRVWHUPRVGD&OiXVXOD
GDU.S. Securities Exchange Act of 1934FRQIRUPHDOWHUDGR Y SURWRFRODUMXQWRj6(&SHGLGR
GH UHJLVWUR VRE R Securities Act FRP UHODomR DRV 9DORUHV 0RELOLiULRV 6XMHLWRV DR Lock-up RX YL 
GLYXOJDUSXEOLFDPHQWHDLQWHQomRGHHIHWXDUTXDOTXHURSHUDomRHVSHFLILFDGDQRVLWHQV L D Y $SyV
RHQFHUUDPHQWRGRSHUtRGRGHlock-upD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVHRVDWXDLVPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGLUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRDOLHQDUDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH VXDV UHVSHFWLYDV WLWXODULGDGHV HP EROVD GH YDORUHV $OpP GLVVR Ki
GHWHQWRUHVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHQmRIDUmRSDUWHGHQHQKXPWLSRGHFRQWUDWRGH
lock-upRXRXWURWLSRGHUHVWULomRFRPUHODomRjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
$VVLP R SUHoR GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRGH GLPLQXLU VLJQLILFDWLYDPHQWH VH HVVDV
SHVVRDVYHQGHUHPDo}HVGHVXDWLWXODULGDGHRXVHRPHUFDGRDFUHGLWDUTXHHOHVWrPDLQWHQomRGH
YHQGHUWDLVDo}HVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD
$RFRUUrQFLDGHHPLVVmRRXYHQGDRXDSHUFHSomRGHXPDSRVVtYHOHPLVVmRRXYHQGDGHXPQ~PHUR
VXEVWDQFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXYDORUGHPHUFDGR
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±5LVFRVGHPHUFDGR

Risco de preço de produtos e insumos

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDRULVFRGHSUHoRGHYLGRDIOXWXDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGRGHPLQpULR
GHIHUUR+LVWRULFDPHQWHRVSUHoRVGRPLQpULRGHIHUURIOXWXDUDPDPSODPHQWHHVmRDIHWDGRVSRU
YiULRVIDWRUHVIRUDGRVFRQWUROHVGD&RPSDQKLD

$ UHQWDELOLGDGH GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD HVWi DOWDPHQWH FRUUHODFLRQDGD FRP RV SUHoRV GH
PHUFDGRGRPLQpULRGHIHUURDVVLPFRPRFRPVXDFDSDFLGDGHGHFRQWURODUFXVWRVHQGLYLGDPHQWRH
GHVHQYROYHUVXDVRXWUDVSURSULHGDGHV

8PDUHGXomRGHSUHoRGH86SRUXQLGDGHGHWRQHODGDPpWULFDVHFDQRSUHoRPpGLRGRPLQpULR
GH IHUUR WHULD UHGX]LGR D UHFHLWD OtTXLGD GR DQR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  HP
DSUR[LPDGDPHQWH86PLOK}HVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRTXDGURDEDL[R

0HUFDGR([WHUQR  
3UHoR)2% 86ZPW 



9HQGDV 0W 



5HFHLWD/tTXLGD 86PLOK}HV 





3UHoR)2% 86ZPW 



9HQGDV 0W 



5HFHLWD/tTXLGD 86PLOK}HV 





'HOWD5HFHLWD/tTXLGD 86PLOK}HV 

 

Risco de Câmbio

$PRHGDEUDVLOHLUDH[SHULPHQWRXGXUDQWHD~OWLPDGpFDGDIUHTXHQWHVHVXEVWDQFLDLVYDULDo}HVHP
UHODomRDRGyODUGRV(8$HRXWUDVPRHGDVHVWUDQJHLUDV1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGHRUHDOVHGHVYDORUL]RXIUHQWHDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDOFDQoDQGR5
SRU86(PRUHDOVHGHVYDORUL]RXIUHQWHDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDOFDQoDQGR5
SRU86HPGHGH]HPEURGH(PRUHDOGHVYDORUL]RXHIRLGH5SRU86
HPGHGH]HPEURGH$GHVYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDRGyODUDPHULFDQRFULDSUHVV}HV
LQIODFLRQiULDVQR%UDVLOSRGHQGRJHUDUDXPHQWRVQDVWD[DVGHMXURVRTXHDIHWDQHJDWLYDPHQWHD
&RPSDQKLD QR TXH GL] UHVSHLWR j VXD FDSDFLGDGH GH DFHVVDU PHUFDGRV ILQDQFHLURV ORFDO H
HVWUDQJHLUR

$&RPSDQKLDFRQWDFRPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDVVRFLDGRVDRGyODUQRUWHDPHULFDQRRTXH
SRGHLPSOLFDUHPDXPHQWRVSRQWXDLVHPVXDDODYDQFDJHPHPUHDLVTXDQGRKiXPDGHVYDORUL]DomR
GRUHDOIUHQWHDRGyODUQRUWHDPHULFDQR1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GHRHQGLYLGDPHQWRWRWDOHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVRXYLQFXODGRWRWDOL]DYD5PLOK}HV
RTXHUHSUHVHQWDGRWRWDOGRHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
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$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHPGyODUQRUWH
DPHULFDQRHUHDOEHPFRPRDVUHVSHFWLYDVDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGH

3HUGDV *DQKRV 5PLO 
,QGH[DGRU

3URYiYHO 
&HQiULR$ 
&HQiULR%  



'yODU
1RUWH 
$PHULFDQR
(XUR








 2VFHQiULRVSURYiYHLVIRUDPFDOFXODGRVFRQVLGHUDQGRVHDVVHJXLQWHVYDULDo}HVSDUDRVULVFRVUHDO[GyODUQRUWHDPHULFDQR±YDORUL]DomR
GRUHDOHPUHDO[(XUR±YDORUL]DomRGRUHDOHP)RQWHFRWDo}HV%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHP

6LWXDomRFRPGHVYDORUL]DomRGHSHORPHQRV YLQWHHFLQFRSRUFHQWR 

6LWXDomRFRPGHVYDORUL]DomRGHSHORPHQRV FLQTXHQWDSRUFHQWR 


$ YRODWLOLGDGH VLJQLILFDWLYD QRV SUHoRV GDV PRHGDV WDPEpP SRGH UHVXOWDU HP LQWHUUXSo}HV QRV
PHUFDGRV FDPELDLV H OLPLWDU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH WUDQVIHULU RX FRQYHUWHU PRHGD HP
GyODUHVDPHULFDQRVHHPRXWUDVPRHGDVSDUDTXHFRQVLJDHIHWXDUSDJDPHQWRVGHMXURVHRSULQFLSDO
VREUH VXDV GtYLGDV QR YHQFLPHQWR 2V EDQFRV FHQWUDLV H RV JRYHUQRV GRV SDtVHV QRV TXDLV D
&RPSDQKLD RSHUD SRGHP LQVWLWXLU SROtWLFDV FDPELDLV UHVWULWLYDV QR IXWXUR H FREUDU LPSRVWRV VREUH
RSHUDo}HVFDPELDLV

Risco de Taxa de Juros

2ULVFRGHWD[DGHMXURVJHUDOPHQWHHVWiDVVRFLDGRDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHWD[DYDULiYHOHjV
WD[DV GH MXURV GH PHUFDGR GLVSRQtYHLV QR PRPHQWR HP TXH RV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV VmR
DGTXLULGRV $ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD DR ULVFR GD YDULDomR GD WD[D GH MXURV FRP UHODomR DRV
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHTXHpSDUWH

$WDEHODDEDL[RPRVWUDDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHSDUDFDGDWD[DGH
MXURVHUHVSHFWLYDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGH

3HUGDV *DQKRV 5PLO 
,QGH[DGRU
 5PLO 
3URYiYHO 
&HQiULR$ 
&HQiULR%  

/,%25 
 

 

7-/3  
 

 

&',  


 




$DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHpEDVHDGDQDSUHPLVVDGHVHPDQWHUFRPRFHQiULRSURYiYHORVYDORUHVDPHUFDGRHPGHVHWHPEURGH
UHJLVWUDGRVQRDWLYRHSDVVLYRGD&RPSDQKLD

6LWXDomRFRPYDORUL]DomRGHSHORPHQRV YLQWHHFLQFRSRUFHQWR 

6LWXDomRFRPYDORUL]DomRGHSHORPHQRV FLQTXHQWDSRUFHQWR 

/,%25VLJQLILFDLondon Interbank Offered Rate

7-/3VLJQLILFD7D[DGH-XURVGH/RQJR3UD]R

&',VLJQLILFD&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR%DQFiULR
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 3URFHVVRVMXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmR VLJLORVRV HUHOHYDQWHV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]D
WULEXWiULDFtYHODPELHQWDOWUDEDOKLVWDHFULPLQDOFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOHSRVVtYHO
FXMRPRQWDQWHFRQWLQJHQWHHPGHVHWHPEURGHUHVXOWDYDHPDSUR[LPDGDPHQWH5
PLOVHQGR5PLOFODVVLILFDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSHUGDSURYiYHOSDUDRV
TXDLVIRUDPFRQVWLWXtGDVSURYLV}HV

3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVDTXHOHVSURFHVVRV
QRVTXDLVD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWHHTXH L SRVVXDPYDORUHQYROYLGR
DFLPDGH5PLOK}HVRX LL TXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHPFRQWURYpUVLDRXYDORUGH
SURYLVmR GH TXDOTXHU IRUPD SRVVDP LPSDFWDU PDWHULDO H QHJDWLYDPHQWH D &RPSDQKLD H VXDV
DWLYLGDGHVHPGHVHWHPEURGH

L
Trabalhistas
3URFHVVRQ
9DUDGR7UDEDOKRGH&RQJRQKDV0*
,QVWkQFLD
GHVHWHPEURGH
$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR 037 
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX&RPSDQKLD
5 D WtWXOR GH LQGHQL]DomR GH GDQRV PRUDLV H
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHQmRID]HUFRQVLVWHQWHVHPDEVWHQomR
HQYROYLGRV
GHIXQFLRQDPHQWRGHEDUUDJHQVREUDVHVWDEHOHFLPHQWRVVHWRUHVRX
HTXLSDPHQWRV
2 037 SOHLWHLD TXH D &RPSDQKLD L  VH DEVWHQKD GH PDQWHU HP
IXQFLRQDPHQWREDUUDJHPGHUHMHLWRVREUDHVWDEHOHFLPHQWRVHWRUGH
VHUYLoR PiTXLQD RX HTXLSDPHQWRV LQWHUGLWDGRV SHORV ÏUJmRV GH
,QVSHomR GR 7UDEDOKR GHYHQGR FXPSULU LQWHJUDOPHQWH HYHQWXDLV
LQWHUGLo}HV DWp TXH DV PHVPDV YHQKDP D VHU VXVSHQVDV SHOD
DXWRULGDGHFRPSHWHQWHH LL LQGHQL]DomRGHGDQRVPRUDLVFROHWLYRV
QR YDORU GH 5 &RQFHGLGD GHFLVmR OLPLQDU SDUD
GHWHUPLQDU TXH D &RPSDQKLD REVHUYH LQWHUGLo}HV SURPRYLGDV SHOD
$XGLWRULD)LVFDOGR7UDEDOKRVRESHQDGHPXOWDGLiULDGH5
SDUDFDGDRUGHPGHVFXPSULGDDWpROLPLWHGH5VHP
3ULQFLSDLVIDWRV
SUHMXt]R GH HYHQWXDO PDMRUDomR HP FDVR GH UHLWHUDomR GH
GHVFXPSULPHQWR
$SyVDSUHVHQWDomRGDGHIHVDHSURGXomRGHSURYDVDVHQWHQoDIRL
SURODWDGDMXOJDQGRSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHRVSHGLGRVGR0LQLVWpULR
3~EOLFRGR7UDEDOKRSDUDFRQGHQDUD&RPSDQKLDDRSDJDPHQWRGH
LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV FROHWLYRV QR YDORU GH 5 H
REULJDomR GH QmR ID]HU SDUD VH DEVWHU GH H[HUFHU DWLYLGDGHV QD
EDUUDJHPHPiUHDVHWRURXHVWDEHOHFLPHQWRLQWHUGLWDGRDWpDGHYLGD
UHWLUDGD GD LQWHUGLomR SHOD 657( VRE SHQD GH PXOWD GLiULD GH 5
,QWHUSRVWRUHFXUVRRUGLQiULRSHODFRPSDQKLD

&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWR SDWULPRQLDO GH 5 D WtWXOR GH LQGHQL]DomR GH
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDQRVPRUDLVHFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHQmRID]HUFRQVLVWHQWHV
GDUHOHYkQFLDGR
HP DEVWHQomR GH IXQFLRQDPHQWR GH EDUUDJHQV REUDV
SURFHVVRSDUDD
HVWDEHOHFLPHQWRV VHWRUHV RX HTXLSDPHQWRV SUHMXGLFDQGR DV
&RPSDQKLD
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
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3URFHVVRQ
9DUDGR7UDEDOKRGH&RQJRQKDV0*
,QVWkQFLD
GHDEULOGH
$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR 037 
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX&RPSDQKLD
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV ,OtTXLGR
HQYROYLGRV
2 037 DOHJD VXSRVWR ULVFR GH FRQWDPLQDomR GD &29,' SHORV
HPSUHJDGRVHWHUFHLURVUHTXHUHQGRDSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHVH
VXEVLGLDULDPHQWHRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHID]HUVRESHQD
GH PXOWD 5 ± REULJDomR SULQFLSDO H 5 ±
REULJDomRVXEVLGLiULD 3URIHULGDGHFLVmROLPLQDUDIDVWDQGRRSHGLGR
GHSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHVHGHWHUPLQDGRTXHDHPSUHVDREVHUYH
DRFXSDomRPi[LPDGHGRVDVVHQWRVQRWUDQVSRUWHHPDQWHQKD
RGLVWDQFLDPHQWRQREDOGHLRHUHIHLWyULRVVRESHQDGHPXOWDGLiULDGH
3ULQFLSDLVIDWRV
5 $ OLPLQDU IRL DWHQGLGD H D SHUtFLD WpFQLFD DWHVWRX R
HIHWLYR FXPSULPHQWR GDV GHWHUPLQDo}HV MXGLFLDLV HP UHODomR D
SUHYHQomRGD&RYLG

(P  GH MXQKR GH IRL SXEOLFDGR GHVSDFKR SDUD DV SDUWHV VH
PDQLIHVWDUHPTXDQWRjSURGXomRGHSURYDVVHQGRDSUHVHQWDGRSHOD
&RPSDQKLDUHODWyULRFRPSOHWRGHWRGDVDVPHGLGDVGHSUHYHQomRH
FRPEDWHD&29,'$SyVDDXGLrQFLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH
RSURFHVVRIRLFRQFOXVRSDUDSURODomRGHVHQWHQoD
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWR SDWULPRQLDO H PDWpULD UHOHYDQWH (P FDVR GH SHUGD D
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDURYDORUHQYROYLGRQDDGRomRGHPHGLGDV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
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LL 

Tributários

LL 

3URFHVVRVQRSRORSDVVLYR


0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ 
-Xt]R
7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDMXGLFLDO
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHVHWHPEURGH
3DUWHVQRSURFHVVR
&610LQHUDomR6$ $XWRUD H5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO 5p 
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH FUpGLWR RULJLQDOPHQWH GLVFXWLGR QR 3URFHVVR
$GPLQLVWUDWLYR Q GHFRUUHQWH GH $XWR GH
,QIUDomR ODYUDGR SDUD FREUDQoD GH ,PSRVWR GH 5HQGD ,53-  H
&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR &6// DFUHVFLGRVGHMXURV
GH PRUD H PXOWD GH RItFLR HP UD]mR GD JORVD GD DPRUWL]DomR GH
GHVSHVDVGHiJLRXWLOL]DGRQDIRUPDSUHYLVWDSHORVDUWLJRVHGD
/HL Q  QRV DQRV GH  D  SURYHQLHQWHV GD
LQFRUSRUDomRGD%LJ-XPS(QHUJ\3DUWLFLSDo}HV6$SHODVRFLHGDGH
1DFLRQDO 0LQpULRV 6$ ± 1$0,6$ SRU VXD YH] LQFRUSRUDGD SHOD
&RPSDQKLD

$SyV GHFLVmR IDYRUiYHO HP SULPHLUD LQVWkQFLD H SDUFLDOPHQWH
IDYRUiYHOHPVHJXQGDLQVWkQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVHPGHPDUoRGH
 D  7XUPD GD &kPDUD 6XSHULRU GH 5HFXUVRV )LVFDLV GHX
SURYLPHQWR DR 5HFXUVR (VSHFLDO GD )D]HQGD 1DFLRQDO SRU YRWR GH
TXDOLGDGHGHWHUPLQDQGRRUHWRUQRjLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUD
MXOJDPHQWR GD LPSXJQDomR QR TXH VH UHIHUH j PXOWD TXDOLILFDGD GH
2UHVWDQWHGRFUpGLWRWULEXWiULRIRLGHVPHPEUDGRSDUDFREUDQoD
SRU PHLR GHVWH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR GH Q
3ULQFLSDLVIDWRV


(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDLPSHWURXR0DQGDGRGH
6HJXUDQoD Q  TXHVWLRQDQGR
LOHJDOLGDGHVGXUDQWHRFXUVRGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYR(PVHQWHQoD
SURIHULGD HP  GH MXQKR GH  IRL GHWHUPLQDGD H[WLQomR GRV
FUpGLWRV WULEXWiULRV FRQVXEVWDQFLDGRV QRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
QH

(QTXDQWR D &RPSDQKLD DJXDUGDYD R MXOJDPHQWR GR 5HFXUVR GH
$SHODomR LQWHUSRVWR SHOD 8QLmR HP  IRL SXEOLFDGD D
GHFLVmRTXHGHIHULXRSHGLGRGD)D]HQGDGHVXVSHQVmRGRVHIHLWRV
GD VHQWHQoD FRQFHGLGD QR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD 6XVSHQVmR GH
6HJXUDQoD 1RGLDD&RPSDQKLDSURWRFRORXQRYRSHGLGR
GH OLPLQDU SDUD UHDELOLWDU D VXVSHQVmR GH H[LJLELOLGDGH GR FUpGLWR
&DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD QRYD GHFLVmR IDYRUiYHO RX OLPLQDU
SRGHUiVHUUHTXHULGDDDSUHVHQWDomRGHJDUDQWLDDTXDOTXHUWHPSR
SDUD VXVSHQomR GD H[LJLELOLGDGH GR GpELWR (VVH PRYLPHQWR QmR
DOWHUDRSURJQRVWLFRGHr[LWRGRSURFHVVR

&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
R YDORU HQYROYLGR TXH HP  GH VHWHPEUR GH  HUD GH
GDUHOHYkQFLDGR
5
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
-Xt]R
&kPDUD6XSHULRUGH5HFXUVRV)LVFDLV
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHGH]HPEURGH
3DUWHVQRSURFHVVR
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO $XWRUD H&610LQHUDomR6$ 5p 
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH $XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR SDUD FREUDQoD GH ,PSRVWR GH
5HQGD ,53-  H &RQWULEXLomR 6RFLDO VREUH R /XFUR /tTXLGR &6// 
GHFRUUHQWHVGDJORVDGDVGHVSHVDVGHiJLRXWLOL]DGRQDIRUPDSUHYLVWD
SHORVDUWLJRVHGD/HLQQRSHUtRGRGHH
SURYHQLHQWHVGDLQFRUSRUDomRGD%LJ-XPS(QHUJ\3DUWLFLSDo}HV6$
SHOD VRFLHGDGH 1DFLRQDO 0LQpULRV 6$ ± 1$0,6$ SRU VXD YH]
LQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLD
3ULQFLSDLVIDWRV

$SyVMXOJDPHQWRGHVIDYRUiYHOHPSULPHLUDLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYDD
&RPSDQKLD LQWHUS{V 5HFXUVR 9ROXQWiULR R TXDO IRL SURYLGR HP
VHJXQGD LQVWkQFLD DGPLQLVWUDWLYD SHOR &$5) HP GHFLVmR SXEOLFDGD
HPGHMDQHLURGH

$JXDUGDVH R MXOJDPHQWR GR 5HFXUVR (VSHFLDO LQWHUSRVWR SHOD
)D]HQGD1DFLRQDO
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
R YDORU HQYROYLGR TXH HP  GH VHWHPEUR GH  HUD GH
GDUHOHYkQFLDGR
5
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
-Xt]R
'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHGH]HPEURGH
3DUWHVQRSURFHVVR
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO $XWRUD H&610LQHUDomR6$ 5p 
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRTXHGLVFXWHDPXOWDTXDOLILFDGDRULJLQiULDGR
$XWR GH ,QIUDomR TXH H[LJH ,53- H &6// GHFRUUHQWH GD JORVD GH
GHVSHVDVGHiJLRXWLOL]DGRQDIRUPDSUHYLVWDSHORVDUWLJRVHGD
/HL Q  QRV DQRV GH  D  SURYHQLHQWHV GD
LQFRUSRUDomR GD %LJ -XPS (QHUJ\ 3DUWLFLSDo}HV 6$ -i D SDUFHOD
UHIHUHQWH DR SULQFLSDO MXURV H PXOWD GH  IRL GHVPHPEUDGD H
DWXDOPHQWH p FRQWURODGD SHOR SURFHVVR Q 
DFLPDGHVFULWR

$SyV GHFLVmR IDYRUiYHO HP SULPHLUD H SDUFLDOPHQWH IDYRUiYHO HP
VHJXQGD LQVWkQFLD DGPLQLVWUDWLYD HP  GH PDUoR GH  D 
3ULQFLSDLVIDWRV
7XUPDGD&kPDUD6XSHULRUGH5HFXUVRV)LVFDLVGHXSURYLPHQWRDR
5HFXUVR (VSHFLDO GD )D]HQGD 1DFLRQDO SRU YRWR GH TXDOLGDGH
GHWHUPLQDQGRRUHWRUQRjLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDMXOJDPHQWR
GDLPSXJQDomRQRTXHVHUHIHUHjPXOWDTXDOLILFDGDGH

$JXDUGDVHDUHPHVVDGRVDXWRVj'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGH
-XOJDPHQWRSDUDDQiOLVHUHODWLYDjTXDQWLILFDomRGDPXOWDHjVGHPDLV
TXHVW}HVVXEVLGLiULDV

&DVRDGHFLVmRIDYRUiYHOGR$XWRGH,QIUDomRQ
VHMDPDQWLGDHPVHGHGHUHFXUVRRFRUUHUiDH[WLQomRGRFUpGLWR
WULEXWiULR PXOWDTXDOLILFDGD GLVFXWLGRQRSUHVHQWHFDVR
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
R YDORU HQYROYLGR TXH HP  GH VHWHPEUR GH  HUD GH
GDUHOHYkQFLDGR
5
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
-Xt]R
&kPDUD6XSHULRUGH5HFXUVRV)LVFDLV
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHMXOKRGH
3DUWHVQRSURFHVVR
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO $XWRUD H&610LQHUDomR6$ 5p 
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
7UDWDVHGH$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDDFREUDQoDGH,PSRVWRGH
5HQGD ,53- H&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR &6// H
PXOWDGHHPUD]mRGHD&RPSDQKLDVXSRVWDPHQWHWHUGHL[DGR
GHWULEXWDURVOXFURVDSXUDGRVQRVEDODQoRVGHVXDFRQWURODGDLQGLUHWD
QRH[WHULRUQRDQRGH

$SyV GHFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP SULPHLUD H VHJXQGD LQVWkQFLDV
DGPLQLVWUDWLYDV D &RPSDQKLD LQWHUS{V 5HFXUVR (VSHFLDO R TXDO IRL
SDUFLDOPHQWH DGPLWLGR H QD SDUWH DGPLWLGD LPSURYLGR HP GHFLVmR
3ULQFLSDLVIDWRV
SXEOLFDGDHPGHIHYHUHLURGH

)RUDPRSRVWRV(PEDUJRVGH'HFODUDomRSHOD&RPSDQKLDRVTXDLV
IRUDPUHMHLWDGRVHQFHUUDQGRVHDGLVFXVVmRQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYD
HPDJRVWR

1RGLDD&RPSDQKLDLPSHWURX0DQGDGRGH6HJXUDQoD
SDUDDGLVFXVVmRGRPpULWRGDFREUDQoD$JXDUGDVHGHIHULPHQWRGR
SHGLGRGHOLPLQDU
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
R YDORU HQYROYLGR TXH HP  GH VHWHPEUR GH  HUD GH
GDUHOHYkQFLDGR
5
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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$omR$QXODWyULDQ
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ 
-Xt]R
9DUDGD6HomR-XGLFLiULDGH%HOR+RUL]RQWH
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDMXGLFLDO
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHMDQHLURGH
3DUWHVQRSURFHVVR
&610LQHUDomR6$ $XWRUD H8QLmR 5p
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH $XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR SDUD FREUDQoD GH ,PSRVWR GH
5HQGD QD )RQWH ,55)  VXSRVWDPHQWH UHWLGR H UHFROKLGR D PHQRU
LQFLGHQWHVREUHJDQKRGHFDSLWDODXIHULGRSRUGRPLFLOLDGRQRH[WHULRU
UHODWLYRVDRVPHVHVGHGHMXOKRGHGHDJRVWRGHH
 GH QRYHPEUR GH  TXDQGR GD YHQGD GH Do}HV GD VRFLHGDGH
&RPSDQKLDGH)RPHQWR0LQHUDO &)0 SDUDDFRPSUDGRUD1DFLRQDO
0LQpULRV6$±1$0,6$LQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLD$&RPSDQKLD
IRLDXWXDGDQDTXDOLGDGHGHUHVSRQViYHOWULEXWiULR

3ULQFLSDLVIDWRV
$SyV GHFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP SULPHLUD H VHJXQGD LQVWkQFLDV
DGPLQLVWUDWLYDV D &RPSDQKLD LQWHUS{V 5HFXUVR (VSHFLDO R TXDO IRL
SDUFLDOPHQWH DGPLWLGR H QHVVD SDUWH GHVSURYLGR HP GHFLVmR
SXEOLFDGDHPGHMXQKRGH

([LJLELOLGDGHVXVSHQVDHPUD]mRGHWXWHODSURYLVyULDFRQFHGLGDQRV
DXWRVGD$omR$QXODWyULDQDXWRVHP
TXHVHDJXDUGDDFRQFOXVmRGDSHUtFLDHSRVWHULRUPHQWHSURODomRGH
VHQWHQoD
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
R YDORU HQYROYLGR TXH HP  GH VHWHPEUR GH  HUD GH
GDUHOHYkQFLDGR
5
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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LL 

3URFHVVRVQRSRORDWLYR


0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ
-Xt]R
9DUD)HGHUDO&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGH0*7XUPD75)
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDMXGLFLDO
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHPDUoRGH
&610LQHUDomR $XWRUD ['HOHJDGR5HJLRQDOGD5HFHLWD)HGHUDOGR
3DUWHVQRSURFHVVR
%UDVLOHP%HOR+RUL]RQWH 5pX
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV $DSXUDU
HQYROYLGRV
7UDWDVHGH0DQGDGRGH6HJXUDQoDLPSHWUDGRFRPYLVWDVjREWHQomR
GHSURYLPHQWRMXULVGLFLRQDOTXHDIDVWHDH[LJrQFLDGR,&06HRYDORU
GDVSUySULDVFRQWULEXLo}HVGDEDVHGHFiOFXORGDFRQWULEXLomRDR3,6
H GD &2),16 QRV UHFROKLPHQWRV YLQFHQGRV GDV H[Do}HV RFRUULGRV
DSyV R DGYHQWR GD /HL Q  VXVSHQGHQGRVH D
H[LJLELOLGDGH GR FUpGLWR WULEXWiULR (P  GH PDUoR GH  IRL
3ULQFLSDLVIDWRV
GHIHULGD D OLPLQDU (P  GH PDLR GH  IRL SURIHULGD VHQWHQoD
FRQFHGHQGRDVHJXUDQoDHPIDFHGDTXDOD8QLmRLQWHUS{V5HFXUVR
GH$SHODomR2VDXWRVIRUDPGLVWULEXtGRVQR75)HPGHRXWXEUR
GH  (P  GHDJRVWR GH  IRL SURIHULGR DFyUGmRQHJDQGR
SURYLPHQWRDRDSHORID]HQGiULR$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGH(PEDUJRV
GH'HFODUDomRRSRVWRVSHOD)D]HQGD1DFLRQDO
&KDQFHGH3HUGD
5HPRWD
(P FDVR GH SHUGD D &RPSDQKLD GHL[DUi GH UHFXSHUDU YDORUHV
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
UHFROKLGRV LQGHYLGDPHQWH RV TXDLV HP  GH VHWHPEUR GH 
GDUHOHYkQFLDGR
DLQGDHVWDYDPVREDSXUDomR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

LLL 

Cíveis


1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWHHPSURFHVVRVFtYHLVUHOHYDQWHV
H[FHWRSRUDTXHOHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRUWUDWDUVHGH3URFHVVR
6LJLORVR
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LY 

Ambientais

-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

$&3 
9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH&RQJRQKDV0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD

(VWDGRGH0LQDV*HUDLV)($0[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
7UDWDVHGH$omR&LYLO3~EOLFDDMXL]DGDSHOR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
H SHOD )XQGDomR (VWDGXDO GR 0HLR $PELHQWH )($0  HP IDFH GD
1DFLRQDO 0LQpULRV UHVSDOGDQGRVH QR $XWR GH ,QIUDomR Q
 UHODFLRQDGR j HVWDELOLGDGH GR 'LTXH GR (QJHQKR
ORFDOL]DGRHP&RQJRQKDV0*

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXVXDFRQWHVWDomR
DSUHVHQWDQGR RV ODXGRV WpFQLFRV GH DXGLWRULD SURYHQLHQWHV GDV
YLVWRULDVTXHRFRUUHUDPHPGHPDLRGHHGHMXOKRGH
'HFODUDomR GH &RQGLomR GH (VWDELOLGDGH ± '&( SUHYLDPHQWH
DSUHVHQWDGDSHUDQWHD)($0HD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR
$10HQWmR'130SDUDRDQREDVHGHHUHTXHUHQGRDH[WLQomR
GRSURFHVVRHPUD]mRGDVXDSHUGDGHREMHWR
3RVVtYHO
L  5HSXWDFLRQDO SRU WUDWDUVH GR WHPD GH EDUUDJHP PDWpULD
H[WUHPDPHQWHVHQVtYHOQRFRQWH[WRDWXDOEUDVLOHLURMiTXHDDomRYLVD
JDUDQWLU D VHJXUDQoD GR 'LTXH GR (QJHQKR GHWHUPLQDQGR D
DSUHVHQWDomR GH GRFXPHQWRV TXH DWHVWHP D VDWLVIDWyULD SUHYHQomR
GRVULVFRVGHURPSLPHQWRGR'LTXHGR(QJHQKRRDSRQWDPHQWRGR
3ODQRGH(PHUJrQFLDGD(VWUXWXUDHDUHDOL]DomRGHPHGLGDVDILPGH
JDUDQWLU D HVWDELOLGDGH GD EDUUDJHP H DSUHVHQWDomR GH UHODWyULR
FRPSURYDQGR D UHDOL]DomR GH WDLV PHGLGDV H SRVVtYHO HPEDUJR GD
HVWUXWXUD H LL  )LQDQFHLUR GHFRUUHQWH GR FXVWR SDUD LQFUHPHQWR GD
VHJXUDQoD HP UD]mR GR FXPSULPHQWR GH HYHQWXDLV
REULJDo}HVPHGLGDV GH HVWDELOLGDGH H VHJXUDQoD DGLFLRQDLV 1mR
H[LVWHLPSDFWRRSHUDFLRQDOHPFDVRGHHPEDUJRXPDYH]TXHRGLTXH
GRHQJHQKRYLVDDRFRQWUROHDPELHQWDO
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR'LTXHGR%LFKHQWR,,,$

(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXDGRFXPHQWDomR
VROLFLWDGDSHOR03)UHODWLYDjVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDHLQIRUPRXTXH
R 'LTXH GR %LFKHQWR ,,,$ SHOD VXD FODVVLILFDomR WpFQLFD OHJDO p
GLVSHQVDGRSHODOHJLVODomRSHUWLQHQWHjHVSpFLHGHSRVVXLU3ODQRGH
$o}HV (PHUJHQFLDLV 3DUD WDQWR DSUHVHQWRX RV HVWXGRV GH 'DP
%UHDNR5HODWyULRGH,QVSHomRGH6HJXUDQoD5HJXODUFRQIHFFLRQDGRV
SRU DXGLWRUHV H[WHUQRV H R 3ODQR GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHP H D
'HFODUDomRGH&RQGLomRGH(VWDELOLGDGH '&(
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWR GH &RQGXWD RX R yUJmR SRGHUi SURSRU XPD $omR &LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR DR
FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GD HVWUXWXUD
'LTXH GR %LFKHQWR ,,,$ (P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GH HYHQWXDO
GHFLVmR MXGLFLDO SRGHULD RFDVLRQDU D DSOLFDomR GH PXOWD VH IL[DGD
SHORMXt]RHHYHQWXDOHPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQD
DomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR'LTXHGD9LOD,,

(P  GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD SURWRFRORX D
GRFXPHQWDomRVROLFLWDGDSHOR03)UHVVDOWDQGRTXHR'LTXHGD9LOD
,,SHODVXDFODVVLILFDomRWpFQLFDOHJDOpGLVSHQVDGRSHODOHJLVODomR
SHUWLQHQWHGHSRVVXLU3ODQRGH$o}HV(PHUJHQFLDLVDSUHVHQWDQGRR
5HODWyULR GH ,QVSHomR GH 6HJXUDQoD 5HJXODU FRQIHFFLRQDGRV SRU
DXGLWRUHV H[WHUQRV H R 3ODQR GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHP D
'HFODUDomR GH &RQGLomR GH (VWDELOLGDGH ± '&( EHP FRPR
HVFODUHFHQGR TXH SRVVXL FRUSR WpFQLFR SDUD PRQLWRUDPHQWR GD
HVWUXWXUD

ÒOWLPRDQGDPHQWRGHMDQHLURGHUHFHELGRSHOR*DELQHWHGR
3URFXUDGRUGD5HS~EOLFD
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWRGH &RQGXWDRX R yUJmR SRGHUi DMXL]DU XPD $omR&LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR R
FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GD HVWUXWXUD
'LTXH GD 9LOD ,, (P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GH HYHQWXDO GHFLVmR
MXGLFLDO SRGHUi KDYHU D DSOLFDomR GH PXOWD VH IL[DGD H HYHQWXDO
HPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQDDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR%

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPR03)7HUPRGH
$FRUGR3UHOLPLQDUUHODFLRQDGRDRV,QTXpULWRV&LYLVQV
   
 H  YLVDQGR R
FXPSULPHQWR GH PHGLGDV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GDV EDUUDJHQV
REMHWRGHVWHVSURFHGLPHQWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXSHWLomRLQIRUPDQGR
DRyUJmRRFXPSULPHQWRLQWHJUDOGDVREULJDo}HVGR7HUPRGH$FRUGR
3UHOLPLQDU DSUHVHQWDQGR SDUD WDQWR WRGDV DV HYLGrQFLDV
UHODFLRQDGDV DR FXPSULPHQWR GH FDGD XPD GDV REULJDo}HV
DVVXPLGDVWRGDVUHODFLRQDGDVHWLSLILFDGDVWDLVFRPRDVREULJDo}HV
WUD]LGDVSHOD5HVROXomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGD0LQHUDomR
$JXDUGDVHR SDUHFHU GRFRUSR WpFQLFR GR 03) SDUD FHUWLILFDUVH R
FXPSULPHQWRLQWHJUDOGRDFRUGRRTXHFXOPLQDUiFRPRDUTXLYDPHQWR
GRSURFHGLPHQWR
3RVVtYHO
27HUPRGH$FRUGR3UHOLPLQDUFHOHEUDQGRSUHYrSDJDPHQWRGHPXOWD
GH 5 FLQTXHQWD PLO UHDLV  SRU GLD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRDYHQoDGDQHVWHDFRUGR$LQGDQHVWH
FDVRSRGHULDKDYHURUHWRUQRDRFXUVRQRUPDOGR,QTXpULWR&LYLOFRP
RULVFRGHDMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDVHQGRTXHHPUD]mR
GR FXPSULPHQWR GH WRGDVDV GHWHUPLQDo}HV OHJLVODWLYDV EHPFRPR
FRPDVDWLVIDomRGRUHTXHULGRSHOR03)FODVVLILFDVHRSURJQyVWLFR
GH HYHQWXDO DMXL]DPHQWR GH XPD $&3 FRPR UHPRWR 5D]}HV GH
UHOHYkQFLD GHVWH SURFHGLPHQWR 5LVFR UHSXWDFLRQDO ILQDQFHLUR H GH
LPSDFWRQDRSHUDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR%

(P  GH PDLR GH  D &RPSDQKLD SURWRFRORX D GRFXPHQWDomR
VROLFLWDGD SHOR 03) UHVVDOWDQGR TXH D %DUUDJHP GH 5HMHLWR %
HVWDYD HP IDVH ILQDO GH GHVFRPLVVLRQDPHQWR $ &RPSDQKLD
DSUHVHQWRX WDPEpP QHVWD RFDVLmR R 5HODWyULR GH ,QVSHomR GH
6HJXUDQoD5HJXODUFRQIHFFLRQDGRVSRUDXGLWRUHVH[WHUQRVHR3ODQR
GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHP D 'HFODUDomR GH &RQGLomR GH
(VWDELOLGDGH±'&(EHPFRPRHVFODUHFHXTXHSRVVXLFRUSRWpFQLFR
SDUDPRQLWRUDPHQWRGDHVWUXWXUD
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWRGH &RQGXWDRX R yUJmR SRGHUi DMXL]DU XPD $omR&LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR R
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDGD
%DUUDJHP GH 5HMHLWR % (P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GH HYHQWXDO
GHFLVmRMXGLFLDOSRGHULDRFDVLRQDUDDSOLFDomRGHPXOWDVHIL[DGDH
HYHQWXDOHPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQDDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR'LTXHGR(VPHULO,9

(PGHDJRVWRHGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXD
GRFXPHQWDomRVROLFLWDGDSHOR03)TXDQWRjVHJXUDQoDGDEDUUDJHP
GHQWUH HOHV D 'HFODUDomR GH &RQGLomR GH (VWDELOLGDGH ± '&( R
3ODQR GH $o}HV (PHUJHQFLDLV 5HODWyULRV GH 6HJXUDQoD 5HJXODU
FRQIHFFLRQDGRV SRU DXGLWRUHV H[WHUQRV H R 3ODQR GH 6HJXUDQoD GH
%DUUDJHP1DRFDVLmRD&RPSDQKLDWDPEpPUHJLVWURXTXHRVLVWHPD
DXWRPDWL]DGR H[LJLGR SHOD 5HVROXomR  GD $10 VHULD
FXPSULGRQRSUD]RGHWHUPLQDGRQDOHJLVODomR

ÒOWLPRDQGDPHQWRUHFHELGRSHORJDELQHWHGR3URFXUDGRU
GD5HS~EOLFD
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWRGH &RQGXWDRX R yUJmR SRGHUi DMXL]DU XPD $omR&LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR DR
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDGR
'LTXH GR (VPHULO ,9 (P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GH HYHQWXDO
GHFLVmRMXGLFLDOSRGHUiRFDVLRQDUDDSOLFDomRGHPXOWDVHIL[DGDH
HYHQWXDOHPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQDDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWRGH&DVDGH3HGUD

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPR03)7HUPRGH
$FRUGR3UHOLPLQDUUHODFLRQDGRDRV,QTXpULWRV&LYLVQV
   
 H  YLVDQGR DR
FXPSULPHQWR GH PHGLGDV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GDV EDUUDJHQV
REMHWRGHVWHVSURFHGLPHQWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXSHWLomRLQIRUPDQGR
DR yUJmR DFHUFD GR FXPSULPHQWR LQWHJUDO GDV REULJDo}HV
DSUHVHQWDQGR SDUD WDQWR WRGDV DV HYLGrQFLDV UHODFLRQDGDV DR
FXPSULPHQWR GH FDGD XPD GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV WRGDV
UHODFLRQDGDV H WLSLILFDGDV WDLV FRPR DV REULJDo}HV WUD]LGDV SHOD
5HVROXomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGD0LQHUDomR$JXDUGDVHR
SDUHFHU GR FRUSR WpFQLFR GR 03) SDUD FHUWLILFDUVH R FXPSULPHQWR
LQWHJUDO GR DFRUGR R TXH FXOPLQDUi FRP R DUTXLYDPHQWR GR
SURFHGLPHQWR
3RVVtYHO
27HUPRGH$FRUGR3UHOLPLQDUFHOHEUDQGRSUHYrSDJDPHQWRGHPXOWD
GH 5 FLQTXHQWD PLO UHDLV  SRU GLD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRDYHQoDGDQHVWHDFRUGR$LQGDQHVWH
FDVRSRGHULDKDYHURUHWRUQRjPDUFKDQRUPDOGR,QTXpULWR&LYLOFRP
RULVFRGHDMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDVHQGRTXHHPUD]mR
GR FXPSULPHQWR GH WRGDVDV GHWHUPLQDo}HV OHJLVODWLYDV EHPFRPR
FRPDVDWLVIDomRGRUHTXHULGRSHOR03)FODVVLILFDVHRSURJQyVWLFR
GH HYHQWXDO DMXL]DPHQWR GH XPD DomR FLYLO S~EOLFD FRPR UHPRWR
5D]}HV GH UHOHYkQFLD GHVWH SURFHGLPHQWR 5LVFR UHSXWDFLRQDO
ILQDQFHLURHGHLPSDFWRQDRSHUDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWRGR9LJLD

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGRFXPHQWDomR
VROLFLWDGD SHOR 03) FRQWHQGR 3ODQR GH $o}HV (PHUJHQFLDLV
5HODWyULRV GH 6HJXUDQoD 5HJXODU FRQIHFFLRQDGRV SRU DXGLWRUHV
H[WHUQRVHR3ODQRGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHP

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXHVFODUHFLPHQWRV
TXDQWR j YDVmR GRV H[WUDYDVRUHV GD HVWUXWXUD H UHODWyULRV WpFQLFRV
FRPHYLGrQFLDVHTXHFRPSURYDPDVXDDGHTXDomRjOX]GDVQRUPDV
WpFQLFDV DSOLFiYHLV j HVSpFLH (VWDV LQIRUPDo}HV IRUDP UHLWHUDGDV
SHOD&RPSDQKLDHPGHIHYHUHLURGHHPUHVSRVWDD2ItFLRGR
03)GDWDGRGHGHMDQHLURGH
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWRGH &RQGXWDRX R yUJmR SRGHUi DMXL]DU XPD $omR&LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR DR
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDGD
%DUUDJHPGR9LJLD(PFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGHHYHQWXDOGHFLVmR
MXGLFLDOSRGHUiRFDVLRQDUDDSOLFDomRGHPXOWDVHIL[DGDHHYHQWXDO
HPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQDDomR



596
PÁGINA: 72 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDOGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHQVHPUHODomRj%DUUDJHP$X[LOLDU
GR9LJLD

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGRFXPHQWDomR
VROLFLWDGD SHOR 03) FRQWHQGR 3ODQR GH $o}HV (PHUJHQFLDLV
5HODWyULRV GH 6HJXUDQoD 5HJXODU FRQIHFFLRQDGRV SRU DXGLWRUHV
H[WHUQRVHR3ODQRGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHP

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXHVFODUHFLPHQWRV
TXDQWR j YDVmR GRV H[WUDYDVRUHV GD HVWUXWXUD H UHODWyULRV WpFQLFRV
FRPHYLGrQFLDVTXHFRPSURYDPDVXDDGHTXDomRjOX]GDVQRUPDV
WpFQLFDV DSOLFiYHLV j HVSpFLH (VWDV LQIRUPDo}HV IRUDP UHLWHUDGDV
SHOD&RPSDQKLDHPGHIHYHUHLURGHHPUHVSRVWDD2ILFLRGR
03)GDWDGRGHGHMDQHLURGH
3RVVtYHO
3ULPHLUDPHQWH p LPSRUWDQWH VDOLHQWDU TXH R UHIHULGR LQTXpULWR IRL
UHDWLYDGR DSyV R DFLGHQWH FRP D %DUUDJHP GH )XQGmR HP
0DULDQD0*1mRKRXYHTXDOTXHUPRGLILFDomRTXDQWRjVHJXUDQoDGD
EDUUDJHPGD&RPSDQKLDTXHSXGHVVHHQVHMDUDVXDUHDWLYDomR3RU
VHU XP SURFHGLPHQWR LQYHVWLJDWyULR QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH
FRQGHQDomRQHVWHSURFHGLPHQWR1mRVHQGRDYHULJXDGDDRFRUUrQFLD
GH SUiWLFD LUUHJXODU SHOD &RPSDQKLD HVWH SURFHGLPHQWR VHUi
DUTXLYDGRVHPPDLRUHVLPSOLFDo}HV&DVRRyUJmRHQWHQGDTXHKRXYH
SUiWLFDGHFRQGXWDLUUHJXODUDVSDUWHVSRGHUmRFHOHEUDUXP7HUPRGH
$MXVWDPHQWRGH &RQGXWDRX R yUJmR SRGHUi DMXL]DU XPD $omR&LYLO
3~EOLFD SDUD GLVFXWLU D TXHVWmR QD HVIHUD MXGLFLDO YLVDQGR DR
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDGD
%DUUDJHP$X[LOLDUGR9LJLD(PFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGHHYHQWXDO
GHFLVmRMXGLFLDOSRGHUiRFDVLRQDUDDSOLFDomRGHPXOWDVHIL[DGDH
HYHQWXDOHPEDUJRGDHVWUXWXUDDGHSHQGHUGRSHGLGRQDDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD



,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&610LQHUDomR
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP %
ÈJXD3UHWD

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPR03)7HUPRGH
$FRUGR3UHOLPLQDUUHODFLRQDGRDRV,QTXpULWRV&LYLVQV
   
 H  YLVDQGR R
FXPSULPHQWR GH PHGLGDV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GDV EDUUDJHQV
REMHWRGHVWHVSURFHGLPHQWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXSHWLomRLQIRUPDQGR
DR yUJmR DFHUFD GR FXPSULPHQWR LQWHJUDO GDV REULJDo}HV
DSUHVHQWDQGR SDUD WDQWR WRGDV DV HYLGrQFLDV UHODFLRQDGDV DR
FXPSULPHQWR GH FDGD XPD GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV WRGDV
UHODFLRQDGDV H WLSLILFDGDV WDLV FRPR DV REULJDo}HV WUD]LGDV SHOD
5HVROXomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGD0LQHUDomR$JXDUGDVHR
SDUHFHU GR FRUSR WpFQLFR GR 03) SDUD FHUWLILFDUVH R FXPSULPHQWR
LQWHJUDO GR DFRUGR R TXH FXOPLQDUi FRP R DUTXLYDPHQWR GR
SURFHGLPHQWR
3RVVtYHO
27HUPRGH$FRUGR3UHOLPLQDUFHOHEUDQGRSUHYrSDJDPHQWRGHPXOWD
GH 5 FLQTXHQWD PLO UHDLV  SRU GLD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRDYHQoDGDQHVWHDFRUGR$LQGDQHVWH
FDVRSRGHULDKDYHURUHWRUQRjPDUFKDQRUPDOGR,QTXpULWR&LYLOFRP
RULVFRGHDMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDVHQGRTXHSRUpP
HP UD]mR GR FXPSULPHQWR GH WRGDV DV GHWHUPLQDo}HV OHJLVODWLYDV
EHPFRPRFRPDVDWLVIDomRGRUHTXHULGRSHOR03)FODVVLILFDVHR
SURJQyVWLFRGHHYHQWXDODMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDFRPR
UHPRWR 5D]}HV GH UHOHYkQFLD GHVWH SURFHGLPHQWR 5LVFR
UHSXWDFLRQDOILQDQFHLURHGHLPSDFWRQDRSHUDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDHP0LQDV*HUDLV
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

030*[&610LQHUDomR6$H0LQpULRV1DFLRQDO
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR EDUUDJHQV %
$X[LOLDUÈJXD3UHWDGD&RPSDQKLD

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPR03)7HUPRGH
$FRUGR3UHOLPLQDUUHODFLRQDGRDRV,QTXpULWRV&LYLVQV
   
 H  YLVDQGR DR
FXPSULPHQWR GH PHGLGDV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GDV EDUUDJHQV
REMHWRGHVWHVSURFHGLPHQWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXSHWLomRLQIRUPDQGR
DR yUJmR DFHUFD GR FXPSULPHQWR LQWHJUDO GDV REULJDo}HV
DSUHVHQWDQGR SDUD WDQWR WRGDV DV HYLGrQFLDV UHODFLRQDGDV DR
FXPSULPHQWR GH FDGD XPD GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV WRGDV
UHODFLRQDGDV H WLSLILFDGDV WDLV FRPR DV REULJDo}HV WUD]LGDV SHOD
5HVROXomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGD0LQHUDomR$JXDUGDVHR
SDUHFHU GR FRUSR WpFQLFR GR 03) SDUD FHUWLILFDUVH R FXPSULPHQWR
LQWHJUDO GR DFRUGR R TXH FXOPLQDUi FRP R DUTXLYDPHQWR GR
SURFHGLPHQWR
3RVVtYHO
27HUPRGH$FRUGR3UHOLPLQDUFHOHEUDQGRSUHYrSDJDPHQWRGHPXOWD
GH 5 FLQTXHQWD PLO UHDLV  SRU GLD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRDYHQoDGDQHVWHDFRUGR$LQGDSRGHULD
KDYHUQHVWHFDVRRUHWRUQRjPDUFKDQRUPDOGR,QTXpULWR&LYLOFRPR
ULVFRGHDMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDVHQGRTXHUD]mRGR
FXPSULPHQWRGHWRGDVDVGHWHUPLQDo}HVOHJLVODWLYDVEHPFRPRFRP
D VDWLVIDomR GR UHTXHULGR SHOR 03) FODVVLILFDVH R SURJQyVWLFR GH
HYHQWXDODMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDFRPRUHPRWR5D]}HV
GHUHOHYkQFLDGHVWHSURFHGLPHQWR5LVFRUHSXWDFLRQDOILQDQFHLURHGH
LPSDFWRQDRSHUDomR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD

,&03)± 
3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDGH0LQDV*HUDLV
$GPLQLVWUDWLYD

0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO[&RQJRQKDV0LQpULRV
,OtTXLGR
,QTXpULWR&LYLOLQVWDXUDGRSDUDYHULILFDomRGDREVHUYkQFLDGD3ROtWLFD
1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV HP UHODomR j %DUUDJHP GH
5HMHLWR%ÈJXD3UHWD

(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRPR03)7HUPRGH
$FRUGR3UHOLPLQDUUHODFLRQDGRDRV,QTXpULWRV&LYLVQV
   
 H  YLVDQGR DR
FXPSULPHQWR GH PHGLGDV UHODFLRQDGDV j VHJXUDQoD GDV EDUUDJHQV
REMHWRGHVWHVSURFHGLPHQWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSURWRFRORXSHWLomRLQIRUPDQGR
DR yUJmR DFHUFD GR FXPSULPHQWR LQWHJUDO GDV REULJDo}HV
DSUHVHQWDQGR SDUD WDQWR WRGDV DV HYLGrQFLDV UHODFLRQDGDV DR
FXPSULPHQWR GH FDGD XPD GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV WRGDV
UHODFLRQDGDV H WLSLILFDGDV WDLV FRPR DV REULJDo}HV WUD]LGDV SHOD
5HVROXomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGD0LQHUDomR$JXDUGDVHR
SDUHFHU GR FRUSR WpFQLFR GR 03) SDUD FHUWLILFDUVH R FXPSULPHQWR
LQWHJUDO GR DFRUGR R TXH FXOPLQDUi FRP R DUTXLYDPHQWR GR
SURFHGLPHQWR
3RVVtYHO
27HUPRGH$FRUGR3UHOLPLQDUFHOHEUDQGRSUHYrSDJDPHQWRGHPXOWD
GH 5 FLQTXHQWD PLO UHDLV  SRU GLD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRDYHQoDGDQHVWHDFRUGR$LQGDSRGHULD
KDYHUQHVWHFDVRRUHWRUQRjPDUFKDQRUPDOGR,QTXpULWR&LYLOFRPR
ULVFRGHDMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDVHQGRTXHSRUpPHP
UD]mRGRFXPSULPHQWRGHWRGDVDVGHWHUPLQDo}HVOHJLVODWLYDVEHP
FRPR FRP D VDWLVIDomR GR UHTXHULGR SHOR 03) FODVVLILFDVH R
SURJQyVWLFRGHHYHQWXDODMXL]DPHQWRGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDFRPR
UHPRWR 5D]}HV GH UHOHYkQFLD GHVWH SURFHGLPHQWR 5LVFR
UHSXWDFLRQDOILQDQFHLURHGHLPSDFWRQDRSHUDomR



600
PÁGINA: 76 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Y

Outros

-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

$&3
9DUDGD,QIkQFLDHGD-XYHQWXGHGH&RQJRQKDV0*
,QVWkQFLD

030*[&610LQHUDomR
5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 
$omR &LYLO 3~EOLFD DMXL]DGD HP  GH DEULO GH  SHOR 0LQLVWpULR
3~EOLFR GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV SDUD REULJDU D &RPSDQKLD D
DGRWDU PHGLGDV PLWLJDGRUDV TXDQWR DRV ULVFRV H SUHMXt]RV
SVLFROyJLFRVVXSRVWDPHQWHJHUDGRVSHOD%DUUDJHP&DVDGH3HGUD
UHDORFDQGRRVPRUDGRUHVTXHDVVLPTXHLUDPDUFDQGRFRPDOXJXHLV
HDMXGDVRFLDOEHPFRPRUHDORFDQGRDVFULDQoDVTXHIUHTXHQWDYDP
D FUHFKH H D HVFROD TXH IRUDP LQWHUGLWDGDV 2 0LQLVWpULR 3~EOLFR
(VWDGXDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVSXJQRXDLQGDSHORSDJDPHQWR
GHGDQRVPRUDLVFROHWLYRVEHPFRPRSHODUHDORFDomRGHILQLWLYDGDV
SHVVRDVTXHRGHVHMDUHPjVFXVWDVGD&RPSDQKLDHDLQGHQL]DomR
GRVYDORUHVGHVXDVUHVLGrQFLDV

(PDXGLrQFLDUHDOL]DGDQRGLDGHMXOKRGHIRLGHWHUPLQDGR
R EORTXHLR GH 5 WUrV PLOK}HV GH UHDLV  YLVDQGR j
FRQVWUXomRGDFUHFKHHGDHVFROD$DomRHVWiQDIDVHLQLFLDOHDLQGD
QmRKiVHQWHQoDMXGLFLDOUHODFLRQDGDDRFDVR$~OWLPDGHFLVmROLPLQDU
SURIHULGDHPGHPDLRGHGHWHUPLQRXDFRQVWUXomRGDFUHFKH
H GD HVFROD QR SUD]R GH  GLDV SHOD &RPSDQKLD GHYHQGR VHU
XWLOL]DGR SDUD WDQWR R PRQWDQWH EORTXHDGR SHOR MXt]R
5 

(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDRS{V(PEDUJRVGH'HFODUDomR
RVTXDLVIRUDPSDUFLDOPHQWHDFROKLGRVHPGHFLVmRGHGHMXOKRGH
 &RQWUD D GHFLVmR HP  GH MXOKR GH  D &RPSDQKLD
LQWHUS{VUHFXUVRSHUDQWHR7-0*(PGHMXOKRGHRUHFXUVR
IRL UHFHELGR SHOR 7-0* HP VHX HIHLWR VXVSHQVLYR VXVSHQGHQGR D
GHFLVmROLPLQDUSURIHULGDHPGHPDLRGHDWpMXOJDPHQWRGR
PpULWRUHFXUVDO
5HPRWR5
3RVVtYHO5
3URYiYHO 5 YDORU EORTXHDGR FRQIRUPH QRWLFLDGR HP
3ULQFLSDLV)DWRV 
L  5HSXWDFLRQDO SRU WUDWDUVH GR WHPD GH EDUUDJHP PDWpULD
H[WUHPDPHQWHVHQVtYHOQRFRQWH[WRDWXDOEUDVLOHLUREHPFRPRSHOR
SHGLGRGHUHDORFDomRGHGRLVEDLUURVGDFLGDGHGH&RQJRQKDV0*R
TXHSRGHULDJHUDUXPDSHORVRFLDO LL )LQDQFHLUR1DPHGLGDHPTXH
D&RPSDQKLDWHULDTXHUHDORFDURVPRUDGRUHVTXHDVVLPTXHLUDP
TXHUHVLGDPQRV%DLUURV*XDOWHU0RQWHLURH&ULVWR5HLQR0XQLFtSLR
GH &RQJRQKDV0* GHYHQGR DUFDU WDPEpP FRP R SDJDPHQWR GH
DOXJXHLVHYDORUHVUHODFLRQDGRVDGDQRVPRUDLVUHDORFDUDFUHFKHH
HVFRODORFDLVVHPDQWLGRHVWHHQWHQGLPHQWRSHOR7-0*EHPFRPR
IRUQHFHUWUDQVSRUWHSDUDDVFULDQoDVUHDORFDGDVHPRXWUDVHVFRODVGD
&LGDGHGH&RQJRQKDVHPUD]mRGRIHFKDPHQWRGDHVFRODVLWXDGDQD
PHVPDUHJLmR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
6XSHULQWHQGrQFLDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR$10
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
GHGH]HPEURGH
$10 $XWRUD H&610LQHUDomR6$ 5p
5HPGHVHWHPEURGH
1RWLILFDomR)LVFDOGH/DQoDPHQWRGHGpELWR±1)/'SDUDFREUDQoDGH
GpELWR GH &RPSHQVDomR )LQDQFHLUD SHOD ([SORUDomR GRV 5HFXUVRV
0LQHUDLV±&)(0SRUXPVXSRVWRUHFROKLPHQWRDPHQRUUHIHUHQWHD
VXSRVWDVGLYHUJrQFLDVQDDSXUDomRGRIDWXUDPHQWREUXWRHOtTXLGRQR
YDORUGRFRQVXPRHGRFXVWRGHSURGXomRTXHLPSDFWDPQDEDVHGH
FiOFXOR GD &)(0 $SUHVHQWDGD ,PSXJQDomR SDUD GHIHQGHU D
DSXUDomRHDEDVHGHFiOFXORXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLDSDUDHIHWXDU
RUHFROKLPHQWRGD&)(0$JXDUGDVHRMXOJDPHQWRGD,PSXJQDomR
DSUHVHQWDGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
RYDORUHQYROYLGR


-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
6XSHULQWHQGrQFLDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR$10
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
GHGH]HPEURGH
$10 $XWRUD H&610LQHUDomR6$ 5p
5HPGHVHWHPEURGH
1RWLILFDomR)LVFDOGH/DQoDPHQWRGHGpELWR±1)/'SDUDFREUDQoDGH
GpELWR GH &RPSHQVDomR )LQDQFHLUD SHOD ([SORUDomR GRV 5HFXUVRV
0LQHUDLV±&)(0SRUXPVXSRVWRUHFROKLPHQWRDPHQRUUHIHUHQWHD
VXSRVWDVGLYHUJrQFLDVQDDSXUDomRGRIDWXUDPHQWREUXWRHOtTXLGRQR
YDORUGRFRQVXPRHGRFXVWRGHSURGXomRTXHLPSDFWDPQDEDVHGH
FiOFXOR GD &)(0 $SUHVHQWDGD ,PSXJQDomR SDUD GHIHQGHU D
DSXUDomRHDEDVHGHFiOFXORXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLDSDUDHIHWXDU
RUHFROKLPHQWRGD&)(0$JXDUGDVHRMXOJDPHQWRGD,PSXJQDomR
DSUHVHQWDGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
RYDORUHQYROYLGR
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$omR$QXODWyULDQ
-Xt]R
9DUD)HGHUDOGH%HOR+RUL]RQWH
,QVWkQFLD
LQVWkQFLDMXGLFLDO
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHVHWHPEURGH
3DUWHVQRSURFHVVR
&610LQHUDomR6$ $XWRUD [$10 5p
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5HPGHVHWHPEURGH
HQYROYLGRV
$omR $QXODWyULD GH $WR $GPLQLVWUDWLYRGH /DQoDPHQWR GHGpELWRGH
&)(0  &RPSHQVDomR )LQDQFHLUD SHOD ([SORUDomR GRV 5HFXUVRV
3ULQFLSDLVIDWRV
0LQHUDLV&)(0FRPSHGLGRGH7XWHOD3URYLVyULDSDUDVXVSHQGHUD
H[LJLELOLGDGHGRGpELWRFRQVXEVWDQFLDGRQRSURFHVVRGHFREUDQoDQ
3URFHVVRHPIDVHGHFRQKHFLPHQWR
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
,PSDFWRSDWULPRQLDO(PFDVRGHSHUGDD&RPSDQKLDWHUiTXHSDJDU
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
RYDORUHQYROYLGR
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVRQ ³3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWR´ 
-Xt]R
0LQLVWpULRGD,QIUDHVWUXWXUD± 6HFUHWDULD1DFLRQDOGRV3RUWRV
,QVWkQFLD
$GPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR

3DUWHVQRSURFHVVR
&610LQHUDomR6$H0,QIUD
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV ,OtTXLGR
HQYROYLGRV
3URFHVVRGHH[WLQomRGRWHUPRDGLWLYRDRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
&'(3-85 Q   $GLWDPHQWR  +RXYH DSUHVHQWDomR GH
IXQGDPHQWDomRWpFQLFDSDUD LPSHGLUDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVj
&RPSDQKLD SHOD QmR LPSOHPHQWDomR GH LQYHVWLPHQWRV   HYLWDU
GLVFXVVmRGHSHUGDVHGDQRV HYLWDUGLVFXVVmRGHUHHTXLOtEULRSHOR
QmRDWHQGLPHQWRGR$GLWDPHQWR+iLQWHQomRGHREWHUDGHFODUDomR
GHQXOLGDGHGR$GLWDPHQWRSRUIDOWDGHFRQGLomRGHYDOLGDGH 93/
3ULQFLSDLVIDWRV
QHJDWLYRQRILQDOGDYLJrQFLDRULJLQDOGRFRQWUDWR 

9LGH WDPEpP 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR 6DQFLRQDGRU 3URFHVVR Q
  H 3URFHVVR $QXDO GH )LVFDOL]DomR 
3URFHVVRQ GHVFULWRVDEDL[RTXHYHUVDP
VREUH D QmR LPSOHPHQWDomR GH LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV QR 
$GLWDPHQWR
&KDQFHGHSHUGD

$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3RVVtYHO
&DVR VHMD FRQFOXtGR TXH D &RPSDQKLD IRL UHVSRQViYHO SHOD QmR
H[HFXomR GDV REUDV SDUD H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH RSHUDFLRQDO GR
7(&$5 SUHYLVWDV QR  $GLWDPHQWR SRGHUi KDYHU XP UHHTXLOtEULR
FRQWUDWXDORXPHVPRDH[WLQomRGR$GLWDPHQWRSRUSURFHVVRGH
FDGXFLGDGH R TXH DVVHJXUDGD D LQGHQL]DomR SHORV LQYHVWLPHQWRV
QmR DPRUWL]DGRV LPSOLFDULD HP UHVVDUFLPHQWR DR SRGHU S~EOLFR QR
YDORUGDVPXOWDVFRQWUDWXDLVH³GDQRVFDXVDGRVSHODFRQFHVVLRQiULD´
QRV WHUPRV GR DUW    GD /HL Q  GH  $ SHQD GH
FDGXFLGDGHLPSHGLULDD&RPSDQKLDGHSDUWLFLSDUGHQRYDOLFLWDomRRX
UHFHEHURXWRUJDQRkPELWRGRVHWRUSRUWXiULRQRVWHUPRVGRDUW-
GD/HLQGH

$LQGDFDVRR3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWRQmRWHQKDr[LWR
SRGH KDYHU LPSDFWR QHJDWLYR QD OXFUDWLYLGDGH GRV SURMHWRV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRUHVXOWDUQDQHFHVVLGDGHGHDOWHUDomRQRPRGR
HPTXHD&RPSDQKLDUHDOL]DDWXDOPHQWHVHXHVFRDPHQWRORJtVWLFR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVRQ
$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRV
$GPLQLVWUDWLYD

&610LQHUDomR6$H$17$4
,OtTXLGR
3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR 6DQFLRQDGRU YHUVDQGR VREUH D QmR
LPSOHPHQWDomR GRV LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV QR  $GLWDPHQWR $
&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGHIHVDSDUDLPSHGLUDSOLFDomRGHSHQDOLGDGH
HP UD]mR GD LPSRVVLELOLGDGH GH LQtFLR GH REUDV VHP DSURYDomR GR
SURMHWR SHOD $17$4 H DXWRUL]DomR SUpYLD GD &'5- SRU YHGDomR
FRQWUDWXDO H HQWHQGLPHQWR MXULVSUXGHQFLDO GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD
8QLmR$JXDUGDQGRGHFLVmR

9LGHWDPEpP3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWRGHVFULWRDFLPD
HPTXHD&RPSDQKLDSOHLWHLDDH[WLQomRGR$GLWDPHQWR

3RVVtYHO
$DSOLFDomRGDSHQDOLGDGHQHVWHFDVRSRGHUiLQIOXHQFLDUQDGHFLVmR
GD$17$4VREUHDH[WLQomRGR$GLWDPHQWR


-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVRQ
$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRV
$GPLQLVWUDWLYD

&610LQHUDomR6$H$17$4
,OtTXLGR
3URFHVVR$QXDOGH)LVFDOL]DomR7HQGRVLGRLGHQWLILFDGDDQmR
LPSOHPHQWDomR GRV LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV QR  $GLWDPHQWR D
&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGHIHVDSDUDLPSHGLUDSOLFDomRGHSHQDOLGDGH
IXQGDGD QD LPSRVVLELOLGDGH GH LQtFLR GH REUDV VHP DSURYDomR GR
SURMHWRSHOD$17$4HVHPDXWRUL]DomRSUpYLDGD&'5-SRUYHGDomR
FRQWUDWXDO H HQWHQGLPHQWR MXULVSUXGHQFLDO GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD
8QLmR $JXDUGDQGR GHFLVmR QR 3URFHVVR 
GHVFULWRDFLPD 

9LGHWDPEpP3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWRGHVFULWRDFLPD
HPTXHD&RPSDQKLDSOHLWHLDDH[WLQomRGR$GLWLYR7(&$5

3RVVtYHO
$DSOLFDomRGDSHQDOLGDGHQHVWHFDVRSRGHUiLQIOXHQFLDUQDGHFLVmR
GD$17$4VREUHDH[WLQomRGRWHUPRDGLWLYR
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3URFHVVRQ ³3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULD´ 
-Xt]R
0LQLVWpULRGD,QIUDHVWUXWXUD± 6HFUHWDULD1DFLRQDOGRV3RUWRV
,QVWkQFLD
$GPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR

3DUWHVQRSURFHVVR
&610LQHUDomR6$H0,QIUD
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV ,OtTXLGR
HQYROYLGRV
3URFHVVRGHDQiOLVHGRSHGLGRGHSURUURJDomRRUGLQiULDSRUPHLRGR
TXDO IRL UHTXHULGD D SURUURJDomR GR SUD]R GH DUUHQGDPHQWR HP 
DQRV VXMHLWD j H[WLQomR GR  $GLWDPHQWR H DSUHVHQWDGD
IXQGDPHQWDomRWpFQLFDSDUDGHPRQVWUDURDWHQGLPHQWRGRVUHTXLVLWRV
IRUPDLV H PDWHULDLV GD SURUURJDomR RUGLQiULD GR FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWR&'(3-85QDWHQGHQGRj3RUWDULD0,QIUDQ
2SODQRGHLQYHVWLPHQWRFRPQRYRSUD]RGHH[HFXomRGH
REUDVFRQWHPSODDH[SDQVmRGDLQVWDODomRSRUWXiULDSDUDFDSDFLGDGH
RSHUDFLRQDOGHPLOK}HVGHWRQHODGDVDQR$SyVDOLQKDPHQWRMXQWR
j '&*2 SHOD DSURYDomR FRQGLFLRQDO GR SHGLGR GH SURUURJDomR j
H[WLQomR GR  $GLWDPHQWR D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX SHWLomR GH
UHWLUDGDGRVREUHVWDPHQWRTXHDJXDUGDDQiOLVHSHOD'&*2
3ULQFLSDLVIDWRV

2 3URFHVVR GH 3URUURJDomR 2UGLQiULD SDVVRX SHODV HWDSDV GH
DGPLVVLELOLGDGH GR SHGLGR FRP D REWHQomR GH UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR IDYRUiYHO SRU SDUWH GD $17$4 H GD &RPSDQKLD
'RFDVGR5LRGH-DQHLUR ³&'5-´ 1DDWXDOIDVHSURFHVVXDODJXDUGD
VHDDSURYDomRSUHOLPLQDUGRSODQRGHLQYHVWLPHQWRVSHOD613RTXH
OHYDUi j GLVFXVVmR GR QRYR (VWXGR GH 9LDELOLGDGH 7pFQLFD
(FRQ{PLFDH$PELHQWDO (97($ MXQWRj$17$4HHPFDVRGHr[LWR
SRVWHULRU DVVLQDWXUD GH QRYR DGLWDPHQWR DR FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWR D ILP GH IRUPDOL]DU D H[WLQomR GR  $GLWDPHQWR H D
FHOHEUDomRGDQRYDSURUURJDomRRUGLQiULD

&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
&DVR R 3URFHVVR GH 3URUURJDomR 2UGLQiULDQmR WHQKD r[LWR RXQmR
VHMDFRQFOXtGRDQWHVGHMXOKRGHD&RPSDQKLDVHUiIRUoDGDD
H[SORUDUDLQVWDODomRSRUWXiULDSRUPHLRGHFRQWUDWRGHWUDQVLomRTXH
SRGHUiVHUSURUURJDGRDWpTXHVHMDUHDOL]DGDDFRQWUDWDomRGRQRYR
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
DUUHQGDWiULR SRU PHLR GH OLFLWDomR RX GH SURFHVVR GH GLVSHQVD GH
FDVRGHSHUGD5D]}HV
OLFLWDomRDPERVUHJLGRVSHOD/HLQ
GDUHOHYkQFLDGR

SURFHVVRSDUDD
$LQGD FDVR R 3URFHVVR GH 3URUURJDomR 2UGLQiULD QmR WHQKD r[LWR
&RPSDQKLD
SRGH KDYHU LPSDFWR QHJDWLYR QD OXFUDWLYLGDGH GRV SURMHWRV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRUHVXOWDUQDQHFHVVLGDGHGHDOWHUDomRQRPRGR
HPTXHD&RPSDQKLDUHDOL]DDWXDOPHQWHVHXHVFRDPHQWRORJtVWLFR
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-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GDUHOHYkQFLDGR
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD

3URFHVVRQ
$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRV
$GPLQLVWUDWLYD

&610LQHUDomR6$H$17$4
,OtTXLGR
3URFHVVR LQLFLDGR SHOD &RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH REWHQomR GH
SURQXQFLDPHQWR IDYRUiYHO GD $17$4 FRP UHODomR j SURUURJDomR
RUGLQiULD GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR &'(3-85 Q 
LQFOXVLYH HP UHODomR j YDOLGDomR GH UHTXLVLWRV GH KDELOLWDomR GR
SHGLGRGHSURUURJDomRRUGLQiULD$SyVDUHDOL]DomRDDSUHVHQWDomR
GD GRFXPHQWDomR KRXYH D HPLVVmR GR RItFLR  j 613 FRP
SURQXQFLDPHQWR IDYRUiYHO GD $17$4 HP  +RXYH
DUTXLYDPHQWRGRSURFHVVRHP

9LGH3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULDGHVFULWRDFLPD
5HPRWD
2SRVLFLRQDPHQWRIDYRUiYHOGD$17$4QHVWHSURFHVVRpLPSRUWDQWH
SDUD TXH D SURUURJDomR RUGLQiULD GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR &
'(3-85Q YLGH3URFHVVRGH3URUURJDomR2UGLQiULD WHQKD
r[LWRHDLQGDSDUDTXHR$GLWDPHQWR SURUURJDomRDQWHFLSDGDGR
DUUHQGDPHQWR  VHMD H[WLQWR VHP FRQVHTXrQFLDV SDUD D &RPSDQKLD
YLGH3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWR 


-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV

3URFHVVRQ
$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRV
$GPLQLVWUDWLYD

&610LQHUDomR6$H$17$4
,OtTXLGR

3URFHVVRLQLFLDGRSDUDGLVFXVVmRGRSURFHVVRGHDQiOLVHGRSURMHWR
H[HFXWLYR H GD UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV QR kPELWR GR 
$GLWDPHQWRFRPRREMHWLYRGHREWHURUHFRQKHFLPHQWRGHDWUDVRSHOD
$17$4 QD DQiOLVH H DSURYDomR GR SURMHWR H[HFXWLYR DSUHVHQWDGR
SHOD&RPSDQKLDHDQHFHVVLGDGHGHDXWRUL]DomRSUpYLDGD&'5-SDUD
LQtFLRGDVREUDV$SyVHQFDPLQKDPHQWRGRSURFHVVRDR'LUHWRU*HUDO
3ULQFLSDLVIDWRV
)UDQFLVYDO0HQGHV UHODWRU D&RPSDQKLDDSUHVHQWRXSURSRVWDVGH
DMXVWHV DR RItFLR HODERUDGR SHOD 6XSHULQWHQGrQFLD GH )LVFDOL]DomR
TXHUHFRQKHFHRDWUDVRGD$JrQFLDQDDQiOLVHGRSURMHWRH[HFXWLYR 
2VDXWRVDJXDUGDPSURQXQFLDPHQWRGRUHODWRU

9LGH3URFHVVRGH5HYLVmRGR$GLWDPHQWRGHVFULWRDFLPD
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
$QiOLVH GR LPSDFWR HP &DVR D WHVH GH H[WLQomR GR  $GLWDPHQWR QmR VHMD DFROKLGD D
FDVR GH SHUGD 5D]}HV &RPSDQKLDSRGHUiVHUFRQVLGHUDGDLQDGLPSOHQWHSHUDQWHD$17$4
GD
UHOHYkQFLD
GR RTXHSRGHUiHQVHMDUDUHVFLVmRGRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD
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 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDUHJLVWURXSURYLV}HVQRVYDORUHVGH5SDUD
RVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDHFXMRULVFRGHSHUGDIRLDYDOLDGRFRPRSURYiYHO
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 3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

3URFHVVRQ
-Xt]R
9DUDGR7UDEDOKRGH&RQJRQKDV0*
,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHPDLRGH
$XWRU)&0
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX&RPSDQKLD
9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH UHFODPDomR WUDEDOKLVWD SOHLWHDQGR R SDJDPHQWR GH L 
LQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV LL DMXGDVGHFXVWRHGLiULDVFRPVHXV
UHIOH[RV LLL  D LQWHJUDomR DR VDOiULR GDV YHUEDV GHVFULWDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV LY  D HTXLSDUDomR VDODULDO LQGHQL]DomR SRU DF~PXOR GH
IXQo}HVHUHWLILFDomRGH&736 Y 335UHIHUHQWHDDEULOGH YL 
PXOWDGRDUW&/7H YLL GHPDLVSHGLGRVGHSUD[HRItFLRV
KRQRUiULRVMXURVHDWXDOL]DomRPRQHWiULD$SUHVHQWDGDGHIHVDFRQWUD
DV DOHJDo}HV GR UHFODPDQWH $XGLrQFLD GH LQVWUXomR UHDOL]DGD HP
 H SURFHVVR MXOJDGR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH FRQGHQDQGR D
&RPSDQKLDjLQWHJUDomRGDDMXGDGHFXVWRHGLIHUHQoDVGH3/5QR
DQR GH  7RGRV RV GHPDLV SHGLGRV IRUDP MXOJDGRV
LPSURFHGHQWHV

,QWHUSRVWRV UHFXUVRV SHODV SDUWHV 2 UHFXUVR GD &RPSDQKLD IRL
MXOJDGRSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHUHGX]LQGRDFRQGHQDomR'HFLVmR
PDQWLGDQR7ULEXQDO6XSHULRUGHWHUPLQDQGRRUHWRUQRGRVDXWRVHR
3ULQFLSDLVIDWRV
LQtFLRGDIDVHGHH[HFXomR$SUHVHQWDGRODXGRFRQWiELO

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDIRLLQWLPDGDSDUDDSUHVHQWDU
FiOFXORV GH OLTXLGDomR (P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD
DSUHVHQWRXFiOFXORVQRYDORUWRWDOGH5(PGHRXWXEUR
GH  R 5HFODPDQWH DSUHVHQWRX LPSXJQDomR QR YDORU WRWDO GH
5 'LDQWH GDV GLYHUJrQFLDV HQWUH RV FiOFXORV IRL
QRPHDGRXPSHULWRSDUDHODERUDUFiOFXORVGHOLTXLGDomR(PGH
PDUoRGHRSHULWRLQGLFDGRSHORMXt]RDSUHVHQWRXFiOFXORVGH
OLTXLGDomRQRYDORUWRWDOGH5

(P  GH PDLR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX LPSXJQDomR DR
ODXGRSHULFLDOHMXQWRXFiOFXORV(PGHPDLRGHR5HFODPDQWH
DSUHVHQWRXLPSXJQDomRDRODXGRSHULFLDO
$WXDOPHQWH D DomR DJXDUGD D DSUHVHQWDomR GH HVFODUHFLPHQWRV GR
SHULWRVREUHDVLPSXJQDo}HVDSUHVHQWDGDVSHODVSDUWHV
&KDQFHGHSHUGD
3URYiYHO
,PSDFWR SDWULPRQLDO $ PDQXWHQomR GD GHFLVmR LPSDFWD QR
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
SDJDPHQWR GH 5 ULVFR SURYiYHO  9DORU GH
GDUHOHYkQFLDGR
5 ULVFRUHPRWR 
SURFHVVRSDUDD
&RPSDQKLD
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 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDUHJLVWURXSURYLV}HVQRYDORUGH5SDUDR
SURFHVVRGHVFULWRQRLWHPDFLPD
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDHUDSDUWHHPXPSURFHVVRFtYHOVLJLORVRHUHOHYDQWHQD
TXDOILJXUDQRSRORDWLYR

9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV
5 YDORUGDFDXVD 
3RVVtYHO 'LDQWH GD QDWXUH]D LQGHQL]DWyULD GR
$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR HYHQWXDO SHUGD SRGHUi DFDUUHWDU QR
SURFHVVR
SDJDPHQWR GH YHUEDV VXFXPEHQFLDLV QD
SURSRUomRGRYDORUDFLPDLQGLFDGR
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

e DSUHVHQWDGD DEDL[R XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV UHSHWLWLYRV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD
WULEXWiULD H UHIHUHQWH jV RXWUDV FRQWLQJrQFLDV PDLV UHOHYDQWHV HP TXH D &RPSDQKLD HRX VXDV
FRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWH

(i)
Trabalhistas

1~PHURGH
3URFHVVRV
9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
9DORUSURYLVLRQDGR
3UiWLFDGRHPLVVRU
RXGHVXD
FRQWURODGDTXH
FDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

352&(662675$%$/+,67$6
$&RPSDQKLDpSDUWHHPUHFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVDMXL]DGDVSRUH[
HPSUHJDGRV H WHUFHLUL]DGRV HQYROYHQGR SHGLGRV GH UHVSRQVDELOLGDGH
VXEVLGLiULD HTXLSDUDomR VDODULDO DGLFLRQDLV GH LQVDOXEULGDGH H
SHULFXORVLGDGH KRUDV H[WUDV KRUDV LQLWLQHUH SODQR GH VD~GH Do}HV
LQGHQL]DWyULDV GHFRUUHQWHV GH VXSRVWR DFRPHWLPHQWR GH GRHQoDV
RFXSDFLRQDLVRXDFLGHQWHVGRWUDEDOKR
5
5
'LYHUJrQFLD GH LQWHUSUHWDomR HQWUH D &RPSDQKLD VHXV HPSUHJDGRV H
VLQGLFDWRV TXDQWR D GLYHUVRV IDWRV GLVSRVLWLYRV OHJDLV H LQVWUXPHQWRV
QRUPDWLYRVUHODFLRQDGRVDRVREMHWRVPHQFLRQDGRVDFLPD



(ii)

Tributários
352&(662675,%87È5,26

1~PHURGH
3URFHVVRV
9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
9DORUSURYLVLRQDGR
3UiWLFDGRHPLVVRU
RXGHVXD
FRQWURODGDTXH
FDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD


5
5
&RPSHQVDomR FRP XVR GH FUpGLWRV GH 3,6 H &2),16 GHFRUUHQWHV GD
DTXLVLomRGHEHQVHVHUYLoRVFDUDFWHUL]DGRVFRPRLQVXPRVSDUDXWLOL]DomR
QRSURFHVVRSURGXWLYRGD&RPSDQKLD



(iii)

Outros
352&(6626$'0,1,675$7,926 &)(0 

1~PHURGH
3URFHVVRV
9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
9DORUSURYLVLRQDGR
3UiWLFDGRHPLVVRU
RXGHVXD
FRQWURODGDTXH
FDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD



5
5
6XSRVWR UHFROKLPHQWR D PHQRU GH &RPSHQVDomR )LQDQFHLUD SHOD
([SORUDomR0LQHUDO &)(0 SRUGLYHUJrQFLDVGHHQWHQGLPHQWRVREUHRV
FULWpULRV GH DSXUDomR GD EDVH GH FiOFXOR DOJXQV SURFHVVRV GHVWH JUXSR
IRUDPGHVWDFDGRVQRLWHP 
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 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDUHJLVWURXSURYLV}HVQRYDORUGH5SDUDRV
SURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDHFXMRULVFRGHSHUGDIRLDYDOLDGRFRPRSURYiYHO

612
PÁGINA: 88 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

4.7 - Outras Contingências Relevantes

2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV


Investigações da Justiça Eleitoral decorrente de delação premiada acerca de supostos
pagamentos indevidos

(PR&RPLWrGH$XGLWRULDGDFRQWURODGRUD&61FRQWUDWRXVHUYLoRIRUHQVHHVSHFLDOL]DGRSDUD
LQYHVWLJDomRH[WHUQDHLQGHSHQGHQWHGHIDWRVQDUUDGRVHPGHSRLPHQWRVSUHVWDGRVHPXPSURFHVVR
FULPLQDOGRTXDOQHPD&61QHPD&RPSDQKLDVmRSDUWHHFXMRREMHWRHQYROYHVXSRVWRSDJDPHQWR
GH 5 PLOK}HV SDUD ILQDQFLDPHQWR HOHLWRUDO LUUHJXODU H QR TXDO XP H[HFXWLYR GD &61 H DWXDO
PHPEURGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDIRLFLWDGRHREMHWRGHQRWtFLDVYHLFXODGDVQDLPSUHQVDHP
DEULOGH

$ LQYHVWLJDomR LQGHSHQGHQWH GXURX VHWH PHVHV H IRL RULHQWDGD H FRRUGHQDGD SHOR &RPLWr GH
$XGLWRULDGD&612VHVSHFLDOLVWDVFRQWUDWDGRVWLYHUDPSOHQRDFHVVRj'LUHWRULD([HFXWLYDGD&61
LQFOXLQGR VHX 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H GHPDLV GLUHWRUHV H JHUHQWHV EHP FRPR D LQIRUPDo}HV H
GRFXPHQWRVUHODWLYRVDRVFRQWUDWRVSDUWHVHSHUtRGRVHQYROYLGRVQDVDOHJDo}HV(PQRYHPEURGH
 D LQYHVWLJDomR LQGHSHQGHQWH FRQFOXLX TXH QmR IRUDP LGHQWLILFDGRV HOHPHQWRV TXH
FRQILUPDVVHPDVDOHJDo}HVGRVGHODWRUHV3RUFRQVHJXLQWHFRQFOXLXVHLQH[LVWLUIXQGDPHQWRSDUDD
FRQVWLWXLomRGHTXDOTXHUSURYLVmRSDUDSHUGDVRXGLYXOJDomRGDFRQWLQJrQFLD

(PRXWXEURGHD&61IRLLQIRUPDGDTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRDEULXXPDLQYHVWLJDomRVREUHR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&61RTXDOWDPEpPp3UHVLGHQWH
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFHUFDGDVDOHJDo}HVHPXPDGHODomRSUHPLDGDQR
PHQFLRQDGRSURFHVVRFULPLQDO

(PIHYHUHLURGHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOUHPHWHXRSURFHVVRSDUDD-XVWLoD(OHLWRUDOWHQGR
HPYLVWDTXHRFDVRHVWDYDUHODFLRQDGRDVXSRVWDVYLRODo}HVGHQDWXUH]DHOHLWRUDOHGHVVDIRUPD
QmRHUDGHFRPSHWrQFLDGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO$WXDOPHQWHD&61HD&RPSDQKLDQmRVmR
SDUWH HP QHQKXPD LQYHVWLJDomR SRU SDUWH GH DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV RX GH ILVFDOL]DomR VREUH
DOHJDo}HV GHVVD QDWXUH]D $OpP GLVVR QHQKXPD HYLGrQFLD RX GHSRLPHQWR IRL VROLFLWDGR DWp R
SUHVHQWHPRPHQWRHQHQKXPQRYRGRFXPHQWRIRLDSUHVHQWDGRGHVGHTXHRFDVRIRLHQFDPLQKDGRj
-XVWLoD(OHLWRUDO


Processo n.º 0500121-31.2016.4.02.5104

3URFHVVRQ
-Xt]R
9DUD)HGHUDOGH9ROWD5HGRQGD
,QVWkQFLD
75)± LQVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
GHDEULO GH 
3DUWHVQR SURFHVVR VH (QpDV *DUFLD 'LQL] 'LUHWRU 6XSHULQWHQGHQWH GD &RPSDQKLD  H
VXMHLWRV j -XVWLoD GR RXWURV
7UDEDOKR DSHQDV DV
LQLFLDLV GRV QRPHV GDV
SDUWHV 
9DORUHV
EHQV
RX 5HFOXVmRGHXPDFLQFRDQRV
GLUHLWRVHQYROYLGRV
$FXVDomR GH TXH D &61 SRU GHWHUPLQDomR GRV GHQXQFLDGRV
WHULD UHLWHUDGDPHQWH GHVFXPSULGR DV H[LJrQFLDV GD DXWRULGDGH
S~EOLFD DPELHQWDO ± ,1($ QR WRFDQWH D PHGLGDV GH SUHFDXomR
HPFDVRGHULVFRGHGDQRDPELHQWDOJUDYHRXLUUHYHUVtYHO

3ULQFLSDLVIDWRV
(PSULPHLUDLQVWkQFLDWRGRVRVDFXVDGRVIRUDPDEVROYLGRVSHOR
-Xt]R GD  9DUD )HGHUDO GH 9ROWD 5HGRQGD HP VHQWHQoD
SURIHULGDHPGHPDUoRGH20LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
UHFRUUHXGDGHFLVmRHPGHDEULOGHHDDSHODomRDWpR
PRPHQWRQmRIRLMXOJDGDSHOR7ULEXQDO
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&KDQFH GH SHUGD
SURYiYHO  SRVVtYHO 
UHPRWD 
$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD




3RVVtYHO
5LVFR UHSXWDFLRQDO 3RVVLELOLGDGH GH FRQGHQDomR GD SHVVRD
MXUtGLFD H GDV SHVVRDV ItVLFDV HQYROYLGDV QD HVIHUD DPELHQWDO
FULPLQDO

Processo n.º 0180.17.000192-9
-Xt]R
,QVWkQFLD
'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQR SURFHVVR VH
VXMHLWRV j -XVWLoD GR
7UDEDOKR DSHQDV DV
LQLFLDLV GRV QRPHV GDV
SDUWHV 
9DORUHV
EHQV
RX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

3URFHVVRQ
0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV*HUDLV
$GPLQLVWUDWLYD
GHDJRVWR GH 
&610LQHUDomRH0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV*HUDLV

1mRDSOLFiYHOSRLVWUDWDVHGHSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWLYR
3URFHGLPHQWR LQYHVWLJDWLYR LQVWDXUDGR SDUD DFRPSDQKDU H
ILVFDOL]DU D UHJXODULGDGH H OHJDOLGDGH GR OLFHQFLDPHQWR GDV
DXWRUL]Do}HVHH[HFXomRGDVREUDVGHPDQXWHQomRGD%DUUDJHP
&DVDGH3HGUDHP&RQJRQKDV

(P GHRXWXEURGH IRL ILUPDGR 7HUPR GH &RPSURPLVVR
FRPR030*GHIRUPDDDGRWDUPHGLGDVDWLQHQWHVDR3ODQRGH
$o}HV(PHUJHQFLDLVGH%DUUDJHQVGH0LQHUDomR 3$(%0 QDV
HVWUXWXUDVGR&RPSOH[R&DVDGH3HGUD

(PGHGH]HPEURGHVROLFLWDGDFHUWLGmRGHFXPSULPHQWR
LQWHJUDOGR7HUPRGH&RPSURPLVVR

&KDQFH GH SHUGD
SURYiYHO  SRVVtYHO  1mRDSOLFiYHO
UHPRWD 
3RVVLELOLGDGH GH UHVXOWDU HP DomR GH H[HFXomR GR 7$&
REMHWLYDQGR D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR UHIHULGR
WHUPR TXDLV VHMDP PXOWD GLiULD QR YDORU GH 5  SRU
FDGD REULJDomR GHVFXPSULGD DWXDOL]DGD GH DFRUGR FRP tQGLFH
$QiOLVH GR LPSDFWR HP
RILFLDODRPrVLQFLGHQWHVGHVGHRGLDGHFDGDLQDGLPSOHPHQWR
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
DWpRHIHWLYRGHVHPEROVR VHPSUHMXt]RGDH[HFXomRHVSHFtILFD
GD
UHOHYkQFLD
GR
GDV REULJDo}HV GH ID]HU H QmRID]HU DVVXPLGDV 1R FDVR GH
SURFHVVR
SDUD
D
HYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGR7$&KiXPULVFRUHSXWDFLRQDO3RU
&RPSDQKLD
RXWURODGRFDVRR03UHFRQKHoDRFXPSULPHQWRGRDFRUGRQmR
KiULVFRGHSHUGD7UDWDVHGHSURFHVVRUHOHYDQWHHPUD]mRGH
WUDWDUVREUHDV%DUUDJHQVGR&RPSOH[R&DVDGH3HGUD
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Cobrança Administrativa Especial n.º 12154.720958/2020-06
&REUDQoD$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOQ
'HOHJDFLDGH0DLRUHV&RQWULEXLQWHVGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
-Xt]R
QR5LRGH-DQHLUR±
'HOHJDFLDGH0DLRUHV&RQWULEXLQWHVGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
,QVWkQFLD
QR5LRGH-DQHLUR±
'DWD GD &REUDQoD GHRXWXEURGH
$GPLQLVWUDWLYD
5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO ± 'HOHJDFLD (VSHFLDO GD 5HFHLWD
ÏUJmR(QYROYLGR
)HGHUDOGR%UDVLOGH0DLRUHV&RQWULEXLQWHV '(0$& 
9DORUHV
EHQV
RX 5PLOK}HVSDUDGH]HPEURGH
GLUHLWRVHQYROYLGRV

(PGHRXWXEURGHD'HOHJDFLDGH0DLRUHV&RQWULEXLQWHV
GD 5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO QR 5LR GH -DQHLUR LQVWDXURX
SURFHGLPHQWRGH&REUDQoD$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOREMHWLYDQGR
DFREUDQoDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGHUHDLV$SyV
SDUFHODPHQWRGHSDUWHGRVGpELWRVD5HFHLWD)HGHUDOSURUURJRX
3ULQFLSDLVIDWRV
SDUD R GLD  GH MDQHLUR GH  R SDJDPHQWR GR VDOGRGH
WULEXWRVREMHWRGRTXHVWLRQDPHQWRDVDEHUGHDSUR[LPDGDPHQWH
5PLOK}HVHPGH]HPEURGH

&KDQFH GH SHUGD
SURYiYHO  SRVVtYHO 
UHPRWD 
$QiOLVH GR LPSDFWR HP
FDVR GH SHUGD 5D]}HV
GD
UHOHYkQFLD
GR
SURFHVVR
SDUD
D
&RPSDQKLD




1mR DSOLFiYHO ± 7UDWDVH GH FREUDQoD GD 5)% VREUH VDOGR GH
WULEXWRVHPDEHUWRFRQWHPSODGRVQRUHODWyULRGDVLWXDomRILVFDOGD
&RPSDQKLD
,PSDFWRILQDQFHLUR

Processo n.º 10600-720.008/2020-32
3URFHVVRQ
-Xt]R

'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

,QVWkQFLD

,QVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

'DWDGHLQVWDXUDomR

GHQRYHPEURGH

3DUWHVQR SURFHVVR VH 5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO[&610LQHUDomR
VXMHLWRV j -XVWLoD GR
7UDEDOKR DSHQDV DV
LQLFLDLV GRV QRPHV GDV
SDUWHV 
9DORUHV

EHQV

RX 5HPGH]HPEURGH

GLUHLWRVHQYROYLGRV
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7UDWDVH GH $XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR HP  GH QRYHPEUR GH
 HP IDFH GD &RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH UHVSRQViYHO
WULEXWiULDSDUDDFREUDQoDGH,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD)RQWH
 ,55) VREUH RV VXSRVWRV JDQKRV GH FDSLWDO DXIHULGRV SHODV
HPSUHVDV GRPLFLOLDGDV QR H[WHULRU %UD]LO -DSDQ ,URQ 2UH
&RSRUDWLRQ %-,2&  326&2 H &6& GHFRUUHQWHV GD DOLHQDomR
HPGHQRYHPEURGHGDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVTXH
HVWDV GHWLQKDP QD 1DPLVD 6$ H TXH IRUDP LQWHJUDOL]DGDV QD
&RQJRQKDV 0LQpULRV 6$ DQWLJD GHQRPLQDomR VRFLDO GD
&RPSDQKLD 
(P  GH 'H]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
LPSXJQDomR DR $XWR GH ,QIUDomR D TXDO HP DSHUWDGD VtQWHVH
VXVWHQWD
D  D QHFHVVLGDGH GH FDQFHODPHQWR GD SDUFHOD GD DXWXDomR
UHODWLYD DR JDQKR GH FDSLWDO VXSRVWDPHQWH DXIHULGR SRU %-,2&
HPSUHVD GRPLFLOLDGD QR -DSmR  HP UD]mR GD H[LVWrQFLD GH
WUDWDGR HQWUH R %UDVLO H R -DSmR TXH GHWHUPLQD TXH R (VWDGR
FRPSHWHQWH SDUD WULEXWDU R JDQKR GH FDSLWDO DXIHULGR SRU
3ULQFLSDLVIDWRV

HPSUHVDV GRPLFLOLDGDV QR -DSmR HP RSHUDo}HV WDO FRPR D
DQDOLVDGD SHOD )LVFDOL]DomR p GR -DSmR 5HIHULGR WUDWDGR IRL
LJQRUDGRSHORDJHQWHILVFDO
E DLQVXEVLVWrQFLDGDDXWXDomRWHQGRHPYLVWDTXHDRSHUDomR
GHFRQIHUrQFLDGDVDo}HVGD1DPLVDQmRJHURXJDQKRGHFDSLWDO
WULEXWiYHO $ )LVFDOL]DomR VRPHQWH DSXURX JDQKR GH FDSLWDO
WULEXWiYHO SRUTXH FRQYHUWHX R FXVWR GH DTXLVLomR H R YDORU GH
DOLHQDomRUHJLVWUDGRVSHODVHPSUHVDVSDUDPRHGDQDFLRQDOFRP
EDVHHPGLIHUHQWHVWD[DVGHFkPELR2SURFHGLPHQWRLPSOLFRXD
H[LJrQFLD GH WULEXWRV VREUH YDULDo}HV FDPELDLV TXH QmR
UHSUHVHQWDP UHQGD GDV HPSUHVDV HVWUDQJHLUDV HP YLRODomR j
PDWHULDOLGDGHFRQVWLWXFLRQDOGRLPSRVWRGHUHQGD
F  D QXOLGDGH GD DXWXDomR HLV TXH D )LVFDOL]DomR LQFRUUHX HP
XPD VpULH GH HUURV HP VHXV FiOFXORV XWLOL]DomR GH WD[DV GH
FkPELR HTXLYRFDGDV UHJLVWUR GH DOWHUDo}HV LQGHYLGDV QR FXVWR
GH DTXLVLomR FULWpULRV GH FiOFXOR LQFRUUHWRV HWF  (VVHV HUURV
LPSOLFDPDQXOLGDGHGDDXWXDomRSRUYtFLRPDWHULDO
$WXDOPHQWH DJXDUGDVH R MXOJDPHQWR GD LPSXJQDomR
DSUHVHQWDGD
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&KDQFH

GH

SHUGD 3RVVtYHO

SURYiYHO  SRVVtYHO 
UHPRWD 
$QiOLVH GR LPSDFWR HP (P FDVR SHUGD D &RPSDQKLD DLQGD SRGHUi GLVFXWLU R VXSRVWR
FDVR GH SHUGD 5D]}HV GpELWR QR MXGLFLiULR $ UHOHYkQFLD GR SURFHVVR SDUD &RPSDQKLD
GD

UHOHYkQFLD

SURFHVVR

GR HVWi UHODFLRQDGD DR YDORU HQYROYLGR H R FRQVHTXHQWH LPSDFWR

SDUD

D ILQDQFHLUR

&RPSDQKLD




Nova Arbitragem (Processo Sigiloso posterior à Data-Base deste Formulário de Referência)
9DORUHV

EHQV

GLUHLWRVHQYROYLGRV

RX

86 YDORUGDFDXVD 

(P  GH MDQHLUR GH  D &RPSDQKLD IRL QRWLILFDGD VREUH D
LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR DUELWUDO IXQGDGR HP VXSRVWR
LQDGLPSOHPHQWR GH FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH PLQpULR GH
IHUUR $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV DOHJDo}HV DSUHVHQWDGDV
$QiOLVHGRLPSDFWRHP VmR LQIXQGDGDV H GHVFRQKHFH D EDVH GR YDORU GDGR j
DUELWUDJHP $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DR FRQWUiULR GD
FDVR GH SHUGD GR QRWLILFDomR p FUHGRUD GH WDO &RQWUDWR 3RU ILP D &RPSDQKLD
LQIRUPD DLQGD TXH HVWi SUHSDUDQGR D UHVSRVWD DR
SURFHVVR
UHTXHULPHQWRGHDUELWUDJHPHPFRQMXQWRFRPVHXVDVVHVVRUHV
OHJDLV H HVWLPD TXH D DUELWUDJHP HVWHMD FRQFOXtGD HP  D 
DQRV $ UHOHYkQFLD GR SURFHVVR SDUD &RPSDQKLD HVWi
UHODFLRQDGD DR YDORU DWULEXtGR j FDXVD H R HYHQWXDO LPSDFWR
ILQDQFHLUR
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
  5HJUDV GR SDtV GH RULJHP GR HPLVVRU HVWUDQJHLUR H GR SDtV HP TXH VHXV YDORUHV
PRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpHPLVVRUHVWUDQJHLUR
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(PUHODomRDRVULVFRVLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU

D
VHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHVWDFDQGR
HPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomRHHPFDVRQHJDWLYR
DVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXXPDSROtWLFD

$&RPSDQKLDQmRDGRWDXPDSROtWLFDIRUPDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV(QWUHWDQWRD&RPSDQKLD
VHJXH Ki PDLV GH  GH]  DQRV SUiWLFDV HVWLSXODGDV QR 0DQXDO GH 5LVFRV H QRUPD LQWHUQD GH
ComplianceH,QWHJULGDGHHODERUDGRVSHODDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61HDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDH
GHPDLVVRFLHGDGHVDILOLDGDVHSRVVXLHVWUXWXUDSOHQDPHQWHIXQFLRQDOSDUDWDQWR7DLVGRFXPHQWRV
HVWDEHOHFHPDVGLUHWUL]HVSDUDLGHQWLILFDUDYDOLDUUHSRUWDUHPLWLJDUULVFRVLQHUHQWHVjVRSHUDo}HV
GR JUXSR LQFOXLQGR D &RPSDQKLD WRPDQGRVH FRPR EDVH R TXDGUR GR &RPLWr GH 2UJDQL]Do}HV
3DWURFLQDGRUDVGD&RPLVVmR7UHDGZD\ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission  &262 

(VVDVSUiWLFDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVVmRDGRWDGDVHVXSHUYLVLRQDGDVGHPDQHLUDXQLILFDGD
SHODDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61SDUDWRGDVDVVRFLHGDGHVDILOLDGDVGRJUXSR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDWXDOPHQWHUHIHULGDVSUiWLFDVVmRDGHTXDGDVSDUDDJHVWmRGRVULVFRV
DRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQmRWHQGRVHPRVWUDGRFUtWLFDDWpRPRPHQWRDQHFHVVLGDGH
GHIRUPDOL]DomRGHXPDSROtWLFDLQGLYLGXDOHLQGHSHQGHQWH

2V FULWpULRV H DV DYDOLDo}HV SHULyGLFDV GH ULVFRV GD &RPSDQKLD SUHYLVWDV QR 0DQXDO GH 5LVFRV
FRQWHPSODP D LGHQWLILFDomR DQiOLVH UHSRUWH H PLWLJDomR GRV ULVFRV HVWUDWpJLFRV RSHUDFLRQDLV
ILQDQFHLURVHUHJXODPHQWDUHV2GHWDOKDPHQWRGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWiGHVFULWR
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2V ULVFRV LGHQWLILFDGRV SHOD &RPSDQKLD VmR DYDOLDGRV H FODVVLILFDGRV TXDQWR j SUREDELOLGDGH GH
RFRUUrQFLDHDPDJQLWXGHGRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGHVXDPDWHULDOL]DomRSHUPLWLQGRTXHULVFRV
FRQVLGHUDGRVGHPDLRUUHOHYkQFLDVHMDPWUDWDGRVFRPSULRULGDGH$'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVH
ComplianceGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61FRQGX]GHPRGRXQLILFDGRRSURFHVVRGH$QiOLVH*HUDO
GRV5LVFRVMXQWRDRVUHVSRQViYHLVGDViUHDVGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHDWXDOPHQWHWUDEDOKDHP
FRQMXQWRFRPD'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDFRPREMHWLYRGHVHFRQVROLGDUDSHUFHSomRGRV
SULQFLSDLVULVFRVGDVDILOLDGDVGRJUXSREHPFRPRDXGLWDRVSURFHVVRVGHQHJyFLRVFRQIRUPH3ODQR
$QXDO GH $XGLWRULD XQLILFDGR H DGRWDGR SRU WRGDV DV DILOLDGDV GR JUXSR WHQGR VHX UHVXOWDGR
SHULRGLFDPHQWHUHSRUWDGRDRFRPLWrGHDXGLWRULDGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61HDSDUWLUGH
WDPEpP DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GLUHWDPHQWH HRX SRU PHLR GR FRPLWr GH
DXGLWRULDGD&RPSDQKLD

$V iUHDV H XQLGDGHV GH QHJyFLR GD &RPSDQKLD VmR UHVSRQViYHLV SHOR JHUHQFLDPHQWR GLUHWR GRV
ULVFRV H LPSODQWDomR GRV SODQRV GH DomR YLVDQGR PLWLJiORV RX UHGX]LORV D QtYHLV DFHLWiYHLV
EXVFDQGRHYLWDULPSDFWRVVLJQLILFDWLYRV&DEHDWDLVGLUHWRULDVDDYDOLDomRWpFQLFDHUHJXODWyULDGH
DVSHFWRV FRPR OLFHQFLDPHQWRV DPELHQWDLV PDQXWHQo}HV H ULVFRV RSHUDFLRQDLV GRV DWLYRV GD
&RPSDQKLD

3DUD YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GR 0DQXDO GH 5LVFRV DGRWDGR D &RPSDQKLD XWLOL]D D HVWUXWXUD
RUJDQL]DFLRQDO GHVFULWD DFLPD QD TXDO D 'LUHWRULD )LQDQFHLUD GD &RPSDQKLD HP FRQMXQWR FRP D
'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H Compliance GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 FRQGX] WHVWHV
LQGHSHQGHQWHVDILPGHDVVHJXUDUTXHDVSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVHVWmRVHQGRFXPSULGDVSHOD
&RPSDQKLD H VXDV DILOLDGDV EHP FRPR D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GHVHQKDGRV SDUD
SUHYHQLURXGHWHFWDUDPDWHULDOL]DomRGRVULVFRV

$OpPGLVVRFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHPLWLJDUULVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDUHPVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVD&RPSDQKLDDGRWDDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61
TXHDWHQGHPDRVSULQFtSLRVHVWDEHOHFLGRVSHOR&262HTXHVmRDYDOLDGRVHUHSRUWDGRVDRFRPLWr
GH DXGLWRULD GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 H D SDUWLU GH  WDPEpP DR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GLUHWDPHQWH RX SRUPHLR GH VHX &RPLWr GH $XGLWRULD $ HVWUXWXUD p
FHUWLILFDGDDQXDOPHQWHSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVHPDWHQGLPHQWRj/HLSarbanes OxleyjTXDOD
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DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 HVWi VXMHLWD H FRQVHTXHQWH D &RPSDQKLD GLVSRQGR GH XP WLPH
H[SHULHQWHHGHGLFDGRDHVVHVDVVXQWRV$GHPDLVRVWUDEDOKRVGHPRQLWRUDPHQWRHDVVHJXUDomR
GRDPELHQWHGHULVFRVVHJXHPRVYDORUHVHSULQFtSLRVpWLFRVHVWDEHOHFLGRVQR&yGLJRGH&RQGXWD
GD&RPSDQKLD

E
RV REMHWLYRV H HVWUDWpJLDV GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV TXDQGR KRXYHU
LQFOXLQGR
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
3DUDDVSUiWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHP D DFLPD

L
ULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR


LL 

RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

LLL 

DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV





F
DDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomR
GDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
3DUDDVSUiWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHP D DFLPD
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

(PUHODomRDRVULVFRVGHPHUFDGRLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU

D
VHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
GHVWDFDQGRHPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomRHHPFDVR
QHJDWLYRDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXXPDSROtWLFD

$SHVDUGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUDWXDOPHQWHSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
IRUPDOD&RPSDQKLDDGRWDKiPDLVGH GH] DQRVGHWHUPLQDGDVSUiWLFDVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVHVWiH[SRVWD$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRUHQJOREDURVULVFRV
DFLPDPHQFLRQDGRVDVSUiWLFDVDGRWDGDVRIHUHFHPIHUUDPHQWDVDGHTXDGDVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GRVULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQmRWHQGRVHPRVWUDGRFUtWLFDDWpR
PRPHQWR D QHFHVVLGDGH GH IRUPDOL]DomR GH SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGR

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVSUiWLFDVDGRWDGDVYLGHLWHPDEDL[R

E
RVREMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRTXDQGR
KRXYHULQFOXLQGR
&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP D DFLPDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGD

F
D DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP D  DFLPD DSHVDU GH QmR SRVVXLU DWXDOPHQWH XPD SROtWLFD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGDD&RPSDQKLDXWLOL]DDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGH
FRQWUROHV LQWHUQRV GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 HVWDEHOHFLGD Ki PDLV GH  GH]  DQRV H
DGHTXDGDjYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

  (P UHODomR DRV FRQWUROHV DGRWDGRV SHOR HPLVVRU SDUD DVVHJXUDU D HODERUDomR GH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLVLQGLFDU

D
DVSULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

&RPEDVHQRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHOR&RPLWrGH2UJDQL]Do}HV3DWURFLQDGRUDVGD&RPLVVmR
7UHDGZD\ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  HP &RQWUROH
,QWHUQR ±(VWUXWXUD ,QWHJUDGD   &262   D &RPSDQKLD DYDOLD RV ULVFRV TXH SRVVDP
LPSDFWDUHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPDQWpPXPDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUD
PLWLJiORV %DVHDGR HP XPD HVWUDWpJLD GH Control Self Assessment &6$  DV iUHDV GH QHJyFLR
UHDOL]DPDDXWRDYDOLDomRGHVHXVFRQWUROHVHTXDQGRLGHQWLILFDGDVGHILFLrQFLDVHODERUDPXPSODQR
GHDomRHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD
&61 H D 'LUHWRULD )LQDQFHLUD GD &RPSDQKLD SDUD JDUDQWLU TXH D GHILFLrQFLD VHMD WUDWDGD
DGHTXDGDPHQWH $OpP GD DXWRDYDOLDomR D *HUrQFLD GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV GD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61DYDOLDRVFRQWUROHVLQWHUQRVSRUPHLRGHWHVWHVLQGHSHQGHQWHVDILPGHDVVHJXUDU
R FRUUHWR GHVHQKR H IXQFLRQDPHQWR GRV FRQWUROHV GD &RPSDQKLD H D *HUrQFLD GH $XGLWRULD GD
DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 DX[LOLD QHVVH SURFHVVR GH DYDOLDomR LQGHSHQGHQWH $ HVWUXWXUD GH
FRQWUROHV LQWHUQRV p DYDOLDGD DLQGD SHOR DXGLWRU H[WHUQR TXH WHVWD R GHVHQKR H HIHWLYLGDGH GRV
FRQWUROHVSDUDUHSRUWHLQGHSHQGHQWHHPVHXSDUHFHU

7RGDV DV GHILFLrQFLDV LGHQWLILFDGDV SHODV iUHDV GH QHJyFLR SHOD 'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H
ComplianceGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61SHOD'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHSHODDXGLWRULD
H[WHUQD VmR FRQVROLGDGDV H FODVVLILFDGDV TXDQWR j VXD VHYHULGDGH $V GHILFLrQFLDV GH PDLRU
VHYHULGDGHFRQVLGHUDQGRDTXHODVFRPSRVVLELOLGDGHUD]RiYHOGHSHUPLWLUTXHXPHUURPDWHULDOQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQmRVHMDSUHYHQLGRRXGHWHFWDGRHPWHPSRKiELORXDLQGDDTXHODVTXH
DDGPLQLVWUDomRMXOJXHFRPRUHOHYDQWHVHPERUDQmRDVVRFLDGDVDSRVVLELOLGDGHGHHUURVPDWHULDLV
VmR DSUHVHQWDGDV DR FRPLWr GH DXGLWRULD GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 H DR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGHVHXFRPLWrGHDXGLWRULD

E
DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$ 'LUHWRULD )LQDQFHLUD p UHVSRQViYHO SHOD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD H HP
FRQMXQWRFRPD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61GHILQH
RVFRQWUROHVMXQWRjViUHDVGHQHJyFLRVGHDFRUGRFRPDDYDOLDomRGRVULVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDU
DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$QWHULRUPHQWHRVFRQWUROHVLQWHUQRVHUDPUHDOL]DGRVH[FOXVLYDPHQWH
SRU PHLR GD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO LPSOHPHQWDGD Ki PDLV GH  GH]  DQRV SHOD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61LQVHULGDQD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGHVWD~OWLPD3HODDWXDO
HVWUXWXUD RV WHVWHV LQGHSHQGHQWHV SDUD DYDOLDU D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H R
DFRPSDQKDPHQWRGRVSODQRVGHDomRHODERUDGRVSDUDUHPHGLDUTXDLVTXHUGHILFLrQFLDVLGHQWLILFDGDV
QRVSURFHVVRVSDVVDPDVHUH[HFXWDGRVSHOD'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRP
D'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHCompliance GDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61&DEHj*HUrQFLDGH
$XGLWRULD GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 WDPEpP DX[LOLDU QD FRQGXomR GH WHVWHV LQGHSHQGHQWHV
TXDQWRDRGHVHQKRHHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD2UHVXOWDGRGDDYDOLDomR
TXDQWRjHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVSHODViUHDVGHQHJyFLRVQRSURFHVVRGHDXWRDYDOLDomR
RX SRU PHLR GH WHVWHV LQGHSHQGHQWHV UHDOL]DGRV SHOD *HUrQFLD GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV H SHOD
*HUrQFLD GH $XGLWRULD YLQFXODGDV j 'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H Compliance GD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61VmRUHSRUWDGRVDRFRPLWrGHDXGLWRULDGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61HDSDUWLU
GHDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGLUHWDPHQWHRXSRULQWHUPpGLRGHVHXFRPLWr
GHDXGLWRULDLQVWDODGRHPMDQHLURGH

$'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHVWiSOHQDPHQWHIXQFLRQDOSDUDVXSHUYLVLRQDUDHIHWLYLGDGHGRV
FRQWUROHV LQWHUQRV DSHVDU GH VXD UHFHQWH FRQVWLWXLomR FRQWDQGR FRP R DSRLR GD 'LUHWRULD GH
$XGLWRULD5LVFRVHComplianceDTXDOSRVVXLXPWLPHH[SHULHQWHHGHGLFDGRDHVVHVDVVXQWRV

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVDWULEXLo}HVGRFRPLWrGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDYLGHRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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F
VHHFRPRDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVpVXSHUYLVLRQDGDSHODDGPLQLVWUDomRGR
HPLVVRULQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

$&RPSDQKLDDGRWDDPHWRGRORJLDGHDXWRDYDOLDomRQDTXDODViUHDVGHQHJyFLRGHYHPUHSRUWDUD
HIHWLYLGDGHHHYLGrQFLDVGRVVHXVFRQWUROHVHPIHUUDPHQWDHVSHFtILFD$'LUHWRULD)LQDQFHLUDHP
FRQMXQWRFRPD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHCompliance GDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61SRVVXHP
HP VHX FURQRJUDPD DQXDO GH DWLYLGDGHV HWDSDV SDUD UHDOL]DomR GH WHVWHV GH FRQWUROHV
LQGHSHQGHQWHVDILPGHYDOLGDUHDVVHJXUDUTXHDVLQIRUPDo}HVFRQFHGLGDVSHODVUHVSHFWLYDViUHDV
LQWHUQDVHVWmRtQWHJUDVHFRPSOHWDV2VFRQWUROHVDYDOLDGRVVmRDTXHOHVFODVVLILFDGRVFRPRGHPDLRU
ULVFR SDUD D&RPSDQKLD JDUDQWLQGR DVVLP XP FRQIRUWR UD]RiYHO VREUH DV DWLYLGDGHV H[HFXWDGDV
&DEH j 'LUHWRULD )LQDQFHLUD HP FRQMXQWR FRP D 'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H Compliance GD
DFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61RUHSRUWHGDVSULQFLSDLVGHILFLrQFLDVDRFRPLWrGHDXGLWRULDGDDFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61HDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$OpP GLVVR R &RPLWr GH $XGLWRULD p UHVSRQViYHO SRU PRQLWRUDU H DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD
DXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHDWULEXLo}HVGHVFULWDVDFLPD
HQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRHHQFDPLQKDGRDRHPLVVRUSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHQRVWHUPRV
GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90 TXH WUDWD GR UHJLVWUR H GR H[HUFtFLR GD DWLYLGDGH GH
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

1mR IRUDP LGHQWLILFDGDV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV TXH SXGHVVHP DIHWDU GH IRUPD PDWHULDO DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV QR UHODWyULR FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGH
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

H
FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDPDQWHYHDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRVEDVHDGRV
QRV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOR &262  QmR WHQGR VLGR LGHQWLILFDGDV SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVTXHSXGHVVHPDIHWDUGHIRUPDPDWHULDODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DYDOLD TXH RV FRQWUROHV LQWHUQRV VmR HIHWLYRV SDUD DVVHJXUDU TXH
VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DSUHVHQWDP HP WRGRV VHXV DVSHFWRV UHOHYDQWHV VXD SRVLomR
ILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRVLomRGHFDSLWDOHIOX[RGHFDL[D
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  (P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOR
(PLVVRU SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU

D
VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRV
VmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

$&RPSDQKLDSRVVXLPHFDQLVPRVSDUDPRQLWRUDURFXPSULPHQWRGRVSULQFtSLRVHVWDEHOHFLGRVHP
VHX &yGLJR GH &RQGXWD H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH SXEOLFDGRV LQWHUQDPHQWH FRQVLGHUDQGR
SULQFLSDOPHQWH DV QRUPDV HVSHFtILFDV GH VXD FRQWURODGRUD D &61 HP HVSHFLDO D 1RUPD GH
'HWHFomR 3UHYHQomR H &RPEDWH j )UDXGH H &RUUXSomR 1RUPD GH %ULQGHV 3UHVHQWHV H
(QWUHWHQLPHQWRV H 1RUPD GH 'RDo}HV H 3DWURFtQLRV (VVHV GRFXPHQWRV SRGHP VHU UHYLVDGRV D
TXDOTXHU WHPSR FDVR SURFHVVRV LQWHUQRV TXH LPSDFWHP DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SUHFLVHP VHU
UHDGHTXDGRV H GHYHP VHU REULJDWRULDPHQWH UHYLVWRV DWp  WUrV  DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH VXD
SXEOLFDomR 'HQWUH HVWHV PHFDQLVPRV TXH FRPS}HP R 3URJUDPD GH Compliance GHVWDFDPVH
SULQFLSDOPHQWH L DDSOLFDomRSHULyGLFDGHWUHLQDPHQWRVIRUPDLVDRVFRODERUDGRUHV LL DYDOLDomRGD
LQWHJULGDGH due diligence GHVHXVWHUFHLURVFRQVLGHUDQGRIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
LQFOXLQGRHYHQWXDLVDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV LLL DSOLFDomRGHPHFDQLVPRVSDUDGHWHFWDU
HYHQWXDLV VLWXDo}HV GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H LY  FRQGXomR GH LQYHVWLJDo}HV SDUD DSXUDU RV
UHODWRV UHFHELGRV SRU VHXV FDQDLV GH GHQ~QFLDV RX VROLFLWDo}HV LQWHUQDV GD DGPLQLVWUDomR &DEH
GHVWDFDUDLQGDTXHRVFRQWUDWRVGD&RPSDQKLDMXQWRDWHUFHLURVHVWDEHOHFHPFOiXVXODVSDUDJDUDQWLU
RILHOHLQWHJUDOFXPSULPHQWRGHSUiWLFDVGDVOHLVDQWLFRUUXSomRYLJHQWHVQRVORFDLVGHVXDDWXDomR

LL DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H
GDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHLQGLFDQGR
VXDVDWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUD
TXH VH UHSRUWDP H RV PHFDQLVPRV GH JDUDQWLD GD LQGHSHQGrQFLD GH VHXV
GLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV

$'LUHWRULD)LQDQFHLUDpUHVSRQViYHOSHODVDWLYLGDGHVGHWUHLQDPHQWRVGHcomplianceDYDOLDomRGH
LQWHJULGDGH GRV IRUQHFHGRUHV H DSOLFDomR GH PHFDQLVPRV SDUD GHWHFWDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV
UHDOL]DGRV SHOD 'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H Compliance GD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD &61 2V
UHVXOWDGRV GRV PRQLWRUDPHQWRV UHDOL]DGRV SRU HVWD 'LUHWRULD VmR UHSRUWDGRV DRV &RPLWrV GH
$XGLWRULDGD&RPSDQKLDHGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61TXHDWXDPFRPRyUJmRVGHVXSHUYLVmR
FHQWUDO GDV DWLYLGDGHV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GR JUXSR DVVHJXUDQGR D LQGHSHQGrQFLD GR
SURFHVVR 2V PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH VmR DYDOLDGRV WDPEpP SHORV
DXGLWRUHVH[WHUQRV

LLL VH R HPLVVRU SRVVXL FyGLJR GH pWLFD RX GH FRQGXWD IRUPDOPHQWH DSURYDGR
LQGLFDQGR

• VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR
IRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

• VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGH
FRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

• DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD KLSyWHVH GH YLRODomR DR FyGLJR RX D RXWUDV QRUPDV
UHODWLYDV DR DVVXQWR LGHQWLILFDQGR R GRFXPHQWR RQGH HVVDV VDQo}HV HVWmR
SUHYLVWDV
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• yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
FyGLJRGHFRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

$&RPSDQKLDSRVVXLXPFyGLJRGHFRQGXWDDSURYDGRSHOR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRHPGH
RXWXEUR GH  FRQWHPSODQGR RV SULQFtSLRV DSOLFDGRV HP FXPSULPHQWR j /HL $QWLFRUUXSomR
 2&yGLJRGH&RQGXWDpDSOLFiYHODWRGRVRVHPSUHJDGRVGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVGH
DGPLQLVWUDomRHILVFDOGD&RPSDQKLDHHVWDEHOHFHDLQGDSULQFtSLRVpWLFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVSDUD
WHUFHLURVFRQVLGHUDQGRIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHHYHQWXDLVDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVH
DVVRFLDGRV

$QXDOPHQWHVmRUHDOL]DGRVWUHLQDPHQWRVDFHUFDGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDEHPFRPR
GHRXWUDVQRUPDVHSROtWLFDVLQWHUQDVREULJDWyULRVDWRGRVRVHPSUHJDGRVGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURV
GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH VmR SURPRYLGDV DR ORQJR GR DQR GLYHUVDV
FRPXQLFDo}HV UHODFLRQDGDV DR WHPD DVVLP FRPR XP GLD GH HYHQWR RUJDQL]DGR SHOD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61TXHFRQWHPSODWRGDVDVVXDVFRQWURODGDVLQFOXLQGRD&RPSDQKLDYROWDGRDR
WHPDComplianceH,QWHJULGDGH2HYHQWRpSUHVHQFLDOHPDOJXPDVORFDOLGDGHVHHPGHYLGR
DSDQGHPLDGR&29,'IRLUHDOL]DGRRSULPHLURHYHQWRGHIRUPDonline

(PFDVRGHYLRODomRGDVQRUPDVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH&RQGXWDHVWHGLVS}HTXHRVHPSUHJDGRV
GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV jV VDQo}HV GH
L DGYHUWrQFLD YHUEDO LL DGYHUWrQFLD SRU HVFULWR LLL VXVSHQVmR LY GHPLVVmR VHP MXVWD FDXVD
Y GHPLVVmRFRPMXVWDFDXVDH YL QRWLILFDo}HVDWpKLSyWHVHGHUHVFLVmRFRQWUDWXDOSDUDSHVVRDV
MXUtGLFDVQDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQDVHomR3HQDOLGDGHVGR&yGLJRGH&RQGXWD

E
VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

• VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

• VHRFDQDOHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVRXVHUHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV

• VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp

• yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

$&RPSDQKLDSRVVXL&DQDOGH'HQ~QFLDVGLVSRQtYHOSDUDUHODWRVLQWHUQRVRXGHWHUFHLURVSRUPHLR
GH L FRUUHVSRQGrQFLD HOHWU{QLFD FDQDOBGHQXQFLD#FVQPLQHUDFDRFRPEU LQFOXLQGR PHGLDQWH
GHQ~QFLD SHOR VLWH GD &RPSDQKLD  ± ZZZULFVQPLQHUDFDRFRPEU  LL  FRUUHVSRQGrQFLD ItVLFD
$&'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVH&RPSOLDQFH5XD(QJHQKHLUR)UDQFLVFR3LWWD%ULWRDQGDU
6mR3DXOR63&(3 H LLL WHOHIRQH  2UHFHELPHQWRGDVGHQ~QFLDVSRU
WHOHIRQHpUHDOL]DGRSRUHPSUHVDWHUFHLUDHVSHFLDOL]DGDTXHHPFRQWDWRFRPRGHQXQFLDQWHFROHWD
H WUDQVFUHYH R UHODWR GH PDQHLUD D REWHU DV PHOKRUHV LQIRUPDo}HV SRVVtYHLV SDUD YLDELOL]DU D
LQYHVWLJDomR&DEHDRGHQXQFLDQWHHVFROKHUSRUUHODWDUDGHQ~QFLDGHIRUPDLGHQWLILFDGDRXDQ{QLPD
VHQGRPDQWLGRVRVLJLORHDSROtWLFDGHQmRUHWDOLDomRSDUDWRGRVRVFDVRVFRQIRUPHGLVSRVLomRGR
&yGLJRGH&RQGXWD$'LUHWRULD)LQDQFHLUDpUHVSRQViYHOSHODFRQGXomRGDVLQYHVWLJDo}HVUHFHELGDV
QRVFDQDLVGHGHQ~QFLDVRXVROLFLWDo}HVLQWHUQDVGDDGPLQLVWUDomR

F
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDV
LUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

$ QRUPD GH 3UHYHQomR H &RPEDWH j )UDXGH H &RUUXSomR HODERUDGD SHOD DFLRQLVWD FRQWURODGRUD
&61 H REVHUYDGD SHOD &RPSDQKLD HVWDEHOHFH D REULJDWRULHGDGH GH H[HFXomR SUpYLD GH due
diligence SDUD TXDOTXHU RSHUDomR VRFLHWiULD GH IXV}HV H DTXLVLo}HV YLVDQGR D LGHQWLILFDomR H
DYDOLDomRGHHYHQWXDLVSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVREMHWRGDRSHUDomR$'LUHWRULD
)LQDQFHLUDHD'LUHWRULD-XUtGLFDGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61VmRUHVSRQViYHLVSHODDYDOLDomRGR
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SURFHVVRGHdue diligenceSRGHQGRFRQWDUDLQGDFRPDDVVHVVRULDGHHVFULWyULRVGHDGYRFDFLDHRX
FRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDV

G
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
DSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVD&RPSDQKLDQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

$&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGH
IUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDFRQIRUPHFLWDGRQRLWHPLWHPD



626
PÁGINA: 102 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

5.5 - Alterações significativas

,QIRUPDUVHHPUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRV
SULQFLSDLV ULVFRV D TXH R HPLVVRU HVWi H[SRVWR RX QD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
DGRWDGDFRPHQWDQGRDLQGDHYHQWXDLVH[SHFWDWLYDVGHUHGXomRRXDXPHQWRQDH[SRVLomRGR
HPLVVRUDWDLVULVFRV

$&RPSDQKLDWHPFRPRSUiWLFDPRQLWRUDUFRQVWDQWHPHQWHRVULVFRVGRVHXQHJyFLRTXHSRVVDP
LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD DV RSHUDo}HV H UHVXOWDGRV LQFOXVLYH PXGDQoDV QR FHQiULR
PDFURHFRQ{PLFRHVHWRULDODQDOLVDQGRSULQFLSDOPHQWHtQGLFHVGHSUHoRVHGHDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHPUHODomR
DR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

Planos de contingência e ações frente ao COVID-19

$SDUWLUGHSURWRFRORVGHILQLGRVSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 HGHPDLVDXWRULGDGHVGH
WRGRV RV SDtVHV RQGH DWXD D &RPSDQKLD GHVHQYROYHX SODQRV GH SURWHomR H FXLGDGR DRV VHXV
FRODERUDGRUHVHGHFRQWLQJrQFLDHPWRGDVDVVXDViUHDVYLVDQGRDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

1HVVHVHQWLGRIRLLPSOHPHQWDGDXPDVpULHGHPHGLGDVWDLVFRPR

 9LQFXODomR DR &RPLWr GH *HUHQFLDPHQWR GH 3URQWD 5HVSRVWD &RPLWr GH &ULVH  FULDGR SHOD
DFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61
$IDVWDPHQWRLPHGLDWRGHWRGRVRVFRODERUDGRUHVSHUWHQFHQWHVDRJUXSRGHULVFR
5HIRUoRQDKLJLHQL]DomRGRVDPELHQWHV
'LVSRQLELOL]DomRGHiOFRROHPJHO
,QFUHPHQWRGRGLVWDQFLDPHQWRVRFLDO
)RUQHFLPHQWRGHPiVFDUDVGHWHFLGR
&DQFHODPHQWRGHYLDJHQVHUHIRUoRGDVUHXQL}HVYLUWXDLV
$GRomRGHSURWRFRORGHEXVFDDWLYDGHFDVRVVXVSHLWRVFRPWHVWDJHP573&5

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDLQVWLWXLXWUDEDOKRUHPRWRSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHVLQVHULGRVQRJUXSR
GH ULVFR FRP DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV $ &RPSDQKLD WDPEpP UHIRUoRX SURFHGLPHQWRV GH
KLJLHQL]DomR HP VXDV LQVWDODo}HV H YHtFXORV GH WUDQVSRUWH GH FRODERUDGRUHV LQFOXLQGR PHGLGDV
HYLWDQGRDJORPHUDo}HVGHSHVVRDVWHQGRLQVWLWXtGRWDPEpPSURWRFRORGHPHGLomRGHWHPSHUDWXUD
GRVFRODERUDGRUHVQDVSRUWDULDVGHVXDVXQLGDGHVDOpPGHRXWUDVDo}HV
Práticas de gerenciamentos de risco de mercado

$ &RPSDQKLD REVHUYD D 1RUPD *HUDO GH $SOLFDomR GH 5HFXUVRV 1*  GH VXD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61TXHWHPFRPRREMHWLYRQRUWHDURVOLPLWHVGHFRQFHQWUDomRGHULVFRGHFUpGLWRHD
DSOLFDomRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURV LQYHVWLPHQWRGRFDL[D $OpPGLVVRD&RPSDQKLDREVHUYDRV
0DQXDLV GH 3ROtWLFDV H 3UiWLFDV &RQWiEHLV 033& V  UHIHUHQWHV D ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV
'HULYDWLYRVHedge AccountingH,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV Do}HV GDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD
&61(VVHVPDQXDLVYLVDPDVVHJXUDUTXHDVLQIRUPDo}HVSDUDLGHQWLILFDUFRQWDELOL]DUHGLYXOJDU
RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP UHDOL]DGDV FRQIRUPH RV UHTXHULPHQWRV FRQWiEHLV H DSUHVHQWDGDV
DGHTXDGDPHQWHQRVUHODWyULRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDXWLOL]DDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVGDVXDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61
SDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRVHQWHQGHQGRVHUHPDGHTXDGRV

$VIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVSHODiUHDILQDQFHLUDWDLVFRPRDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHHWHVWHGHVWUHVV
JHUDP UHVXOWDGRV SDUD JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV GH PHUFDGR SDUD DYDOLDomR TXDQWR D HYHQWXDLV
QHFHVVLGDGHV GH VH EXVFDU PHFDQLVPRV GH SURWHomR RV TXDLV VmR DSURYDGRV SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD SRVVXL DLQGD FRQWUROHV LQWHUQRV GHVHQKDGRV SDUD PRQLWRUDU D HIHWLYLGDGH GH WDLV
DWLYLGDGHV (VWH PRQLWRUDPHQWR p UHDOL]DGR GH IRUPD LQGHSHQGHQWH SHOD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD HP
FRQMXQWRFRPD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61DOpPGD
DXGLWRULDH[WHUQDFRQIRUPHSURFHVVRGHDYDOLDomRGDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVGHVFULWDQRLWHP

(PMXOKRGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXKHGJHGHSURWHomRjH[SRVLomRGRSUHoRGRPLQpULRGH
IHUUR FRP WUDYD GR tQGLFH 3/$776 SDUD XPD TXDQWLGDGH OLPLWDGD GH PLQpULR HP  PLOK}HV GH
WRQHODGDVFRPHPEDUTXHVFRPSUHHQGLGRVHQWUHDJRVWRHQRYHPEURGH(PYLUWXGHGDUHFHQWH
DOWD GR tQGLFH 3/$776 DWp  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD DFXPXODYD SHUGDV GH 5
PLOK}HVGDVTXDLV5PLOK}HVKDYLDPVLGRUHDOL]DGDVHOLTXLGDGDVDWpGHRXWXEURGH(P
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD FRQWUDWRX XP QRYR LQVWUXPHQWR GHULYDWLYR FRP WUDYD GR tQGLFH
3/$776SDUDXPYROXPHOLPLWDGRGH0WGHVXDVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURDVHUHPUHDOL]DGDV
HPMDQHLURHIHYHUHLURGH
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

12/04/2007

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

%UHYHKLVWyULFR

$&610LQHUDomR6$ &RPSDQKLD IRLFRQVWLWXtGDHPGHDEULOGHFRPDGHQRPLQDomR
VRFLDO GH &RQJRQKDV 0LQpULRV 6$ WHQGR FRPR SULQFLSDO DFLRQLVWD IXQGDGRU D &RPSDQKLD
6LGHU~UJLFD1DFLRQDO &61 

$&RPSDQKLDWHPRILPVRFLDOGHUHDOL]DU L DH[SORUDomRGHDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRGHPLQpULRGH
IHUUR HP WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO H QR H[WHULRU FRPSUHHQGHQGR R GHVHQYROYLPHQWR GH MD]LGDV
PLQHUDLV SHVTXLVD H[WUDomR FRPHUFLDOL]DomR GH PLQpULR GH IHUUR H VXESURGXWRV GHULYDGRV GD
DWLYLGDGH PLQHUDO EHQHILFLDPHQWR LQGXVWULDOL]DomR WUDQVSRUWH ORJtVWLFD HPEDUTXH SUHVWDomR GH
VHUYLoRVGHPLQHUDomRLPSRUWDomRHH[SRUWDomRGHPLQpULRGHIHUUREHPFRPRDH[SORUDomRGH
TXDLVTXHU RXWUDV DWLYLGDGHV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FRUUHODWDV H DILQV LL  D H[SORUDomR GH
LQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHSRUWXiULD LLL DJHUDomRGHHQHUJLDGHVWLQDGDSULPRUGLDOPHQWHSDUDDV
DWLYLGDGHV GH PLQHUDomR GH PLQpULR GH IHUUR GD &RPSDQKLD H LY D SDUWLFLSDomR HP RXWUDV
VRFLHGDGHVRXHPSUHHQGLPHQWRVFRPRVyFLDDFLRQLVWDFRQVRUFLDGDRXGHRXWUDIRUPDGHVGHTXH
WDLVVRFLHGDGHVWHQKDPREMHWRVRFLDOFRPSDWtYHOFRPRGD&RPSDQKLD

1RDQRGHD1DFLRQDO0LQpULRV6$ 1DPLVD FRQWURODGDGD&61SDVVRXDFRPHUFLDOL]DU
PLQpULR GH IHUUR QR PHUFDGR WUDQVRFHkQLFR HPFRQMXQWR FRP D&61 DWLYLGDGH TXH DWXDOPHQWH p
GHVHQYROYLGDSHOD&RPSDQKLDHPERUDDRSHUDomRGHH[WUDomRGHPLQpULRGHIHUURVHMDUHDOL]DGDQD
PLQD&DVDGH3HGUDGHVGH

(PGHQRYHPEURGHD&61HD1DPLVDQDTXDOD&61SRVVXtDSDUFHULDFRPRFRQVyUFLR
DVLiWLFRIRUPDGRSHODVHPSUHVDV,72&+8&RUSRUDWLRQ-)(6WHHO&RUSRUDWLRQ326&2.REH6WHHO
/WG1LVVKLQ6WHHO&R/WGH&KLQD6WHHO&RUS &RQVyUFLR$VLiWLFR FRPELQDUDPVHXVQHJyFLRV
GH PLQpULR GH IHUUR H ORJtVWLFD FRUUHODWD QD &RPSDQKLD TXH HQYROYHX DV PLQDV H RV UHVSHFWLYRV
DWLYRVGH&DVDGH3HGUD(QJHQKRH3LUHVGHSDUWLFLSDomRQD056/RJtVWLFD6$ 056 
H GLUHLWRV GH RSHUDU R WHUPLQDO SRUWXiULR GR 7(&$5 QR 3RUWR GH ,WDJXDt 5-  &RPELQDomR GH
1HJyFLRV &RQVLGHUDQGRDSRVLomRGRVDWLYRVGD&RPSDQKLDRVDSRUWHVGD&61HGR&RQVyUFLR
$VLiWLFRQDWUDQVDomREHPFRPRDMXVWHVGHFRUUHQWHVGDVQHJRFLDo}HVHQWUHDVSDUWHVDMXVWHVGH
GtYLGDFDL[DHGLIHUHQoDGHFDSLWDOGHJLURDVSDUWLFLSDo}HVILQDLVGD&61HGR&RQVyUFLR$VLiWLFR
ILFDUDPGHILQLGDVHPUHVSHFWLYDPHQWHHGRFDSLWDOVRFLDOGD&610LQHUDomRDR
ILQDOGDWUDQVDomR3RUILPD1DPLVDIRLLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLD

$QWHVGDUHDOL]DomRGD&RPELQDomRGH1HJyFLRVRVDWLYRVGH&DVDGH3HGUD056H7(&$5HUDP
LQWHJUDOPHQWHGHWLGRVSHOD&61HD1DPLVDVRFLHGDGHFRQVWLWXtGDHPGHQRYHPEURGHHUD
FRQWURODGDHPFRQMXQWRSHOD&61HR&RQVyUFLR$VLiWLFRGHVGHGHGH]HPEURGH

$SDUWLUGD&RPELQDomRGH1HJyFLRVD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUDOHJtWLPDSURSULHWiULD L GHGXDV
PLQDVSUySULDVFRPMD]LGDVGHPLQpULRGHDOWDTXDOLGDGHSDUDDSURGXomRVLGHU~UJLFDVHQGRHODV
D DPLQD&DVDGH3HGUDORFDOL]DGDQDFLGDGHGH&RQJRQKDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV &DVDGH
3HGUD  H E D PLQD GH (QJHQKR ORFDOL]DGD QD FLGDGH GH &RQJRQKDV (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV
(QJHQKR  LL GRV DWLYRV ORFDOL]DGRV QDV PLQDV GH &DVD GH 3HGUD (QJHQKR H QD 3ODQWD GH
%HQHILFLDPHQWRGH3LUHVLQFOXLQGRDVSURSULHGDGHVUXUDLV WHUUDV DVSODQWDVFHQWUDOHDVHFRIURWD
GH FDPLQK}HV WUDWRUHV RILFLQDV DV SHUIXUDWUL]HV DV RILFLQDV RV WHUPLQDLV GH FDUUHJDPHQWR GH
PLQpULRGHIHUURDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRHPLQpULRGHQWUHRXWURVDWLYRVQHFHVViULRVSDUD
RSHUDomRGDVPLQDV LLL GRVGLUHLWRVGHRSHUDURWHUPLQDOSRUWXiULR7(&$5H LY GHGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD056
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$ 056 DWXD QR WUDQVSRUWH IHUURYLiULR GH FDUJDV GHVGH  RSHUDQGR H PRQLWRUDQGR D PDOKD
VXGHVWHGD5HGH)HUURYLiULD)HGHUDO$WUDYpVGRVWULOKRVD056FRQHFWDRVWUrVSULQFLSDLVSRORV
HFRQ{PLFRVGR%UDVLO5LRGH-DQHLUR0LQDV*HUDLVH6mR3DXOR$056RSHUDFRPFHUFDGH
ORFRPRWLYDVHPLOYDJ}HVSHORVNPGHPDOKDRTXHSRVLFLRQDRPRGDOIHUURYLiULRQDUHJLmR
FRPR XP GRV PDLV LPSRUWDQWHV FRUUHGRUHV GH PRYLPHQWDomR GH FDUJDV GH GLYHUVRV WLSRV FRPR
PLQpULRGHIHUURSURGXWRVVLGHU~UJLFRVcommoditiesDJUtFRODVHFRQWrLQHUHV(VSHFLILFDPHQWHFRP
UHODomR DR VHWRU GH PLQHUDomR D PDOKD IHUURYLiULD GD 056 HQFRQWUDVH HVWUDWHJLFDPHQWH
SRVLFLRQDGD HP UHODomR j UHJLmR GR 4XDGULOiWHUR )HUUtIHUR FRQHFWDGD D GLYHUVRV WHUPLQDLV
HVSHFLDOL]DGRVQRHPEDUTXHGHPLQpULRGHIHUURQRVTXDLVWUHQVVmRFDUUHJDGRVSDUDH[SRUWDomR
RXSDUDRDEDVWHFLPHQWRGHXVLQDVVLGHU~UJLFDV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHD056IRLUHVSRQViYHO
SHORWUDQVSRUWHGDWRWDOLGDGHGRPLQpULRGHIHUURSURGX]LGRSHOD&RPSDQKLD

&RPRUHVXOWDGRGD&RPELQDomRGRV1HJyFLRVDRSHUDomRGR7(&$5XPGRVTXDWURWHUPLQDLVTXH
FRPS}HP R 3RUWR GH ,WDJXDt ORFDOL]DGR QR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR FRP FDSDFLGDGH GH
L HPEDUTXHGH0WSD PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR GHPLQpULRGHIHUURH LL GHVHPEDUTXHGH
0WSD PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR GHUHGXWRUHV e.g.FDUYmRFRTXH SHUPLWLXJDQKRUHOHYDQWHGH
VLQHUJLD RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD $V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD VmR LQIOXHQFLDGDV SRU VXD
RSHUDomR GR 7(&$5 H SHODV OLQKDV IHUURYLiULDV GD 056 DV TXDLV VH HQFRQWUDP WRWDOPHQWH
LQWHJUDGDVDR7(&$5Hj8VLQD3UHVLGHQWH9DUJDV1HVWHVHQWLGRRPLQpULRGHIHUURH[WUDtGRGDV
PLQDVGD&RPSDQKLDVmRWUDQVSRUWDGRVGLUHWDPHQWHGRV7HUPLQDLV)HUURYLiULRVGH&DVDGH3HGUD
HGH,WDFRORP\DR7(&$5 HFRQVHTXHQWHPHQWHDRVQDYLRV Hj8VLQD3UHVLGHQWH9DUJDVFRQWDQGR
FRPSURFHVVRDXWRPDWL]DGRGHWUDQVSRUWHGRSURGXWRHHPEDUTXHSDUDWDLVGHVWLQDo}HVSRUPHLR
GD XWLOL]DomR GH YLUDGRUHV GH YDJ}HV FRUUHLDV WUDQVSRUWDGRUHV H HPSLOKDGHLUDV UHFXSHUDGRUDV
FRUUHLDVWUDQVSRUWDGRUDVHFDUUHJDGRUGHQDYLRVFRQIRUPHDSOLFiYHO

$GLFLRQDOPHQWHRVQHJyFLRVGH0LQHUDomR SURYLGRVSHOD056VHJPHQWRGHFDUJDVSHVDGDVFRPR
PLQpULR GH IHUUR H FDUYmR SDUD DWHQGLPHQWR SDUD H[SRUWDomR RX PHUFDGR LQWHUQR FLUFXODP HP
FRPSRVLo}HVIHUURYLiULDVPpGLDVGHYDJ}HVHSHVRPpGLROLTXLGRHVWLPDGRHPWRQHODGDV
HPXPFLFORPpGLRLGDHYROWDHPWRUQRGHGLDVFRPGLVWkQFLDPpGLDGHNPHPUHODomRDRV
WHUPLQDLVGRTXDGULOiWHURIHUUtIHUR$OpPGLVWRKiRVWUDQVSRUWHVSDUDPHUFDGRLQWHUQRFRPPpGLDGH
NPHWDPDQKRGHFRPSRVLo}HVTXHYiULDVGHDYDJ}HV

(PGHPDLRGHDFRQWURODGDGD&RPSDQKLD&610LQLQJ+ROGLQJ6/8FRQVWLWXLXD&61
0LQLQJ3RUWXJDO8QLSHVVRDO/GDVHQGRWLWXODUGHGHVHXFDSLWDOVRFLDO

(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGHVXDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDD&61DWRWDOLGDGH
GDV Do}HV GD &*3$5 &RQVWUXomR 3HVDGD 6$ &*3$5  FRUUHVSRQGHQWHV D  Do}HV
RUGLQiULDV3RVWHULRUPHQWHHPGHDJRVWRGHIRLDSURYDGDDLQFRUSRUDomRGD&*3$5SHOD
&RPSDQKLDH[WLQJXLQGRVXDH[LVWrQFLD
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
±,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRIRLSURWRFRODGRQHQKXPSHGLGRGHIDOrQFLDRXGH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSHOD
&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRU

9LVmR*HUDO

$ &RPSDQKLD p XPD FRPSDQKLD LQWHJUDGD TXH DWXD QR IRUQHFLPHQWR GH PLQpULR GH IHUUR SDUD R
PHUFDGRWUDQVRFHkQLFRDOpPGHIRUQHFHUPLQpULRSDUDDVLGHUXUJLDQDFLRQDOFRPRSHUDomRHILFLHQWH
HFRPSHWLWLYDQDPLQDIHUURYLDHSRUWR&RPUHODWLYRDOWRWHRUGHIHUURHFRQVHTXHQWHEDL[DJHUDomR
GHHVFyULDQDSURGXomRGRDoRD&RPSDQKLDDMXGDVHXVFOLHQWHVDUHGX]LUHPLVV}HVGHJDVHVGR
HIHLWRHVWXIDFRQWULEXLQGRSDUDXPIXWXURVXVWHQWiYHOHSDUDDUHGXomRGDSROXLomR

(PERUDWHQKDDDWXDOFRQILJXUDomRVRPHQWHGHVGHD&RPSDQKLDWHPKLVWyULFRGHPDLVGH
DQRVQDSURGXomRGHPLQpULRGHIHUUR$WXDOPHQWHFRPRVHJXQGRPDLRUH[SRUWDGRUGHPLQpULRGH
IHUUR QR %UDVLO D &RPSDQKLD SRVVXL XPD GDV PDLRUHV UHVHUYDV GH PLQpULR GH IHUUR QR PXQGR
FHUWLILFDGDHPPDLVGHELOK}HVGHWRQHODGDVGHDFRUGRFRPDDXGLWRULDGD6QRZGHQUHDOL]DGD
HP$&RPSDQKLDYHPVHQGREHPVXFHGLGDHPVXEVWLWXLUUHFXUVRVHUHVHUYDVQRV~OWLPRVDQRV
GHWD[DGHFRQYHUVmRQR~OWLPRSURFHVVRGHFHUWLILFDomRUHDOL]DGRSHOD6QRZGHQ $SyVRDQR
GHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDFDPSDQKDGHVRQGDJHPGHIRUPDLQGHSHQGHQWHQDVPLQDVGH
&DVD GH 3HGUD H (QJHQKR H L  DJUHJRX 0W jV UHVHUYDV WRWDLV DOpP GR depletion GH 0W
FKHJDQGRDXPDUHVHUYDWRWDOHVWLPDGDGHELOK}HVGHWRQHODGDVH LL DJUHJRX0WGHUHFXUVRV
LQIHULGRV FKHJDQGR D UHFXUVRV LQIHULGRV WRWDLV GH  ELOK}HV GH WRQHODGDV $OpP GLVVR FRPR
UHVXOWDGRGDH[SORUDomRUHDOL]DGDQRGHSyVLWRGD6HUUDGR(VPHULOIRUDPDGLFLRQDGRVELOK}HV
GHWRQHODGDVGHSRWHQFLDOH[SORUDWyULRHVWLPDGR UHVXOWDGRVGHH[SORUDomRDLQGDQmRFODVVLILFDGRV
FRPRXPUHFXUVRRXUHVHUYDPLQHUDO TXHVRPDGRVSRGHPUHSUHVHQWDUDWpELOK}HVGHWRQHODGDV
GHUHVHUYDVUHFXUVRVHSRWHQFLDLVH[SORUDWyULRVHVWLPDGRVGHDFRUGRFRPRVHVWXGRVUHODWyULRVH
HVWLPDWLYDV GD &RPSDQKLD VHJXLQGR D PHWRGRORJLD GR Australasian Code for Reporting of
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves - the JORC Code FRQIRUPHPHQFLRQDGR
QD6HomR±)DWRUHVGH5LVFR $&RPSDQKLDQmRHVWiDWXDOPHQWHHPSURFHVVRGHFRQWUDWDomR
GH HPSUHVD GH FHUWLILFDomR LQGHSHQGHQWH SDUD HPLVVmR GH QRYR UHODWyULR GH FHUWLILFDomR GH VXDV
UHVHUYDVSURYDGDVHSURYiYHLVREVHUYDGRTXHDSUiWLFDGD&RPSDQKLDpUHDOL]DUWDOFRQWUDWDomRD
FDGDGH]DQRV

$&RPSDQKLDHVWiORFDOL]DGDQR4XDGULOiWHUR)HUUtIHURUHJLmRUHFRQKHFLGDSRUVXDULTXH]DPLQHUDO
QRFHQWURVXOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVQR%UDVLOHSRVVXLXPDORJtVWLFDLQWHJUDGDTXHSHUPLWHXP
HVFRDPHQWRHILFLHQWHYLDIHUURYLDVGD056DWpRWHUPLQDOSRUWXiULR7(&$5ORFDOL]DGRQR3RUWRGH
,WDJXDt$OpPGDVPLQDVGH&DVDGH3HGUDH(QJHQKRFDUDFWHUL]DGDVSRUVHXHOHYDGRQtYHOGHWHRU
GHPLQpULRGHIHUURHVXDVSODQWDVGHEHQHILFLDPHQWR 3ODQWD&HQWUDOH3ODQWDD6HFR D&RPSDQKLD
WDPEpPGHWpPRFRPSOH[RGHEHQHILFLDPHQWRGR3LUHVSDUWLFLSDomRGHQD056/RJtVWLFDH
R DUUHQGDPHQWR GR WHUPLQDO SRUWXiULR 7(&$5 $ FRPELQDomR GH DWLYRV GH DOWR YDORU FRP XPD
HVWUXWXUDGHRSHUDomRORJtVWLFDLQWHJUDGDSHUPLWHTXHD&RPSDQKLDVHMDXPDGDVHPSUHVDVPDLV
HILFLHQWHVGRVHWRUFRPXPSRVLFLRQDPHQWRGHGHVWDTXHHPFXVWRHTXDOLGDGHGHSURGXWRIUHQWHj
FRQFRUUrQFLDQDDYDOLDomRGD&RPSDQKLD

8PRXWURJUDQGHGLIHUHQFLDOGD&RPSDQKLDpDFRPSOHWDLQGHSHQGrQFLDGHEDUUDJHQV&RPRSLRQHLUD
QD XWLOL]DomR GH WHFQRORJLDV TXH UHVXOWDP QD SRVVLELOLGDGH GH HPSLOKDU RV UHMHLWRV JHUDGRV QR
SURFHVVRGHSURGXomRGHPLQpULRD&RPSDQKLDWHPSURGXomRDWXDOPHQWHLQGHSHQGHQWHGH
EDUUDJHQV GH UHMHLWRV $SyV LQYHVWLPHQWRV VLJQLILFDWLYRV QRV ~OWLPRV DQRV SDUD HOHYDU R QtYHO GH
FRQILDELOLGDGHGHVFDUDFWHUL]DomRHHPSLOKDPHQWRDVHFRD&RPSDQKLDDYDQoRXSDUDXPFHQiULR
HPTXHGRVVHXVUHMHLWRVSDVVDPSRUXPSURFHVVRGHILOWUDJHPjVHFRHVmRHPSLOKDGRVHP
iUHDV H[FOXVLYDPHQWH GHVWLQDGDV SDUD HPSLOKDPHQWR 7DO SLRQHLULVPR OHYRX DR GRPtQLR GD
WHFQRORJLDSHUPLWLQGRSURGXomRDWXDOHFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHLV

&RP R REMHWLYR GH FREULU D DOWD H FUHVFHQWH GHPDQGD SRU PLQpULR GH IHUUR GH DOWD TXDOLGDGH D
&RPSDQKLD FRQWD FRP JUDQGHV SURMHWRV GH H[SDQVmR RV TXDLV D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH
DXPHQWDUmRDFDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGRPLQpULRGHIHUURGD&RPSDQKLDVLJQLILFDWLYDPHQWH
SDVVDQGRGRVDWXDLVQtYHLVGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRSDUDDWpPLOK}HVGHWRQHODGDV
SRUDQRDWp3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHWDLVSURMHWRVHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVYLGH
RLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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(PWHUPRVJHUDLVRVSURMHWRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDLQFOXHPDH[SDQVmRGDSODQWDFHQWUDO
SODQWDVGHUHFXSHUDomRGHUHMHLWRVSURMHWRVGHSURFHVVDPHQWRGHLWDELULWRDOpPGDVH[SDQV}HVGR
7(&$5SDUDVXSRUWDUDH[SDQVmRGDPLQD
+LVWyULFR

)XQGDGD HP DEULO GH  D &61 IRL D SULPHLUD SURGXWRUD LQWHJUDGD GH DoRV SODQRV QR %UDVLO
YLDELOL]DQGR D LPSODQWDomR GDV SULPHLUDV LQG~VWULDV QDFLRQDLV MXQWR FRP D PLQD &DVD GH 3HGUD
UHIRUoDQGRDVXDDXWRVVXILFLrQFLDQDFDGHLD

&RQVWLWXtGDHPDSDUWLUGDDOLDQoDHVWUDWpJLFDHQWUHD&61HRFRQVyUFLRDVLiWLFRIRUPDGRSHODV
HPSUHVDV,72&+8&RUSRUDWLRQ-)(6WHHO&RUSRUDWLRQ326&2.REH6WHHO/WG1LVVKLQ6WHHO&R
/WGH&KLQD6WHHO&RUS &RQVyUFLR$VLiWLFR FRPDVSDUWLFLSDo}HVGHILQLGDVHPUHVSHFWLYDPHQWH
HGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDD&610LQHUDomRWHPXPKLVWyULFRGHPDLVGH
DQRVQDLQG~VWULDGHPLQHUDomRGRSDtVGHVGHRLQtFLRGDH[WUDomRGHPLQpULRGHIHUURQD0LQD
&DVDGH3HGUDHP

Principais Marcos que Levaram à Criação de em uma Produtora Líder de Minério de Ferro



3ULQFLSDLV$WLYRV

$&RPSDQKLDpSURSULHWiULD L GHGXDVPLQDVSUySULDVFRPMD]LGDVGHPLQpULRGHDOWDTXDOLGDGHSDUD
DSURGXomRVLGHU~UJLFDVHQGRHODV D DPLQD&DVDGH3HGUDORFDOL]DGDQDFLGDGHGH&RQJRQKDV
(VWDGR GH 0LQDV *HUDLV &DVD GH 3HGUD  H E D PLQD GH (QJHQKR ORFDOL]DGD QD FLGDGH GH
&RQJRQKDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV (QJHQKR  LL GRVDWLYRVORFDOL]DGRVQDVPLQDVGH&DVDGH
3HGUD (QJHQKR H QD 3ODQWD GH %HQHILFLDPHQWR GH 3LUHV LLL GRV GLUHLWRV GH RSHUDU R WHUPLQDO
SRUWXiULR7(&$5H LY GHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD056/RJtVWLFD6$ 056 2VDWLYRV
VHUmRGHWDOKDGRVDVHJXLU

$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSODWDIRUPDWRWDOPHQWHLQWHJUDGDFRPDWLYRVGHTXDOLGDGHGDPLQDDWpR
SRUWRTXHVXSRUWDPVHXVSODQRVGHH[SDQVmR
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Mina Casa de Pedra
$PLQDPDLVDQWLJDHPRSHUDomRQRSDtVHVHJXQGDPDLRUHPWHUPRVGHFDSDFLGDGH5HFRQKHFLGD
FRPRXPDGDVSULQFLSDLVPLQDVQRSDtVSHODTXDOLGDGHGHVHXPLQpULRGHIHUUR&DVDGH3HGUDp
XPD PLQD D FpX DEHUWR ORFDOL]DGD QD UHJLmR VXGRHVWH GR 4XDGULOiWHUR )HUUtIHUR QD &LGDGH GH
&RQJRQKDV DSUR[LPDGDPHQWH D NP DR VXO GD FLGDGH GH %HOR +RUL]RQWH QR (VWDGR GH 0LQDV
*HUDLV H NP DR QRUWH GD FLGDGH GR 5LR GH -DQHLUR $ PLQD IRL LQFRUSRUDGD HP  PDV R
SURFHVVRGHH[WUDomRGHPLQpULRWHYHLQtFLRHP
Mina do Engenho
$PLQDGH(QJHQKRTXHFRPHoRXDVXDRSHUDomRHPpXPDPLQDDFpXDEHUWRORFDOL]DGDQD
UHJLmRVXGRHVWHGR4XDGULOiWHUR)HUUtIHURDNPGDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWHQR(VWDGRGH0LQDV
*HUDLVFXMRPLQpULRpSURFHVVDGRQDSODQWDGHEHQHILFLDPHQWRGH3LUHVHQDSUySULDXQLGDGHGH
&DVDGH3HGUD

$ RSHUDomR GH PLQD GD &RPSDQKLD &DVD GH 3HGUD H (QJHQKR  FRQWD FRP XPD IURWD GH SiV
KLGUiXOLFDV H FDUUHJDGHLUDV GH URGDV SDUD D H[WUDomR GR PLQpULR GH IHUUR TXH HP VHJXLGD p
WUDQVSRUWDGR SRU XPD IURWD GH FDPLQK}HV FRP XPD FDSDFLGDGH DWXDO DQXDO GH PRYLPHQWDU
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHrun of mine2PLQpULRGHIHUURpHQWmRSURFHVVDGR
QDV HVWDo}HV GH WUDWDPHQWR GD &RPSDQKLD TXH WrP FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH  PLOK}HV GH
WRQHODGDVGHSURGXomRSRUDQR FRQWHPSODDSURGXomRGDSODQWDFHQWUDOPDLVSURGXomRQDVSODQWDV
D VHFR  $ &RPSDQKLD ID] XVR GH HQHUJLD HOpWULFD SURYHQLHQWH  GH IRQWHV UHQRYiYHLV
KLGUHOpWULFDV 

Reservas e Recursos – Mina Casa de Pedra e Mina do Engenho

(PIHYHUHLURGHD6QRZGHQGR%UDVLO/WGD 6QRZGHQ HPSUHVDGHFHUWLILFDomRGHUHVHUYDV
PLQHUDLV GLYXOJRX UHODWyULR QR TXDO FHUWLILFDYD TXH D &RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR D 0LQD &DVD GH
3HGUDH(QJHQKRSRVVXLUHVHUYDVSURYDGDVHSURYiYHLVGHELOK}HVGHWRQHODGDV$SyVRDQR
GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX GH IRUPD LQGHSHQGHQWH XPD FDPSDQKD GH VRQGDJHP GH IRUPD
LQGHSHQGHQWHXWLOL]DQGRRVPHVPRVFULWpULRVDGRWDGRVSHOD6QRZGHQQDVPLQDVGH&DVDGH3HGUD
H(QJHQKRHFRPRUHVXOWDGR L DJUHJRX0WjVUHVHUYDVWRWDLVDOpPGRdepletionGH0W
FKHJDQGRDXPDUHVHUYDWRWDOHVWLPDGDGHELOK}HVGHWRQHODGDVH LL DJUHJRX0WGHUHFXUVRV
LQIHULGRVFKHJDQGRDUHFXUVRVLQIHULGRVWRWDLVGHELOK}HVGHWRQHODGDV

$OpPGLVVRFRPRUHVXOWDGRGDFDPSDQKDGHVRQGDJHPYROXQWiULDUHDOL]DGDQRGHSyVLWRGD6HUUDGR
(VPHULOIRUDPDGLFLRQDGRVELOK}HVGHWRQHODGDVGHSRWHQFLDOH[SORUDWyULRHVWLPDGR UHVXOWDGRVGH
H[SORUDomRDLQGDQmRFODVVLILFDGRVFRPRXPUHFXUVRRXUHVHUYDPLQHUDO 7DOYROXPHIRLDSXUDGRSHOD
&RPSDQKLDHPRXWXEURGHDSDUWLUGDVVRQGDJHQVUHDOL]DGDVGRPDSHDPHQWRJHROyJLFRGDVPLQDV
HSRVLomRJHRPpWULFDGRFRUSRGHPLQpULRDSDUWLUGDVPLQDVORFDOL]DGDVDRHVWHGR(VPHULO'HVWDIRUPD
VHP SUHMXt]R GH DQiOLVHV H FDPSDQKDV GH SHUIXUDomR TXH SHUPDQHFHP VHQGR FRQVWDQWHPHQWH
UHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDDVTXDLVSRGHUmRDXPHQWDURXGLPLQXLURYDORUDSUR[LPDGRGHUHFXUVRVH
UHVHUYDV D &RPSDQKLD HVWLPD FRP EDVH HP HVWXGRV UHODWyULRV H HVWLPDWLYDV LQWHUQDV VHJXLQGR D
PHWRGRORJLD GR $XVWUDODVLDQ &RGH IRU 5HSRUWLQJ RI ([SORUDWLRQ 5HVXOWV 0LQHUDO 5HVRXUFHV DQG 2UH
5HVHUYHV  WKH -25& &RGH TXH FRQWD FRP UHVHUYDV UHFXUVRV PDLV LQYHQWiULR PLQHUDO SRWHQFLDO
H[SORUDWyULRHVWLPDGR GHDSUR[LPDGDPHQWHELOK}HVGHWRQHODGDV

 'HSOHWLRQ
$QiOLVHV
,QWHUQDV

 $GLo}HV
$QiOLVHV
,QWHUQDV 

(VWLPDWLYDV
LQWHUQDV


0LOK}HVGH7RQHODGDV


&HUWLILFDGR

5HVHUYD7RWDO 3URYDGR3URYiYHO 









5HFXUVRV,QIHULGRV









7RWDO 5HVHUYDVH5HFXUVRV 



,QYHQWiULR6HUUDGR(VPHULO SRWHQFLDO
H[SORUDWyULRHVWLPDGR 
 


7RWDO 5HVHUYDVH5HFXUVRV ,QYHQWiULR
0DSHDGR



)RQWH&HUWLILFDomR612:'(19DORUHVGHdepletionHDGLo}HVLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLD
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Plantas de Beneficiamento
$FDSDFLGDGHJOREDOGHSURGXomRDWXDOpGHPLOK}HVGHWRQHODGDVDQXDLVGHPLQpULRVGHIHUUR
VHQGRPLOK}HVGHWRQHODGDVQDSODQWDFHQWUDOHPLOK}HVQDVSODQWDVDVHFR
TECAR
$ &RPSDQKLD GHWpP R GLUHLWR GH H[SORUDomR GR 7(&$5 QRV WHUPRV GR &RQWUDWR GH $UUHQGDPHQWR GR
WHUPLQDOSRUWXiULRGHJUDQpLVVyOLGRVVLWXDGRQR3RUWRGH,WDJXDt 5LRGH-DQHLUR DEUDQJHQGRXPDiUHD
WRWDOGHPLOPð&RPFDSDFLGDGHGH L HPEDUTXHGH0WSD PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR GH
PLQpULRGHIHUURH LL GHVHPEDUTXHGH0WSD PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR GHUHGXWRUHV HJFDUYmR
FRTXH SHUPLWHJDQKRUHOHYDQWHGHVLQHUJLDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD2SHUtRGRGHDUUHQGDPHQWRSDUD
RSHUDomRGR7(&$5HVWiSUHYLVWRSDUDWHUPLQDUHPPHGLDQWHDUHDOL]DomRGHQRYRVLQYHVWLPHQWRV
DWXDOPHQWHHPGLVFXVVmRFRPD6HFUHWDULD1DFLRQDOGH3RUWRVH7UDQVSRUWHV$TXDYLiULRVGR0LQLVWpULRGD
,QIUDHVWUXWXUD
MRS Logística S.A. ("MRS")
$ 056 FROLJDGD GD &RPSDQKLD RSHUD XPD IHUURYLD QR HL[R 5LR GH -DQHLUR 6mR 3DXOR %HOR
+RUL]RQWHHFRQHFWDDPLQDGH&DVDGH3HGUDHP&RQJRQKDVHP0LQDV*HUDLVj8VLQD3UHVLGHQWH
9DUJDV 839 HDRVWHUPLQDLVGR3RUWRGH,WDJXDtQR5LRGH-DQHLUR2VVHUYLoRVGHWUDQVSRUWH
IHUURYLiULR SUHVWDGRV SHOD 056 VmR IXQGDPHQWDLV SDUD R DEDVWHFLPHQWR GH PDWpULDVSULPDV H
HVFRDPHQWRGHSURGXWRVILQDLVGD&RPSDQKLD

2SULQFLSDOVHJPHQWRGHDWXDomRGD056pRGHFOLHQWHVFKDPDGRV0LQHUDomR FDUJDVGHPLQpULR
FDUYmRHFRTXH WHQGRWUDQVSRUWDGRHPFHUFDGHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHVVHVSURGXWRV
RHTXLYDOHQWHDGRWRWDOWUDQVSRUWDGRSHOD0565HFHQWHPHQWHD056YHPVHJXLQGRXPD
HVWUDWpJLDGHGLYHUVLILFDomRGDFDUJDWUDQVSRUWDGDFRPJUDQGHIRFRHPFDUJDJHUDORTXDODWLQJLX
XP SDWDPDU GH  QR PL[ WUDQVSRUWDGR HP  UHSUHVHQWDQGR XPD LPSRUWDQWH DYHQLGD GH
FUHVFLPHQWRSDUDD056DOpPGRWUDQVSRUWH0LQHUDomR.

$WRWDOLGDGHGRPLQpULRGHIHUURH[SRUWDGRSHOD&RPSDQKLDHDWRWDOLGDGHGRFDUYmRFRTXHHPLQpULR
GH IHUUR FRQVXPLGRV SHOD 839 p WUDQVSRUWDGD SHOD 056 $ &RPSDQKLD SRVVXL SDUWLFLSDomR GH
QD056VHQGRVHXUHVXOWDGRUHIOHWLGRFRPRHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

Mapa da Integração Logística entre Mina e Plantas de Beneficiamento com a Ferrovia e Porto


)RQWH&RPSDQKLD
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2SHUDo}HV

2VLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRV~OWLPRVDQRVSDUDDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHPHOKRULDGHTXDOLGDGH
HVXVWHQWDELOLGDGHGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDDOLQKDGRVDVXDLQWHJUDomRORJtVWLFDHHVWUDWpJLD
GHPHUFDGRTXHPD[LPL]DDYDORUL]DomRGDYDULHGDGHGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDHDUHODomRFRP
RVGLIHUHQWHVFOLHQWHVHUHJL}HVDWHQGLGDVWHPSHUPLWLGRXPDHYROXomRFRQVWDQWHGDUHQWDELOLGDGH

$ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH ORQJR SUD]R GH PDQHLUD TXH XPD SDUWH GD
SURGXomRGHPLQpULRGHIHUURpYHQGLGDSDUD-)(6WHHO&RUSRUDWLRQ326&2.REH6WHHO/WG&KLQD
6WHHO&RUSHSDUDDVXDFRQWURODGRUDD&61

Evolução do volume de vendas (milhões de toneladas )


)RQWH&RPSDQKLD




Evolução EBITDA e Margem EBITDA (R$ bilhões; %)



)RQWH&RPSDQKLD

2V SULQFLSDLV SURGXWRV REWLGRV D SDUWLU GR PLQpULR GH IHUUR H[WUDtGR GD PLQD GH &DVD GH 3HGUD H
(QJHQKRVmRJUDQXODGRsinter feedHpellet feedFRQIRUPHGHVFULWRVDEDL[R

• Granulado: SRVVXL DOWRV WHRUHV GH IHUUR H JUDQXORPHWULD HQWUH  H  PP 1D XVLQD
VLGHU~UJLFD R JUDQXODGR p DGLFLRQDGR GLUHWDPHQWH DRV IRUQRV GH UHGXomR QmR VHQGR
QHFHVViULRQHQKXPSURFHVVRGHDJORPHUDomR

• Sinter feed:UHSUHVHQWDDPDLRUSDUFHODGDSURGXomRGDSODQWDGHEHQHILFLDPHQWR3RVVXL
DOWRVWHRUHVGHIHUURHGLVWULEXLomRJUDQXORPpWULFDHQWUHHPP3RUDSUHVHQWDUXPD
JUDQXORPHWULDPDLVILQDRPLQpULRSDVVDSRUXPSURFHVVRGHVLQWHUL]DomR SDUD TXHVHMD
DJORPHUDGRDQWHVGHVHUDGLFLRQDGRDRVIRUQRVGHUHGXomR
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•

Pellet feed:SRVVXLDOWRWHRUGHIHUURHGHYLGRjVXDJUDQXORPHWULDILQDLQIHULRUDPPR
SHOOHWIHHGpVXEPHWLGRDXPSURFHVVRGHSHORWL]DomRSDUDTXHVHMDDJORPHUDGRDQWHVGH
VHUDGLFLRQDGRDRVIRUQRVGHUHGXomR7HPVLGRFDGDYH]PDLVXWLOL]DGRQDVVLQWHUL]Do}HV
SDUD DXPHQWDU D TXDOLGDGH GR VtQWHU FRP REMHWLYR GH PD[LPL]DU R UHQGLPHQWR GRV DOWRV
IRUQRVUHGX]LQGRDQHFHVVLGDGHGHFRTXHHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVDVVRFLDGDV


3RQWRV)RUWHVH9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV

2VSULQFLSDLVSRQWRVIRUWHVHYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVGD&RPSDQKLDVmR

Dinâmica de Mercado Global Favorável Reforça a Atratividade da Qualidade do Minério de
Ferro

2PHUFDGRJOREDOGHPLQpULRGHIHUUR )H YHPDSUHVHQWDQGRWHQGrQFLDFUHVFHQWHQRV~OWLPRV
DQRVVXSHUDQGRRVQtYHLVGHSUHoRGH86SRUWRQHODGDGHVGHRILQDOGRDQRGHHPUD]mR
GHXPHTXLOtEULRIDYRUiYHOHQWUHRIHUWDHGHPDQGD$&RPSDQKLDHVSHUDTXHRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
GHPLQpULRGHIHUURFRQWLQXHHTXLOLEUDGRDWpVHPGHPDQGDJOREDOH[FHGHQWH$FRPELQDomR
GHXPDPDLRUGHPDQGDLPSXOVLRQDGDSULQFLSDOPHQWHSRUXPDSURGXomRGHDoRPDLVUHVLOLHQWHQD
&KLQDXPUiSLGRFUHVFLPHQWRQRVXGHVWHDVLiWLFRHSHORDXPHQWRGDSURGXomRGHIRUQRVHOpWULFRV
QD UHJLmR GR 0(1$ H QRUWH GD ÈIULFD p FRPSHQVDGD QD SDUWH GD RIHUWD SHOD UHWRPDGD GDV
RSHUDo}HV SDUDOLVDGDV QR %UDVLO H[SDQVmR PRGHVWD SRU SDUWH GRV SURGXWRUHV DXVWUDOLDQRV H
FKLQHVHVHPWHUPRVGHYROXPHHTXDOLGDGHHUHGXomRSRUSDUWHGDËQGLDTXHGHGLFDUiSDUWHGHVXD
SURGXomRDRFRQVXPRQRPHUFDGRLQWHUQR$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRKDYHUiXPH[FHVVRGH
FDSDFLGDGHGHPLQpULRGHIHUURQRPXQGRMiTXHQmRKiJUDQGHVSURMHWRVFRPSUHYLVmRGHHQWUDGD
HPRSHUDomRQRFXUWRHPpGLRSUD]RV

Balanço entre Oferta e Demanda de Minério de Ferro no Mercado Transoceânico (milhões de
toneladas)




)RQWH:RRGPDFNHQ]LH$QiOLVHGD&RPSDQKLD


$SyVDLQWHQVLILFDomRGDUHIRUPDGHRIHUWDSHODLQG~VWULDVLGHU~UJLFD&KLQHVDHPPHDGRVGHSROtWLFDV
DPELHQWDLV PDLV UHVWULWLYDV SURYRFDUDP PXGDQoDV HVWUXWXUDLV QR VHWRU DXPHQWDQGR D SUHIHUrQFLD SHOD
XWLOL]DomR GH PLQpULR GH IHUUR FRP PDLRU JUDX GH SXUH]D H DOWR WHRU GH IHUUR PRVWUDQGR VLQDLV GH
UDFLRQDOL]DomRGDLQG~VWULDQDEXVFDSRUHILFLrQFLDHSURGXWLYLGDGH

(VVDPXGDQoDHVWUXWXUDOOHYDUijVXEVWLWXLomRGHIRUQRVGHSHTXHQRSRUWHSRUPDLRUHVjEXVFDSRUPDLRUHV
WD[DVGHXWLOL]DomRGHFDSDFLGDGHHPDLRUHVPDUJHQVQDLQG~VWULDVLGHU~UJLFDJHUDQGRPDLRUGHPDQGDSRU
SURGXWRVGHPDLRUTXDOLGDGHHEDL[DDOXPLQDHVSHFLDOPHQWHSHORWDVHSHOOHWIHHGDVVRFLDGRV2PHUFDGR
HQGHUHoiYHOGHSHOOHWIHHGHFRQFHQWUDGRpHVWLPDGRHPPLOK}HVGHWRQHODGDV$GHPDQGDFUHVFHQWH
SRUSHOOHWIHHGQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOpVXSRUWDGDSRUXPDTXHGDVLJQLILFDWLYDGDSURGXomRFKLQHVDGH
FRQFHQWUDGRGDRUGHPGHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHDWpWDOTXHGDpH[SOLFDGDSRUXPDVpULH
GHUD]}HVWDLVFRPRPLJUDomRGHVLGHU~UJLFDVSDUDiUHDVFRVWHLUDVPDLRUHVFXVWRVRSHUDFLRQDLVGDPLQD
[SHOOHWIHHGWUDQVSRUWDGRSHORPDUHVJRWDPHQWRGHUHVHUYDVSROtWLFDVDPELHQWDLVPDLVUtJLGDVFRPLPSDFWR
QDLQG~VWULDGHPLQHUDomR
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$OpP GLVVR HVSHUDVH XP PDLRU FUHVFLPHQWR GD GHPDQGD GH DoR H GD SURGXomR DGYLQGDV GH IRUQRV
HOpWULFRV ($)  QD UHJLmR 0(1$ H DWXDOPHQWH Ki XPDHVFDVVH] GH SHOOHW IHHG GH UHGXomR GLUHWD SDUD
DWHQGHU jV SODQWDV GH SHORWL]DomR HP RSHUDomR H SHUPLWLU D LPSOHPHQWDomR GRV QRYRV SURMHWRV GH
SHORWL]DomRDQXQFLDGRV

Análise do Mercado Crescente de Pellet Feed




)RQWH:RRGPDFNHQ]LHH$QiOLVH,QWHUQD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D VRPD GHVVHV IDWRUHV SRGH VXVWHQWDU D PDQXWHQomR GH SUHoRV HP
SDWDPDUHVHOHYDGRV$OpPGLVVRRFRPSRUWDPHQWRKLVWyULFRGHSUHoRVGHPLQpULRGHIHUURMXVWLILFD
QtYHLVGHPpGLRHORQJRSUD]RSUy[LPRVDRVSDWDPDUHVDWXDLVDRSDVVRTXHDVSURMHo}HVGHFXUYDV
IXWXUDVSDUDRPLQpULRGHIHUURTXHVHJXHPHVWLPDWLYDVGHTXHGDSDUDRVDQRVVXEVHTXHQWHVGH
DFRUGRFRPHVWXGRVGHPHUFDGRQmRYrPVHFRQFUHWL]DQGR

Evolução dos Preços do Minério de Ferro (62% Fe $ / dmt)




)RQWH%ORRPEHUJ


Liderança no Setor Com Níveis Únicos de Qualidade de Minério
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$&RPSDQKLDSRVVXLXPDRSHUDomRFRPGHH[SRVLomRDRPLQpULRGHIHUURSRGHQGRDWLQJLU
DWp  GH WHRU PpGLR GH IHUUR FRP D FRQFOXVmR GH WRGRV RV SURMHWRV DWXDOPHQWH HP
GHVHQYROYLPHQWRVXSHULRUDRVQtYHLVDWXDLVGHRXWUDVFRPSDQKLDVGRVHWRUGHPLQHUDomRJOREDO

$&RPSDQKLDHQWUHJDXPPLQpULRGHIHUURFRPHOHYDGRQtYHOGHSXUH]DHPGHFRUUrQFLDGRJUDXGH
TXDOLGDGHGRPLQpULRH[WUDtGR(run of mine)FRPELQDGRjQtYHLVEDL[RVGHFRQWDPLQDQWHVUHVXOWDQGR
HPXPSURGXWRILQDOFRPTXDOLGDGH~QLFD(VWHPRYLPHQWRGHYHVHLQWHQVLILFDUQRVSUy[LPRVDQRV
FRPDDFHOHUDomRGDSDUWLFLSDomRGRpellet feedQRPL[GHSURGXWRVGRVDWXDLVHPSDUDD
WRWDOLGDGHGRYROXPHGHH[SRUWDo}HVDSyVDLPSODQWDomRGHWRGRVRVSURMHWRV
2SHOOHWIHHGHPIXQomRGRVHXPDLRUWHRUGHIHUUR PpGLD pSUHFLILFDGRQDFXUYDGHSUHoR
3ODWWV)HTXHWHPDSUHVHQWDGRspreadsPDLVDPSORV HPUHODomRDRSUHoREDVHGHUHIHUrQFLD
3ODWWV)H GHVGHDVPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDPELHQWDLVQD&KLQD$&RPSDQKLDHVSHUDTXH
SROtWLFDVDPELHQWDLVDLQGDPDLVUHVWULWDVHQRYDGLQkPLFDGDRIHUWDJOREDOOHYHPD spreadsDLQGD
PDLVH[SUHVVLYRVSDUDSURGXWRVFRPWHRUGHIHUURHEDL[DDOXPLQD
Spread entre as curvas Platts 65% Fe e 62% Fe ($/ dmt)

)RQWH%ORRPEHUJ1RWD&RQVLGHUDPpGLDGHVGHIHYHUHLURGH

$LQGDDH[SDQVmRSRWHQFLDOGDSURGXomRGHIRUQRVHOpWULFRVHPWRGRRPXQGRH[LJLQGRPDLVpellet
feedGHUHGXomRGLUHWDHRDXPHQWRGDXWLOL]DomRGHWHFQRORJLDVSDUDDJORPHUDURpellet feedSDUD
XVR HP VLQWHUL]Do}HV D ILP GH PD[LPL]DU D SURGXWLYLGDGH GRV IRUQRV UHGX]LQGR R FRQVXPR GH
UHGXWRUHVHDVVLPDVHPLVV}HVDVVRFLDGDVUHVXOWDPHPXPDFRQVLVWHQWHHFUHVFHQWHGHPDQGDSRU
HVWHSURGXWRHFRQVWLWXHPXPPHUFDGRSRWHQFLDOSDUDD&RPSDQKLDTXHDFUHGLWDFRQVHJXLUFDSWXUDU
HVVDWHQGrQFLDGHPHUFDGRFRPXPDSUHFLILFDomRSUrPLRHPUHODomRDRSUHoREDVHGHPHUFDGR
SDUDVHXVSURGXWRV

(PIXQomRGRVDYDQoRVGHIUHQWHGHODYUDHGDHQWUDGDHPRSHUDomRGRVSURMHWRVGHH[SDQVmRD
&RPSDQKLDHVSHUDDWLQJLUDTXDOLGDGHPpGLDGHGHWHRUGHIHUURGHVXDSURGXomRSUySULD2V
SURMHWRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDWrPFRPRSULQFtSLRIXQGDPHQWDOREHQHILFLDPHQWRGDJUDQGH
TXDQWLGDGHGH,WDELULWRV WLSRGHPLQpULRGHIHUUR H[LVWHQWHVHPVXDVMD]LGDV2WHRUPpGLRGHVWHV
,WDELULWRVQDVXDIRUPDEUXWD SUpEHQHILFLDPHQWR pGHDSUR[LPDGDPHQWH)HVHQGRTXHSDUDR
PHOKRUDSURYHLWDPHQWRHFRQ{PLFRGHVWHPDWHULDOVHUiQHFHVViULDDLPSODQWDomRGHQRYDV3ODQWDV
GH %HQHILFLDPHQWR FRP FDSDFLGDGH SDUD PRHU H FRQFHQWUDU HVWH PLQpULR DWp TXH HOH DWLQMD HP
PpGLD  )H SURGXWR ILQDO 3HOOHW )HHG  FRP DSURYHLWDPHQWR ILQDO GH  GH WRGD PDVVD
SURFHVVDGD

$RORQJRGRVDQRVFRPRVWDUWXSGDVQRYDVSODQWDVKDYHUiXPDVXEVWLWXLomRGDVSURGXo}HVDWXDLV
SHODGDVQRYDVSODQWDVDXPHQWDQGRJUDGXDOPHQWHRYROXPHHTXDOLGDGHGDSURGXomRWRWDODWLQJLQGR
RWHRUPpGLRGHGH)HGHHPGLDQWH

2V SURMHWRV TXH LUmR SURGX]LU PLQpULR GH IHUUR RULXQGRV H[FOXVLYDPHQWH GR EHQHILFLDPHQWR GH
,WDELULWRV VmR RV VHJXLQWHV 3ODQWD 3 3ODQWD ,WDELULWR 3 3ODQWD GH ,WDELULWR 3 0DVFDWH 
&RQYHUVmRGD3ODQWD&HQWUDOH3ODQWD,WDELULWR3 (VPHULO 
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Estrutura Competitiva de Custos com Plataforma Logística Completamente Integrada

$&RPSDQKLDSRVVXLRSHUDo}HVLQWHJUDGDVSRUPHLRGDFRQH[mRGLUHWDGDVPLQDV&DVDGH3HGUDH
(QJHQKRFRPDPDOKDIHUURYLiULDGD056HRWHUPLQDO7(&$5SDUDH[SRUWDo}HV3RUPHLRGDDWXDomR
HP WRGDV DV HWDSDV GR SURFHVVR GH ORJtVWLFD D HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD JDUDQWH D RWLPL]DomR GH
SURFHVVRV UHVXOWDQGR HP XPD HVWUXWXUD GH FXVWRV FRPSHWLWLYD H GLIHUHQFLDGD IUHQWH DRV SULQFLSDLV
FRQFRUUHQWHVJOREDLV

(VVHVLVWHPDSHUPLWHIOH[LELOLGDGHSDUDH[SDQVmRFRPPDQXWHQomRGDVPDUJHQVDWXDLVHQRFDVR
GD056VHPQHFHVVLGDGHGHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVDH[SDQVmRGHYLDSHUPDQHQWHVRPHQWH
FRP R DSURYHLWDPHQWR GD SODWDIRUPD H[LVWHQWH FRP SURFHVVRV RWLPL]DGRV TXH UHVXOWHP HP XPD
HVWUXWXUD GH FXVWRV FRPSHWLWLYD  $ FRPELQDomR GHVWHV IDWRUHV UHVXOWD HP QtYHLV GH FXVWRV SRU
WRQHODGDH[WUHPDPHQWHFRPSHWLWLYRVHPWHUPRVJOREDLV


)RQWH:RRGPDFNHQ]LH$0(6 3*OREDO0DUNHW,QWHOOLJHQFH$QiOLVH,QWHUQD




Completa Independência de Barragens

6RPDGD D WRGDV DV YDQWDJHQV GH TXDOLGDGH GH VHXV SURGXWRV H FXVWRV FRPSHWLWLYRV HVWi D
SUHRFXSDomRGD&RPSDQKLDFRPRPHLRDPELHQWH3LRQHLUDQR%UDVLOHPLQLFLDWLYDVSDUDUHGX]LUR
ULVFRHRXVRGHEDUUDJHQVGHUHMHLWRIRLUHGX]LQGRDRORQJRGRVDQRVRXVRGHEDUUDJHQVGHUHMHLWR
HGHVGHMDQHLURGHWHPVXDSURGXomRLQGHSHQGHQWHGRXVRGHEDUUDJHQVRQGH
GRVUHMHLWRVVmRILOWUDGRVHHPSLOKDGRVDVHFR
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)RQWH&RPSDQKLD


$&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLSURMHWRVHPDQGDPHQWRSDUDDUHFXSHUDomRGRUHMHLWRKRMHHVWRFDGR
QDVEDUUDJHQVJHUDQGRSURGXWRVGHDOWDTXDOLGDGH

Sólido Perfil de Geração de Caixa e Entrega de Retorno aos Acionistas

2 KLVWyULFR UHFHQWH GD &RPSDQKLD FRPSURYD D HVWDELOLGDGH GH VXD RSHUDomR H PDQXWHQomR GH
PDUJHP(%,7'$ QRVGR]HPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRD
QRV GR]H PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH   (P UHVXOWDGR GH VXD JHUDomR GH FDL[D
H[SUHVVLYDD&RPSDQKLDGLVWULEXLXDRVVHXVDFLRQLVWDV5PLOK}HVHPGLYLGHQGRVHMXURVVREUH
RFDSLWDOSUySULRHPH5PLOK}HVHP

$ &RPSDQKLD p WDPEpP XPD GDV HPSUHVDV TXH PDLV FUHVFH QR VHWRU DSUHVHQWDQGR WD[D GH
FUHVFLPHQWRPpGLRSRQGHUDGRGHTXDVHGHUHFHLWDOtTXLGDQRV~OWLPRVGRLVDQRV

Eventuais Obstáculos
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD WHU RV SRQWRV IRUWHV H YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV GHVFULWRV DFLPD  3DUD XPD
GHVFULomR GRV SRQWRV IUDFRV H HYHQWXDLV REVWiFXORV HP FRQWUDSRVLomR D WDLV GLIHUHQFLDLV
FRPSHWLWLYRVRVLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDGHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWHWRGDVDVLQIRUPDo}HV
FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HP SDUWLFXODU RV ULVFRV PHQFLRQDGRV QD 6HomR  ±
)DWRUHVGH5LVFRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV

3ULQFLSDLV0pWULFDVH,QGLFDGRUHV)LQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD WHP FRQVLVWHQWHPHQWH DSUHVHQWDQGR UHVXOWDGRV TXH GHPRQVWUDP VXD UHVLOLrQFLD
FRPSHWLWLYLGDGHHUHQWDELOLGDGHHPPHLRDGLIHUHQWHVFLFORVHFRQ{PLFRV


643
PÁGINA: 119 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

$EDL[R HQFRQWUDPVH RV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV FRQVROLGDGRV GD &RPSDQKLD SDUD RV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH


3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR ([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH
(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWR00WRQV  HPGHVHWHPEURGH










9ROXPHGH9HQGDV 00WRQV 











5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
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0DUJHP%UXWD
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/XFUR SUHMXt]R /tTXLGR











0DUJHP/tTXLGD





















'LYLGHQGRV3DJRV











'tYLGD/tTXLGD

 









'tYLGD%UXWD











'HVWLQDomR GR /XFUR /tTXLGR GR
SHUtRGRFRPR'LYLGHQGRV

'tYLGDOtTXLGDFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHFDL[DPHQRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGH
FXUWRHORQJRSUD]R
)RQWH&RPSDQKLD


(VWUDWpJLD

2VSULQFLSDLVHOHPHQWRVGDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDVmR

Capturar as boas perspectivas de crescimento do setor

2DOWRJUDXGHTXDOLGDGHGHPLQpULRGHIHUURFRPPDLRUEXVFDSRUHILFLrQFLDHUHGXomRGDHPLVVmR
GHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDDSUHVHQWDXPDGLQkPLFDIDYRUiYHOj&RPSDQKLDFRPRSRUWXQLGDGHVGH
FDSWXUDUHVWDGHPDQGDGHPHUFDGRSRUSURGXWRVGLIHUHQFLDGRV&RPDILQDOL]DomRGHVHXVSURMHWRV
HPGHVHQYROYLPHQWRDWpD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHVWDUiEHPSRVLFLRQDGDQDOLGHUDQoDHP
WHUPRVGHTXDOLGDGHGHPLQpULRDFLPDGHFRQFRUUHQWHVORFDLVHLQWHUQDFLRQDLV

Atendimento às demandas de mercado

$ &RPSDQKLD SRVVXL SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH SURGXWRV FRP SUHVHQoD UHOHYDQWH QRV SULQFLSDLV
PHUFDGRV2SULQFLSDOGHVWLQRGHYHQGDVGD&RPSDQKLDpD&KLQDRQGHD&RPSDQKLDpXPDGDV
SULQFLSDLVIRUQHFHGRUDVGHVtQWHUIHHGGHEDL[DDOXPLQDFRPGHVWDTXHSDUDYROXPHGHFHUFDGH
PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRGRSURGXWR,2&

(PPHUFDGRVWUDGLFLRQDLVHFRPGHPDQGDSRUSURGXWRVGLIHUHQFLDGRVFRPR-DSmR&RUHLDGR6XO
(XURSDH2ULHQWH0pGLRD&RPSDQKLDYHQGHVtQWHUIHHGSUrPLR ,2&3 Hpellet feedHPFRQWUDWRV
GHORQJRSUD]R

1RPHUFDGRGRPpVWLFRD&RPSDQKLDDWHQGHLQWHJUDOPHQWHDGHPDQGDGHJUDQXODGRVtQWHUfeedH
pellet feedGD8VLQD3UHVLGHQWH9HUJDV 839 
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Expandir a capacidade com projetos em fase avançada

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVSUy[LPRVDQRVVHUmRWUDQVIRUPDFLRQDLVXPDYH]TXHSRVVXLSURMHWRV
HP IDVH DYDQoDGD GH GHVHQYROYLPHQWR FRP XP SODQR GH LQYHVWLPHQWRV UREXVWR SDUD ILQDQFLDU D
DFHOHUDomRGDSURGXomRGHPLQpULRGHIHUUR3DUDH[HPSOLILFDUDH[SDQVmRHVSHUDGDGHFDSDFLGDGH
GHSURGXomRVHUiGDVDWXDLVPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRSDUDPLOK}HVGHWRQHODGDVSRU
DQRHPFRPDFRQFOXVmRGHWRGRVRVSURMHWRV QmRLQFOXLQGRRYROXPHGHFRPSUDVGHPLQpULR
PDV DSHQDV SURGXomR SUySULD  3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH R SODQR GH LQYHVWLPHQWRV
UHODFLRQDGRVDWDLVSURMHWRVGHH[SDQVmRYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ &RPSDQKLD SRVVXL TXDWUR JUDQGHV EORFRV GH SURMHWRV HP GHVHQYROYLPHQWR TXH D &RPSDQKLD
SODQHMDH[HFXWDUJUDGDWLYDPHQWHDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV

L
3URMHWRVGH([SDQVmRGD3ODQWD&HQWUDO 5HMHLWR)LQR3ODQWD&HQWUDOH([SDQVmRGD
3ODQWD&HQWUDO H[SDQV}HVbrownfieldMiOLFHQFLDGDVTXHDFHOHUDUmRDSURGXomRGHpellet
feed D EDL[R FXVWR RSHUDFLRQDO (VWLPDVH TXH WDLV SURMHWRV GH H[SDQVmR SURSLFLDUmR XP
DFUpVFLPRGHSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRFRPLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP
5ELOKmRDRORQJRGHDQRV(QJHQKDULDEiVLFDHPH[HFXomR

LL 
3URMHWRV GH 5HFXSHUDomR GH 5HMHLWRV GDV %DUUDJHQV 3URFHVVDPHQWR GH 5HMHLWR GH
3LUHVH&DVDGH3HGUD H[SDQV}HVbrownfieldMiOLFHQFLDGDVTXHJHUDUmRYDORUDWUDYpVGD
UHFXSHUDomR GH  PLOK}HV GH WRQHODGDV GH UHMHLWR KRMH HVWRFDGR QDV EDUUDJHQV FRPR
SDUWHGRVHXSURJUDPDGHGHVFDUDFWHUL]DomR(VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGHUHFXSHUDomRGH
UHMHLWRVGHEDUUDJHQVSURSLFLDUmRXPDFUpVFLPRGHSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRU
DQRFRPLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOKmRDRORQJRGHDQRV(QJHQKDULDEiVLFD
HPH[HFXomR

LLL 
3URMHWRV GH ,WDELULWR ,WDELULWR 3 3ODQWD 3 ,WDELULWR 3 0DVFDWH &RQYHUVmR GD
3ODQWD&HQWUDOH,WDELULWR3(VPHULO PL[GHH[SDQV}HVbrownfield 3MiFRP/LFHQoD
GH,PSODQWDomRHPLWLGDFRWDo}HVGHHTXLSDPHQWRVHPDQGDPHQWRHLQtFLRGHLPSODQWDomR
SUHYLVWRSDUD HgreenfieldWRGRVSURMHWRVFRPWHFQRORJLDFRQKHFLGDHLQYHVWLPHQWRSRU
WRQHODGDFRPSHWLWLYRVSDUDSURGXomRGHpellet feed premiumFRPEDL[RJUDXGHLPSXUH]DV
HDOWRWHRUGHIHUUR LQFOXVLYHpellet feedGHUHGXomRGLUHWD (VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGH
H[SDQVmRSURSLFLDUmRXPDFUpVFLPRGHSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRFRP
LQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOK}HVDWp

LY 
3URMHWRVGH([SDQVmRGR7(&$5LQYHVWLPHQWRVbrownfield IDVHPLOK}HVGHWRQHODGDV
MiOLFHQFLDGD SDUDVXSRUWDUDVH[SDQV}HVGHFDSDFLGDGHGHSURGXomRGHPLQpULRGHVFULWDV
DFLPDDVHUHPUHDOL]DGRVHPiUHDVMiH[LVWHQWHV(VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGHH[SDQVmR
SURSLFLDUmRDFUpVFLPRGHFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDOGR7(&$5HPIDVHV HPEDUTXHGH
HPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR FRPLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOK}HVDR
ORQJRGHDQRV(QJHQKDULDGHWDOKDGDGDIDVHPWSDHHVWXGRVFRQFHLWXDLVGDVIDVHV
HPWSDHPH[HFXomR

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXH056/RJtVWLFDMiSRVVXLDFDSDFLGDGHLQVWDODGDQHFHVViULDSDUDVXSRUWDU
VHX FUHVFLPHQWR QRV SUy[LPRV DQRV VHQGR QHFHVViULRV DSHQDV LQYHVWLPHQWRV HP DTXLVLomR GH
YDJ}HVHDXPHQWRGHSURGXWLYLGDGHSDUDUHGXomRGRWHPSRGHWUDQVSRUWHWDLVFRPRDTXLVLomRGH
YDJ}HVFRPPDLRUFDSDFLGDGHHPDLVOHYHVDXPHQWRGRQ~PHURGHYDJ}HVHPFDGDFRPSRVLomR
DWXDOL]Do}HVWHFQROyJLFDVDOpPGHLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVHPUHIRUoRHPDQXWHQomRGDVYLDVH
HVWUXWXUDV H[LVWHQWHV $ UHDOL]DomR GH WRGRV HVVHV LQYHVWLPHQWRV p GH UHVSRQVDELOLGDGH GD 056
/RJtVWLFD
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Capacidade de Produção de Minério de Ferro (Milhões de Toneladas)

)RQWH(VWLPDWLYDVGD&RPSDQKLD QmRLQFOXLYROXPHGHFRPSUDVGHPLQpULRDSHQDVSURGXomRSUySULD 




2KLVWyULFRUHFHQWHGD&RPSDQKLDGHVWDFDVHSHODHQWUHJDGHSURMHWRVFRPFURQRJUDPDDFHOHUDGR
H UHWRUQRV H[SUHVVLYRV WRGRV ³on-time, on-budget, on-quality´ R TXH UHYHOD D PDWXULGDGH GD
&RPSDQKLD QDV FRPSHWrQFLDV FUtWLFDV GH GHVHQYROYLPHQWR H LPSODQWDomR GH SURMHWRV GH FDSLWDO
([HPSORGLVVRIRLDWUDQVIRUPDomRGRUHMHLWRGDSODQWDFHQWUDOHPSURGXWRGHDOWDTXDOLGDGH 
WHRUIHUURPpGLR SRUPHLRGRVFRQFHQWUDGRUHVPDJQpWLFRV&0$,,H,, HPHWRWDOL]DQGR
XP LQYHVWLPHQWR GH 5  PLOK}HV  H GD RWLPL]DomR GD SODQWD FHQWUDO HP DQGDPHQWR TXH
FRQWHPSODRVSURMHWRVGR&0$,,,,5HEULWDJHPH(VSLUDLV FRPFRQFOXVmRSUHYLVWDSDUDPDLRGH
HHVWLPDWLYDGHLQYHVWLPHQWRGH5PLOK}HV DOpPGDLQLFLDWLYDSLRQHLUDGHLPSODQWDomR
GDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRVDVPDLRUHVGRPXQGRFRP HWDSDVFRQFOXtGDVHPDJRVWRGH
HMXQKRGHFRPXPLQYHVWLPHQWRWRWDOGH5PLOK}HVFRPXPDFDSDFLGDGHWRWDOGH
ILOWUDJHP GH  PLOK}HV GH WRQHODGDV SRU DQR SHUPLWLQGR WHU XPD RSHUDomR LQGHSHQGHQWH GH
EDUUDJHQVGHUHMHLWRV

2IRFRGD&RPSDQKLDQDH[HFXomRGRVSURMHWRVHVWiFDOFDGRHPSLODUHV L VXVWHQWDELOLGDGH
GRV SURMHWRV VmR LQGHSHQGHQWHV GH EDUUDJHQV GH UHMHLWR LL  EDL[R ULVFR GH H[HFXomR WRGRV RV
SURMHWRVID]HPXVRGHWHFQRORJLDVMiFRQVROLGDGDVQRPHUFDGRHGRPLQDGDVSHOD&RPSDQKLDH LLL 
UHWRUQREDL[RLQYHVWLPHQWRSRUWRQHODGDSDUDSURGXomRGHSURGXWRVpremiumDFXVWRVFRPSHWLWLYRV
PDQXWHQomRGRVSDWDPDUHVDWXDLVGHFXVWRVGHRSHUDomR 

Manter a eficiência na utilização de recursos e reservas

$V PLQDV GH &DVD GH 3HGUD H (QJHQKR VmR H[WUHPDPHQWH ULFDV HP PLQpULR GH IHUUR FRP XPD
UHVHUYD DWXDO HVWLPDGD GH  ELOK}HV GH WRQHODGDV HP DGLomR DRV  ELOK}HV GH WRQHODGDV GH
UHFXUVRV$OpPGLVVRFRPRUHVXOWDGRGDLQFOXVmRGD6HUUDGR(VPHULOHVWHVQtYHLVDLQGDFRQWDP
FRPELOK}HVGHWRQHODGDVGHSRWHQFLDOPLQHUDOTXHMXQWRVSRGHPUHSUHVHQWDUDWpELOK}HVGH
WRQHODGDVGHUHFXUVRVHSRWHQFLDLVPLQHUDLV$&RPSDQKLDSRVVXLDOWRJUDXGHFRQYHUVLELOLGDGHGH
UHFXUVRVHPUHVHUYDVSRUPHLRGHVXFHVVLYDVFDPSDQKDVGHVRQGDJHQV'HDFRUGRFRPR~OWLPR
SURFHVVRGHFHUWLILFDomRHPD&RPSDQKLDFRQYHUWHXFHUFDGHGHUHFXUVRVHPUHVHUYDV

+i DLQGD RSRUWXQLGDGH GH LQFUHPHQWR GH UHVHUYDV H UHFXUVRV GH iUHDV DLQGD LQH[SORUDGDV HP
GHFRUUrQFLDGDHOHYDGDULTXH]DPLQHUDOGRVDUUHGRUHVGHVXDVPLQDV

Maximizar a rentabilidade dos projetos com baixa exposição ao risco

$LQIUDHVWUXWXUDLQWHJUDGDGD&RPSDQKLDJDUDQWHDOpPGDFRPSHWLWLYLGDGHGHFXVWRVVXSRUWHSDUD
DH[SDQVmRSRUYLUDFRPRGDQGRDGLo}HVGHYROXPHVGHPLQpULRGHIHUURQRVLVWHPDFRPFDSDFLGDGH
RFLRVDQD056HQRWHUPLQDO7(&$5
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHFRPRXPDGDVPDLRUHVHPSUHVDVQDUHJLmRGR4XDGULOiWHUR)HUUtIHUR
FRP ORJtVWLFD LQWHJUDGD H FRPSHWLWLYD HVWi EHP SRVLFLRQDGD SDUD FRQWLQXDU VXDV RSHUDo}HV QR
7(&$5DSyVRILQDOGDFRQFHVVmRDWXDOPHQWHSUHYLVWRSDUDHPGHFRUUrQFLDGRIOX[RHYROXPHV
QRWHUPLQDOFUHVFHQWHVQRVSUy[LPRVDQRV

Gerar maior eficiência em todas as unidades operacionais.

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHFRQWLQXDUiDVHEHQHILFLDUGHHFRQRPLDVGHHVFDODSRUPHLRGRWDPDQKR
GHVXDRSHUDomRHLQWHJUDomRORJtVWLFDHQWUHVHXVDWLYRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVHX
FUHVFLPHQWR DXPHQWDUi VXD HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO GLOXLQGR VXDV GHVSHVDV H FXVWRV IL[RV $
&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDH[SDQVmRGHVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRDWUDYpVGRVVHXVSODQRVGH
LQYHVWLPHQWR H DSURYHLWDPHQWR GDV H[FHOHQWHV SHUVSHFWLYDV GH FUHVFLPHQWR GR VHWRU DXPHQWDUi
DLQGDPDLVVXDFDSDFLGDGHHFRPSHWLWLYLGDGHRSHUDFLRQDO

Manter uma estrutura de capital eficiente ao crescimento

$H[HFXomRGRSODQRGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDH[LJHLQYHVWLPHQWRVH[SUHVVLYRV3RUWDQWRD
&RPSDQKLD SUHWHQGH PDQWHU HVWUXWXUD GH FDSLWDO HILFLHQWH YLD L  EDL[R tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD 
(%,7'$ LL  PDQXWHQomR GH QtYHLV GH OLTXLGH] DGHTXDGRV jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR GD
&RPSDQKLD LLL  FRQWUROH ULJRURVR GH SURFHVVRV H FXVWRV H LY  DOWR tQGLFH GH SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRVDWHQGHQGRDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHORVLWHQVDQWHULRUHV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDPDQXWHQomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOHILFLHQWHFRPQtYHLVGHGtYLGD
HFDL[DYLVWRVFRPRDGHTXDGRVSHODDGPLQLVWUDomRSHUPLWLUiH[HFXWDURSODQRGHFUHVFLPHQWRGD
&RPSDQKLDGHPDQHLUDVXVWHQWiYHOHHILFLHQWHQRORQJRSUD]RSRVLFLRQDQGRVHHVWUDWHJLFDPHQWH
SDUDVHEHQHILFLDUGHRSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGR

Alinhar o crescimento com o comprometimento com a agenda ESG (Environmental, Social,
Governance)

$VLQLFLDWLYDVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDVFRUURERUDPRIRFRQDDJHQGDVRFLDODPELHQWDOH
GHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD$&RPSDQKLDSRVVXLSDGU}HVUtJLGRVGHFRQGXWDDPELHQWDOGHDFRUGR
FRPDUHJXODomR,)&GHVXVWHQWDELOLGDGHHFRPKLVWyULFRGHUHJL}HVSURWHJLGDVHJHVWmRGHUHVtGXRV
HHPLVV}HV

&RPIRFRGHORQJRSUD]RHPVXVWHQWDELOLGDGHD&RPSDQKLDSRVVXLXPGRVPHQRUHVLQGLFDGRUHVGH
HPLVV}HV GH &2 GHQWUH VHXV FRPSDUiYHLV  ELOK}HV GH WRQHODGDV R HTXLYDOHQWH D 
WFRW&8HWRQHODGDVGH&2SRUWRQHODGDGHFREUHHTXLYDOHQWH 2VQtYHLVGHUHXWLOL]DomRGHiJXD
QDV PLQDV FKHJDP D  FRP H[SHFWDWLYD GH DWLQJLU  FRP D HQWUDGD GRV QRYRV SURMHWRV $
VHJXUDQoDGHVXDVRSHUDo}HVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURVpXPGRVIRFRVGD&RPSDQKLDTXHUHGX]LX
QDVXDXQLGDGHGHPLQHUDomRHPDWD[DGHIUHTXrQFLDGHDFLGHQWHVQRV~OWLPRVDQRV$
&RPSDQKLDWHPDWXDOPHQWHGHVXDHQHUJLDHOpWULFDFRQVXPLGDGHRULJHPGHIRQWHVUHQRYiYHLV
$OpPGLVVRSRVVXLPDLVGHKHFWDUHVGHiUHDVSUHVHUYDGDV HSURWHJLGDVRTXHUHSUHVHQWD
PDLVGHYH]HVDViUHDVRFXSDGDVSHODVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRQWULEXLQGRFRPDSURWHomR
GHHVSpFLHVQDWLYDVGDIDXQDHIORUDORFDOLQFOXLQGRHVSpFLHVDPHDoDGDVGHH[WLQomR

3RU PHLR GH FRQVWDQWHV LQYHVWLPHQWRV HP PRQLWRUDPHQWR H VHJXUDQoD GDV VXDV EDUUDJHQV GH
UHMHLWRVD&RPSDQKLDIRLFRQVDJUDGDFRPRQtYHOGHHPHUJrQFLD RPDLVEDL[RULVFR SDUDVXDV
EDUUDJHQVGHUHMHLWRVGHDFRUGRFRPD$10 $JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR FRPFHUWLILFDGRVGH
HVWDELOL]DomR UHQRYDGRV HP VHWHPEUR GH  &RP PRQLWRUDPHQWR online H LQVSHo}HV GLiULD D
&RPSDQKLDWHPSURWRFRORVDVVLQDGRVFRPDFLGDGHGH&RQJRQKDVSDUDLQWHJUDUVHXVSURJUDPDVGH
VHJXUDQoD GH EDUUDJHQV FRP R GH RXWUDV HPSUHVDV QD UHJLmR HOHYDQGR DVVLP RV QtYHLV GH
VHJXUDQoD

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWHPXPDJRYHUQDQoDUREXVWDFRPWLPHGHDGPLQLVWUDomRH[WUHPDPHQWH
H[SHULHQWH FRP PDLV GH  DQRV GH LQG~VWULD H HVWUXWXUD GH FRQVHOKHLURV LQGLFDGRV H
LQGHSHQGHQWHVHPFXPSULPHQWRjVPHOKRUHVSUiWLFDVGDOLVWDJHPGR1tYHO
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3URMHWRVGHGHVFDUDFWHUL]DomRGHEDUUDJHQVGHUHMHLWRVHPSOHQRDQGDPHQWR

$&RPSDQKLDSRVVXLEDUUDJHQVGHUHMHLWRVGHPLQpULRGHIHUURVHQGRHODV L &DVDGH3HGUD LL %
LLL % LY $X[LOLDUGR9LJLDH Y 9LJLD)RUDPFRQVWUXtGDVSHORPpWRGRPRQWDQWHDVEDUUDJHQV%
$X[LOLDU GR 9LJLD H 9LJLD 'HVGH  D &RPSDQKLD YHP LPSOHPHQWDQGR XP SURMHWR GH
GHVFDUDFWHUL]DomRGHVXDVEDUUDJHQVDPRQWDQWH$WXDOPHQWHWRGDVDVEDUUDJHQVGD&RPSDQKLD
HQFRQWUDPVH GHVDWLYDGDV VHP UHDOL]DU R UHFHELPHQWR GH TXDLVTXHU UHMHLWRV $ EDUUDJHP % IRL
GHVFDUDFWHUL]DGDHPHVHXSURFHVVRIRLFRQILUPDGRSHOD$10 $JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR 
HPMDQHLURGH$LQGDHPD&RPSDQKLDREWHYHDOLFHQoDSDUDLQtFLRGDGHVFDUDFWHUL]DomR
GDEDUUDJHP%HGHXLQtFLRDRSURFHVVRGHGHVFDUDFWHUL]DomRGDEDUUDJHPGR9LJLD2SURMHWRGD
&RPSDQKLD LQGLFD TXH VHUi FRQFOXtGD D GHVFDUDFWHUL]DomR GD EDUUDJHP GR $X[LOLDU GR 9LJLD HP
MDQHLURGH

$SDUWLUGRSODQRGHGHVFDUDFWHUL]DomRGDVEDUUDJHQVWRGRRUHMHLWRGHFRUUHQWHGRSURFHVVDPHQWR
GHPLQpULRGD&RPSDQKLDVHUiFRQFHQWUDGRJHUDQGRSURGXWRTXHVHUiGLVSRQLELOL]DGRDRPHUFDGRH
RUHMHLWRGHVVHSURFHVVRVHUiILOWUDGRHDFRQGLFLRQDGRHPSLOKDVGHUHMHLWRFRQWURODGDVSRUPHLRGH
WpFQLFDV GH FRQWUROH JHRWpFQLFR DVFHQGHQWH HP DWHUUR DVFHQGHQWH FRP FDPDGDV GH P FRP
FRQWUROHGHFRPSDFWDomRHXPLGDGH

7RGDVDVEDUUDJHQVVmRDXGLWDGDVSRUHPSUHVDVLQGHSHQGHQWHVHHVSHFLDOL]DGDVGXDVYH]HVDR
DQR FRP R REMHWLYR GH DYDOLDU R VHX HVWDGR GH HVWDELOLGDGH H LGHQWLILFDU Do}HV TXH JDUDQWDP D
VHJXUDQoD GDV HVWUXWXUDV GH IRUPD TXH D &RPSDQKLD FXPSUH WRGRV RV UHTXLVLWRV WpFQLFRV H
UHJXODPHQWDUHVHDVQRUPDVULJRURVDVGD$10

7RGDVDVFLQFREDUUDJHQVGHUHMHLWRVGD&RPSDQKLDSRVVXHPFHUWLILFDGRVGHHVWDELOL]DomRHPYLJRU
UHQRYDGRVHPVHWHPEURGH

Resumo do status das barragens de rejeito de minério de ferro
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ÒOWLPD
'HVFDUDFWH
6XEVWkQFLD
5LVFR 6WDWXV
8WLOL]DomR
P
Pñ
&RQVWUXomR &HUWLILFDomR
UL]DomR

&RQWHQomR
0LQpULRGH
GH GHUHMHLWRVGH
IHUUR
PLQpULR





(WDSD
~QLFD 
'RZQVWUHDP

6HW

%DL[R ,QDWLYD

)LQDOL]DGD

$X[LOLDU GR &RQWHQomR
0LQpULRGH
9LJLD
GHUHMHLWRVGH
IHUUR
3LUHV 
PLQpULR





8SVWUHDP

6HW

%DL[R ,QDWLYD

-DQ

9LJLD
3LUHV 

&RQWHQomR
0LQpULRGH
GHUHMHLWRVGH
IHUUR
PLQpULR





8SVWUHDP

6HW

%DL[R ,QDWLYD

)LQDOGH


%
&DVD
3HGUD 

&RQWHQomR
0LQpULRGH
GH GHUHMHLWRVGH
IHUUR
PLQpULR





8SVWUHDP

6HW

%DL[R ,QDWLYD

)LQDOGH


&G3
&DVD
3HGUD 

&RQWHQomR
0LQpULRGH
GH GHUHMHLWRVGH
IHUUR
PLQpULR



 'RZQVWUHDP

6HW

3URFHVVR
%DL[R ,QDWLYD LQLFLDUiHP



2SURFHVVRGHGHVFDUDFWHUL]DomRGDVEDUUDJHQVGHUHMHLWRVGHPLQpULRGHIHUURGD&RPSDQKLDHVWi
HP SURJUHVVR WHQGRD &RPSDQKLDVLGR FRQVDJUDGD FRP R QtYHO  QtYHO GHHPHUJrQFLD  R PDLV
EDL[RGDHVFDODSDUDVXDVEDUUDJHQVGHDFRUGRFRPD$10
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Cronograma da descaracterização

2FURQRJUDPDGDGHVFDUDFWHUL]DomRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVUHJUDVHQRUPDVUHJXODPHQWDUHV
GD$10




Segurança e Compromisso Ambiental – 100% de Independência de Barragens: Principais
Medidas Adotadas pela Companhia

'HVGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDQmRXWLOL]DEDUUDJHQVHPVXDVRSHUDo}HV

9
5PLOK}HV1LQYHVWLGRVQRV~OWLPRV
9
3LRQHLUD QR%UDVLOQD LPSOHPHQWDomRGH
DQRV SDUD HOHYDU R QtYHO GH FRQILDELOLGDGH
LQLFLDWLYDVSDUDUHGX]LUDXWLOL]DomRHRULVFRGDV
LPSOHPHQWDomR
GR
SURFHVVR
GH
EDUUDJHQV
GHVFDUDFWHUL]DomRHHPSLOKDPHQWRjVHFR
9
 GRV UHVtGXRV GR SURFHVVR GH
SURGXomR VmR ILOWUDGRV j VHFR H GHSRLV
9
0RQLWRUDPHQWRRQOLQHHLQVSHo}HVGLiULDV
HPSLOKDGRV JHUDQGR XP LPSDFWR DPELHQWDO
UHGX]LGRHPDLRUVHJXUDQoD
9
3URWRFROR GH ,QWHQo}HV DVVLQDGR FRP D
FLGDGHGH&RQJRQKDVSDUDXP3ODQR,QWHJUDGR 9
3URMHWRV GH UHFXSHUDomR HP FXUVR
GH6HJXUDQoDTXHLQFOXLDLPSOHPHQWDomRGH UHGX]HP D TXDQWLGDGH GH UHMHLWRV H JHUDP
XP FHQWUR GH RSHUDo}HV GH HPHUJrQFLD H SURGXWRVGHDOWDTXDOLGDGH
RXWUDVDo}HV

$OpPGDVEDUUDJHQVGHUHMHLWRGHPLQpULRGHIHUURD&RPSDQKLDSRVVXLHVWUXWXUDVGHFRQWHQomRGH
VHGLPHQWRV FDVFDOKR TXHSHODFODVVLILFDomRGD$10VmRFODVVLILFDGDVFRPREDUUDJHQVRXGLTXHV

1RPHGD
%DUUDJHP'LTXH

3ULQFLSDO8WLOL]DomR 6XEVWkQFLD

$OWXUD &DSDFLGDGH 0pWRGRGH
ÒOWLPD
5LVFR 6WDWXV
P
Pñ
&RQVWUXomR &HUWLILFDomR

3LOKDGD9LOD,,
GLTXH
 

&RQWHQomRGH
VHGLPHQWRV

FDVFDOKR





(WDSD~QLFD
'RZQVWUHDP

6HW

%DL[R $WLYD

%LFKHQWR,,,$
GLTXH 

&RQWHQomRGH
VHGLPHQWRV

FDVFDOKR





(WDSD~QLFD
'RZQVWUHDP

6HW

%DL[R $WLYD

(VPHULO,9
GLTXH 

&RQWHQomRGH
VHGLPHQWRV

FDVFDOKR





(WDSD~QLFD
'RZQVWUHDP

6HW

%DL[R $WLYD

/DJDUWR
EDUUDJHP 

&RQWHQomRGH
VHGLPHQWRV

FDVFDOKR





(WDSD~QLFD
'RZQVWUHDP

6HW

%DL[R $WLYD

3RoR)XQGR
EDUUDJHP 

&RQWHQomRGH
VHGLPHQWRV

FDVFDOKR





(WDSD~QLFD
'RZQVWUHDP



%DL[R $WLYD


0HGLGDV$GRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHP'HFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'

$SDQGHPLDGD&29,'VHGLVVHPLQRXVLJQLILFDWLYDPHQWHHPHVFDODJOREDODSDUWLUGHPDUoRGH
TXDQGRD206 2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH GHFUHWRXSDQGHPLDPXQGLDOHVWDGRTXHWHP





,QFOXLSURMHWRVGHILOWUDJHPGHUHVtGXRV,H,,
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RSRWHQFLDOSDUDFDXVDULQWHUUXSo}HVRSHUDFLRQDLVJOREDLVVLJQLILFDWLYDVDXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGH
GRVPHUFDGRVHDIHWDQGRHFRQRPLDVJOREDLVHUHJLRQDLV

&RPRWRGRRSODQHWDD&RPSDQKLDWDPEpPIRLVXUSUHHQGLGDSRUHVVDFULVHVHPSUHFHGHQWHVPDV
SRU PHLR GD LPHGLDWD FRQVWLWXLomR GR &RPLWr GH *HUHQFLDPHQWR GH 3URQWD 5HVSRVWD &RPLWr GH
&ULVH UHDJLXGHIRUPDUiSLGDHGLOLJHQWHQRVHQWLGRGHFRPEDVHHPSDGU}HVpWLFRVGHFRQGXWD
SURILVVLRQDOHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOVHJXLQGRWRGDVDVUHFRPHQGDo}HVGHSUHYHQomRHFRQWHQomR
GD &29,' UHFRPHQGDGDV SHORV yUJmRV GH VD~GH FRPSHWHQWHV VH SURWHJHU SURWHJHU VHXV
FRODERUDGRUHVDVRFLHGDGHQRHQWRUQRGDVVXDVRSHUDo}HVHDSUySULDRSHUDomRPLQHUiULDFRQWUD
RVHIHLWRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVSURGX]LGRVSHOR&RURQDYtUXV

'HQWUHDVDo}HVDGRWDGDVSDUDDSURWHomRGRVVHXVPDLVGHHPSUHJDGRVIRUDPLPSODQWDGDV
PHGLGDVHSURFHVVRVVDQLWiULRVUtJLGRVHWHFQLFDPHQWHYDOLGDGRVSDUDDLQGLVSHQViYHOSURWHomRGD
VD~GHGHFDGDXPGRVHQYROYLGRV(QWUHHODVGHVWDFDPVH

L
5HIRUoRQDKLJLHQL]DomRGRVDPELHQWHV

LL 
'LVSRQLELOL]DomRGHiOFRROHPJHO

LLL 
'LVWULEXLomRGHPiVFDUDVGHWHFLGRSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHV

LY 
,QFUHPHQWRHVFODUHFLPHQWRHLQFHQWLYRDRGLVWDQFLDPHQWRVRFLDO

Y
$PSOLDomR GD IURWD GH WUDQVSRUWH IUHWDGR HP TXDVH  SRVVLELOLWDQGR D RFXSDomR
Pi[LPDGHHPVHXV{QLEXV

YL 
5HIRUoRQDVSXEOLFDo}HVLQWHUQDVFRPLQIRUPDo}HVGHSUHYHQomRj&RYLG

YLL 
5HVWULomRGHUHXQL}HVSUHVHQFLDLVHYLDJHQV

$OpPGDDGRomRGHSURWRFRORVPpGLFRVYDOLGDGRVFRP

L
$IHULomR GH WHPSHUDWXUD FRUSyUHD GH WRGRV RV FRODERUDGRUHV QR DFHVVR jV PLQDV H
HVFULWyULRV

LL 
7HVWDJHP 573&5 HP PDLV GH  FRODERUDGRUHV GHVGH R LQtFLR GD SDQGHPLD H
DIDVWDPHQWRLPHGLDWRQRVFDVRVGHFRODERUDGRUHVVLQWRPiWLFRVHSURILVVLRQDLVTXHWLYHUDP
FRQWDWR FRP R FDVR VXVSHLWR Vy UHWRUQDQGR DR WUDEDOKR DSyV FRQILUPDomR GH WHVWH
QHJDWLYR

LLL 
$IDVWDPHQWRGRVFDVRVWHVWDGRVSRVLWLYRSRUGLDVFRQIRUPHSURWRFRORGR0LQLVWpULRGD
6D~GHH206

LY 
$IDVWDPHQWR GRV FRODERUDGRUHV GRV JUXSRV GH ULVFR FRQIRUPH FULWpULRV GD 206 H
0LQLVWpULRGD6D~GHFRPLPSODQWDomRGHKRPHRIILFH

$OpPGLVVRDJHUrQFLDGH&RPXQLFDomRGD&RPSDQKLDYHPVLVWHPDWLFDPHQWHGLYXOJDQGRPDWHULDLV
GHUHIRUoRFRPSRUWDPHQWDOQDSUHYHQomRj&29,'DWUDYpVGRVFDQDLVRILFLDLVGHFRPXQLFDomR
GDHPSUHVD &RPXQLFDGRVGLJLWDLVHPDLOVPDUNHWLQJ79&61H$OHUWDVGH6HJXUDQoD 

&RP WRGDV HVVDV PHGLGDV D &RPSDQKLD FRQVHJXLX FRQWHU GH IRUPD GLOLJHQWH H DGHTXDGD D
GLVVHPLQDomRGRYtUXVHQWUHVHXVFRODERUDGRUHVWHQGRVLGRUHJLVWUDGRVGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLD
QDVXDXQLGDGHGHPLQHUDomRDSHQDVFDVRVFRQILUPDGRVGHLQIHFomRSHOR&29,'WRGRVFRP
HYROXomREHQLJQD

1R HQWDQWR R SUD]R H RV HIHLWRV JHUDLV GD SDQGHPLD VmR DWXDOPHQWH LPSUHYLVtYHLV QmR VHQGR
SRVVtYHOSUHYHURUHVXOWDGRQDHFRQRPLDJOREDOHDVFRQVHTXrQFLDVSDUDDVWUDQVDo}HVHUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD&RPRUHVXOWDGRGRSODQHMDPHQWRHDo}HVSDUDHQIUHQWDPHQWRDR&29,'
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QmRKRXYHTXDLVTXHUSDUDOLVDo}HVQDVXQLGDGHVGHQHJyFLRRXLPSDFWRVQDVRSHUDo}HVDOpP
GD&RPSDQKLDWHUFRQVHJXLGRSUHVHUYDUDVD~GHGHVHXVFRODERUDGRUHVGHSHQGHQWHVHVRFLHGDGH

(YHQWRV5HFHQWHV

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPLQVWUXPHQWRGHULYDWLYRFRPWUDYDGRtQGLFH
3/$776SDUDXPYROXPHOLPLWDGRGH0WGHVXDVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURDVHUHPUHDOL]DGDV
HPMDQHLURHIHYHUHLURGH

(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGH
IRLGHOLEHUDGRRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQRPRQWDQWHGH5RV
TXDLVIRUDPSDJRVHPGHMDQHLURGH

(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGHIRL
GHOLEHUDGRRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5DVHUHPSDJRVDWpGH
MDQHLURGH
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$±&DVRD&RPSDQKLDVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D
SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRVHPFDGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

$&RPSDQKLDRSHUDHGHVHQYROYHVXDVRSHUDo}HVGHPLQHUDomRQR4XDGULOiWHUR)HUUtIHURHP0LQDV
*HUDLV RQGH SRVVXL GLUHLWRV GH H[SORUDomR GH UHFXUVRV PLQHUDLV EHP FRPR LQVWDODo}HV GH
SURFHVVDPHQWRGHPLQpULRGHIHUUR2PLQpULRGHIHUURSUySULRVRPDGRDRDGTXLULGRGHWHUFHLURVp
FRPHUFLDOL]DGRQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOSULQFLSDOPHQWHQRVFRQWLQHQWHVHXURSHXHDVLiWLFRDWUDYpV
GH XPD UHGH LQWHJUDGD GH ORJtVWLFD TXH SHUPLWH R WUDQVSRUWH GR PLQpULR GH IHUUR SURGX]LGR QRV
PXQLFtSLRVGH&RQJRQKDVH2XUR3UHWRQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVDWp,WDJXDtQR(VWDGRGR5LR
GH-DQHLUR

2HVFRDPHQWRGRPLQpULRpIHLWRSHOR7(&$57HUPLQDOGH*UDQpLV6yOLGRVXPGRVTXDWURWHUPLQDLV
TXHIRUPDPR3RUWRGH,WDJXDtORFDOL]DGRQR5LRGH-DQHLUR27(&$5WDPEpPSUHVWDRVHUYLoRGH
GHVHPEDUTXHGHJUDQpLVVyOLGRVSULQFLSDOPHQWHSDUDDWHQGHUjVLPSRUWDo}HVGHFDUYmRHFRTXH
UHDOL]DGDVSHORVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRU&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDO

1mRKiVHJPHQWDomRRSHUDFLRQDOQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD$SHQDVSDUDILQV
GHVWD VHomR D &RPSDQKLD DSUHVHQWDUi DV LQIRUPDo}HV DEDL[R GH DFRUGR FRP D VHJXLQWH
VHJPHQWDomR

L
0LQHUDomR
Minério de Ferro - Mina Casa de Pedra, Mina do Engenho e Planta de Beneficiamento do Pires

1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  IRUDP FRPHUFLDOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLD  PLOK}HV GH WRQHODGDV GH PLQpULR GH IHUUR VHQGR TXH  PLOK}HV GH WRQHODGDV
WLYHUDPFRPRGHVWLQRD8VLQD3UHVLGHQWH9DUJDV 839 ORFDOL]DGDHP9ROWD5HGRQGDQR(VWDGR
GR5LRGH-DQHLUR

(PIRUDPFRPHUFLDOL]DGDVSHOD&61PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURVHQGR
TXHPLOK}HVGHWRQHODGDVWLYHUDPFRPRGHVWLQRD839

(PIRUDPFRPHUFLDOL]DGDVSHOD&61PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURVHQGR
TXHPLOK}HVGHWRQHODGDVWLYHUDPFRPRGHVWLQRD839

(PIRUDPFRPHUFLDOL]DGDVSHOD&61PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURVHQGR
TXHPLOK}HVGHWRQHODGDVWLYHUDPFRPRGHVWLQRD839

2V SULQFLSDLV SURGXWRV REWLGRV D SDUWLU GR PLQpULR GH IHUUR H[WUDtGR GD PLQD GH &DVD GH 3HGUD H
(QJHQKRVmRJUDQXODGRsinter feed Hpellet feed

• *UDQXODGR SRVVXL DOWRV WHRUHV GH IHUUR H JUDQXORPHWULD HQWUH  H  PP 1D XVLQD
VLGHU~UJLFD R JUDQXODGR p DGLFLRQDGR GLUHWDPHQWH DRV IRUQRV GH UHGXomR QmR VHQGR
QHFHVViULRQHQKXPSURFHVVRGHDJORPHUDomR

• Sinter FeedUHSUHVHQWDDPDLRUSDUFHODGDSURGXomRGDSODQWDGHEHQHILFLDPHQWR3RVVXL
DOWRVWHRUHVGHIHUURHGLVWULEXLomRJUDQXORPpWULFDHQWUHHPP3RUDSUHVHQWDUXPD
JUDQXORPHWULDPDLVILQDRPLQpULRSDVVDSRUXPSURFHVVRGHVLQWHUL]DomRSDUDTXHVHMD
DJORPHUDGRDQWHVGHVHUDGLFLRQDGRDRVIRUQRVGHUHGXomR

• Pellet FeedSRVVXLDOWRVWHRUHVGHIHUURHGHYLGRjVXDJUDQXORPHWULDILQDLQIHULRUD
PP R pellet feed p VXEPHWLGR D XP SURFHVVR GH SHORWL]DomR SDUD TXHVHMDDJORPHUDGR
DQWHVGHVHUDGLFLRQDGRDRVIRUQRVGHUHGXomR
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$XQLGDGHGR3LUHVGLVSRQLELOL]DQRPHUFDGRRVVHJXLQWHVSURGXWRVGHPLQpULRGHIHUURJUDQXODGRH
sinter feed

• *UDQXODGR SRVVXL DOWRV WHRUHV GH IHUUR H JUDQXORPHWULD HQWUH  PP H  PP VHQGR
DGLFLRQDGRGLUHWDPHQWHDRVIRUQRVGHUHGXomR

• Sinter FeedUHSUHVHQWDDPDLRUSDUWHGDSURGXomRGDSODQWDGHEHQHILFLDPHQWRSRVVXLQGR
JUDQXORPHWULDHQWUHPPHPP$QWHVGHVHUDGLFLRQDGRDRVIRUQRVGHUHGXomRR
PLQpULRSDVVDSRUXPSURFHVVRGHVLQWHUL]DomR

TECAR – Terminal de Carvão

27HUPLQDOGH&DUYmR 7(&$5 pUHVSRQViYHOSHORHPEDUTXHGHWRGRRPLQpULRGHIHUURQHJRFLDGR
SHOD&RPSDQKLDQRPHUFDGRWUDQVRFHkQLFR$OpPGLVVRVmRGHVHPEDUFDGRVSHOR7(&$5RXWURV
SURGXWRVFRPRFDUYmRHFRTXHGHSHWUyOHR

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHIRUDPHPEDUFDGRVSHOR7(&$5
PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURSUySULRHGHWHUFHLURVHIRUDPGHVHPEDUFDGDV
PLOKmRGHWRQHODGDVGHFDUYmRFRTXHHRXWURVUHGXWRUHV

(PIRUDPHPEDUFDGRVSHOR7(&$5PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURSUySULRH
GHWHUFHLURVHIRUDPGHVHPEDUFDGDVPLOK}HVGHWRQHODGDVGHFDUYmRFRTXHHRXWURVUHGXWRUHV

(PIRUDPHPEDUFDGDVSHOR7(&$5PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURSUySULRH
GHWHUFHLURVHIRUDPGHVHPEDUFDGRVPLOK}HVGHWRQHODGDVGHFDUYmRFRTXHHRXWURVUHGXWRUHV

(PIRUDPHPEDUFDGDVSHOR7(&$5PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURSUySULRH
GHWHUFHLURVHIRUDPGHVHPEDUFDGRVPLOK}HVGHWRQHODGDVGHFDUYmRFRTXHHRXWURVUHGXWRUHV

LL 
/RJtVWLFD

Ferroviária – MRS Logística

$ &RPSDQKLD SRVVXL GLUHWDPHQWH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD HTXLYDOHQWH D  GR FDSLWDO VRFLDO
HPLWLGRSHOD056/RJtVWLFD6$ 056 DTXDORSHUDDDQWLJD0DOKD6XGHVWHGD5HGH)HUURYLiULD
)HGHUDO 5))6$  QR HL[R 5LR GH -DQHLUR ± 6mR 3DXOR ± %HOR +RUL]RQWH $ 056 p DSHQDV XPD
FROLJDGDGD&RPSDQKLDHSRUWDQWRD&RPSDQKLDQmRH[HUFHRFRQWUROHGD056

2SULQFLSDOVHJPHQWRGHDWXDomRGD056pRGHFOLHQWHVFKDPDGRV0LQHUDomR FDUJDVGHPLQpULR
FDUYmRHFRTXH WHQGRWUDQVSRUWDGRFHUFDGHPLOK}HVGHWRQHODGDVHPHTXLYDOHQWHD
GRWRWDOWUDQVSRUWDGRSHOD&RPSDQKLD

1R VHWRU GH FRQWrLQHUHV D 056 PDQWHYH VXD SRVLomR HQWUH RV PDLRUHV WUDQVSRUWDGRUHV GR VHWRU
IHUURYLiULR QDFLRQDO WUDQVSRUWDQGRPLOKmR GH WRQHODGDV GH FDUJDV HP FRQWrLQHUHV QR 
VHPHVWUHGHDQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHFDUJDVHPFRQWrLQHUHVHPPLOKmR
GH WRQHODGDV GH FDUJDV HP FRQWrLQHUHV HP  H GH  PLOKmR GH WRQHODGDV GH FDUJDV HP
FRQWrLQHUHVHP

2VVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRSUHVWDGRVSHOD056VmRIXQGDPHQWDLVSDUDRDEDVWHFLPHQWR
GHPDWpULDVSULPDVHHVFRDPHQWRGHSURGXWRVILQDLV$WRWDOLGDGHGRPLQpULRGHIHUURFDUYmRHFRTXH
FRQVXPLGRV SHOD 8VLQD 3UHVLGHQWH 9DUJDV p WUDQVSRUWDGD SHOD 056 EHP FRPR SDUWH GR DoR
SURGX]LGRSHOD&61
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E


UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

3HUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHPGH
(P
5
VHWHPEURGH
PLOK}HV
5HFHLWD
GR
/tTXLGD
WRWDO
5HFHLWD


7RWDO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5HFHLWD
GR
/tTXLGD
WRWDO





5HFHLWD
GR
/tTXLGD
WRWDO





5HFHLWD GR
OtTXLGD
WRWDO





F
OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD

3HUtRGRGHPHVHV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HQFHUUDGRHPGH
(P
5



VHWHPEURGH
PLOK}HV
/XFUR
GR
/XFUR
GR
/XFUR
GR
/XFUR
GR
/tTXLGR
WRWDO
/tTXLGR
WRWDO
/tTXLGR
WRWDO
/tTXLGR
WRWDO
/XFUR








/tTXLGR
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

Minério de Ferro - Mina Casa de Pedra, Mina do Engenho e Planta de Beneficiamento do Pires

$VPLQDVGH&DVDGH3HGUDH(QJHQKRHVWmRVLWXDGDVQDSRUomRVXGRHVWHGR4XDGULOiWHUR)HUUtIHUR
4) DNPDRVXOGDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWHHP0LQDV*HUDLVHVmRGHWLGDVSHOD&RPSDQKLD
$VPLQDVGH&DVDGH3HGUDH(QJHQKRODYUDPPLQpULRGHIHUURHPFDYDVDFpXDEHUWRHPEDQFRV
FRP DOWXUD DSUR[LPDGD GH  P RSHUDQGR FRP FDPLQK}HV IRUD GH HVWUDGD H
HVFDYDGHLUDVFDUUHJDGHLUDVGHJUDQGHSRUWHFRQWURODGRVSRUXPVLVWHPDGHDORFDomRGLQkPLFDGH
FDPLQK}HV 2 PLQpULR p GHVWLQDGR DR SURFHVVR GH WUDWDPHQWR H R HVWpULO p GHVWLQDGR SDUD RV
GHSyVLWRVORFDOL]DGRVHPiUHDVIRUDGDFDYDILQDO

2 PLQpULR RULXQGR GD ODYUD SRGH VHU GHVWLQDGR SDUD D 3ODQWD &HQWUDO 830V 8QLGDGHV GH
3URFHVVDPHQWR 0yYHLV  RX ,70 ,QVWDODomR GH 7UDWDPHQWR GH 0LQpULR  TXH p D 3ODQWD GH
%HQHILFLDPHQWR GR 3LUHV 1R FDVR GD 3ODQWD &HQWUDO LQLFLDOPHQWH R 520 run of mine  p
GHVFDUUHJDGRHPGXDVXQLGDGHVGHEULWDJHPSULPiULDSDVVDQGRWDPEpPSRUHVWiJLRVGHEULWDJHQV
VHFXQGiULDHWHUFLiULDVHJXLQGRSDUDRVSiWLRVGHKRPRJHQHL]DomRSRUPHLRGHWUDQVSRUWDGRUHVGH
FRUUHLDVHHPSLOKDGHLUDVVHQGRGLVSRVWRHPJUDQGHVSLOKDVYLVDQGRjDGHTXDomRGDTXDOLGDGHGR
PLQpULR3RUPHLRGHUHWRPDGRUDVGHFDoDPEDVpWUDQVIHULGRSDUDDSODQWDGHFODVVLILFDomRRQGHp
FODVVLILFDGRQDVIUDo}HVWtSLFDVGHJUDQXODGRVsinter feed HVXSHUILQRV$IUDomRGHVXSHUILQRVSDVVD
SRU GHVODPDJHQV HP KLGURFLFORQHV H VHJXH SDUD FRQFHQWUDomR SHOR SURFHVVR GH IORWDomR 2
FRQFHQWUDGRGDIORWDomRFRPDOWRWHRUGHIHUURVHJXHSDUDGHVDJXDPHQWRHPHVSHVVDGRUHVHILOWURV
DGLVFRVREWHQGRVHRSURGXWR³pellet feed´2VSURGXWRVJUDQXODGRVsinter feed Hpellet feed VHJXHP
SDUD RV SiWLRV GH HVWRFDJHP YLD FRUUHLDV WUDQVSRUWDGRUDV DWp R 7HUPLQDO )HUURYLiULR GH &DVD GH
3HGUD1RWHUPLQDORVSURGXWRVVmRUHWRPDGRVHWUDQVIHULGRVSDUDFRPSRVLo}HVIHUURYLiULDVFRP
GHVWLQR DR PHUFDGR LQWHUQR H DR 3RUWR GH ,WDJXDt SDUD H[SRUWDomR (P  SDUWH GRV UHMHLWRV
JHUDGRVQRVSURFHVVRVGHGHVODPDJHQVHIORWDomRIRLGLVSRVWDHPEDUUDJHQVGHUHMHLWRVHSDUWHIRL
ILOWUDGDHGLVSRVWDHPSLOKDVGHUHMHLWRILOWUDGR

$V3ODQWDV0yYHLVTXHSURFHVVDPVRPHQWHPLQpULRULFRFRQVLVWHPHPXPSURFHVVRGHEULWDJHPH
SHQHLUDPHQWR D VHFR JHUDQGR JUDQXODGR H sinter feed 2 SURGXWR JHUDGR p WUDQVSRUWDGR SRU
FDPLQK}HV URGRYLiULRV SHOD HVWUDGD (QJHQKR3LUHV DWp R 7HUPLQDO )HUURYLiULR ,WDFRORP\ 7),  QR
&RPSOH[R3LUHVRQGHVmRHPEDUFDGRVHPYDJ}HVFRPGHVWLQRDR3RUWRGH,WDJXDtQR5LRGH-DQHLUR

1R FRPSOH[R 3LUHV WDPEpP GHWLGR SHOD &RPSDQKLD HQFRQWUDPVH DV SODQWDV GH WUDWDPHQWR GR
PLQpULRDV%DUUDJHQVGH5HMHLWRGR3LUHV,QIUDHVWUXWXUDV HVFULWyULRVUHVWDXUDQWHODERUDWyULRHWF 
HR7HUPLQDO)HUURYLiULR 7), 2FRPSOH[RHVWiORFDOL]DGRQD%5NP=RQD5XUDOGR'LVWULWR
GH0LJXHO%XUQLHUSHUWHQFHQWHDR0XQLFtSLRGH2XUR3UHWR0*2520pWUDQVIHULGRSDUDDXVLQD
GH EHQHILFLDPHQWR GH 3LUHV ,QVWDODomR GH 7UDWDPHQWR GH 0LQpULR  ,70  SRU PHLR GH FDPLQK}HV
URGRYLiULRVRQGHSDVVDSRUXPDEULWDJHPSULPiULDVHQGRHPVHJXLGDSHQHLUDGR2PDWHULDOUHWLGR
VHJXHSDUDXPDEULWDJHPVHFXQGiULD$SyVHVWHSURFHVVRRPDWHULDOSDVVDSHODFODVVLILFDomRHP
SHQHLUDVLQFOLQDGDVRQGHVHVHSDUDPGRLVSURGXWRVRJUDQXODGRHRSinter Feed

E
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRHORJtVWLFD

2 PLQpULR RULXQGR GD ODYUD GDV PLQDV&DVD GH 3HGUD DOLPHQWD WUrV XQLGDGHVGH %HQHILFLDPHQWR
VHQGR3ODQWD&HQWUDO830V 8QLGDGHVGH3URFHVVDPHQWR0yYHLV H,70 ,QVWDODomRGH7UDWDPHQWR
GH0LQpULR TXHpD3ODQWDGH%HQHILFLDPHQWRGR3LUHV

$3ODQWD&HQWUDOWHPSURGXomRGHJUDQXODGRVsinter feedHpellet feedVHQGRTXHRVGRLVSULPHLURV
SURGXWRVQDWXUDLVTXHQmRSDVVDPSRUSURFHVVRGHFRQFHQWUDomRVmRWUDQVSRUWDGRVDWpR7HUPLQDO
)HUURYLiULRGH&DVDGH3HGUDSRUWUDQVSRUWDGRUHVGHFRUUHLD2Pellet FeedFKHJDDR7HUPLQDOYLD
PLQHURGXWR TXDQGR p ILOWUDGR SDUD DVVLP VHU FDUUHJDGR 7RGD D SURGXomR GD 3ODQWD &HQWUDO p
FDUUHJDGDQR7HUPLQDO)HUURYLiULRGH&DVDGH3HGUD
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$V3ODQWDV0yYHLV 830 SURGX]HPJUDQXODGRHVtQWHUIHHGTXHVmRWUDQVSRUWDGRVYLDFDPLQK}HV
URGRYLiULRVDWpSiWLRVGHHVWRFDJHPVHQGRSRVWHULRUPHQWHWUDQVSRUWDGRVSDUDR7HUPLQDO)HUURYLiULR
,WDFRORP\ 7), GHIRUPDTXHSRVVDVHUFDUUHJDGR

3DUDD,70 ,QVWDODomRGH7UDWDPHQWRGH0LQpULR RPLQpULRpWUDQVSRUWDGRYLDFDPLQK}HVURGRYLiULRV
DWpDSODQWDGHEHQHILFLDPHQWR3yVSURFHVVRGHFODVVLILFDomRHJHUDomRGHJUDQXODGRHVtQWHUIHHG
D SURGXomR p WUDQVSRUWDGD DWp R 7HUPLQDO )HUURYLiULR ,WDFRORP\ 7),  GH IRUPD TXH SRVVD VHU
FDUUHJDGD

$SURGXomRGRFRPSOH[RFDUUHJDGDHPYDJ}HVQRVGRLV7HUPLQDLV)HUURYLiULRVWHPFRPRGHVWLQR
R3RUWRGH,WDJXDtQR5LRGH-DQHLURRXDVLGHU~UJLFD839 8QLGDGH3UHVLGHQWH9DUJDV 1R3RUWR
GH,WDJXDtRHPEDUTXHSDUDRPHUFDGRH[WHUQRpIHLWRSHOR7(&$57HUPLQDOGH*UDQpLV6yOLGRV
XPGRVTXDWURWHUPLQDLVTXHIRUPDPR3RUWRGH,WDJXDt$839ID]FRQVXPRGRPLQpULRGHIHUUR
FRPRLQVXPRGRVHXSURFHVVRSURGXWLYR

F
FDUDFWHUtVWLFDV GRV PHUFDGRV GH DWXDomR HP HVSHFLDO SDUWLFLSDomR HP FDGD XP GRV
PHUFDGRV

L
SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$ JUDQGH YDULHGDGH GH SURGXWRV GH PLQpULR GH IHUUR SHUPLWH j &RPSDQKLD VXSULU D GHPDQGD GH
GLIHUHQWHVPHUFDGRVHUHJL}HV$VYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURGD&RPSDQKLDHPWRWDOL]DUDP
PLOK}HVGHWRQHODGDVGDVTXDLVPLOK}HVGHWRQHODGDVIRUDPH[SRUWDGDVSULQFLSDOPHQWH
SDUD D ÈVLD $V YHQGDV GH PLQpULR GH IHUUR GD &RPSDQKLD HP  WRWDOL]DUDP  PLOK}HV GH
WRQHODGDVGDVTXDLVPLOK}HVGHWRQHODGDVIRUDPH[SRUWDGDVSULQFLSDOPHQWHSDUDDÈVLD

(VWLPDVH TXH D GHPDQGD WUDQVRFHkQLFD FUHVoD HP  0W HQWUH  H  SULQFLSDOPHQWH
LQIOXHQFLDGDSHORFUHVFLPHQWRGDGHPDQGDGD&KLQDTXHVHPDQWHYHUHVLOLHQWHDRORQJRGRV~OWLPRV
DQRVHDUHWRPDGDGDSURGXomRGHIHUURHPGLYHUVRVRXWURVSDtVHVQRFRQWH[WRGDUHFXSHUDomRGD
&RYLG(VWLPDVHTXHQHVVHSHUtRGRDGHPDQGDGD&KLQDUHSUHVHQWHXPLQFUHPHQWRGH0WQD
GHPDQGDWUDQVRFHkQLFDSHORSURGXWRVHJXLGDGHRXWUDVUHJL}HVFRPXPLQFUHPHQWRWRWDOGH0W

'HPDQGD7UDQVRFHkQLFDSRU0LQpULRGH)HUUR 0W 

)RQWH:RRGPDFNHQ]LHH$QiOLVH,QWHUQD
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'HPDQHLUDVHPHOKDQWHHVWLPDVHXPFUHVFLPHQWRGH0WQDRIHUWDPDUtWLPDGHPLQpULRGHIHUUR
HQWUHHTXHGHYHVHUSULQFLSDOPHQWHLQIOXHQFLDGRSHORFUHVFLPHQWRGDRIHUWDQR%UDVLO
DLQGDHPUHFXSHUDomRDSyVSHUtRGRGHSURORQJDGRGHUHWUDomRH$XVWUiOLDFRPFUHVFLPHQWRDLQGD
PRGHVWRGDSURGXomR$SURGXomRGDËQGLDSRUVXDYH]GHYHWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRQDRIHUWDGR
SURGXWRFRPRSDtVYROWDQGRVXDSURGXomRFDGDYH]PDLVSDUDVHXPHUFDGRLQWHUQR'HVVDIRUPD
HVWLPDVH TXH R VHPHOKDQWH FUHVFLPHQWR GD RIHUWD H GHPDQGD QR SHUtRGR VH WUDGX]DP HP XPD
PDQXWHQomRGRDWXDOHTXLOtEULRGRPHUFDGRQRSUy[LPRDQRLQGLFDQGRSRVVLELOLGDGHGHPDQXWHQomR
GRSDWDPDUDWXDOGHSUHoRVGRPLQpULRGHIHUUR

2IHUWD7UDQVRFHkQLFDGH0LQpULRGH)HUUR 0W 

)RQWH:RRGPDFNHQ]LHH$QiOLVH,QWHUQD


2VSUHoRVGHPLQpULRGHIHUURDSUHVHQWDUDPFUHVFLPHQWRVLJQLILFDWLYRQRV~OWLPRVDQRVDWLQJLQGR
SDWDPDUHVVXSHULRUHVD86SRUWRQHODGDHPSUHoRSUy[LPRGRVQtYHLVREVHUYDGRVHP
HVXEVWDQFLDOPHQWHVXSHULRUDRVGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPDQWHULRUPHQWHDXPD
TXHGDIRUWHQRVSUHoRVQRLQtFLRDQRGH(VVHUiSLGRFUHVFLPHQWRGRVSUHoRVIRLSULQFLSDOPHQWH
H[SOLFDGRSRUXPFKRTXHQDRIHUWDGRSURGXWRDSyVRGHVDVWUHGHQDPLQDGH%UXPDGLQKRGD9DOH
DRILQDOGHMDQHLURGHRTXHUHGX]LXVLJQLILFDWLYDPHQWHDRIHUWDGRSURGXWR$GLFLRQDOPHQWHDR
ORQJR GH  GHVDVWUHV QDWXUDLV LQWHUURPSHUDP WHPSRUDULDPHQWH H[SRUWDo}HV GD $XVWUiOLD
UHGX]LQGRDLQGDPDLVDRIHUWDGRSURGXWR$UHGXomRGDRIHUWDQHVVHSHUtRGRFRLQFLGLXFRPDOWRV
QtYHLVGHSURGXomRGHDoRQD&KLQDOHYDQGRDXPFUHVFLPHQWRVLJQLILFDWLYRGRVSUHoRV

(YROXomRGR 3UHoRGH0LQpULRGH)HUUR )H86WRQ 























)RQWH%ORRPEHUJ
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Visão Geral do Setor no Brasil

&HQiULR0DFURHFRQ{PLFR

2FHQiULRPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLURVRIUHXGLYHUVDVPRGLILFDo}HVDRORQJRGRV~OWLPRVYLQWHDQRV
VHQGRRSHUtRGRHQWUHHFDUDFWHUL]DGRSRUXPDOWRFUHVFLPHQWRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
QRSDtVVREUHWXGRSRUFRQWDGRSHUtRGRGRFLFORHFRQ{PLFRHPTXHRSDtVVHHQFRQWUDYDDOLDGRjV
FRQGLo}HVGDHFRQRPLDJOREDO

(PPHDGRVGHHRSDtVSDVVRXSRUXPDUHFHVVmRHPTXHDJUDQGHPDLRULDGRVVHWRUHV
GDHFRQRPLDIRUDPLPSDFWDGRVSRUXPDIRUWHGHVDFHOHUDomRQDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDV1RDQR
VHJXLQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPHoRXDLQGLFDUVLQDLVGHXPDUHWRPDGDFRPRVSULQFLSDLV
LQGLFDGRUHVUHFXSHUDQGRRVSDWDPDUHVSUpFULVH

&UHVFLPHQWRGR3,%KLVWyULFR

7,5%
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)RQWH,SHD'DWD


,3&$+LVWyULFR±$FXPXODGRÒOWLPRV0HVHV
10,7%

5,9%

6,5%

5,8%
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)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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7D[D6HOLF0HWD$QXDOL]DGD±0pGLD0HQVDO














MXO

DEU

MDQ

RXW

MXO

MDQ

DEU

RXW

MXO

DEU

MDQ

RXW

MXO

DEU

MDQ

RXW

MXO

DEU

MDQ



)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO


$UHFXSHUDomRGRFUHVFLPHQWRGR3,%GRSDtVMXQWRFRPDUHGXomRGDVWD[DVGHMXURVHH[SHFWDWLYD
GHPDQWHUDWD[DGHLQIODomRjQtYHLVUD]RiYHLVIDYRUHFHUDPRDXPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
H D GHVYDORUL]DomR GR UHDO SHUDQWH R GyODU IDYRUHFHQGR D DWLYLGDGH QD TXDO D &RPSDQKLD HVWi
SRVLFLRQDGDFRPUHFHLWDPDMRULWDULDPHQWHGRODUL]DGD

$SHVDU GD JUDGXDO UHWRPDGD TXH VH LQLFLRX HP  D SDQGHPLD GR &RYLG HP  WURX[H
LPSDFWRVPDFURHFRQ{PLFRVQHJDWLYRVTXHDIHWDUDPGLYHUVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDORFDOHJOREDOGH
IRUPD VHYHUD 0HVPR DVVLP R EDL[R QtYHO GDV WD[DV GH MXURV TXH VH HQFRQWUDP QD VXD PtQLPD
KLVWyULFDRDXPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHRFkPELRGHYHPVXVWHQWDURGHVHPSHQKRGR
6HWRUGH0LQHUDomRQRSDtV

6HWRUGH0LQHUDomR%UDVLOHLUR

$V VXEVWkQFLDV PHWiOLFDV WLYHUDP VXD LPSRUWkQFLD UHFRQKHFLGD QD LQG~VWULD EUDVLOHLUD GHVGH RV
WHPSRV GD FRO{QLD FRP DV H[SHGLo}HV GRV EDQGHLUDQWHV HP EXVFD GH PHWDLV SUHFLRVRV TXH
FXOPLQDUDPQDRFXSDomRGHQRYDVURWDVHFRORQL]DomRGHQRYRVORFDLVHPJUDQGHSDUWHGRWHUULWyULR
QDFLRQDO
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26HWRUGH0LQHUDomREUDVLOHLURKRMHHPGLDpPXLWRPDLVFRQVROLGDGRHFRPSOH[RGRTXHHUDQDTXHOD
pSRFDeXPVHWRUTXHWHPFRPRSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVRIDWRGHVHUFHQWUDOL]DGRVREUHWXGRQD
H[WUDomRGHIHUURFREUHRXURDOXPtQLRHQtTXHOQRWHUULWyULRQDFLRQDOHQDVPLQDVGHPLQpULRVTXH
ID]HPSDUWHGHOH$OpPGLVVRRVHWRUpFDUDFWHUL]DGRQR%UDVLOSRUFRQGLo}HVHVSHFtILFDVGHEDODQoR
FRPHUFLDO IDYRUiYHO UHVHUYDV QDWXUDLV GH PLQpULRV GH JUDQGHV PDJQLWXGHV H DOWD JHUDomR GH
HPSUHJRWDQWRGLUHWRVTXDQWRLQGLUHWRV

3ULQFLSDLV5HVHUYDV0LQHUDLV






)RQWH$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR
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3URGXomR0LQHUDO%UDVLOHLUD

29DORUGH3URGXomR0LQHUDO%UDVLOHLUDFRPSRVWRSHODVRPDGHWRGRVRVEHQVPLQHUDLVSURGX]LGRV
QRSDtVTXHWLQKDWHQGrQFLDGHTXHGDGHVGHYHPFUHVFHQGRGHVGHFRPH[SHFWDWLYDGH
FUHVFLPHQWRQRSUy[LPRDQRVHJXQGRHVWLPDWLYDGR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDSDUDRPHVPR
LQGLFDGRU ,VVR GHPRQVWUD TXH PHVPR FRP D UHFHQWH FULVH GR &RYLG QD TXDO PXLWRV VHWRUHV
IRUDP VHYHUDPHQWH DIHWDGRV R UHVXOWDGR SURGXWLYR SDUD RV EHQV PLQHUDLV GR SDtV DLQGD WHP
H[SHFWDWLYDGHDXPHQWRHPUHODomRDRDQRSDVVDGR

9DORUGD3URGXomR0LQHUDO%UDVLOHLUD

)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


6HJXQGR $QXiULR 0LQHUDO %UDVLOHLUR GH  QR DQR GH  D VXEVWkQFLD PHWiOLFD FRP PDLRU
SDUWLFLSDomRQDSURGXomRPLQHUDOQR%UDVLOIRLR)HUURFRPVHJXLGRGRFREUH  HGR
RXUR  
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3DUWLFLSDomRGDV3ULQFLSDLV6XEVWkQFLDV0HWiOLFDVQR9DORUGD3URGXomR0LQHUDOHP


)HUUR


&REUH


2XUR

$OXPtQLR

1tTXHO

2XWURV


)RQWH$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR


$SDUWLFLSDomRGRVHWRUGHH[WUDomRGHPLQpULRVQR3,%EUDVLOHLURWDPEpPpXPIDWRUGHGHVWDTXH
WHQGR PRYLPHQWDGRVR]LQKR HP  HP WRUQR GH 5 ELOK}HV R HTXLYDOHQWH j GR 3,%
QDFLRQDOQDTXHOHDQR

3DUWLFLSDomRQR3,%








3,%%UDVLO 5ELOK}HV 





3,%,QG([WUDWLYD0LQHUDOï  





3,%0HWDOXUJLD  





3,%7UDQVI1mR0HWiOLFRV  









3,%6HWRU0LQHUDOï  
)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO
1RWDV1mRFRQVLGHUD3HWUyOHRH*iV
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%DODQoD&RPHUFLDO

2 6HWRU HP TXH D &RPSDQKLD HVWi LQVHULGD VH GHVWDFD GHQWUR RV GHPDLV VHWRUHV QR %UDVLO SRU
FRQWULEXLU GHFLVLYDPHQWH SDUD JHUDU VXSHUiYLW QD EDODQoD FRPHUFLDO EUDVLOHLUD UHSUHVHQWDQGR HP
GDVH[SRUWDo}HVWRWDLVGR%UDVLOHGRVDOGRGDEDODQoDFRPHUFLDO$OpPGLVVR
DWLYLGDGH GH ([WUDomR 0LQHUDO UHSUHVHQWD SDUWH FRQVLGHUiYHO GD SDUWLFLSDomR GDV H[SRUWDo}HV
EUDVLOHLUDV(QWUHMDQHLURHPDUoRGHSRUH[HPSORDSDUWLFLSDomRGDVH[SRUWDo}HVGRVHWRU
PLQHUDOQRWRWDOGDVH[SRUWDo}HVEUDVLOHLUDVIRLGHVHJXQGR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDV

6DOGRGD%DODQoD&RPHUFLDO%UDVLOHLUD(US$ bi)



)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


$VH[SRUWDo}HVSURYHQLHQWHVGRPLQpULRGHIHUURUHSUHVHQWDPJUDQGHSDUWHGDVH[SRUWDo}HVWRWDLV
GRVHWRU  TXHVRPDUDP86ELHP$OpPGLVVRKiXPDFODUDWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWR
QDVH[SRUWDo}HVGHPLQpULRVQRV~OWLPRVDQRV

([SRUWDomRQR6HWRU0LQHUDO(US$ bi)
































 






6HWRU0LQHUDO


0LQHUDomR







0LQpULRGH)HUUR



)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO
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1DSDXWDGDVLPSRUWDo}HVRYDORULPSRUWDGRSHORVHWRUPLQHUDOLQWHLURSDUDRDQRGHIRLGH
86ELRQGHDSHQDVpUHIHUHQWHjPLQHUDomRIDWRTXHDFDUUHWDXPVDOGRSRVLWLYRGD
EDODQoDFRPHUFLDO

(QWUH RV PDLRUHV LPSRUWDGRV GR SURGXWR EUDVLOHLUR D &KLQD p R PHUFDGR FRQVXPLGRU TXH PDLV
LPSRUWRX HP  VHJXQGR $QXiULR 0LQHUDO %UDVLOHLUR GH  WRWDOL]DQGR 86  ELOK}HV H
VHJXLGDSHORV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDTXHLPSRUWRXRHTXLYDOHQWHD86ELOK}HVHP
'DVH[SRUWDo}HVWRWDLVGHHVWLPDVHVHMDPUHIHUHQWHVDR)HUURVHJXLGRSRU$OXPtQLR
 &REUH  H2XUR  

,PSRUWDomRQR6HWRU0LQHUDO(US$ bi)




)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


*HUDomRGH(PSUHJRV

$JHUDomRGHHPSUHJRVGLUHWRVHLQGLUHWRVpFRQVHTXrQFLDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGDPLQHUDomR
VREUHWXGRSHODPDJQLWXGHGDVUHVHUYDVHGRVHVIRUoRVGHH[WUDomRUHDOL]DGRV3RULVVRDQXDOPHQWH
PLOKDUHVGHSHVVRDVVmRHPSUHJDGDVFRQWULEXLQGRSDUDRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDORFDO$SHQDV
HPSRUH[HPSORDPLQHUDomRPDQWHYHVREYtQFXORHPSUHJDWtFLRHPWRUQRGHPLOK}HVGH
SHVVRDVQRSDtVHDH[SHFWDWLYDpGHTXHDLQGDPDLVHPSUHJRVWHQKDPVLGRFULDGRVTXDQGRROKDGD
DyWLFDGDJHUDomRLQGLUHWDGHHPSUHJRV
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(PSUHJRV'LUHWRVGR6HWRU0LQHUDO(Empregos 10³)



)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


$OpPGLVVRKiUHODomRGLUHWDHQWUHRQ~PHURGHHPSUHJRVJHUDGRVQDLQG~VWULDH[WUDWLYDPLQHUDOH
D LQG~VWULD GH WUDQVIRUPDomR PLQHUDO HVWLPDVH TXH R IDWRU PXOWLSOLFDGRU HQWUH D JHUDomR GH
HPSUHJRV SDUD HODV p GH  RX VHMD D FDGD WUDEDOKDGRU HPSUHJDGR QD LQG~VWULD GH H[WUDomR
PLQHUDOWUDEDOKDGRUHVVmRHPSUHJDGRVGLUHWDPHQWHQDLQG~VWULDGHWUDQVIRUPDomRPLQHUDO

0LQpULRGH)HUUR

2SULQFLSDOSURGXWRH[WUDtGRHYHQGLGRSHOD&RPSDQKLDpR0LQpULRGH)HUURFRQVWLWXtGRSRUSHGUDV
HPLQHUDLVGRVTXDLVIHUURPHWiOLFRSRGHVHUH[WUDtGR(VWHIHUURQRUPDOPHQWHSUHVHQWHVREDIRUPD
GH y[LGRV p SRVWHULRUPHQWH H[WUDtGR GHVWDV URFKDV H WUDQVIRUPDGR HP SHORWDV TXH HQWmR VmR
XWLOL]DGDVSDUDIDEULFDomRGHGLYHUVRVWLSRVGHDoRTXHHQFRQWUDPDSOLFDo}HVHPWRGDVDVLQG~VWULDV
HVHWRUHVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVVHQGRGHVXPDLPSRUWkQFLDSDUDDHFRQRPLDJOREDO

1HVVH kPELWR SURGXWLYR D &RPSDQKLD HQFRQWUDVH PXLWR EHP SRVLFLRQDGD QR WHUULWyULR EUDVLOHLUR
YLVWRTXHRPLQpULRGHIHUURpRPLQpULRFRPPDLRUYDORUGHSURGXomRQRWHUULWyULRQDFLRQDOHRFXSDQGR
DOLGHUDQoDHQWUHRVPLQpULRVPHWiOLFRVFRPEDVWDQWHGLIHUHQoDSDUDR&REUHTXHHPGHWLQKD
DVHJXQGDSRVLomRVHJXQGR$QXiULR0LQHUDO%UDVLOHLURGH

3DUWLFLSDomRGD3URGXomR%UDVLOHLUDGH0LQpULRGH)HUURQR0XQGR

2 %UDVLO HVWi EHP SRVLFLRQDGR SDUD DEDVWHFHU JUDQGH SDUWH GD GHPDQGD GH PLQpULR GH IHUUR QR
PXQGR(PRSDtVDWLQJLXDPDUFDGHGHSDUWLFLSDomRPXQGLDOGHSURGXomRGRPLQpULR
GHIHUURRSULQFLSDOSURGXWRGD&RPSDQKLDFRPXPDSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVTXH
HVWiHPWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWR

$GLFLRQDOPHQWH DV UHVHUYDV WRWDLV GH )HUUR GR SDtV UHSUHVHQWDP XP YROXPH GH  ELOK}HV GH
WRQHODGDVVHQGRHVVHYDORUHPWRUQRGHGDUHVHUYDPXQGLDOGHVWHPLQpULR(VVDSURSRUomR
HQWUH DV UHVHUYDV GR %UDVLO H GR 0XQGR HYLGHQFLD DUHOHYkQFLD GR SDtV SDUD RVHWRU GH ([WUDomR
0LQHUDOGH)HUUREHPFRPRVHXSDSHOGHSRWrQFLDJOREDOQRTXHWDQJHDPLQHUDomRGHVVHUHFXUVR
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3URGXomR1DFLRQDOH0XQGLDOGH0LQpULRGH)HUUR




)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


3ULQFLSDLV5HVHUYDV0LQHUDLVQR%UDVLO


6XEVWkQFLD

5HVHUYD W 

3DUWLFLSDomR0XQGLDO  

$OXPtQLR %DX[LWD ï





%DULWDð





&DUYmR0LQHUDOï





&KXPERð





&REDOWRð





&REUHð





&URPRð





(VWDQKRð





)HUURï





)RVIDWR





*UDILWD1DWXUDOï





/tWLRð





0DJQHVLWDï





0DQJDQrV





0HWDLV*U3ODWLQDñ

QG

QG

1LyELRð





1tTXHOð





2XURð





3RWiVVLR
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3UDWDð





7DOFRH3LURILOLWDï



QG

7kQWDORð





7HUUDV5DUDVð





7LWkQLR





7XQJVWrQLRð





9DQiGLRð





9HUPLFXOLWDï





=LQFRð





=LUF{QLRï





1RWDV5HVHUYD/DYUiYHOGHPLQpULR5HVHUYD/DYUiYHOHPPHWDOFRQWLGR5HVHUYD/DYUiYHOHPPHWDO
FRQWLGRGH3W3G SODWLQDSDOiGLR 5HVHUYD/DYUiYHOHPHTXLYDOHQWH32 SHQWy[LGRGHGLIyVIRUR RX.2
PRQy[LGRGHGLSRWiVVLR 5HVHUYD/DYUiYHOGHLOPHQLWDUXWLORHPPHWDOFRQWLGR5HVHUYD0HGLGDHP
PHWDOFRQWLGRQGGDGRQmRGLVSRQtYHO

)RQWH0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDGR%UDVLO


$OWD4XDOLGDGHGR0LQpULRGH)HUUR%UDVLOHLURH&RQGLo}HV)DYRUiYHLVGH0HUFDGR

2 PLQpULR GH IHUUR EUDVLOHLUR p FRQVLGHUDGR GH DOWD TXDOLGDGH DOpP GH FRQWHU EDL[R QtYHO GH
FRQWDPLQDQWHV HP VXD FRPSRVLomR 3RU HVVDV FDUDFWHUtVWLFDV R PLQpULR GH IHUUR H[SRUWDGR WHP
JDQKDGR HVSDoR QRV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDLV VREUHWXGR QD &KLQD RQGH UHFHQWHV PXGDQoDV QD
UHJXODomR IL]HUDP FRP TXH SURGXWRUHV GH DoR VH GLUHFLRQDVVHP SDUD PLQpULRV GH IHUUR GH PDLRU
TXDOLGDGH

$OpP GLVVR FRQIRUPH D PRHGD ORFDO VH GHSUHFLD RV SUHoRV GR PLQpULR GH IHUUR ILFDP PDLV
FRPSHWLWLYRVHFRQVHJXHPPDLRUSHQHWUDomRQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO(VVHIDWRSRGHVHUDWULEXtGR
DRDXPHQWRGRSRGHUGHFRPSUDGRVSDUWLFLSDQWHVLQWHUQDFLRQDLVGHSURGXWRVEUDVLOHLURVHWDPEpP
SHORIDWRGHTXHDPDLRUSDUWHGRVFXVWRVGHSURGXomRVmRGHQRPLQDGRVHPUHDLVDRSDVVRTXHD
UHFHLWDpGHQRPLQDGDHPGyODUIDWRTXHOHYDDRDXPHQWRGDPDUJHPGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD
2PRYLPHQWRGHGHSUHFLDomRGRFkPELRQDFLRQDOpDOJRTXHYHPVHQGRREVHUYDGRDRORQJRGRV
~OWLPRVPHVHVHTXHWHQGHDVHPDQWHUFRPPHGLGDVGHUHGXomRGD6HOLFPHWDQRSDtV

3RUILPDHVWDELOL]DomRGDVWD[DVGHMXURVHPVXDPtQLPDKLVWyULFDWDPEpPFRQWULEXLSDUDTXHR
PLQpULR GH IHUUR EUDVLOHLUR JDQKH FRPSHWLWLYLGDGH GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO FRP R FODUR
IDYRUHFLPHQWR DRV LQYHVWLPHQWRV GH ORQJR SUD]R TXH SRGHP FRQWULEXLU SDUD XP DXPHQWR GH
SURGXWLYLGDGHH[SDQVmRGHPDUJHQVGRVHWRU

'HPDQGDH5HODomRFRPDSURGXomRGH$oR

2 PLQpULR GH IHUUR H[WUDtGR SRGH VHU XWLOL]DGR SDUD IDEULFDU GLYHUVRV WLSRV GH DoR IDWRU TXH
FRUUHODFLRQDIRUWHPHQWHDSURGXomRFRQVXPRGHDoRFRPRFRQVXPRGHVWHUHFXUVR

1R%UDVLORFRQVXPRDSDUHQWHGHSURGXWRVVLGHU~UJLFRVLVWRpDTXDQWLGDGHGHSURGXWRVSURGX]LGD
VXEWUDtGDGDTXDQWLGDGHH[SRUWDGDHDFUHVFLGDGDTXDQWLGDGHGHSURGXWRVLPSRUWDGRVWHPXPDIRUWH
FRUUHODomRFRPDVLWXDomRHFRQ{PLFDDWXDODQGDQGRSUDWLFDPHQWHODGRDODGRFRPDHFRQRPLDGR
SDtV
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(YROXomRGR3,%H&RQVXPR$SDUHQWHGH3URGXWRV6LGHU~UJLFRV±ËQGLFH 


)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH0LQHUDomR


&RUUHODomR(QWUH3,%H&RQVXPR$SDUHQWHGH3URGXWRV6LGHU~UJLFRV±ËQGLFH 


)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH0LQHUDomR


6HJXQGRRUHODWyULR)RFXVTXHUHVXPHDVH[SHFWDWLYDVGHPHUFDGRHpGLYXOJDGRSHOR%DQFR&HQWUDO
GR%UDVLODSHUVSHFWLYDIXWXUDSDUDR3URGXWR,QWHUQR%UXWREUDVLOHLURpGHFUHVFLPHQWRDRORQJRGRV
SUy[LPRVDQRV(VVHFUHVFLPHQWRHVSHUDGRQR3,%DSRQWDSDUDXPSRVVtYHODXPHQWRQRFRQVXPR
DSDUHQWHGHQWURGRVHWRUVLGHU~UJLFREUDVLOHLURRTXHSRUVXDYH]GHPRQVWUDXPSURYiYHOFHQiULR
SRVLWLYRSDUDDDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRGRPpVWLFR
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3,%(VSHUDGRGRV3Uy[LPRV$QRV5HODWyULR)RFXVGHGHDJRVWRGH(%)

















)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO


&RPSHWLomR

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHSRVVXLFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGRGHYHQGDGHPLQpULRGHIHUURVHQGR
TXHVHXVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHVVmR L 9DOH LL 5LR7LQWR LLL %+3 LY )0* Y $QJOR$PHULFDQ
H YL +DQFRFN3URVSHFWLQJ

G
HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

0HUFDGR,QWHUQR

1RPHUFDGRLQWHUQRQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVSHUtRGRVH[SUHVVLYRVGHVD]RQDOLGDGH

0HUFDGR([WHUQR

2VSUHoRVGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRWUDQVRFHkQLFRVmRLPSDFWDGRVSRUIDWRUHVUHODFLRQDGRVj
RIHUWDHGHPDQGD'RODGRGDGHPDQGDWHPSHUDWXUDVH[WUHPDVQRDXJHGRLQYHUQRRXGRYHUmRQD
&KLQD SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH DV DWLYLGDGHV GH FRQVWUXomR RX R DQGDPHQWR GDV REUDV GH
LQIUDHVWUXWXUD FRP LPSDFWR VREUH D GHPDQGD GH DoR UHGX]LQGR DV FRPSUDV GR PLQpULR SHODV
VLGHU~UJLFDV3RURXWURODGRIHULDGRVSURORQJDGRVFRPRR$QR1RYR&KLQrVSRGHPGHVHQFDGHDU
SURFHVVRVGHUHHVWRFDJHPSHODVVLGHU~UJLFDVFRPLPSDFWRSRVLWLYRVREUHRVSUHoRVGRPLQpULRGH
IHUUR

'RODGRGDRIHUWDRLQYHUQRULJRURVRQD&KLQDFRQFHQWUDGRHQWUHRVPHVHVGHGH]HPEURHIHYHUHLUR
DIHWDDSURGXomRGRPpVWLFDGHPLQpULRGHIHUURFRPLPSDFWRSRVLWLYRVREUHRVSUrPLRVDSOLFDGRVD
VHXVVXEVWLWXWRVGLUHWRVRXLQGLUHWRV-iRVYHU}HVQR%UDVLOHQD$XVWUiOLDVmRSHUtRGRVFRPPDLRU
LQFLGrQFLDGHFKXYDRTXHLPSDFWDQHJDWLYDPHQWHDVDWLYLGDGHVGHH[WUDomRHWUDQVSRUWHGRPLQpULR
UHVXOWDQGR QRUPDOPHQWH QXPD TXHGD GRV YROXPHV H[SRUWDGRV $ TXHGD VD]RQDO GD RIHUWD SRGH
UHVXOWDUHPXPDSUHVVmRSRVLWLYDVREUHRVSUHoRVGRPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRWUDQVRFHkQLFR2V
YROXPHV GH SURGXomR H FRQVHTXHQWHPHQWH GH YHQGDV GR PLQpULR GH IHUUR FRQFUHWL]DGDV SHOD
&RPSDQKLDSRGHPVHUHGX]LUHPSHUtRGRVFRPPDLRULQWHQVLGDGHGHFKXYDV

H
SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
GHVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHV

$V UHODo}HV GD &RPSDQKLD FRP IRUQHFHGRUHV GH PDWpULDVSULPDVLQVXPRV XWLOL]DGRV HP VHX
SURFHVVRGHSURGXomRVmRVXVWHQWDGDVSRUPHLRGHFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRRXDFRUGRVFRPHUFLDLV
FHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVIRUQHFHGRUHV$&RPSDQKLDEXVFDPDQWHUXPUHODFLRQDPHQWR
GHORQJRSUD]RFRPIRUQHFHGRUHVGHPDWHULDLVHVHUYLoRVTXHDWXDPHPVHXSURFHVVRGHSURGXomR

670
PÁGINA: 146 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

$EDL[RHQFRQWUDPVHLQGLFDGRVRVSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHVGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRVQHFHVViULRV
SDUDRSURFHVVRGHSURGXomRGD&RPSDQKLD

3URGXWR
)RUQHFHGRUHV
&RPEXVWtYHO
,SLUDQJD
7UDQVSRUWH1DFLRQDOH0RYLPHQWDomR
056H 7UD[WHUUD
$IUHWDPHQWRGH0LQpULR
7UDILJXUD 2OGHQGRUI &DUJLOO %7* 3DFWXDO
.RFK 6XSSO\ %XQJH 6DIEXON 2SWLPD H &
7UDQVSRUW0DULQH%9
0DQXWHQomR
&%6,
3HoDVVREUHVVDOHQWHV
6RWUHT .RPDWVX 0DVRQ 0LQDV 0DTXLQDV
,QRYD0HWVR0DWHFH:/0

LL 
HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

$ RSHUDomR GH PLQHUDomR H[LJH TXH D &RPSDQKLD UHDOL]H D DTXLVLomR GH HTXLSDPHQWRV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVLQFOXLQGRSHoDVVREUHVVDOHQWHVQHJRFLDGDVSHORVdealersDVTXDLV
VHFDUDFWHUL]DPFRPRXPDJDUDQWLDHRXDOWHUQDWLYDDLWHQVTXHQmRSRVVXHPSURGXWRVDOWHUQDWLYRV
QR PHUFDGR (QWUH RV SULQFLSDLV IRUQHFHGRUHV GH HTXLSDPHQWRV  VLVWHPDV SDUD D &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVH L 6RWUHT Dealer Caterpillar  LL .RPDWVX LLL 0LQDV 0iTXLQDV H 0DVRQ Dealer
Mercedes Benz  LY 0HWVR Y 6FDQLD YL ,QRYD 0iTXLQDV Dealer John Deere  YLL 0$7(&
(QJHQKDULD YLLL +H[DJRQ0LQLQJLQF L[ 0RGHXODU0LQLQJH [ 6$3

$GLFLRQDOPHQWHRSURFHVVRSURGXWLYRGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHFRQWUDWRVGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULR
GDPRGDOLGDGHtake or payFHOHEUDGRVFRPD056/RJtVWLFD6$DTXDOSRVVXLDFRQFHVVmRGD
PDOKDIHUURYLiULDTXHFRQHFWDDPLQDGH&DVDGH3HGUDHD3ODQWDGH%HQHILFLDPHQWRGH3LUHVDR
3RUWRGH,WDJXDt1HVWHVHQWLGRRSURFHVVRGHSURGXomRGD&RPSDQKLDQmRVXSRUWDDVXEVWLWXLomR
GHWDOUHODomRFRPHUFLDOVHQGRDOWDPHQWHGHSHQGHQWHGHVWDUHODomRSDUDDFRPHUFLDOL]DomRGHVHXV
SURGXWRV

6LWXDo}HV TXH H[LMDP D GHSHQGrQFLD GD &RPSDQKLD SHUDQWH XP ~QLFR IRUQHFHGRU VmR WUDWDGDV
PHGLDQWHDQHJRFLDomRGHDFRUGRVFRPHUFLDLVGHIRUQHFLPHQWRGRVSURGXWRVHRXVHUYLoRVH[LJLGRV
SHOD &RPSDQKLD 1HVWDV KLSyWHVHV H[LVWH D &RPSDQKLD PDQWpP XP WUDEDOKR FRQWtQXR SDUD L R
GHVHQYROYLPHQWRGHDOWHUQDWLYDVSDUDWDLVSURGXWRVH LL DEXVFDSRUQRYRVIRUQHFHGRUHV

LLL 
SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

2FXVWRGHSURGXomRPpGLRGDPLQDGH&DVDGH3HGUDWHPHPVXDFRPSRVLomRPDWpULDVSULPDV
LQVXPRV SURGXWRV H VHUYLoRV TXH UHSUHVHQWDUDP DSUR[LPDGDPHQWH  QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GHFRPPDLRUUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHFRPEXVWtYHLVHOXEULILFDQWHV

LY 
HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPSUHoRV

&RQVLGHUDQGRRVLWHQVTXHFRPS}HPRVFXVWRVGHSURGXomRGD&RPSDQKLDKiYRODWLOLGDGHGHLWHQV
TXHHVWmRDVVRFLDGRVDGLQkPLFDVGHRIHUWDHGHPDQGDGHFDGDPHUFDGRFRPRFRPEXVWtYHLVHQWUH
RXWURV 2V FXVWRV GH SURGXomR GD &RPSDQKLD HVWmR UHODFLRQDGRV SULQFLSDOPHQWH DRV SUHoRV GR
DieselHGHPDLVFRPEXVWtYHLVTXHVHJXHPFRUUHODomRFRPRVSUHoRVLQWHUQDFLRQDLVGHSHWUyOHRH
YRODWLOLGDGHFDPELDORVTXDLVUHSUHVHQWDUDPFHUFDGHHGRFXVWRWRWDOGHSURGXomRQR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR  H DFXPXODGR QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO

D
0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1R SHUtRGR GH GR]H PHVHV ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  RV GRLV PDLRUHV FOLHQWHV
FRUUHVSRQGHUDP D UHFHLWDV OtTXLGDV GH 86  PLOK}HV H 86  PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH H
WRGRVRVGHPDLVFOLHQWHVVHDQDOLVDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHUDPUHVSRQViYHLVSRUYROXPHVLQIHULRUHV
DGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  RV WUrV PDLRUHV FOLHQWHV
FRUUHVSRQGHUDP D UHFHLWDV OtTXLGDV GH 86 PLOK}HV 86 PLOK}HV H 86 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWHHWRGRVRVGHPDLVFOLHQWHVVHDQDOLVDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHUDPUHVSRQViYHLVSRU
PRQWDQWHVLQIHULRUHVDGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

E
6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

$&RPSDQKLDDWXDQRVHWRUGHPLQHUDomRVHQGRHVWHRVHJPHQWRDIHWDGRSRUUHFHLWDVSURYHQLHQWHV
GRVFOLHQWHVLQGLFDGRVQRLWHPDDFLPD
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV

a.
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

,
$WLYLGDGH0LQHUiULD
'H DFRUGR FRP RV DUWV  ;, H   GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO D SHVTXLVD H H[SORUDomR GH
UHFXUVRVPLQHUDLVVRPHQWHSRGHUiVHUHIHWXDGDPHGLDQWHRXWRUJDGHDXWRUL]DomRRXFRQFHVVmRSHOD
8QLmRDEUDVLOHLURVRXVRFLHGDGHVFRQVWLWXtGDVVREDVOHLVEUDVLOHLUDVVHQGRFRPSHWrQFLDVFRPXP
GD8QLmR(VWDGRVH0XQLFtSLRVRUHJLVWURDFRPSDQKDPHQWRHILVFDOL]DomRGHWDLVDXWRUL]Do}HVH
FRQFHVV}HVHPVHXVWHUULWyULRV

$WXDOPHQWHDDWLYLGDGHGHPLQHUDomRpUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR/HLQGHGHIHYHUHLUR
GH  &yGLJR GH 0LQHUDomR  H SHOR 'HFUHWR Q  GH  GH MXQKR GH  LQFOXLQGR
GLVSRVLo}HV VREUH L RV GLUHLWRV VREUH DV PDVVDV LQGLYLGXDOL]DGDV GH VXEVWkQFLDV PLQHUDLV RX
IyVVHLVHQFRQWUDGDVQDVXSHUItFLHRXQRLQWHULRUGDWHUUDIRUPDQGRRVUHFXUVRVPLQHUDLVGRSDtV LL 
RUHJLPHGHVHXDSURYHLWDPHQWRH LLL DILVFDOL]DomRSHOD8QLmRGDSHVTXLVDGDODYUDHGHRXWURV
DVSHFWRVGDLQG~VWULDPLQHUDO

'LDQWHGHVVHTXDGUROHJLVODWLYRDH[HFXomRGDUHJXODomRHGDILVFDOL]DomRGDDWLYLGDGHPLQHUiULD
QR %UDVLO LQFOXVLYH TXDQWR j RXWRUJD GH DXWRUL]DomR GH SHVTXLVD H FRQFHVVmR GH ODYUD p GH
UHVSRQVDELOLGDGHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR $10 FULDGDSHOD/HLQGHGH
GH]HPEURGHHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHMXQKRGH 'HFUHWR 
HP VXEVWLWXLomR DR 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3URGXomR 0LQHUDO '130  VHQGR VXFHVVRUD GH
WRGDVDVREULJDo}HVGLUHLWRVHUHFHLWDVGR'130EHPFRPRKHUGHLUDGHWRGRRVHXDFHUYRWpFQLFR
GRFXPHQWDOHSDWULPRQLDOQRVWHUPRVGRDUWGDUHIHULGDOHL

$SDUWHGHWHUUHJXODPHQWDGRDFULDomRGD$10R'HFUHWRWDPEpPHVWDEHOHFHXDDGRomRGH
SDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHFODVVLILFDomRGHUHFXUVRVHUHVHUYDVPLQHUDLVSDUDILQVGHUHODWyULRVGH
H[SORUDomRHHVWDEHOHFLPHQWRGHSURFHGLPHQWRVSDUDiUHDVOLEHUDGDVGHFRQFHVV}HVDQWHULRUHV

8PDGDVQRUPDVUHJXODWyULDVGHPDLRUUHOHYkQFLDHPLWLGDSHODDJrQFLDUHJXODGRUDpD3RUWDULDQ
GHGHPDLRGH 3RUWDULD TXHFRQVROLGDWRGDVDVQRUPDVUHJXODWyULDVDQWHULRUHV
VREUHDVUHJUDVDSOLFiYHLVjVDWLYLGDGHVPLQHUiULDVHDRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRHQWUHRXWUDV

Concessões de Lavra

$VDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRGHVHQYROYLGDVQDVPLQDVGH(QJHQKRH&DVDGH3HGUD HVWDHPSDUWH
±YLGHRLWHPDEDL[RManifesto de Mina EDVHLDPVHQRUHJLPHGHFRQFHVVmRGHODYUDTXHFRQIHUH
DRVHXWLWXODURGLUHLWRGHUHDOL]DURSHUDo}HVFRRUGHQDGDVREMHWLYDQGRRDSURYHLWDPHQWRLQGXVWULDOGD
MD]LGDGHVGHDH[WUDomRGDVVXEVWkQFLDVPLQHUDLVDWpREHQHILFLDPHQWRGDVPHVPDV

$WXDOPHQWHRUHJLPHGHDXWRUL]DomRGHSHVTXLVDLQLFLDVHFRPRSURWRFRORSHORLQWHUHVVDGRMXQWRj
$10 GH UHTXHULPHQWR GH DXWRUL]DomR GH SHVTXLVD SDUD YHULILFDomR GD YLDELOLGDGH WpFQLFD H
HFRQ{PLFDGRDWLYRPLQHUDO8PDYH]GHIHULGRWDOUHTXHULPHQWRREWpPVHDDXWRUL]DomRGHSHVTXLVD
IRUPDOL]DGDSRUPHLRGH$OYDUiSHORSHUtRGRGHXPDWUrVDQRVDFULWpULRGD$10SDUDUHDOL]DomR
GH WUDEDOKRV GH SURVSHFomR GHQWUR GD iUHD UHTXHULGD VHQGR TXH QHVWD IDVH R WLWXODU QmR SRVVXL
GLUHLWRGHODYUDTXHGHSHQGHUiGHUHTXHULPHQWRSUySULRSUHFHGLGRGRVUHVXOWDGRVGRVWUDEDOKRVGH
SHVTXLVDTXHFRQFOXDPSHODH[LVWrQFLDGHMD]LGD

$SURUURJDomRGDDXWRUL]DomRGHSHVTXLVDSRGHUiVHUUHTXHULGDSHORVHXWLWXODUHPDWpVHVVHQWD
GLDVGRSUD]RGHYLJrQFLDDRDOYDUiGHSHVTXLVDPHGLDQWHUHTXHULPHQWRLQVWUXtGRFRPUHODWyULRGRV
WUDEDOKRV HIHWXDGRV H MXVWLILFDWLYD GR SURVVHJXLPHQWR GD SHVTXLVD 1RYD SURUURJDomR SRGHUi VHU
DGPLWLGDH[FOXVLYDPHQWHQDVKLSyWHVHVGHLPSHGLPHQWRGHDFHVVRjiUHDGHSHVTXLVDRXGHIDOWDGH
DVVHQWLPHQWR RX GH OLFHQoD GR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH GHVGH TXH R WLWXODU DSUHVHQWH
GRFXPHQWRVH[LJLGRVQR'HFUHWR$WpTXHKDMDGHFLVmRGRUHTXHULPHQWRGHSURUURJDomRGR
SUD]RDSUHVHQWDGRWHPSHVWLYDPHQWHDDXWRUL]DomRGHSHVTXLVDSHUPDQHFHUiYiOLGD
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$SyVDSHVTXLVDpHODERUDGRXPUHODWyULRILQDOGHSHVTXLVDTXHSRGHVHUSRVLWLYRRXQHJDWLYRH
TXHGHYHUiVHUVXEPHWLGRjDQiOLVHHDSURYDomRGD$10&DVRRUHODWyULRSRVLWLYRVHMDDSURYDGR
LQLFLDVHDIDVHSDUDUHTXHULPHQWRGDFRQFHVVmRGHODYUDGLULJLGRDR0LQLVWURGH(VWDGRGH0LQDVH
(QHUJLD RX j $10 2 UHTXHULPHQWR GH ODYUD p HQWmR IHLWR PHGLDQWH FRPSURYDomR GH YLDELOLGDGH
WpFQLFRHFRQ{PLFDGHODYUDGDUHVSHFWLYDMD]LGDSDVVDQGRRSDUWLFXODUDGHWHURHIHWLYRGLUHLWRGH
H[SORUDomRGDMD]LGDDSyVDDSURYDomRSHOD$10HDSUHVHQWDomRGHOLFHQoDDPELHQWDOH[LJLGDSHOD
OHJLVODomR HPHGLDQWH SXEOLFDomR GD3RUWDULD GH/DYUD SRU DWRGR 0LQLVWURGH (VWDGR GH0LQDV H
(QHUJLD

3RGHPUHTXHUHUDFRQFHVVmRGHODYUDHPSUHViULRVLQGLYLGXDLVVRFLHGDGHVHPSUHViULDVFRQVWLWXtGDV
VREDVOHLVEUDVLOHLUDVHFRPVHGHHDGPLQLVWUDomRQR%UDVLORXFRRSHUDWLYDVH[FHWRHPFDVRGH
DWXDomRHP)DL[DGH)URQWHLUD IDL[DLQWHUQDGHNPGHODUJXUDSDUDOHODjOLQKDGLYLVyULDWHUUHVWUH
GRWHUULWyULRQDFLRQDO jVTXDLVQmRVHDSOLFDPDVFRQFHVV}HVGHODYUDGD&RPSDQKLD

(PFDUiWHUH[FHSFLRQDOD$10SRGHFRQFHGHUXPD*XLDGH8WLOL]DomRFRPRILPGHDXWRUL]DUD
H[WUDomRGHVXEVWkQFLDVPLQHUDLVQDiUHDWLWXODGDDQWHVGDRXWRUJDGDSRUWDULDGHODYUDVHQGRTXH
DFRQFHVVmRGD*XLDGH8WLOL]DomRGHSHQGHUiGDSURWRFROL]DomRGHUHTXHULPHQWRHVSHFtILFRSHOR
SDUWLFXODUHGRFXPSULPHQWRGHFULWpULRVWpFQLFRVDPELHQWDLVHPHUFDGROyJLFRV

Manifesto de Mina

$GLFLRQDOPHQWHDRUHJLPHGHFRQFHVVmRGHODYUDDVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRQDPLQDGH&DVDGH
3HGUDVHEDVHLDPHPXPUHJLPHH[FHSFLRQDOFKDPDGRGH0DQLIHVWRGH0LQDTXHFRQIHUHDRVHX
WLWXODURGLUHLWRjSURSULHGDGHGRVUHFXUVRVPLQHUDLVH[LVWHQWHVQRLPyYHOVHMDQRVRORRXQRVXEVROR

4XDQGRGDYLJrQFLDGD&RQVWLWXLomR5HSXEOLFDQDGHDSURSULHGDGHGRVXEVRORHUDUHJLGDSHOR
VLVWHPDGHDFHVVmRRXVHMDRSURSULHWiULRGRVRORHUDWDPEpPSURSULHWiULRGRVXEVROR$SDUWLUGD
&RQVWLWXLomRGHDSURSULHGDGHGRVRORIRLVHSDUDGDGDGRVXEVRORSDVVDQGRDSURSULHGDGH
GHVWHDRUHJLPHGHres nullius FRLVDGHQLQJXpP DWpD&RQVWLWXLomRGHTXDQGRIRLGHILQLGR
TXHRVUHFXUVRVPLQHUDLVLQFOXVLYHGRVXEVRORSHUWHQFHPj8QLmR

$ILPGHSUHVHUYDURGLUHLWRDGTXLULGRGRVSURSULHWiULRVTXHjpSRFDGDSURPXOJDomRGD&RQVWLWXLomR
GHMiH[SORUDYDPPLQDVHMD]LGDVIRLFULDGDDILJXUDGR 0DQLIHVWRGH0LQDTXHJDUDQWLXR
GLUHLWR UHDO GH SURSULHGDGH VREUH R VXEVROR H WRGRV RV PLQpULRV QHOH ORFDOL]DGRV RX DIORUDGRV QD
VXSHUItFLH

CFEM
1R%UDVLORVUHFXUVRVPLQHUDLVHPWHUULWyULRQDFLRQDOLQFOXVLYHDTXHOHVSURYHQLHQWHVGRVXEVRORVmR
FRQVLGHUDGRV EHQV GD 8QLmR LQGHSHQGHQWHPHQWH GD SURSULHGDGH GR VROR QRV WHUPRV GRDUW 
LQFLVR,;HDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOVHQGRDVVHJXUDGRWDQWRj8QLmRTXDQWRDRV(VWDGRVH
0XQLFtSLRVXPDSDUWLFLSDomRSHODH[SORUDomRGHWDLVUHFXUVRVSRUSDUWLFXODUHV

1HVWHVHQWLGRRDUWGD/HLGHGHGH]HPEURGHHVWDEHOHFHRUHFROKLPHQWRGD
&RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSHOD([SORUDomRGH5HFXUVRV0LQHUDLV &)(0 FRPRFRQWUDSUHVWDomR
SDJDj8QLmRSHORDSURYHLWDPHQWRHFRQ{PLFRGHUHFXUVRVPLQHUDLV

$DOtTXRWDGD&)(0LQFLGHQWHVREUHPLQpULRGHIHUURpQRPi[LPRHpDSOLFDGD¬EDVHGH
FiOFXORGHILQLGDQRVWHUPRVGD/HLGHGHGH]HPEURGHGDVHJXLQWHIRUPD L SDUD
YHQGDVQRPHUFDGRLQWHUQRDEDVHGHFiOFXORGD&)(0pDUHFHLWDEUXWDGHYHQGDVGHGX]LGRVRV
WULEXWRVVREUHDYHQGD LL SDUDH[SRUWDo}HVDEDVHGHFiOFXORGD&)(0pRYDORUHTXLYDOHQWHDR
SUHoRGHWUDQVIHUrQFLDQDOHJLVODomRIHGHUDOGHLPSRVWRGHUHQGDGHSHVVRDVMXUtGLFDVH LLL SDUDR
FRQVXPRLQWHUQRGHPLQHUDLVSHODHPSUHVDDEDVHGHFiOFXORGD&)(0pRYDORUHTXLYDOHQWHDR
SUHoRDWXDOGRPLQpULRQRPHUFDGRLQWHUQRQRVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDLVRXXPYDORUGHUHIHUrQFLD
GHILQLGRDSDUWLUGRYDORUGRSURGXWRILQDODSyVSURFHVVRGHEHQHILFLDPHQWR
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2VSDJDPHQWRVGD&)(0GHYLGRVSHOD&RPSDQKLDj8QLmRHPUD]mRGRDSURYHLWDPHQWRHFRQ{PLFR
GRVUHFXUVRVPLQHUDLVGDVFRQFHVV}HVHGLUHLWRVGHODYUDVmRUHDOL]DGRVUHJXODUPHQWHHHVWmRWRGRV
HPGLD

,,
/RJtVWLFD3RUWXiULD

&RPSHWH j 8QLmR D H[SORUDomR GH SRUWRV PDUtWLPRV GH IRUPD GLUHWD RX PHGLDQWH DXWRUL]DomR
FRQFHVVmR RX SHUPLVVmR FRQIRUPH R GLVSRVWR QR DUWLJR  LQFLVR ;,, DOtQHD ³I´ GD &RQVWLWXLomR
)HGHUDOGH$H[SORUDomRGRVSRUWRVpUHJLGDSHOD/HLGHGHMXQKRGHFXMR
DUWLJRSDUiJUDIRGHWHUPLQDTXHDH[SORUDomRLQGLUHWDGRSRUWRRUJDQL]DGRHGDVLQVWDODo}HV
SRUWXiULDV QHOH ORFDOL]DGDV RFRUUHUi PHGLDQWH FRQFHVVmR H DUUHQGDPHQWR GH EHP S~EOLFR 2V
FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR GDV LQVWDODo}HV SRUWXiULDV H[SORUDGDV SHOD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV IRUDP FHOHEUDGRV PHGLDQWH SURFHVVR OLFLWDWyULR VRE D UHJrQFLD GD DQWLJD /HL GH
0RGHUQL]DomRGRV3RUWRVOHLQGHGHIHYHUHLURGH

$&RPSDQKLDDGPLQLVWUDXPDLQVWDODomRSRUWXiULDGHVWLQDGDDRDUPD]HQDPHQWRHPRYLPHQWDomR
GHJUDQpLVVyOLGRV 7(&$5 ORFDOL]DGDQR3RUWR2UJDQL]DGRGH,WDJXDtSRUPHLRGHXPFRQWUDWRGH
DUUHQGDPHQWR FHOHEUDGR HP  GH MXOKR GH  FRP D &RPSDQKLD 'RFDV GR 5LR GH -DQHLUR
&'5- FXMRSUD]RGHYLJrQFLDRULJLQDOHUDGH YLQWHHFLQFR DQRVFRQWDGRVGHDJRVWRGH
H IRL DQWHFLSDGDPHQWH SURUURJDGR SRU SUD]R DGLFLRQDO GH  DQRV DWp  3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVYLGHGHVFULo}HVGR3URFHVVRQ 3URFHVVRGH5HYLVmRGR
$GLWDPHQWR  H GR 3URFHVVR Q  3URFHVVR GH 3URUURJDomR 2UGLQiULD 
FRQVWDQWHVGD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$FRQFHVVLRQiULDGR3RUWR2UJDQL]DGRGH,WDJXDtRQGHHVWmRORFDOL]DGDVDVLQVWDODo}HVSRUWXiULDV
GD&RPSDQKLDpD&'5-

$ DWLYLGDGH SRUWXiULD QR %UDVLO p UHJXODGD SHOD $17$4 $JrQFLD 1DFLRQDO GH 7UDQVSRUWHV
$TXDYLiULRV  FULDGD SHOD /HL  GH  GH MXQKR GH  H SHOR 0LQLVWpULR GD ,QIUDHVWUXWXUD
UHHVWUXWXUDGRSHOR'HFUHWRGHGHPDLRGH1R3RUWRGH,WDJXDtD&'5-DWXDFRPR
DXWRULGDGH SRUWXiULD H D 5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO FRPR DXWRULGDGH DGXDQHLUD DXWRUL]DQGR H
ILVFDOL]DQGRRDOIDQGHJDPHQWRGDVLQVWDODo}HVSRUWXiULDV

$ &RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH DUUHQGDWiULD GH LQVWDODomR SRUWXiULD HVWi VXMHLWD SRUWDQWR j
UHJXODomRHILVFDOL]DomRGR0LQLVWpULRGD,QIUDHVWUXWXUD$17$45HFHLWD)HGHUDOH&'5-

,,,
/RJtVWLFD)HUURYLiULD

&RPSHWH j 8QLmR D H[SORUDomR GRV VHUYLoRV GH WUDQVSRUWH IHUURYLiULR GLUHWDPHQWH RX PHGLDQWH
DXWRUL]DomR FRQFHVVmR RX SHUPLVVmR FRQIRUPH R GLVSRVWR QRDUWLJR  LQFLVR ;,, DOtQHD G GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH$H[SORUDomRGHIHUURYLDVpUHJLGDSHOD/HLGHGHMXQKRGH
HGHWHUPLQDQRVVHXVDUWLJRVLQFLVR,LQFLVR,HLQFLVR,TXHDWUDQVIHUrQFLDGD
H[SORUDomR GD DWLYLGDGH SDUD HPSUHVDV S~EOLFDV RX SULYDGDV PHGLDQWH UHJLPH GH FRQFHVVmR GH
RXWRUJDGHH[SORUDomRFRQVWLWXLGLUHWUL]JHUDOGRJHUHQFLDPHQWRGDLQIUDHVWUXWXUDHGDRSHUDomRGR
WUDQVSRUWHWHUUHVWUH$FRQFHVVmRGDRXWRUJDGHH[SORUDomRGRVVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRIRL
UHDOL]DGDPHGLDQWHSURFHVVROLFLWDWyULRVREDUHJrQFLDGR3URJUDPD1DFLRQDOGH'HVHVWDWL]DomR
/HLQGHGHVHWHPEURGH

$ DWLYLGDGH GH WUDQVSRUWH IHUURYLiULR QR %UDVLO p UHJXODGD SHOD $177 $JrQFLD 1DFLRQDO GH
7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV FULDGDSHODOHLGHGHMXQKRGH

$056/RJtVWLFD6$QDTXDOLGDGHGHFRQFHVVLRQiULDGHVHUYLoRVS~EOLFRVH[SORUDDVDWLYLGDGHVGH
WUDQVSRUWHIHUURYLiULRGHFDUJDVVREILVFDOL]DomRGD$177HQRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
FHOHEUDGRFRPD8QLmRFXMRSUD]RGHYLJrQFLDpGH DQRV FRQWDGRVDSDUWLUGDSXEOLFDomRGR
FRQWUDWRSRGHQGRVHUSURUURJDGRPHGLDQWHPDQLIHVWDomRGHLQWHUHVVHSRUSDUWHGD056/RJtVWLFD
6$
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,9
5HJXODo}HV$PELHQWDLV

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD WDPEpP D UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV TXH VH DSOLFDP DRV WLSRV
HVSHFtILFRVGHDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRHSURFHVVDPHQWRTXHUHDOL]D3DUDWDQWRD&RPSDQKLDp
REULJDGD D REWHU SUHYLDPHQWH DSURYDo}HV OLFHQoDV DOYDUiV RX DXWRUL]Do}HV GDV DXWRULGDGHV
S~EOLFDV$LQGDQRkPELWRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSUHFLVDVXEPHWHUjDSURYDomR
GDVDXWRULGDGHVDPELHQWDLVHVWXGRVVREUHLPSDFWRVDPELHQWDLVHVRFLDLVVHQGRTXHIUHTXHQWHPHQWH
ID] LQYHVWLPHQWRV D ILP GH PLQLPL]DU RV LPSDFWRV DPELHQWDLV HVRFLDLV PDSHDGRV $ &RPSDQKLD
GHYH GHVHQYROYHU VXDV DWLYLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP RV WHUPRV GDV DSURYDo}HV OLFHQoDV
SHUPLVV}HVRXDXWRUL]Do}HV

$ OHJLVODomR DPELHQWDO EUDVLOHLUD SUHYr D XWLOL]DomR HTXLOLEUDGD H UDFLRQDO GRV UHFXUVRV QDWXUDLV
LQFOXLQGRVH SRU HYLGHQWH RV UHFXUVRV PLQHUDLV 1HVWH VHQWLGR D QHFHVVLGDGH GH KDUPRQL]DomR
HQWUH R GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR H D SURWHomR DPELHQWDO HQFRQWUDVH FRQVDJUDGD QR DUW 
LQFLVR9,GD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDRTXDOHVWLSXODFRPRSULQFtSLRGDRUGHPHFRQ{PLFDDGHIHVD
GRPHLRDPELHQWH

(VWHSULQFtSLRpUHIOHWLGRQD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHHVWDEHOHFLGDSHOD/HLQ
TXH HVWDEHOHFH FRPR XP GH VHXV REMHWLYRV D FRPSDWLELOL]DomR GR GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR
VRFLDO FRP D SUHVHUYDomR GD TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH H GR HTXLOtEULR HFROyJLFR $VVLP RV
HPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLDGHYHPVHDGHTXDUDWDOREMHWLYRGHPRGRDJDUDQWLUOHJLWLPDomR
OHJDO H VRFLDO j VXD LPSODQWDomR H GHVHQYROYLPHQWR 'HVWD SUHPLVVD QmR VH H[FOXL D DWLYLGDGH
PLQHUiULDQRWDGDPHQWHSRUVHWUDWDUGHDWLYLGDGHFRPIRUWHVLPSDFWRVDPELHQWDLV

$V UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV TXH DIHWDP DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD GHULYDP GH VXDV
DWLYLGDGHVGHPLQHUDomRHEHQHILFLDPHQWRGHPLQpULRVRSHUDo}HVGHORJtVWLFDIHUURYLiULDHORJtVWLFD
SRUWXiULD &RP UHODomR jV DWLYLGDGHV GH PLQHUDomR H EHQHILFLDPHQWR GH PLQpULRV DV
UHJXODPHQWDo}HVHVWmRUHODFLRQDGDVGHQWUHRXWURVIDWRUHVjSURWHomRHSUHVHUYDomRGDVIORUHVWDV
H UHFXUVRV QDWXUDLV D HPLVV}HV GH SROXHQWHV QR DU QR VROR H QD iJXD LQFOXLQGR UHJXODPHQWRV
UHODWLYRV D JDVHV GH HIHLWR HVWXID H PXGDQoDV FOLPiWLFDV JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV H UHMHLWRV
SURWHomR GH VtWLRV GR SDWULP{QLR FXOWXUDO XVR GD iJXD QRUPDV UHODFLRQDGD DR
GHVFRPLVVLRQDPHQWRGHVFDUDFWHUL]DomR GDV DWLYLGDGHV H j UHFXSHUDomR GD iUHD LPSDFWDGD $
OHJLVODomRDPELHQWDOHVWiVHWRUQDQGRPDLVULJRURVDRTXHSRGHDFDUUHWDUFXVWRVPDLVHOHYDGRVSDUD
RFXPSULPHQWRGDVOHLVDPELHQWDLV&RPUHODomRjVRSHUDo}HVGHORJtVWLFDSRUWXiULDDOHJLVODomR
SUHYrQRUPDVYLVDQGRSURWHJHURPHLRDPELHQWHGHLPSDFWRVDPELHQWDLVLQHUHQWHVDWDLVDWLYLGDGHV
WDLVFRPRRFDVLRQDGRVSRUDFLGHQWHVFRPRPDQXVHLRRXWUDQVSRUWHGHFDUJDVHFRPDVSUySULDV
HPEDUFDo}HVRXDLQGDUHODFLRQDGRVDRJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVGRSRUWRHGDVHPEDUFDo}HV
VHUYLoRVGHGUDJDJHPRSHUDomRGHPDTXLQDVHYHtFXORVSRUWXiULRVPDQXVHLRGHFDUJDVHSURGXWRV
SHULJRVRV DEDVWHFLPHQWR H OLPSH]D GH HPEDUFDo}HV H GHVFDUWH LUUHJXODU GH iJXD GH ODVWUR
SURYHQLHQWHGRVQDYLRV

Licenciamento Ambiental
$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 0HLR $PELHQWH HVWDEHOHFH LQVWUXPHQWRV GH FRQWUROH GDV DWLYLGDGHV
PRGLILFDGRUDV GR PHLR DPELHQWH LQFOXLQGR DV DWLYLGDGHV PLQHUiULDV RSHUDo}HV GH ORJtVWLFD H GH
WUDQVSRUWHIHUURYLiULR'HDFRUGRFRPRDUWGD/HLQD&RPSDQKLDSRGHGHVWDFDU
GHQWUH RV LQVWUXPHQWRV GH FRQWUROH R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO DR TXDO VmR VXMHLWRV RV
HPSUHHQGLPHQWRV XWLOL]DGRUHV GH UHFXUVRV QDWXUDLV H TXH VHMDP FRQVLGHUDGRV HIHWLYD RX
SRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHVEHPFRPRDTXHOHVFDSD]HVVRETXDOTXHUIRUPDGHFDXVDUGHJUDGDomR
DPELHQWDO1RkPELWRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDODOHJLVODomRSUHYrRXWURLPSRUWDQWHPHFDQLVPR
GHFRQWUROHDPELHQWDOTXHpR(VWXGRGH,PSDFWR$PELHQWDO±(,$HVHXUHVSHFWLYR5HODWyULR5,0$
GLVFLSOLQDGR EDVLFDPHQWH SHOR DUW  GR 'HFUHWR Q  EHP FRPR SHOD 5HVROXomR
&21$0$ Q  FRP R REMHWLYR GH DSRQWDU D YLDELOLGDGH DPELHQWDO GR HPSUHHQGLPHQWR
SURSRVWRHRVPHFDQLVPRSDUDPLWLJDomRHRXPLQLPL]DomRGHLPSDFWRVDPELHQWDLV
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1RVWHUPRVGD5HVROXomR&21$0$QOLFHQoDDPELHQWDOpRDWRDGPLQLVWUDWLYRSHORTXDO
R yUJmR OLFHQFLDGRU FRPSHWHQWH HVWDEHOHFH DV FRQGLo}HV UHVWULo}HV H PHGLGDV GH FRQWUROH TXH
GHYHUmRVHUREHGHFLGDVSHORHPSUHHQGHGRUSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDSDUDORFDOL]DULQVWDODUDPSOLDU
HRSHUDUHPSUHHQGLPHQWRRXDWLYLGDGHVXWLOL]DGRUHVGRVUHFXUVRVDPELHQWDLVFRQVLGHUDGDVHIHWLYD
RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV RX DTXHODV TXH VRE TXDOTXHU IRUPD SRVVDP FDXVDU GHJUDGDomR
DPELHQWDO $LQGD D 5HVROXomR &21$0$ Q  UHDILUPD D QHFHVVLGDGH GH OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDOSDUDDH[WUDomRPLQHUDO

2 SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO UHJXODGR SHOD /HL &RPSOHPHQWDU Q  H SHOD
5HVROXomR &21$0$ Q  FRPSUHHQGH XP VLVWHPD WULIiVLFR QR TXDO FDGD OLFHQoD ILFD
FRQGLFLRQDGDjHPLVVmRGHVXDSUHFHGHQWHFRQIRUPHVHJXH

/3 FRQFHGLGD QD IDVH SUHOLPLQDU GR SODQHMDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR RX GD DWLYLGDGH
DSURYDQGR D VXD ORFDOL]DomR H FRQFHSomR DWHVWDQGR D YLDELOLGDGH DPELHQWDO H
HVWDEHOHFHQGRRVUHTXLVLWRVEiVLFRVHFRQGLFLRQDQWHVDVHUHPDWHQGLGRVQDVSUy[LPDVIDVHV
GHVXDLPSOHPHQWDomR

/, DXWRUL]D D LQVWDODomR GR HPSUHHQGLPHQWR RX GD DWLYLGDGH FRQIRUPH DV HVSHFLILFDo}HV
FRQVWDQWHVGRVSODQRVGRVSURJUDPDVHGRVSURMHWRVDSURYDGRVLQFOXLQGRDVPHGLGDVGH
FRQWUROHDPELHQWDOHFRQGLFLRQDQWHVGDTXDOFRQVWLWXHPPRWLYRGHWHUPLQDQWHH

/2DXWRUL]DDRSHUDomRGDDWLYLGDGHRXGRHPSUHHQGLPHQWRDSyVDYHULILFDomRGRHIHWLYR
FXPSULPHQWRGRTXHFRQVWDGDVOLFHQoDVDQWHULRUHVFRPDVPHGLGDVGHFRQWUROHDPELHQWDO
HFRQGLFLRQDQWHVGHWHUPLQDGDVSDUDRSHUDomR

7DLV QRUPDV WDPEpP HVWDEHOHFHP TXH FRPSHWH DR yUJmR DPELHQWDO HVWDGXDO R OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO GH HPSUHHQGLPHQWRV FXMRV LPSDFWRV ILFDP UHVWULWRV DR VHX WHUULWyULR H WDPEpP D
FRPSHWrQFLDVXEVLGLiULDSDUDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRVTXHQmRVmRDWULEXtGRV
DR ,%$0$ H DR yUJmR DPELHQWDO PXQLFLSDO $R ,%$0$ FRPSHWH R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH
HPSUHHQGLPHQWRV H GH DWLYLGDGHV FRP VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO HP kPELWR UHJLRQDO RX
LQWHUQDFLRQDO$RVyUJmRVDPELHQWDLVPXQLFLSDLVROLFHQFLDPHQWRGHHPSUHHQGLPHQWRVFRPLPSDFWR
ORFDO

$/HL&RPSOHPHQWDUQGHWHUPLQDDLQGDTXHDUHQRYDomRGHTXDOTXHUOLFHQoDDPELHQWDO
GHYHVHUVROLFLWDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVGDH[SLUDomRGHVHXSUD]RGHYDOLGDGH
SDUDTXHHVVHILTXHDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRDWpDPDQLIHVWDomRGHILQLWLYDGRyUJmRDPELHQWDO

2 (,$5,0$ TXH YLVD DSRQWDU D YLDELOLGDGH DPELHQWDO GR HPSUHHQGLPHQWR SURSRVWR H RV
PHFDQLVPRV SDUD PLWLJDomR HRX PLQLPL]DomR GH LPSDFWRV DPELHQWDLV p H[LJLGR QR kPELWR GR
SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR VHPSUH TXH Ki VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO
FRQIRUPHGHILQLomRGRVGLSORPDVOHJDLVVXSUDFLWDGRV2XWURVHVWXGRVPDLVVLPSOLILFDGRVVmRH[LJLGRV
DOWHUQDWLYDPHQWHHPFDVRVGHLPSDFWRVDPELHQWDLVPHQRVVLJQLILFDWLYRV

$V DXWRULGDGHV DPELHQWDLV PHGLDQWH GHFLVmR IXQGDPHQWDGD SRGHP VXVSHQGHU RX FDQFHODU XPD
OLFHQoDQRVFDVRVGH L YLRODomRGDVQRUPDVOHJDLVRXLQDGHTXDomRGHTXDOTXHUGDVFRQGLFLRQDQWHV
LL RPLVVmRRXIDOVDGHVFULomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHVXEVLGLDUDPDHPLVVmRGDOLFHQoDH
LLL VXSHUYHQLrQFLDGHJUDYHVULVFRVDPELHQWDLVHGHVD~GH

$DXVrQFLDGHOLFHQoDVRXGHDXWRUL]Do}HVGRVyUJmRVDPELHQWDLVSDUDFRQVWUXomRSDUDDOWHUDomR
SDUDDPSOLDomRHSDUDRSHUDomRGHDWLYLGDGHVHRXGHHPSUHHQGLPHQWRVSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHV
VXMHLWDRLQIUDWRUDVDQo}HVFULPLQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVTXHSRGHPFXOPLQDUHPPXOWDVGH5
D 5 ,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV PXOWDV SRGHP LQFLGLU SHQDOLGDGHV FRPR HPEDUJR
GHVDWLYDomR H GHPROLomR GHQWUH RXWUDV (VVDV SHQDOLGDGHV WDPEpP VmR DSOLFiYHLV FDVR R
HPSUHHQGHGRUGHL[HGHDWHQGHUjVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEHOHFLGDVQDOLFHQoDDPELHQWDO

$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD HQFRQWUDPVH GHYLGDPHQWH OLFHQFLDGDV SHORV yUJmRV DPELHQWDLV
FRPSHWHQWHV H HP FRQVRQkQFLD FRP DV H[LJrQFLDV LPSRVWDV SHOD OHJLVODomR H SHODV DXWRULGDGHV
DPELHQWDLV
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Água

1DPLQHUDomRDiJXDpLQVXPRIXQGDPHQWDOHSUHVHQWHHPWRGDVDVIDVHVGRHPSUHHQGLPHQWR
GHVGHRSURMHWRFRQFHLWXDODWpRSyVIHFKDPHQWR(DLQGDWDQWRQDVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRTXDQWR
QDVDWLYLGDGHVGHORJtVWLFDSRUWXiULDD&RPSDQKLDGHYHREVHUYDUDOHJLVODomRGHHIOXHQWHVDTXDO
SUHYrSDGU}HVHVSHFtILFRVGHGHVFDUWH

$3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRV /HLQ SUHYrDH[LJrQFLDGHSUpYLDREWHQomR
GHRXWRUJDSHOR3RGHU3~EOLFRSDUDGLUHLWRVGRVVHJXLQWHVXVRGRVUHFXUVRVKtGULFRV L GHULYDomR
RX FDSWDomR GH SDUFHOD GD iJXD H[LVWHQWH HP XP FRUSR KtGULFR SDUD FRQVXPR ILQDO LQFOXVLYH
DEDVWHFLPHQWR S~EOLFR RX LQVXPR GH SURFHVVR SURGXWLYR LL  H[WUDomR GH iJXD GH DTXtIHUR
VXEWHUUkQHRSDUDFRQVXPRILQDORXLQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR LLL ODQoDPHQWRHPFRUSRGHiJXD
GH HVJRWRV H GHPDLV HIOXHQWHV OtTXLGRV RX JDVRVRV WUDWDGRV RX QmR FRP R ILP GH VXD GLOXLomR
WUDQVSRUWHRXGLVSRVLomRILQDO YL DSURYHLWDPHQWRGRVSRWHQFLDLVKLGUHOpWULFRVH Y RXWURVXVRVTXH
DOWHUHPRUHJLPHDTXDQWLGDGHRXDTXDOLGDGHGDiJXDH[LVWHQWHHPXPFRUSRGHiJXD

1HVWHVHQWLGRDFDSWDomRGHiJXDXWLOL]DGDQRVSURFHVVRVSURGXWLYRVGD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDR
SURFHVVRGHREWHQomRGHRXWRUJDGHXVRGHUHFXUVRVKtGULFRVMXQWRDRVyUJmRVFRPSHWHQWHVVHQGR
TXHD&RPSDQKLDSRVVXLDVGHYLGDVRXWRUJDVYiOLGDVSDUDXVRGHUHFXUVRVKtGULFRVHPWRGDVDV
VXDVSURSULHGDGHV

2VHIOXHQWHVWDPEpPVmRVXMHLWRVDSDGU}HVHVSHFtILFRVSDUDGHVFDUWHVHQGRTXHRVHIOXHQWHVGD
&RPSDQKLD VmR ODQoDGRV GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV SHOD 5HVROXomR &21$0$ Q
 DOWHUDGD SDUFLDOPHQWH SHODV 5HVROXo}HV Q  H Q  $ FODVVLILFDomR
HVWDEHOHFHGHILQLo}HVFRPEDVHQDDSWLGmRQDWXUDOGRVFXUVRVG¶iJXDREVHUYDQGRDVXDTXDOLGDGH
FDSDFLGDGH HQWUH RXWUDV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtILFDV $LQGD VmR FRQVLGHUDGRV RV FULWpULRV GD
5HVROXomR&21$0$QFRQVLGHUDQGRGLUHWUL]HVGHSUHYHQomRHFRQWUROHGHSROXLomRGDV
iJXDVVXEWHUUkQHDV

$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV +tGULFRV GLVS}H TXH D FDSWDomR RX R ODQoDPHQWR UHDOL]DGR VHP
RXWRUJDGHGLUHLWRGHXVRGHUHFXUVRVKtGULFRVVXMHLWDDSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDDSHQDOLGDGHVFRPR
SRUH[HPSORDGYHUWrQFLDHPEDUJRSURYLVyULRRXGHILQLWLYRLQWHUGLomRHPXOWDVLPSOHVRXGLiULDTXH
SRGHYDULDUGH5DWp5

Uso do solo e a Recuperação das Áreas Degradadas

$ &RPSDQKLD EXVFD DWHQGHU DRV UHTXLVLWRV OHJDLV GH FRQWUROH DPELHQWDO GR XVR GR VROR 1HVWH
VHQWLGRQRkPELWRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOD&RPSDQKLDHODERUDHVXEPHWHjDSURYDomRGRV
yUJmRVFRPSHWHQWHVRV3ODQRVGH8VRGH6RORMXQWRDRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLV

&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDGHWHUPLQDTXHRPLQHUDGRUGHYHUHFXSHUDUDiUHDODYUDGDSUHFHLWRHVWH
TXHQDYHUGDGHUHSUHVHQWDDFRQVWLWXFLRQDOL]DomRGHHQFDUJRMiHVWUXWXUDGRQRDUWLQFLVR9,,,
GD/HLQ GLVSRVLWLYRUHJXODPHQWDGRSHOR'HFUHWRQGHTXHGLVS}H
VREUHRSODQRGHUHFXSHUDomRGHiUHDVGHJUDGDGDV UHVVDOWDQGRVHTXHGHL[DUGHUHDELOLWDURVtWLR
H[SORUDGRSRUDWLYLGDGHPLQHUiULDFRQILJXUDFULPHFDSLWXODGRQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWGD/HLQ
GH /HLGH&ULPHV$PELHQWDLV 

$ &RPSDQKLD UHDOL]D WDPEpP QRV WHUPRV GR DUW  LQFLVR 9,,, GD /HL Q  GLVSRVLWLYR
UHJXODPHQWDGRSHOR'HFUHWRQ DUHFXSHUDomRGDViUHDVGHJUDGDGDVSURWRFRODQGR
DQXDOPHQWHRVUHVSHFWLYRVSODQRVSHUDQWHRyUJmRDPELHQWDO3DUDHVWHILPD,QVWUXomR1RUPDWLYD
,&0%LRQGHGHGH]HPEURGHHVWDEHOHFHRVSURFHGLPHQWRVSDUDHODERUDomRGH3URMHWR
7pFQLFRGH5HFXSHUDomRGHÈUHD'HJUDGDGD35$'RXÈUHD$OWHUDGDTXHpH[HFXWDGRVHPSUH
DSyVDILQDOL]DomRGHFDGDDWLYLGDGHH[SORUDWyULDRXGHHPSLOKDPHQWRGHUHMHLWRV
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Áreas Contaminadas

$FRQWDPLQDomRGHVRORHRXGHiJXDVVXEWHUUkQHDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHP
VHU DGPLQLVWUDGRV FRP FDXWHOD XPD YH] TXH D SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO p
LPSUHVFULWtYHO QmR VH H[WLQJXLQGR SRU GHFXUVR GH SUD]R 6mR FRQVLGHUDGDV iUHDV FRQWDPLQDGDV
DTXHODVHPTXHFRPSURYDGDPHQWHKRXYHSROXLomRRFDVLRQDGDSHODGLVSRVLomRSHORDF~PXORSHOR
DUPD]HQDPHQWRRXSHODLQILOWUDomRGHVXEVWkQFLDVRXGHUHVtGXRVLPSOLFDQGRLPSDFWRVQHJDWLYRV
VREUHRVEHQVDSURWHJHU$GHVFREHUWDGHFRQWDPLQDomRH[LJHSURYLGrQFLDVSRUSDUWHGRVDJHQWHV
JRYHUQDPHQWDLV GDV HQWLGDGHV FDXVDGRUDV GR GDQR DPELHQWDO H GRV SURSULHWiULRV HQYROYLGRV
'HYHUmRVHUDSOLFDGDVPHGLGDVFRUUHWLYDVYLVDQGRHVWDEHOHFHUQtYHLVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRP
XPGHWHUPLQDGRXVRIXWXUR

)HLWDDUHPHGLDomRVHJXHVHRPRQLWRUDPHQWRGRVUHVXOWDGRVREWLGRVSRUSHUtRGRGHWHPSRDVHU
GHILQLGRSHORyUJmRDPELHQWDO2VUHVXOWDGRVGRPRQLWRUDPHQWRLQGLFDUmRDHILFLrQFLDGDUHPHGLDomR

2VyUJmRVDPELHQWDLVWrPDGRWDGRSRVWXUDVFDGDYH]PDLVVHYHUDVHPUHODomRDRJHUHQFLDPHQWR
GHiUHDVFRQWDPLQDGDVLQFOXVLYHFRPRHVWDEHOHFLPHQWRGHSDGU}HVDPELHQWDLVRULHQWDGRUHVSDUD
DTXDOLGDGHGRVRORHiJXDVVXEWHUUkQHDV2QmRFXPSULPHQWRGDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHORV
yUJmRV DPELHQWDLV H GH VD~GH SDUD D UHDOL]DomR GH HVWXGRV H DQiOLVHV HP iUHDV VXVSHLWDV GH
FRQWDPLQDomREHPFRPRDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDVRXTXHLPSHoDPDH[SRVLomRGHSHVVRDV
DULVFRVGHLQWR[LFDomRQHVWHVORFDLVSRGHUiVXMHLWDURVUHVSRQViYHLVSHORJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDO
GHVVDViUHDVDVDQo}HVSHQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDURV
GDQRVFDXVDGRV

$H[LVWrQFLDGHiUHDVFRQWDPLQDGDVVXMHLWDRLQIUDWRUDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRPXOWDV
TXH D GHSHQGHU GD JUDYLGDGH GR LPSDFWR DPELHQWDO SRGHP FKHJDU HP DWp 5
HPEDUJRVGHVDWLYDomRGDVRSHUDo}HVHGHPROLomRGHQWUHRXWUDV3HQDOLGDGHVFULPLQDLVSRGHPVHU
LPSRVWDVFDVRRFRUUDPGDQRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGDFRQWDPLQDomR

1R GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV RSHUDo}HV WDQWR GH PLQHUDomR TXDQWR GH ORJtVWLFD SRUWXiULD D
&RPSDQKLDEXVFDDGRWDUPHGLGDVSDUDHYLWDUHVWHVLPSDFWRVGHPRGRTXHQmRSRVVXLFRQKHFLPHQWR
TXDQWRjH[LVWrQFLDGHFRQWDPLQDomRHPVHXVLPyYHLV
Sítios arqueológicos e áreas de interesse histórico e cultural

23DWULP{QLR+LVWyULFR&XOWXUDOH$UTXHROyJLFRpOHJDOPHQWHSURWHJLGR1HVWHVHQWLGRD&RPSDQKLD
GHYHREWHUDGHYLGDDXWRUL]DomR GR,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO ,3+$1 
HRXGRVyUJmRVFRQJrQHUHVQDVHVIHUDVHVWDGXDOHPXQLFLSDOWDQWRQDIDVHGHSODQHMDPHQWRFRPR
GHLPSODQWDomRGRVSURMHWRVHPiUHDVFRPSRWHQFLDORFRUUrQFLDGHVtWLRVDUTXHROyJLFRVHiUHDVGH
LQWHUHVVHKLVWyULFRHFXOWXUDO

'XUDQWHRSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHDWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVGHYHVHU
YHULILFDGD D H[LVWrQFLD GH SRWHQFLDO LPSDFWR D EHQV GH YDORU KLVWyULFR FXOWXUDO H DUTXHROyJLFR
SURWHJLGRVRXQmRSRUSURFHVVRGHWRPEDPHQWR

$ UHDOL]DomR GH SHVTXLVDV DUTXHROyJLFDV GHYH VHU DXWRUL]DGD SHOR ,3+$1 H FRRUGHQDGD SRU
SURILVVLRQDLVGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRV

$LQWHUIHUrQFLDQmRDXWRUL]DGDHPVtWLRVDUTXHROyJLFRVHHPiUHDVGHLQWHUHVVHKLVWyULFRHFXOWXUDOp
FRQVLGHUDGD LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SRGHQGR DFDUUHWDU PXOWD GH 5 D 5
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDUHSDUDomRQDHVIHUDFLYLO

$VDo}HVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSHUWLQHQWHVjGLYXOJDomRHVDOYDJXDUGDGR3DWULP{QLR&XOWXUDO
DFRQWHFHPHPWRGDVDVIDVHVGRHPSUHHQGLPHQWRHQmRDSHQDVQDIDVHGHSODQHMDPHQWR
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Gerenciamento de Resíduos

$VDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVVmRUHJXODPHQWDGDVSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH
5HVtGXRV 6yOLGRV LQVWLWXtGD SHOD /HL )HGHUDO Q  $ UHIHULGD OHL GHWHUPLQD D
UHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKDGDSHORFLFORGHYLGDGRVSURGXWRVGHWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVQD
FDGHLD GH JHVWmR GRV UHVtGXRV DOpP GH SUHYHU XPD VpULH GH LQVWUXPHQWRV FRP YLVWDV j
LPSOHPHQWDomRHRSHUDFLRQDOL]DomRGD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV

$GLVSRVLomRLQDGHTXDGDGRVUHVtGXRVVyOLGRVEHPFRPRRVDFLGHQWHVGHFRUUHQWHVGRWUDQVSRUWH
GHVVHV UHVtGXRV SRGHP VHU IDWRU GH FRQWDPLQDomR GH VROR H GH iJXDV VXEWHUUkQHDV H HQVHMDU D
DSOLFDomRGHVDQo}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHSHQDO$VSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLV
SDUDDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGHUHVtGXRVVyOLGRVOtTXLGRVHJDVRVRVTXHFDXVHRXQmRSROXLomR
HIHWLYDLQFOXHPGHQWUHRXWUDVHPEDUJRGDDWLYLGDGHRXGDREUDHPXOWDVGHDWp5
DGHSHQGHUGDJUDYLGDGHGDLQIUDomRDPELHQWDO

2WUDQVSRUWHRWUDWDPHQWRHDGHVWLQDomRILQDODGHTXDGRVGHUHVtGXRGHSHQGHPGDFODVVHDTXHHOH
SHUWHQFH H RV SURMHWRV HVWmR VXMHLWRV j SUpYLD DSURYDomR GR yUJmR DPELHQWDO $ DWLYLGDGH GH
WUDWDPHQWRGHUHVtGXRVpSDVVtYHOGHOLFHQFLDPHQWRGHPDQHLUDTXHDVHPSUHVDVFRQWUDWDGDVSDUD
UHDOL]DUHVVDDWLYLGDGHGHYHPGHPRQVWUDUVXDUHJXODULGDGHTXDQWRDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO

$5HVROXomR&21$0$QGHGHRXWXEURGHTXHWUDWDVREUHR,QYHQWiULR1DFLRQDOGH
5HVtGXRV6yOLGRV,QGXVWULDLVHD5HVROXomR&21$0$QGHGHMXOKRGHHVWDEHOHFHP
GLUHWUL]HVFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVSDUDDJHVWmRGRVUHVtGXRVGDFRQVWUXomRFLYLO

$ &RPSDQKLD GHYH DSUHVHQWDU DR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH VHX LQYHQWiULR DQXDO GH UHVtGXRV
FRQVLGHUDQGR DV TXDQWLGDGHV JHUDGDV H VXD GHVWLQDomR GHYHQGR DLQGD PDQWHU GRFXPHQWDomR
FRPSUREDWyULDGRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
SDUDSRVVtYHLVILVFDOL]Do}HVSRVWHULRUHV

1HVWH VHQWLGR H[LVWHP HP WRGRV RV SURFHVVRV GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD XPD SROtWLFD GH
JHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVHPFRQVRQkQFLDFRPD3ROtWLFD1DFLRQDOVXSUDFLWDGDSUHYHQGR
URWLQDV SDUD D GHYLGD RULHQWDomR GRV IXQFLRQiULRV TXDQWR j VHJUHJDomR GRV UHVtGXRV H SDUD D
UHPRomR H GLVSRVLomR DGHTXDGD VHMDP QDV iUHDV GH SURGXomR LQGXVWULDO TXDQWR QDV iUHDV GDV
DWLYLGDGHVGHPLQHUDomR

Legislação sobre áreas protegidas

$V QRUPDV UHODWLYDV DRV HVSDoRV WHUULWRULDLV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGRV LQFOXHP 8QLGDGHV GH
&RQVHUYDomRÈUHDVGH3UHVHUYDomR3HUPDQHQWHÈUHDVGH8VR5HVWULWR5HVHUYD/HJDOYHJHWDomR
QDWLYDGHQWUHRXWUDVIRUPDVGHSURWHomR26LVWHPD1DFLRQDOGHXQLGDGHVGH&RQVHUYDomR±618&
p HVWDEHOHFLGR SHOD /HL Q  FRQFHELGR SDUD SRWHQFLDOL]DU R SDSHO GDV 8QLGDGHV GH
&RQVHUYDomRFODVVLILFDGDVHPJUXSRVGH3URWHomR,QWHJUDOH8VR6XVWHQWiYHO

1RVFDVRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRVGHVLJQLILFDWLYRLPSDFWRDPELHQWDOR
HPSUHHQGHGRUpREULJDGRDDSRLDUDLPSODQWDomRHDPDQXWHQomRGH8QLGDGHVGH&RQVHUYDomRSHOR
SDJDPHQWRGHXPDFRPSHQVDomRDPELHQWDOFXMRYDORUVHUiIL[DGRSURSRUFLRQDOPHQWHDRLPSDFWR
DPELHQWDOFDXVDGRSHORHPSUHHQGLPHQWRSRUPHLRGH(,$5,0$&DEHUiDRyUJmRDPELHQWDOUHDOL]DU
RFiOFXORGDFRPSHQVDomRDPELHQWDOFXMRYDORUVHUiIL[DGRHPDWp PHLRSRUFHQWR GRVFXVWRV
WRWDLVSUHYLVWRVSDUDDLPSODQWDomRGRHPSUHHQGLPHQWR

$GHPDLV GH DFRUGR FRP R DUWLJR  GR 'HFUHWR Q  FRQIRUPH DOWHUDGR R QmR
FXPSULPHQWR GH PHGLGD FRPSHQVDWyULD SRU PHLR GD LPSODQWDomR H GD PDQXWHQomR GH XPD iUHD
DPELHQWDOPHQWHSURWHJLGDHQVHMDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDDSOLFDomRGHVDQo}HVSHQDLVDDSOLFDomR
GH SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV WDLV FRPR PXOWD GH 5 D 5 HPEDUJR RX
VXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHVGHQWUHRXWUDV
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&RPUHODomRDÈUHDVGH3UHVHUYDomR3HUPDQHQWHR&yGLJR)ORUHVWDO%UDVLOHLURHVWDEHOHFHTXHWDLV
iUHDV GHYHP UHFHEHU SURWHomR OHJDO HVSHFLDO GHYLGR j VXD LPSRUWkQFLD SDUD D SUHVHUYDomR GRV
UHFXUVRVKtGULFRVHVWDELOLGDGHJHROyJLFDSURWHomRGDELRGLYHUVLGDGHHFRQWUROHGDHURVmR(VVDV
iUHDV LQFOXHP HQWUH RXWUDV D PDUJHP GH ULRV UHVHUYDWyULRV H RXWUDV FRUSRV G¶iJXD FROLQDV
HQFRVWDVFRPGHFOLYHVVXSHULRUHVDXPkQJXORGHJUDXVHEDQFRVGHDUHLD

$H[LVWrQFLDGHWDLViUHDVSURWHJLGDVGHQWURGHXPDSURSULHGDGHVHMDHPiUHDVXUEDQDVRXUXUDLV
SRGHFDXVDUUHVWULo}HVDRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVSUHWHQGLGDV$LQWHUIHUrQFLDRXUHPRomRGH
YHJHWDomRGH$33VypSHUPLWLGDHPFDVRVGHXWLOLGDGHS~EOLFDLQWHUHVVHVRFLDORXEDL[RLPSDFWR
DPELHQWDOGHVGHTXHKDMDDXWRUL]DomRSUpYLDGDVDXWRULGDGHVDPELHQWDLVFRPSHWHQWHV

2'HFUHWR)HGHUDOQHVWDEHOHFHTXHDLQWHUIHUrQFLDRXGDQRQmRSHUPLWLGRDTXDOTXHU
WLSRGHYHJHWDomRHPiUHDVVXMHLWDVjSUHVHUYDomRSHUPDQHQWHSRGHVXMHLWDURLQIUDWRUDRSDJDPHQWR
GHPXOWDVTXHYDULDPGH5D5SRUKHFWDUHRXIUDomR$OpPGLVVRDUHPRomR
GH iUYRUHV ORFDOL]DGDV HP $33 WDPEpP SRGH VXMHLWDU R LQIUDWRU D PXOWDV GH 5 D
5

7DPEpPR&DGDVWUR$PELHQWDO5XUDO&$5IRLFULDGRSHOD/HLQVHQGRREULJDWyULR
SDUDLPyYHLVUXUDLVH[LJLQGRRUHJLVWURS~EOLFRHOHWU{QLFRHPkPELWRQDFLRQDOSDUDILQVGHFRQWUROH
PRQLWRUDPHQWRSODQHMDPHQWRDPELHQWDOHHFRQ{PLFRHFRPEDWHDRGHVPDWDPHQWR

$OJXPDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD HVWmR LQVHULGDV HP XQLGDGHV FODVVLILFDGDV FRPR SURWHJLGDV
VtWLRVDUTXHROyJLFRViUHDGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWH±$33HUHVHUYDOHJDO±5/
Cavidades

'H DFRUGR FRP D &RQVWLWXLomR GH  DV FDYLGDGHV QDWXUDLV VXEWHUUkQHDV VmR EHQV GD 8QLmR
FRPSRQGRRSDWULP{QLRHVSHOHROyJLFRQDFLRQDO$SURWHomRGDVFDYLGDGHVQDWXUDLVVXEWHUUkQHDVp
UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQDOWHUDGRSHOR'HFUHWR)HGHUDOQ
TXHGLVS}HVREUHDIRUPDGHLQWHUYHQomRQHVVDViUHDVGHDFRUGRFRPRJUDXGHUHOHYkQFLDGDV
FDYLGDGHVHVXDVUHVSHFWLYDViUHDVGHLQIOXrQFLD$LQWHUIHUrQFLDHPFDYLGDGHVH[LJHDUHDOL]DomR
SUpYLDGHHVWXGRVWpFQLFRVHVSHFtILFRVFXMDPHWRGRORJLDSDUDFODVVLILFDomRGRJUDXGHUHOHYkQFLD
GDVFDYLGDGHVpGHILQLGDQRkPELWRGD,QVWUXomR1RUPDWLYDGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH00$
Q$RFRUUrQFLDGHFDYLGDGHVQDWXUDLVVXEWHUUkQHDVSRGHVHUGHWHUPLQDQWHQRSODQHMDPHQWR
HLPSODQWDomRGHQRYRVSURMHWRVPLQHUiULRVOLPLWDQGRRXPRGLILFDQGRRVSODQRVGHH[SORUDomREHP
FRPR JHUDQGR HYHQWXDLV FXVWRV DGLFLRQDLV UHODWLYRV j SUHVHUYDomR GH FDYLGDGHV RX D PHGLGDV
FRPSHQVDWyULDVGHFRUUHQWHVGHLPSDFWRVFDXVDGRVDHODV

3RUH[LVWLUHPDOJXPDVFDYLGDGHVQDiUHDGDPLQHUDomR&DVDGH3HGUDD&RPSDQKLDVHPSUHUHDOL]D
RVGHYLGRVHVWXGRVHVSHOHROyJLFRVHSURMHWRVGHFRPSHQVDomRDPELHQWDORVTXDLVVmRDSURYDGRV
SHORVyUJmRVFRPSHWHQWHVTXDQGRGDQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DomRGHVXSUHVVmRRXLQWHUYHQomRQD
VXDiUHDGHLQIOXrQFLDSDUDLQVWDODomRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV

Regulamentação Aplicável a Barragens

(PUD]mRGRVDFLGHQWHVRFRUULGRVQR%UDVLOHQYROYHQGRRURPSLPHQWRGHEDUUDJHQVFRPLPSDFWRV
VHPSUHFHGHQWHVGHYLGRjJUDYLGDGHSDUDRPHLRDPELHQWHjVFHQWHQDVGHSHUGDVKXPDQDVGHVGH
PDLRGHXPQRYRDUFDERXoROHJDOYLVDQGRDVRSHUDo}HVGHEDUUDJHQVWHPWRPDGRFRUSRQR
QtYHOIHGHUDOHQRVHVWDGRVGDIHGHUDomR

2&RQVHOKR(VWDGXDOGH3ROtWLFD$PELHQWDO &RSDP WDPEpPQRkPELWRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
SXEOLFRXD3RUWDULDQTXHHVWDEHOHFHXFULWpULRVSDUDRSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
GHDWLYLGDGHVGHGLVSRVLomRGHUHVtGXRVPLQHUDomRHVWpULOHPFDYHUQDVHUHDSURYHLWDPHQWRGHWDLV
PDWHULDLV TXDQGR GLVSRVWRV HP SLOKDV EDUUDJHQV RX HP FDYD H HPHQGDQGR GLVSRVLo}HV VREUH
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO H SRWHQFLDO SROXLGRU GH HVWUXWXUDV GH GHVWLQDomR GH UHMHLWRV SUHYLVWDV QD
3RUWDULD1RUPDWLYD&RSDPQSRVWHULRUPHQWHVXEVWLWXtGDSHOD'HOLEHUDomR1RUPDWLYD&RSDP
Q
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1RkPELWRIHGHUDOIRUDPSXEOLFDGDV L D3RUWDULDQGD6HFUHWDULD1DFLRQDOGH3URWHomRH
'HIHVD &LYLO TXH DSURYRX R &DGHUQR GDV 2ULHQWDo}HV SDUD $SRLR j (ODERUDomR GH 3ODQRV GH
&RQWLQJrQFLD0XQLFLSDLVSDUD%DUUDJHQVUHODWLYRDULVFRVJHUDGRVSHODSUHVHQoDGHEDUUDJHQVHP
PXQLFtSLRV H LL  D 3RUWDULD Q  GR 0LQLVWpULR GD &LrQFLD 7HFQRORJLD ,QRYDomR H
&RPXQLFDomRTXHDSURYRXRUHJXODPHQWRLQWHUQRGR&HQWUR1DFLRQDOGH0RQLWRUDPHQWRH$OHUWDGH
'HVDVWUHV 1DWXUDLV LQVWLWXLomR FLHQWtILFD FRPSHWHQWH SDUD HODERUDU DOHUWDV GH GHVDVWUHV QDWXUDLV
UHOHYDQWHV YLVDQGR Do}HV GH SURWHomR H GH GHIHVD FLYLO QR WHUULWyULR QDFLRQDO DOpP GH SURGX]LU
FRQKHFLPHQWRFLHQWtILFRVREUHRWHPDHGHVHQYROYHUHLPSOHPHQWDUVLVWHPDVGHPRQLWRUDPHQWRGH
GHVDVWUHVQDWXUDLVHQWUHRXWURV

1HVWH VHQWLGR SULPHLUDPHQWH R HVWDGR GH 0LQDV *HUDLV RQGH WDLV DFLGHQWHV RFRUUHUDP HPLWLX R
'HFUHWR Q  RUGHQDQGR XPD DYDOLDomR H[WUDRUGLQiULD LPHGLDWD GDV FRQGLo}HV GH
HVWDELOLGDGH GDV EDUUDJHQV GH DOWHDPHQWR D PRQWDQWH H VXVSHQGHQGR QRYRV SURFHGLPHQWRV GH
OLFHQFLDPHQWRSDUDQRYDVEDUUDJHQVDOWHDGDVDPRQWDQWHRXDDPSOLDomRGDTXHODVTXHXWLOL]HPRX
Mi WLYHVVHP XWLOL]DGR DOWHDPHQWR D PRQWDQWH DWp TXH D DXWRULGDGH DPELHQWDO GR HVWDGR GHILQLVVH
QRYDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRV

(P PDLR GH  IRL SXEOLFDGD D 3RUWDULD Q  SHOR 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3URGXomR
0LQHUDO '130 TXHUHYRJRXDV3RUWDULDV'130QHQHWURX[HGLYHUVDVQRYDV
REULJDo}HV SDUD DV HPSUHVDV PLQHUDGRUDV $V SULQFLSDLV PXGDQoDV VH UHIHUHP D SHULRGLFLGDGH
VHPHVWUDO GDV ,QVSHo}HV 5HJXODUHV GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV DXGLWRULD  DRV FULWpULRV SDUD
H[HFXomR GD 5HYLVmR 3HULyGLFD GH 6HJXUDQoD GH EDUUDJHQV DRV 7UHLQDPHQWRV ,QWHUQRV SDUD RV
3ODQRVGH$o}HV(PHUJHQFLDLVDRV6LVWHPDVGHDOHUWDH6LVWHPDGH0RQLWRUDPHQWRGDVEDUUDJHQV
7DPEpP IRL FULDGR R 6LVWHPD ,QWHJUDGR GH *HVWmR GH 6HJXUDQoD GH %DUUDJHQV GH 0LQHUDomR ±
6,*%0TXHWHPFRPRREMHWLYRRFDGDVWUDPHQWRGDVEDUUDJHQVSHORHPSUHHQGHGRUHDDWXDOL]DomR
FRQWtQXDGRVGDGRVGDVPHVPDVHPXPDSODWDIRUPDGHGLFDGDHHVSHFtILFDSDUDLVVR(PPDLRGH
 R '130 DQWHFHVVRU GD $10 FULDGD HP  SRU PHLR GD /HL Q  FULRX QRYDV
REULJDo}HVSDUDDVHPSUHVDVTXHRSHUDPDVEDUUDJHQVGHPLQHUDomRQR%UDVLOHVWDQGRHQWUHHODV
REULJDo}HVTXDQWRDUHDOL]DomRGHDXGLWRULDVDQXDLVGHHVWDELOLGDGHIRUQHFLPHQWRGHGHFODUDo}HV
TXDQWR j HVWDELOLGDGH DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV SDUD FDGD EDUUDJHP SUHSDUDomR GH UHODWyULRV H
GHFODUDo}HVTXDQWRjVFRQGLo}HVGHHVWDELOLGDGHUHDOL]DomRGHUHYLV}HVSHULyGLFDVGDVHJXUDQoD
GDVEDUUDJHQVLPSOHPHQWDomRGHSODQRVGHDomRSDUDDWHQGLPHQWRDHPHUJrQFLDVHPRQLWRUDPHQWR
FRQWLQXR

(PQRkPELWRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD/HL(VWDGXDOQLQVWLWXLXD3ROtWLFD(VWDGXDO
GH6HJXUDQoDGH%DUUDJHQV 3(6%0* TXHGHQWUHRXWUDVGHWHUPLQDo}HVYHGDDFRQFHVVmRGH
OLFHQoD DPELHQWDO SDUD RSHUDomR RX DPSOLDomR GH EDUUDJHQV GHVWLQDGDV j DFXPXODomR RX j
GLVSRVLomR ILQDO RX WHPSRUiULD GH UHMHLWRV RX UHVtGXRV LQGXVWULDLV RX GH PLQHUDomR TXH XWLOL]HP R
PpWRGRGHDOWHDPHQWRDPRQWDQWH$5HVROXomR&RQMXQWD6HPDG)HDPQ±HPVHJXLGD
UHYRJDGD SHOD 5HVROXomR &RQMXQWD 6HPDG)HDP Q  GHWHUPLQD DFHUFD GD
GHVFDUDFWHUL]DomRGHWRGDVDVEDUUDJHQVGHFRQWHQomRGHUHMHLWRVHUHVtGXRVDOWHDGDVSHORPpWRGR
DPRQWDQWHSURYHQLHQWHVGHDWLYLGDGHVPLQHUiULDVH[LVWHQWHVHP0LQDV*HUDLV

(PGHDJRVWRGHIRLHPLWLGDSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH0LQHUDomR$10D5HVROXomRQ
 TXH PDQWHYH D GHWHUPLQDomR GH PHGLGDV YLVDQGR DVVHJXUDU D HVWDELOLGDGH GH EDUUDJHQV GH
PLQHUDomR$UHVROXomRpYROWDGDSDUDHVWUXWXUDVFRQVWUXtGDVRXDOWHUDGRVSHORPpWRGRGHQRPLQDGR
D PRQWDQWH RX SRU PpWRGR GHFODUDGR FRPR GHVFRQKHFLGR $ 5HVROXomR $10 Q  WDPEpP
HVWDEHOHFHRPtQLPRIDWRUGHVHJXUDQoDHDLQWHUGLomRLPHGLDWDGHEDUUDJHPFXMRIDWRUGHVHJXUDQoD
HVWHMDPRPHQWDQHDPHQWHDEDL[RGRVYDORUHVPtQLPRVIL[DGRVSHODQRUPD$%171%5Q
DOpPGHGHWHUPLQDUDRHPSUHHQGHGRUDQRWLILFDomRGD$10HDLPSOHPHQWDomRGHDo}HVGHFRQWUROH
HPLWLJDomRSDUDJDUDQWLUDVHJXUDQoDGDHVWUXWXUDHDYDOLDUDQHFHVVLGDGHGHHYDFXDomRGDiUHDD
MXVDQWHDWpTXHRIDWRUGHVHJXUDQoDUHWRUQHDRVYDORUHVPtQLPRV


682
PÁGINA: 158 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

1R DQR GH  IRL SXEOLFDGD D 5HVROXomR $10 Q  TXH WUD] QRYDV DOWHUDo}HV jV UHJUDV GH
ILVFDOL]DomRHVHJXUDQoDGDVEDUUDJHQVDOWHUDQGRGLVSRVLWLYRVGD3RUWDULD'130QH
UHYRJDQGRRDUWLJRGD5HVROXomR$10QTXHHVWDEHOHFLDPHGLGDVUHJXODWyULDVSDUDDV
EDUUDJHQVGHPLQHUDomRQRWDGDPHQWHDTXHODVFRQVWUXtGDVRXDOWHDGDVSHORPpWRGRGHQRPLQDGRD
PRQWDQWHRXSRUPpWRGRGHFODUDGRFRPRGHVFRQKHFLGR5HIHULGDUHVROXomRSUHYrRVFDVRVHPTXH
KDYHUiDDOWHUDomRDXWRPiWLFDGDFDWHJRULDGHULVFRGDEDUUDJHPSDUD³DOWD´$OpPGLVVRHVWDEHOHFH
TXH R PDSD GH LQXQGDomR GHYHUi WHU PDLRU JUDX GH GHWDOKDPHQWR H VHUYLUi GH DX[tOLR WDQWR QD
FODVVLILFDomRUHIHUHQWHDR'3$TXDQWRSDUDVXSRUWHjVGHPDLVDo}HVGHVFULWDVQR3$(%0 3ODQR
GH$o}HV(PHUJHQFLDLVSDUD%DUUDJHQVGH0LQHUDomR3$(%0 $5HVROXomRDOWHUDDLQGDRVSUD]RV
SDUDHODERUDomRHHQYLRGRPDSDGHLQXQGDomRHWUD]DKLSyWHVHGHTXHD$10SRGHUiDVHXFULWpULR
HVWDEHOHFHU SUD]RV H REULJDo}HV GLVWLQWDV SUHYLVWDV SHOD 5HVROXomR HP FDVRV H[FHSFLRQDLV H
GHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRV3RUILPD5HVROXomRSUHYrTXHDSHVVRDItVLFDGHPDLRUDXWRULGDGHQD
KLHUDUTXLD GD HPSUHVD TXH DVVLQDUi R '&( HP FRQMXQWR FRP UHVSRQViYHO WpFQLFR SHOD VXD
HODERUDomRGHYHUiVHUEUDVLOHLUDRXQDWXUDOL]DGDEUDVLOHLUDGHWHUPLQDomRQmRSUHYLVWDDQWHULRUPHQWH
SHOD3RUWDULD'130

$LQGDHPIRLSXEOLFDGDD/HL)HGHUDOQTXHDOWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGH
GHVHWHPEURGHTXHHVWDEHOHFHD3ROtWLFD1DFLRQDOGH6HJXUDQoDGH%DUUDJHQV 316% GD
/HLQGHGHMXOKRGHTXHFULDR)XQGR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH )10$ GD/HL
QGHGHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRVHGR'HFUHWR
/HLQGHGHIHYHUHLURGH &yGLJRGH0LQHUDomR 

&RP D YLJrQFLD GD QRYD QRUPD GHQWUH RXWUDV GLVSRVLo}HV DOWHUDVH R SUD]R OLPLWH SDUD
GHVFDUDFWHUL]DomR GH EDUUDJHQV FRQVWUXtGDV RX DOWHDGDV SHOR PpWRGR D PRQWDQWH SDUD DWp
SHUPLWLQGRVHFRQWXGRDSURUURJDomRGHVWHSUD]RSHODHQWLGDGHTXHUHJXODHILVFDOL]D
DDWLYLGDGHPLQHUiULDGHVGHTXHDGHFLVmRSDUDFDGDHVWUXWXUDVHMDUHIHUHQGDGDSHODDXWRULGDGH
OLFHQFLDGRUDGR6,61$0$

$GHPDLVDQRUPDUHVVDOYDTXHQRFDVRGHEDUUDJHQVGHPLQHUDomRHPLQVWDODomRRXRSHUDomRHP
TXH VHMD LGHQWLILFDGD FRPXQLGDGH QD =RQD GH $XWR 6DOYDPHQWR =$6  GHYHUi VHU IHLWD D
GHVFDUDFWHUL]DomRGDHVWUXWXUDRXRUHDVVHQWDPHQWRGDSRSXODomRHRUHVJDWHGRSDWULP{QLRFXOWXUDO
RXREUDVGHUHIRUoRTXHJDUDQWDPDHVWDELOLGDGHHIHWLYDGDHVWUXWXUDHPGHFLVmRGRSRGHUS~EOLFR
RXYLGRRHPSUHHQGHGRUHFRQVLGHUDGDVDDQWHULRULGDGHGDEDUUDJHPHPUHODomRjSRSXODomRHD
YLDELOLGDGHWpFQLFRILQDQFHLUDGDVDOWHUQDWLYDV

&RQVLGHUDQGRRFHQiULRDWXDOGHPLQHUDomRQR%UDVLOPXGDQoDVQDVOHLVRXUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV
SRGHP H[LJLU PRGLILFDo}HV HP DV WHFQRORJLDV H RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD FRP GLVSrQGLRV
LQHVSHUDGRVGHFDSLWDO$OpPGLVVRQRYRVRXPDLVULJRURVRVUHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
SDUD DV RSHUDo}HV H SURMHWRV GD &RPSDQKLD HVSHFLILFDPHQWH SDUD DV EDUUDJHQV SRGHP VHU
LPSRVWRV H FRP LVVR SRGH KDYHU DWUDVRV QD REWHQomR GH OLFHQoDV DPELHQWDLV RX RXWUDV OLFHQoDV
RSHUDFLRQDLV RX QmR REWHQomRQmR UHQRYDomR GDV PHVPDV (VVHV HYHQWRV H FXVWRV DGLFLRQDLV
SRGHPWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHD&RPSDQKLDHRUHWRUQRGHVHXVSURMHWRVHSRGHPWRUQDU
FHUWRVSURMHWRVHFRQRPLFDPHQWHRXGHRXWUDIRUPDLQYLiYHLV
Emissões Atmosféricas

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDJHUDPDOJXPDVIRQWHVHVWDFLRQiULDVGHHPLVV}HVDWPRVIpULFDVVHQGR
TXHSDUDWDQWRWRGDVDVHPLVV}HVVmRGHYLGDPHQWHPRQLWRUDGDVHFRQWURODGDV

Aspectos Ambientais específicos das Operações Portuárias

$ OHJLVODomR SUHYr QRUPDV HVSHFLILFDV YLVDQGR D SURWHomR GR PHLR DPELHQWH IDFH jV RSHUDo}HV
SRUWXiULDVWDLVFRPRD/HLQ /HLGRÏOHR TXHSUHYrUHJUDVSDUDDSUHYHQomRRFRQWUROH
HDILVFDOL]DomRGDSROXLomRFDXVDGDSRUODQoDPHQWRGHyOHRWDPEpPSDUDDVLQVWDODo}HVSRUWXiULDV
HVSHFLDOL]DGDV HP RXWUDVFDUJDV TXH QmR yOHRH VXEVWkQFLDV QRFLYDVRX SHULJRVDV R'HFUHWR Q
 TXH SUHYr DV VDQo}HV DSOLFiYHLV jV LQIUDo}HV jV UHJUDV GH SUHYHQomR FRQWUROH H
ILVFDOL]DomRGDSROXLomRFDXVDGDSRUODQoDPHQWRGHyOHRHRXWUDVVXEVWkQFLDVQRFLYDVRXSHULJRVDV
HP iJXDV VRE MXULVGLomR QDFLRQDO SUHYLVWD QD /HL Q $ OHJLVODomR WDPEpP SUHYr D
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HODERUDomRGHSODQRVHPHUJHQFLDLVHPFDVRGHDFLGHQWHVYLVDQGRRFRPEDWHGDSROXLomR1HVWH
VHQWLGR D 5HVROXomR &21$0$ Q  GLVS}H VREUH R FRQWH~GR PtQLPR GR 3ODQR GH
(PHUJrQFLD ,QGLYLGXDO SDUD LQFLGHQWHV GH SROXLomR SRU yOHR HP iJXDV VRE MXULVGLomR QDFLRQDO
RULJLQDGRVGHQWUHRXWURVHPSRUWRVRUJDQL]DGRVLQVWDODo}HVSRUWXiULDVHWHUPLQDLV'HDFRUGRFRP
R 'HFUHWR )HGHUDO Q  WDLV SODQRV GHYHP VHU FRQVROLGDGRV 3ODQRV GH ÈUHD ~QLFRV
HODERUDGRV SHORV UHVSRQViYHLV SRU HQWLGDGHV H[SORUDGRUDV GH SRUWRV RUJDQL]DGRV H LQVWDODo}HV
SRUWXiULDVSODWDIRUPDVHUHVSHFWLYDVLQVWDODo}HVGHDSRLRVREDFRRUGHQDomRGRyUJmRDPELHQWDO
FRPSHWHQWH

$V DWLYLGDGHV GH GUDJDJHP VmR SUHFHGLGDV GH DXWRUL]DomR RX OLFHQFLDPHQWR GR yUJmR DPELHQWDO
7DLVDWLYLGDGHVVmROLFHQFLDGDVSHORyUJmRIHGHUDO ,%$0$ TXDQGRORFDOL]DGDVRXGHVHQYROYLGDV
HPPDUWHUULWRULDOFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHORDUWLJRLQFLVR;,9DOtQHDEGD/HL&RPSOHPHQWDUQ
$GUDJDJHPSRGHUiVHUOLFHQFLDGDSHORyUJmRHVWDGXDOGHVGHTXHVLJDRTXHGHILQHR
'HFUHWRQTXHHVWDEHOHFHDVWLSRORJLDVGHHPSUHHQGLPHQWRVHDWLYLGDGHV(PUHJUDD
GUDJDJHP DFRPSDQKD R OLFHQFLDPHQWR GR SRUWR SRU VH WUDWDU GH DWLYLGDGH DFHVVyULD j DWLYLGDGH
SULQFLSDO$5HVROXomR&RQDPDQHVWDEHOHFHDVGLUHWUL]HVJHUDLVVREUHGUDJDJHPHRV
SURFHGLPHQWRVUHIHUHQFLDLVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGRPDWHULDODVHUGUDJDGR$5HVROXomR&21(0$
Q  HVWDEHOHFH R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH LQVWDODo}HV QiXWLFDV QR (VWDGR GR 5LR GH
-DQHLUR H DSRQWD TXH R 3URMHWR GH 'UDJDJHP TXDQGR QHFHVViULR GHYHUi VHU DSUHVHQWDGR QR
SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO

2 %UDVLO WDPEpP LQWHUQDOL]RX &RQYHQo}HV ,QWHUQDFLRQDLV HVSHFLILFDV TXH WUDWDP GHQWUH RXWURV
WHPDVGDSURWHomRDPELHQWDOSRUWXiULDHPDUtWLPDGHQWUHHODVD&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOVREUHD
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGH'DQRV&DXVDGRVSRU3ROXLomRSRUÏOHR &/& SRUPHLRGR'HFUHWR
)HGHUDOQSURPXOJDD&/&HR'HFUHWR)HGHUDOQGHTXHHVWDEHOHFH
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLODRVSURSULHWiULRVGHSHWUROHLURVVREUHGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVHPIXQomR
GH XP GHUUDPDPHQWR GH yOHR SHWUyOHR H GHULYDGRV HVFXURV  0$532/ Q  &RQYHQomR
LQWHUQDFLRQDOSDUDSUHYHQomRGDSROXLomRFDXVDGDSRUQDYLRV SRUPHLRGR'HFUHWR/HJLVODWLYRQ
H'HFUHWR([HFXWLYRQTXHHVWDEHOHFHUHJUDVSDUDDSUHYHQomRGDSROXLomRFDXVDGD
SRUyOHRSRUVXEVWkQFLDVOtTXLGDVQRFLYDVWUDQVSRUWDGDVDJUDQHOHPIDUGRVFRQWrLQHUHVWDQTXHV
SRUWiWHLVRXYDJ}HVWDQTXHVURGRYLiULRVHIHUURYLiULRVHWDPEpPSRUHVJRWRVHOL[RSURYHQLHQWHVGH
QDYLRVVHQGRTXHVXDVQRUPDVVHDSOLFDPDRVQDYLRVSRUWRVHWHUPLQDLV

1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD DGRWD WRGDV DV Do}HV QHFHVViULDV SDUD FXPSULU DV H[LJrQFLDV GDV
UHVSHFWLYDV DXWRULGDGHV SRUWXiULDV H DPELHQWDLV LQFOXLQGR D UHDOL]DomR GH GUDJDJHQV SHULyGLFDV
PRQLWRUDPHQWRVILVFDOL]DGRVSHORyUJmRDPELHQWDOSUHYHQomRGHDFLGHQWHVFRPRTXHGDGHJUDQHLV
QRPDUQDVRSHUDo}HVGHHPEDUTXHHGHVHPEDUTXHDOpPGHWHUFRQWUDWDGDHPSUHVDHVSHFLDOLVWDQD
DWXDomR HP FDVRV GH HPHUJrQFLDV DPELHQWDO HP FDVR GH TXHGDV H GHUUDPDPHQWRV QR PDU H
SDUWLFLSDU GR 3ODQR GH $MXGD 0~WXD ± 3$0 GD &RVWD 9HUGH $OpP GLVVR RV QDYLRV TXH DWUDFDP
WHUPLQDO SRUWXiULR 7(&$5 VmR SURLELGRV GH WURFDUHP D iJXD GH ODVWUR QR SHUtRGR TXH HVWmR
DWUDFDGRV
Responsabilização Ambiental

1R%UDVLODOHJLVODomRDPELHQWDOSUHYrDLPSRVLomRGHVDQo}HVSHQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVDSHVVRDV
ItVLFDV H MXUtGLFDV TXH SUDWLFDUHP FRQGXWDV FDUDFWHUL]DGDV FRPR FULPH RX LQIUDomR DPELHQWDO
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV UHVSRQVDELOLGDGHFLYLO 

$ &RQVWLWXLomR GD 5HS~EOLFD )HGHUDWLYD GR %UDVLO SUHYr WUrV PRGDOLGDGHV GH UHVSRQVDELOL]DomR
DGPLQLVWUDWLYDFLYLOHFULPLQDOTXHSRGHPLQFLGLULQGHSHQGHQWHPHQWHHFXPXODWLYDPHQWH

L 5HVSRQVDELOLGDGH$GPLQLVWUDWLYD

1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWHQDYLRODomR
GHQRUPDGHSUHVHUYDomRDRPHLRDPELHQWHGHFRUUHQWHGHFXOSDRXGRORLQGHSHQGHQWHPHQWHGD
HIHWLYDRFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO2'HFUHWR
)HGHUDO Q  SUHYr HP QtYHO QDFLRQDO DV FRQGXWDV FRQVLGHUDGDV FRPR LQIUDo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVDRPHLRDPELHQWH±FRPRDTXHODVFRQWUDDOHJLVODomRGHSURWHomRjIDXQDHjIORUD
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UHODWLYDV j SROXLomR FRQWUD RUGHQDPHQWR XUEDQR H R SDWULP{QLR FXOWXUDO FRQWUD D $GPLQLVWUDomR
$PELHQWDOFRPHWLGDVHPXQLGDGHVGHFRQVHUYDomRGHQWUHRXWUDV±HVXDVUHVSHFWLYDVSHQDOLGDGHV

$VVDQo}HVDVHUHPLPSRVWDVFRQWUDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDSRGHPLQFOXLUDGYHUWrQFLDPXOWDGHDWp
5PLOK}HV GHDFRUGRFRPDFDSDFLGDGHHFRQ{PLFDHRVDQWHFHGHQWHVGDSHVVRDLQIUDWRUDEHP
FRPRFRPDJUDYLGDGHGRVIDWRVHDQWHFHGHQWHVDVTXDLVSRGHPVHUDSOLFDGDVHPGREURRXQRWULSOR
HPFDVRGHUHLQFLGrQFLD LQXWLOL]DomRGRSURGXWRVXVSHQVmRGHIDEULFDomRHGHYHQGDGRSURGXWR
HPEDUJR GH REUD RX GH DWLYLGDGH GHPROLomR GH REUD VXVSHQVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV H
FDQFHODPHQWRRXLQWHUUXSomRGHSDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVj
FRPSDQKLDLQIUDWRUDDOpPGHSURLELomRGHVHUFRQWUDWDGDSRUHQWHVS~EOLFRV

LL 5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO

1DHVIHUDFtYHORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHREMHWLYDGLUHWDHLQGLUHWD
,VVR VLJQLILFD TXH D REULJDomR GH UHSDUDU D GHJUDGDomR FDXVDGD SRGHUi DIHWDU WRGRV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH HQYROYLGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FRPSURYDomR GH FXOSD GRV DJHQWHV &RPR
FRQVHTXrQFLD GDQRV DPELHQWDLV RFDVLRQDGRV SRU WHUFHLURV HP VHXV LPyYHLV QmR H[LPHP D
UHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLDSHODHYHQWXDOUHSDUDomRGHVWHVGDQRV

'HVVD IRUPD WDQWR DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD DVVLP FRPR D FRQWUDWDomR GH
WHUFHLURV SDUD SURFHGHU TXDOTXHU VHUYLoR HP VHXV HPSUHHQGLPHQWRV LQFOXLQGR SRU H[HPSOR D
VXSUHVVmRGHYHJHWDomRHRXDGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRLVHQWDD&RPSDQKLDGH
UHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFDVRHVWHV
QmRGHVHPSHQKHPVXDVDWLYLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV

e IXQGDPHQWDO TXH KDMD XPD JHVWmR FRQMXQWD GRV ULVFRV LQHUHQWHV D WRGRV RV HQYROYLGRV QR
GHVHQYROYLPHQWR GR SURMHWR HVSHFtILFR D TXDO ILVFDOL]H R FXPSULPHQWR GH XPD SROtWLFD DPELHQWDO
DGHTXDGD GH PRGR D PLQLPL]DU RV ULVFRV TXH SRVVDP VXUJLU HP YLUWXGH GH XPD HYHQWXDO
UHVSRQVDELOL]DomRVROLGiULD
$SHVDUGHQmRKDYHUUHIHUrQFLDH[SUHVVDQDOHLDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOQmRHVWi
VXMHLWDjSUHVFULomRVHJXQGRHQWHQGLPHQWRGDGRXWULQDHGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO

$GLFLRQDOPHQWHD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV /HL)HGHUDOQ SUHYrHPVHXDUWLJRD
SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD VHPSUH TXH HVVD FULDU REVWiFXOR DR
UHVVDUFLPHQWR GH SUHMXt]RV FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH 1HVVD VLWXDomR RV VyFLRV
SDVVDPDVHUSHVVRDOPHQWHUHVSRQViYHLVSHODUHSDUDomRGRGDQRDRPHLRDPELHQWH

LLL 5HVSRQVDELOLGDGH&ULPLQDO

1D VHDUD SHQDO DSOLFDVH D WHRULD VXEMHWLYD GD UHVSRQVDELOLGDGH VHJXQGR D TXDO VRPHQWH VHUi
SRVVtYHODUHVSRQVDELOL]DomRTXDQGRUHVWDUFRPSURYDGRRGRORRXDFXOSD QHJOLJrQFLDLPSUXGrQFLD
RXLPSHUtFLD GRLQIUDWRU

$/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV /HL)HGHUDOQ HOHJHFRPRUHVSRQViYHLVSHODVFRQGXWDV
FDUDFWHUL]DGDVFRPRFULPLQRVDVWRGRVDTXHOHVTXHGHTXDOTXHUIRUPDFRQFRUUHPSDUDVXDSUiWLFD
VHQGRFDGDTXDOSHQDOL]DGRQDPHGLGDGHVXDFXOSDELOLGDGH3UHYrDLQGDDUHVSRQVDELOLGDGHGD
SHVVRD MXUtGLFD D TXDO UHVWD FDUDFWHUL]DGD VH D LQIUDomR IRU FRPHWLGD L  SRU GHFLVmR GH VHX
UHSUHVHQWDQWHOHJDORXFRQWUDWXDORXGHVHXyUJmRFROHJLDGRRX LL QRLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGD
SHVVRDMXUtGLFDTXHUHSUHVHQWD

$ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV FRDXWRUDV RX
SDUWtFLSHVRTXHDFDEDPXLWDVYH]HVSRUHVWHQGHUDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLVDWRVDRVPHPEURVGDV
SHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDP
HYLWDURVSUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV
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(P UHODomR jV SHVVRDV MXUtGLFDV D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr DV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV
SRVVtYHLV,PXOWD,,UHVWULWLYDVGHGLUHLWRV WDLVFRPRDVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGHDWLYLGDGHV
ELQWHUGLomRWHPSRUiULDGHHVWDEHOHFLPHQWRREUDRXDWLYLGDGHFSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU
3~EOLFREHPFRPRGHOHREWHUVXEVtGLRVVXEYHQo}HVRXGRDo}HV HRX,,,SUHVWDomRGHVHUYLoRVj
FRPXQLGDGH WDLVFRPRDFXVWHLRGHSURJUDPDVHGHSURMHWRVDPELHQWDLVEH[HFXomRGHREUDVGH
UHFXSHUDomRGHiUHDVGHJUDGDGDVFPDQXWHQomRGHHVSDoRVS~EOLFRVGFRQWULEXLo}HVDHQWLGDGHV
DPELHQWDLVRXFXOWXUDLVS~EOLFDV 

b. SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRDSDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

$&RPSDQKLDSRVVXLGHVGHRDQRDFHUWLILFDomR,627DPEpPHPGHDJRVWRGH
DVVLQRXHVXEPHWHXDFDUWDGHDGHVmRDRVSULQFtSLRVGR3DFWR*OREDOGD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV
8QLGDV ± 218 TXH YLVD D DGRomR GH SROtWLFDV GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO FRUSRUDWLYD H
VXVWHQWDELOLGDGH SRVVLELOLWDQGR D SURPRomR GH XP GLiORJR HQWUH HPSUHVDV RUJDQL]Do}HV GDV
1Do}HV 8QLGDV VLQGLFDWRV RUJDQL]Do}HV QmR JRYHUQDPHQWDLV H GHPDLV SDUFHLURV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHXPPHUFDGRJOREDOPDLVLQFOXVLYRHVXVWHQWiYHO

c.
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

$&RPSDQKLDRSHUDPLQDVHPJHUDODWUDYpVGHFRQFHVV}HVHRXPDQLIHVWRVGHPLQDVHRXSRUWDULDV
GH ODYUD RXWRUJDGRV SHOR JRYHUQR IHGHUDO H XP WHUPLQDO SRUWXiULR SRU PHLR GH FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWRILUPDGRFRPDDXWRULGDGHSRUWXiULDHPWRGRVRVFDVRVFRPDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
DPELHQWDLV DSOLFiYHLV 'HVWH PRGR D &RPSDQKLD GHSHQGH GD PDQXWHQomR GDV OLFHQoDV H
DXWRUL]Do}HVGHWDLVDWLYRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHDVOLFHQoDVHFRQFHVV}HVGD&RPSDQKLDYLGHRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU

DUHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGD&RPSDQKLDHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

3HUtRGR GH  PHVHV HQFHUUDGR HP ([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GHVHWHPEURGH
GH]HPEURGH

5HFHLWD/tTXLGD
5HFHLWD/tTXLGD
3DUWLFLSDomR
3DUWLFLSDomR
5PLOK}HV 
5PLOK}HV 
%UDVLO






EUHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

6HJXH DEDL[R GHWDOKDPHQWR GDV UHFHLWDV DGYLQGDV GRV FOLHQWHV FRQIRUPH SDtV GH GHVWLQR GD
H[SRUWDomRTXHUHSUHVHQWRXPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVSDUDRPHUFDGRH[WHUQRQRV
SHUtRGRVDEDL[R

3HUtRGR GH PHVHV HQFHUUDGR HP ([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GHVHWHPEURGH
GH]HPEURGH

5HFHLWD/tTXLGD
5HFHLWD/tTXLGD
3DUWLFLSDomR
3DUWLFLSDomR
5PLOK}HV 
5PLOK}HV 
&KLQD




-DSmR




&RUHLD




GR6XO
7XUTXLD




2XWURV




7RWDO






FUHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GD&RPSDQKLD

9LGHLWHP E 
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV

$VUHFHLWDVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDRULXQGDVGRPHUFDGRH[WHUQRVmRSURYHQLHQWHVGDYHQGDGH
PLQpULRGHIHUURSULQFLSDOPHQWHSDUDDÈVLDeLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHD&KLQDSRVVXLSURGXomR
UHOHYDQWHGHPLQpULRGHIHUURHXPDHYHQWXDOUHGXomRGRVLPSRVWRVTXHLQFLGHPVREUHDVDWLYLGDGHV
PLQHUiULDVORFDLVSRGHPLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD$DSOLFDomRGHLPSRVWRV
VREUH D LPSRUWDomR GR PLQpULR GH IHUUR SRGHULD H[HUFHU HIHLWR VLPLODU VREUH RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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±3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV

D
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD 1DFLRQDO &61  DFLRQLVWD FRQWURODGRUD GD &RPSDQKLD PDQWpP
LQVWUXPHQWRVGH*HVWmR6RFLRDPELHQWDOHGH6XVWHQWDELOLGDGHTXHVmRDSOLFiYHLVHREVHUYDGRVSHOD
&RPSDQKLDHGHPDLVFRPSDQKLDVFRQWURODGDVSHOD&61 TXDQGRUHIHULGDVHPFRQMXQWRFRPD&61
*UXSR &61  YLVDQGR D FULDomR GH YDORUHV VXVWHQWiYHLV H JHVWmR GRV ULVFRV VRFLRDPELHQWDLV D
RWLPL]DomRHHILFLrQFLDQRXVRGHUHFXUVRVQDWXUDLVHFRQWUROHGRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVEHPFRPRR
HVWDEHOHFLPHQWR FRQVROLGDomR WURFD H FRPSDUWLOKDPHQWR GH ERDV SUiWLFDV HPSUHVDULDLV
UHODFLRQDGRVDRWHPD3RUPHLRGD)XQGDomR&61R*UXSR&61WDPEpPHVWDEHOHFHRYtQFXORHR
FRPSURPLVVRFRPDVFRPXQLGDGHVQDVUHJL}HVHPTXHDWXD$VLQIRUPDo}HVVREUHRVSURMHWRVHVWmR
GLVSRQtYHLVQRVLWHGD)XQGDomR&61ZZZIXQGDFDRFVQRUJEU

$ &RPSDQKLD UHDILUPD R VHX FRPSURPLVVR FRQWtQXR FRP DV TXHVW}HV VRFLRDPELHQWDLV H FRP R
GHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOJOREDOSRUPHLRGDVVHJXLQWHVDo}HV

• 5HDOL]DomRGHLQYHQWiULRGDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDVHJXLQGRDVGLUHWUL]HVGR
*+* 3URWRFRO FRP R REMHWLYR GH VXEVLGLDU D JHVWmR GH FDUERQR PLWLJDomR GH ULVFRV H
DGDSWDomRjVPXGDQoDVFOLPiWLFDVWHQGRUHFHELGR6HOR2XURQRV~OWLPRVDQRVTXDOLILFDQGR
RUHSRUWHLPSRVWRSHOR3URWRFRORKWWSVUHJLVWURSXEOLFRGHHPLVVRHVFRPEUSDUWLFLSDQWHV

• 5HSRUWHDR&'3 Carbon Disclosure Project GDJHVWmRGHPXGDQoDVFOLPiWLFDVFDGHLDGH
VXSULPHQWRVHiJXDGD&RPSDQKLD2&'3pDSULQFLSDOHQWLGDGHTXHGLYXOJDLQIRUPDo}HV
VREUHRVULVFRVGHFRUUHQWHVGHH[WHUQDOLGDGHVDPELHQWDLVHPSUHVDULDLVTXHLQIOXHQFLDPRV
LQYHVWLPHQWRVGHORQJRSUD]RZZZFGSQHW

$OpP GLVVR R *UXSR &61 WHP SDUWLFLSDomR QRV *UXSRV GH 7UDEDOKR GR &HQWUR GH (VWXGRV HP
6XVWHQWDELOLGDGH GD (VFROD GH $GPLQLVWUDomR GH (PSUHVDV GD )XQGDomR *HW~OLR 9DUJDV )*9
($(63 

)LQDOPHQWHR*UXSR&61YHPGHVHQYROYHQGRXPPDSHDPHQWRFRQVWDQWHGHstakeholders HGHVGH
XWLOL]DFULWpULRVGHPDSHDPHQWRGRVLPSDFWRVDPELHQWDLVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVGHDFRUGRFRP
DV GLUHWUL]HV GR Global Reporting Initiative *5, 6WDQGDUGV  H DGRWD D PHWRGRORJLD GR 5HODWR
,QWHJUDGR ,5  SDUD FRPSRVLomR LQWHUQD GH VHXV LQGLFDGRUHV SDUD WRGDV DV VXDV RSHUDo}HV 7DLV
LQIRUPDo}HVSRGHPVHUHQFRQWUDGDVHPKWWSULFVQFRPEUVXVWHQWDELOLGDGHUHODWRULRV2VGDGRVH
LQGLFDGRUHVREWLGRVQHVWHSURFHVVRSHUPLWHPDFRPSDQKDURGHVHPSHQKRHDYDOLDUDH[SRVLomRGR
*UXSR&61DULVFRVVRFLRDPELHQWDLVHRSRUWXQLGDGHVIXWXUDV

1RDQRGHD&RPSDQKLDLQWHQVLILFRXVHXUHODFLRQDPHQWRFRPGLYHUVRVVHWRUHVGDLQLFLDWLYD
S~EOLFRSULYDGR QR LQWXLWR GH PDQWHU XP FDQDO GH FRPXQLFDomR FRP DV SDUWHV LQWHUHVVDGDV
UHDOL]DQGR UHXQL}HV ELPHVWUDLV SDUD WUDWDU GH GLYHUVRV DVVXQWRV VRFLRDPELHQWDLV WDLV FRPR
GLYXOJDomRGDLPSODQWDomRHRSHUDomRGHQRYRVSURMHWRVDSUHVHQWDomRGRVDVSHFWRVLPSDFWRVH
FRQWUROHVDPELHQWDLVDGRWDGRVQDPLQHUDomRFRPIRFRQDDYDOLDomRGRFRQIRUWRGDVFRPXQLGDGHV
YL]LQKDVDRHPSUHHQGLPHQWRHGXFDomRDPELHQWDOSDUDRS~EOLFRLQWHUQR IXQFLRQiULRVHWHUFHLURV H
S~EOLFRH[WHUQR FRPXQLGDGHVYL]LQKDV 

$OpP GDV TXHVW}HV DSRQWDGDV HODERURX H LPSODQWRX SURFHGLPHQWRV FRP YLVWDV j PHOKRULD QDV
FRQGLo}HV GH WUDEDOKR H SURWHomR GRV VHXV FRODERUDGRUHV SUySULRV H WHUFHLURV 7DPEpP DGRWRX
Do}HVGHPHOKRULDFRQWtQXDQRVVHXVGLVSRVLWLYRVGHSURWHomRHFRQWUROHDPELHQWDO
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E
DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

3DUDDHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVVyFLRDPELHQWDLVR*UXSR&61VHJXHDVUHVSHFWLYDVSUiWLFDVH
PHWRGRORJLDVUHFRPHQGDGDVSRUFDGDXPDGDVLQVWLWXLo}HVHFHQWURVGHHVWXGRVOLVWDGRVDEDL[R2
GHWDOKDPHQWRGDVSUiWLFDVSDGU}HVPHWRGRORJLDVHJRYHUQDQoDGHFDGDHQWLGDGHHVWiGLVSRQtYHO
QRVVHXVUHVSHFWLYRVVLWHV

• *+*3URWRFRO
• &'3 &DUERQ'LVFORVXUH3URMHFW 
• ,QVWLWXWR(WKRVGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO
• &HQWURGH(VWXGRVHP6XVWHQWDELOLGDGH *9FHV GD(VFRODGH$GPLQLVWUDomRGH(PSUHVDV
GD)XQGDomR*HW~OLR9DUJDV )*9($(63 
• *OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH *5,6WDQGDUGV 
• ,QWHJUDWH5HSRUWLQJ,,5&!

F
VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

2LQYHQWiULRGDVHPLVV}HVGHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDpDXGLWDGRSRUHPSUHVDLG{QHDWHUFHLUL]DGD

G
D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV

$GRFXPHQWDomRPHQFLRQDGDQHVWHLWHPHVWiGLVSRQtYHOQRVVHJXLQWHVZHEVLWHV

KWWSZZZFVQFRPEU
ZZZIXQGDFDRFVQRUJEU
KWWSULFVQFRPEUVXVWHQWDELOLGDGHUHODWRULRV
KWWSVUHJLVWURSXEOLFRGHHPLVVRHVFRPEUSDUWLFLSDQWHV
ZZZFGSQHW
KWWSJYFHVFRPEULVFYVXVWHQWDELOLGDGHQDJHVWDRGHIRUQHFHGRUHVFLFOR"ORFDOH SWEU
KWWSZZZLQRYDFDRQDFDGHLDGHYDORUFRPEULVFYVXVWHQWDELOLGDGHQDJHVWDRGHIRUQHFHGRUHV
SURWRFRORGHPDWUL]GHULVFRFLFOR"ORFDOH SWEU
KWWSLQRYDFDRQDFDGHLDGHYDORUFRPEULQRYDFDRHVXVWHQWDELOLGDGHQDFDGHLDGHYDORU
ORJLVWLFD"ORFDOH SWEU
KWWSZZZJYFHVFRPEULVFYJUXSRGHWUDEDOKRGHJHVWDRGHIRUQHFHGRUHVFLFOR"ORFDOH SWEU
KWWSJYFHVFRPEULQRYDFDRHVXVWHQWDELOLGDGHQDFDGHLDGHYDORULVFYFLFOR
"ORFDOH SWEU
KWWSJYFHVFRPEULGORFDOPRQLWRUDPHQWRGRGHVHQYROYLPHQWRORFDOHDYDOLDFDRGH
LPSDFWR"ORFDOH SWEU
KWWSZZZLGORFDOFRPEULQRYDFDRHPGHVHQYROYLPHQWRORFDO"ORFDOH SWEU
KWWSZZZLGORFDOFRPEUJHUDFDRGHYDORUFRPSDUWLOKDGRDSDUWLUGDSURWHFDRLQWHJUDOGHFULDQFDV
HDGROHVFHQWHVLGORFDOFLFOR"ORFDOH SWEU
KWWSJYFHVFRPEUSLORWRVWHVH"ORFDOH SWEU
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH
UHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDOpPGDVLQFOXtGDVQRVLWHQV
DQWHULRUHV
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8.1 - Negócios Extraordinários

±$TXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDOQRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV QmR DGTXLULUDP RX DOLHQDUDP TXDOTXHU DWLYR
UHOHYDQWH TXH QmR VH HQTXDGUH FRPR XPD RSHUDomR QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH  H  H QR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1mR DSOLFiYHO $ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV QmR UHDOL]DUDP TXDOTXHU
DOWHUDomR VLJQLILFDWLYD QD IRUPD GH FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
±&RQWUDWRVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVHQWUHRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDVHVWUDQKRVjVVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV QmR FHOHEUDUDP FRQWUDWRV UHOHYDQWHV QmR
GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP DV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP
GHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GH
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSHOD
&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

$WLYRV5HOHYDQWHV
%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVD$WLYRVLPRELOL]DGRV

7RGRV RV EHQV GR DWLYR QmRFLUFXODQWH UHOHYDQWHV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRVQRVLWHQVDEHF

&RPUHODomRDRDWLYRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDRVSULQFLSDLVEHQVFRQVLVWHPHPGLYHUVRVLPyYHLV
LQVWDODo}HVHGLUHLWRVPLQHUiULRVFRQIRUPHGHVFULWRVQRLWHP D GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$WDEHODDVHJXLUGHVFUHYHRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEUR
GHSRUFDWHJRULD


Ativo imobilizado

Em 30 de setembro de 2020
(em milhares de reais)

Terrenos
Edificações e Infraestrutura
Máquinas, equipamentos e instalações
Móveis e Utensílios
Obras em andamento
Direito de Uso
Outros
Total

60.953
1.480.493
3.875.642
7.697
1.751.058
85.830
38.919
7.300.592
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

TECAR - Terminal de Carvão e Granéis Sólidos

Planta de Beneficiamento Pires

Mina Casa de Pedra

Planta de Beneficiamento Casa de Pedra

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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MG

MG

MG

RJ

UF de localização

Congonhas

Congonhas

Ouro Preto

Itaguaí

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Alugada

PÁGINA: 173 de 394

Tipo de propriedade

Versão : 1

Concessão de lavra
nº003.664/1942

Concessão de lavra nº
004.384/1945

Concessões

Concessões

Concessões

Concessão de lavra nº
006.763/1953

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Duração

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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PÁGINA: 174 de 394

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Concessão de lavra nº
043.306/1956

Concessão de lavra nº
830.512/1982

Concessões

Concessões

Concessões

Relatório de Pesquisa
Positivo
nº832.143/2017

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1

PÁGINA: 175 de 394

A Companhia poderá perder seu direito de requerer a lavra caso Interrupção e/ou cancelamento das operações de
o requerimento não seja realizado no prazo de um ano da data mineração sob pena de sanção.
de aprovação do relatório de pesquisa.

Indeterminado

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Consequência da perda dos direitos

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Indeterminado

Indeterminado

Duração
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6,720000

8,130000

7,640000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Coligada
0,00

37.466.083,89

43.488.109,95

46.159.093,76

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

RJ

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

802.248.514,47

Rio de Janeiro

Valor (Reais)

Município sede

A aquisição e a manutenção de participações societárias estão integradas às estratégias da Companhia estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

4,970000

30/09/2020

01.417.222/0001-77

MRS Logística S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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Transporte Ferroviário

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 176 de 394

18,630000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSHOD
&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

$SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVH2XWUDV,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV

$ &RPSDQKLD PDQWpP VHXV OLYURV H UHJLVWURV FRQWiEHLV HP 5HDLV D PRHGD IXQFLRQDO GH VXDV
RSHUDo}HVQR%UDVLOHGHDSUHVHQWDomRGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$ GLVFXVVmR H DQiOLVH VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD
GHVFULWDVDVHJXLUpEDVHDGDHGHYHVHUOLGDHPFRQMXQWRFRP

•
DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H UHVSHFWLYDV QRWDV
H[SOLFDWLYDVTXHIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOLQFOXLQGR
DVSUiWLFDVFRQWiEHLVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHRVSURQXQFLDPHQWRVRULHQWDo}HV
H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H DSURYDGRV SHOD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV &90  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR
International Financial Reporting Standards RX ,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting
Standards Board ,$6% (VVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDXGLWDGDVSHOD*UDQW7KRUQWRQ
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH

•
DVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVSHUtRGRV
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
TXHIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOLQFOXLQGRDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H RV SURQXQFLDPHQWRV RULHQWDo}HV H
LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &3& H DSURYDGRV SHOD &90 H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH
FRQWDELOLGDGH International Accounting Standards RX ,$6  HPLWLGDV SHOR ,$6% (VVDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV IRUDP VXEPHWLGDV j UHYLVmR OLPLWDGD GD *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH UHYLVmR GH LQIRUPDo}HV
LQWHUPHGLiULDV

$V DYDOLDo}HV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV FRQVWDQWHV GHVWD VHomR  GR )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
WUDGX]HP D YLVmR H D SHUFHSomR GRV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD VREUH DV DWLYLGDGHV QHJyFLRV H
GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD H YLVDP IRUQHFHU DRV LQYHVWLGRUHV LQIRUPDo}HV TXH RV DMXGDUmR D
FRPSDUDU L DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH LL DVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
UHODWLYDV DRV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  LLL DV
PXGDQoDV QDV SULQFLSDLV OLQKDV GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQIRUPHRFDVRH LY RVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHH[SOLFDPHVVDVDOWHUDo}HV

2XWUDV,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDPTXHDVPHGLGDVQmRFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVQHVWDVHomRH
QD VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD UHSUHVHQWDP LQIRUPDo}HV ~WHLV DGLFLRQDLV VREUH R
GHVHPSHQKRHWHQGrQFLDVUHODFLRQDGDVDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHTXHTXDQGR
DQDOLVDGDV HP FRQMXQWR FRP DV PHGLGDV FRQWiEHLV FRQVWDQWHV GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
DX[LOLDP XP HQWHQGLPHQWR PDLV VLJQLILFDWLYR VREUH R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

2 (%,7'$ H R (%,7'$ $MXVWDGR H RXWUDV PHGLGDV EDVHDGDV RX GHULYDGDV GH WDLV PHGLGDV QmR
FRQWiEHLV QmR VmR PHGLGDV HODERUDGDV RX UHFRQKHFLGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHPQmRVHUFRPSDUiYHLVD
PHGLGDVFRPGHQRPLQDomRVLPLODUHODERUDGDVSRURXWUDVHPSUHVDV$SHVDUGHVHUHPXWLOL]DGDVSHOD
&RPSDQKLDSDUDDYDOLDUVXDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHOLTXLGH]WDLVPHGLGDVQmR
FRQWiEHLVDSUHVHQWDPOLPLWDo}HVHQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVGHIRUPDLVRODGDRXHPVXEVWLWXLomRjV
PHGLGDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

EBITDA

2 OXFUR DQWHV GH MXURV LPSRVWRV VREUH D UHQGD GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR RX earnings before
interest, taxes, depreciation and amortization (%,7'$ pXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD
&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPD,QVWUXomRGD&90QGHGHRXWXEURGHHFRUUHVSRQGHDR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR RX GR SHUtRGR FRQIRUPH R FDVR HOLPLQDQGRVH R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR
OtTXLGRRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOHDVGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV2(%,7'$QmR
pXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmR
SRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$HODERUDGRSRURXWUDVHPSUHVDV
2(%,7'$DSUHVHQWDOLPLWDo}HVTXHSRGHPSUHMXGLFDUDVXDXWLOL]DomRFRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGH
HQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRLVRODGDPHQWHRXFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGROXFURRSHUDFLRQDO
RXSDUDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDEDVHGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXLQGLFDGRU
GHOLTXLGH]GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWR

$GLFLRQDOPHQWHSDUDDWHQGLPHQWRGHREULJDo}HVGHPDQXWHQomRGHtQGLFHVILQDQFHLURVDVVXPLGDV
HPFHUWRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVD&RPSDQKLDHODERUDXPDPHGLGDQmRFRQWiELOTXHSDUDILQV
GHWDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVWDPEpPpGHQRPLQDGD(%,7'$

(%,7'$$MXVWDGR

2OXFURDQWHVGHMXURVLPSRVWRVVREUHDUHQGDGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HVDMXVWDGDVRXadjusted
earnings before interest, taxes, depreciation, amortization (%,7'$$MXVWDGR pXPDPHGLGDQmR
FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD H FRUUHVSRQGH DR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR RX GR SHUtRGR
FRQIRUPH R FDVR DSyV HOLPLQDQGRVH R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR R LPSRVWR GH UHQGD H D
FRQWULEXLomRVRFLDODVGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HVHDVRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
OtTXLGDV2(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLORX,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$
$MXVWDGR HODERUDGR SRU RXWUDV HPSUHVDV 2 (%,7'$ $MXVWDGR DSUHVHQWD OLPLWDo}HV TXH SRGHP
SUHMXGLFDUDVXDXWLOL]DomRFRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRLVRODGDPHQWH
RXFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGROXFURRSHUDFLRQDORXSDUDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD
&RPSDQKLDEDVHGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXLQGLFDGRUGHOLTXLGH]GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO
RXFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWR$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$$MXVWDGRSDUDDYDOLDUDSHUIRUPDQFH
GRVVHJPHQWRVHDFDSDFLGDGHGHJHUDomRUHFRUUHQWHGHFDL[DRSHUDFLRQDO

&RQVLGHUDomRVREUH(VWLPDWLYDVH'HFODUDo}HV)XWXUDV

$V LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HVSHFLDOPHQWH QDV VHo}HV  H 
UHODFLRQDGDVDRVSODQRVSUHYLV}HVH[SHFWDWLYDVVREUHHYHQWRVIXWXURVHHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLD
FRQVWLWXHP HVWLPDWLYDV H GHFODUDo}HV IXWXUDV TXH HVWmR IXQGDPHQWDGDV HP JUDQGH SDUWH QDV
SHUVSHFWLYDVDWXDLVH[SHFWDWLYDVVREUHHYHQWRVIXWXURVHWHQGrQFLDVTXHDIHWDPRXSRGHPDIHWDUDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]
UHSXWDomRSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRPDUJHQVSHUVSHFWLYDVQHJyFLRVVHWRUGHDWXDomRHRXSUHoR
GHPHUFDGRGHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV

(PERUD D &RPSDQKLD DFUHGLWH TXH HVWHMDP EDVHDGDV HP SUHPLVVDV UD]RiYHLV HVVDV HVWLPDWLYDV H
GHFODUDo}HVIXWXUDVHVWmRVXMHLWDVDGLYHUVRVULVFRVHLQFHUWH]DVHVmRIHLWDVFRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVTXH
D &RPSDQKLD GLVS}H QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD (P YLVWD GHVVHV ULVFRV H LQFHUWH]DV DV
HVWLPDWLYDV H GHFODUDo}HV IXWXUDV FRQVWDQWHV GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR VmR JDUDQWLDV GH
UHVXOWDGRVIXWXURVHSRUWDQWRSRGHPYLUDQmRVHFRQFUHWL]DUHVWDQGRPXLWDVGDVTXDLVDOpPGRFRQWUROH
RXFDSDFLGDGHGHSUHYLVmRGD&RPSDQKLD3RUFRQWDGHVVHVULVFRVHLQFHUWH]DVRLQYHVWLGRUQmRGHYHVH
EDVHDUH[FOXVLYDPHQWHQHVVDVHVWLPDWLYDVHGHFODUDo}HVIXWXUDVSDUDWRPDUVXDGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR

$UUHGRQGDPHQWRV

$OJXQV YDORUHV H SHUFHQWXDLV FRQVWDQWHV GHVWD VHomR  GR )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD IRUDP
DUUHGRQGDGRVSDUDIDFLOLWDUDVXDDSUHVHQWDomRHGHVVDIRUPDRVYDORUHVWRWDLVDSUHVHQWDGRVHP
DOJXPDVWDEHODVFRQVWDQWHVGHVWDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPQmRUHSUHVHQWDUD
VRPDH[DWDGRVYDORUHVTXHRVSUHFHGHP
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2XWURV

2VWHUPRV$+H$9FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP$QiOLVH
+RUL]RQWDOH$QiOLVH9HUWLFDOUHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDUXEULFDVGHULYDGDV
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDFRPRILPGHGHWHUPLQDUDUHVSHFWLYDHYROXomRDR
ORQJR GH XP SHUtRGR GH WHPSR RX GH XPD GDWD SDUD RXWUD FRQIRUPH R FDVR $ $QiOLVH 9HUWLFDO
UHSUHVHQWDRSHUFHQWXDOGDVUXEULFDVGDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRHPUHODomRjUHFHLWDOtTXLGD
GD &RPSDQKLD HP XP GHWHUPLQDGR SHUtRGR RX GRV VDOGRV GH FRQWDV GH EDODQoR SDWULPRQLDO GD
&RPSDQKLDHPUHODomRDRDWLYRWRWDOHPGHWHUPLQDGDGDWD

2VPRQWDQWHVDSUHVHQWDGRVQDVWDEHODVGHVWDVHomRHVWmRHP0LOK}HVGH5HDLV 50LOK}HV 

&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUH

D
$&RPSDQKLDpSDUWHGHXPJUXSRLQGXVWULDOGLYHUVLILFDGRTXHDWXDSRUPHLRGHXQLGDGHVGH
QHJyFLRVTXHVHLQWHJUDPHFRPSOHPHQWDPFULDQGRVLQHUJLDVHLQWHJUDomRYHUWLFDOHKRUL]RQWDOQDVVXDV
FDGHLDVGHDWXDomRLQGXVWULDO *UXSR&61 $VSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVHFRQFHQWUDPQD
H[SORUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH PLQpULR GH IHUUR LQWHJUDGRV SRU PHLR GH DWLYRV GH ORJtVWLFD FRPR
SDUWLFLSDo}HVHPDWLYRVIHUURYLiULRVHSRUWXiULRV$HOHYDGDTXDOLGDGHGRVDWLYRVHSURGXWRVDVVRFLDGDj
IRUWHJHVWmRGHFXVWRVHLQWHJUDomRGHXQLGDGHVSURGXWLYDVQR%UDVLOHH[WHULRUSHUPLWHPDJHUDomRGH
YDORUVXSHULRUDRVFRQFRUUHQWHVVHWRULDLVHUHGX]HPDYRODWLOLGDGHGRVVHXVUHVXOWDGRV

$V LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV QHVWH LWHP GHYHP VHU OLGDV H DQDOLVDGDV HP FRQMXQWR FRP DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD GLVSRQtYHLV QD iUHD GH UHODo}HV FRP
LQYHVWLGRUHV

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDUHYLVDPUHJXODUPHQWHPpWULFDVGHFUHVFLPHQWROLTXLGH]HHQGLYLGDPHQWR
GD&RPSDQKLDHFRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVDVHJXLUHQWHQGHPTXHD&RPSDQKLDSRVVXL
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVVXILFLHQWHVSDUDDLPSOHPHQWDomRGHVHXSODQRGHQHJyFLRVH
SDUDDWHQGHUVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

30/09/2020 30/09/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Balanços patrimoniais
Patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa¬(1)
Títulos e valores mobiliários¬(2)
Empréstimos e financiamentos¬(3)

10.668

9.447

9.358

10.335

9.887

2.844

894

428

1.443

2.761

3

31

36

9

4

1.552

1.255

1.480

2.783

3.218





 &DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D FRPSUHHQGHP FRQWDV FRUUHQWHV H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HP WtWXORV S~EOLFRV WtWXORV SULYDGRV
DSOLFDo}HVQRH[WHULRUHP7LPH'HSRVLWSULPRUGLDOPHQWHHPEDQFRVFRQVLGHUDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPRGHSULPHLUDOLQKDFRP
OLTXLGH]LPHGLDWD

7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVFRPSUHHQGHPDSOLFDo}HVHPWtWXORVS~EOLFRV /)7/HWUDV)LQDQFHLUDVGR7HVRXUR DGPLQLVWUDGRVSRU
IXQGRVH[FOXVLYRVWHPUHQGLPHQWR6HOLFHOLTXLGH]LPHGLDWD

(PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FRUUHVSRQGHP DR VRPDWyULR GRV VDOGRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV H FRPSUHHQGHP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDtGRV MXQWR D LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV
VREUHRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDYHMDLWHQVDOtQHD I LWHQV L H LY GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Demonstrações dos resultados
Receita líquida

8.938

8.279

11.456

7.233

5.501

Lucro bruto

5.476

5.217

7.092

3.711

2.565

61%

63%

62%

51%

47%

2.689

2.952

3.664

1.062

877

Margem Bruta¬ (%)
Lucro líquido do período ou exercício





$0DUJHP%UXWDGDWDEHODDFLPDFRUUHVSRQGHDRUHVXOWDGRGDGLYLVmRGROXFUREUXWRSHODUHFHLWDOtTXLGD

$&RPSDQKLDGLYXOJDVHX(%,7'$$MXVWDGRH[FOXLQGRDVRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVSRUHQWHQGHUTXHHVVHVLWHQVQmR
GHYHPVHUFRQVLGHUDGRVQRFiOFXORGDJHUDomRUHFRUUHQWHGHFDL[DRSHUDFLRQDO
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ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

(Em R$ milhão)

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Lucro Líquido do Exercício - Consolidado

2.689

(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social

3.664

1.062

877

149

33

108

525

159

1.243

1.231

1.531

511

419

446

336

468

360

480

4.527

4.552

5.771

2.458

1.935

458

112

184

231

94

(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA

2.952

(+) Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

EBITDA Ajustado
4.985
4.664
5.955
2.689
2.029 

$ SRVLomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD VmR IRUWHPHQWH LPSDFWDGRV SHODV FXUYDV GH
SUHoRGRPLQpULRGHIHUURHGRIUHWHPDUtWLPREHPFRPRSHODIOXWXDomRGRGyODUQRUWHDPHULFDQR
FRQIRUPHLQGLFDGRVQDWDEHODDEDL[R


Indicadores
US$ Preço médio (dmt) - Platts Fe 62%

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019
100,24
95,06
93,40

US$ Frete marítimo - BCIC3 (wmt)

14,55

17,96

31/12/2018
69,46

31/12/2017
71,32

18,44

15,06

18,60

Taxa de câmbio US$ - Var %

39,94%

Taxa de câmbio US$ (fechamento)

5,6407

4,1644

7,47%

4,0307

4,02%

3,8748

17,13%

3,3080

1,50%

Taxa de câmbio US$ (média)

5,0756

3,8877

3,9451

3,6544

3,1920

Receita Líquida/ton - R$

396,94

293,47

297,21

207,98

169,76

Receita Líquida/ton - US$
78,21
75,49
75,34
56,91
53,18 

'RVSULQFLSDLVFXVWRVGHSURGXomRGD&RPSDQKLDDFRPSUDGHPLQpULRGHIHUURGHWHUFHLURVpRPDLV
VLJQLILFDWLYR$&RPSDQKLDFRPSUDPLQpULRGHIHUURGHRXWUDVPLQHUDGRUDVSDUDFRPSOHPHQWDUDVXD
SURGXomRSUySULD2FXVWRGHDTXLVLomRGHVVHPLQpULRGHWHUFHLURVWDPEpPpEDVHDGRQDVFRWDo}HV
GR 3ODWWV DMXVWDGD SHORV IDWRUHV SHUWLQHQWHV WDLV FRPR WHRU GH IHUUR TXDOLGDGH XPLGDGH HQWUH
RXWURV H VRIUH LPSDFWR GDV IOXWXDo}HV GR GyODU DPHULFDQR H PRQWDUDP D 5 PLOK}HV 5
PLOK}HV H 5 PLOK}HV QRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWHH5PLOK}HVH5PLOK}HVQRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGH
VHWHPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH 2V GHPDLV FXVWRV SULQFLSDLV GD &RPSDQKLD HVWmR
UHVXPLGRVFRPRVHJXH

31/12/2019

Custos de produção
Mão-de-obra
Energia
Combustíveis e lubrificantes

R$ Mil

449.857

31/12/2018

R$/ton

14,02

R$ Mil

413.514

31/12/2017

R$/ton

14,83

R$ Mil

408.147

R$/ton

13,64

Variação

Variação

2019 Vs 2018

2018 Vs 2017

R$ Mil

R$/ton

ϯϲ͘ϯϰϰ ͲϬ͕ϴϮ

R$ Mil

R$/ton

ϱ͘ϯϲϲ ϭ͕ϭϵ

73.319

2,28

54.315

1,95

54.178

1,81

ϭϵ͘ϬϬϰ Ϭ͕ϯϰ

ϭϯϲ Ϭ͕ϭϰ

169.820

5,29

144.675

5,19

128.170

4,28

Ϯϱ͘ϭϰϱ Ϭ͕ϭϬ

ϭϲ͘ϱϬϱ Ϭ͕ϵϭ

Serviços e manutenção (1)

323.368

10,08

268.462

9,63

282.328

9,44

ϱϰ͘ϵϬϱ Ϭ͕ϰϱ

Ͳϭϯ͘ϴϲϲ Ϭ͕ϮϬ

Depreciação e amortização

336.283

10,48

246.242

8,83

299.803

10,02

ϵϬ͘Ϭϰϭ ϭ͕ϲϱ

Ͳϱϯ͘ϱϲϭ Ͳϭ͕ϭϵ

CFEM/TFRM (2)

375.421

11,70

232.389

8,34

121.899

4,07

ϭϰϯ͘ϬϯϮ ϯ͕ϯϲ

ϭϭϬ͘ϰϵϭ ϰ͕Ϯϲ

64.190

2,00

58.312

2,09

96.190

3,21

ϱ͘ϴϳϴ ͲϬ͕Ϭϵ

Ͳϯϳ͘ϴϳϴ Ͳϭ͕ϭϮ

1.792.258

55,85

1.417.909

50,87

1.390.716

46,48

Outros
Total

374.350

4,98

27.193

4,39 



5HIHUHPVHDVHUYLoRVHPDWHULDLVDSOLFDGRVQDPDQXWHQomRSUHYHQWLYDHFRUUHWLYDGDVSODQWDVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVGHPLQD
$&RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSHOD([SORUDomRGH5HFXUVRV0LQHUDLV &)(0 LQFLGHVREUHDVUHFHLWDVGDVPLQHUDGRUDVHD7D[DGH&RQWUROH
0RQLWRUDPHQWRH)LVFDOL]DomRGDV$WLYLGDGHVGH3HVTXLVD/DYUD([SORUDomRH$SURYHLWDPHQWRGH5HFXUVRV0LQHUiULRV 7)50 pFREUDGD
VREUHDVDWLYLGDGHVPLQHUiULDVGD&RPSDQKLD
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Variação

30/09/2020
Custos de produção
Mão-de-obra
Energia
Combustíveis e lubrificantes
Serviços e manutenção (1)
Depreciação e amortização
CFEM/TFRM (2)
Outros
Total

R$ Mil

325.455
51.373
114.761
229.224
334.464
248.553
45.526
1.349.356

R$/ton

20,40
3,22
7,19
14,37
20,97
15,58
2,85
84,58

30/09/2019

Set20 Vs Set19

R$ Mil

R$/ton

R$ Mil

332.279
53.256
129.329
242.551
237.325
274.994
40.722
1.310.456

ϭϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϭϮ
ϱ͕ϭϰ
ϵ͕ϲϰ
ϵ͕ϰϯ
ϭϬ͕ϵϯ
ϭ͕ϲϮ
52,07

Ͳϲ͘ϴϮϰ
Ͳϭ͘ϴϴϯ
Ͳϭϰ͘ϱϲϴ
Ͳϭϯ͘ϯϮϳ
ϵϳ͘ϭϯϵ
ͲϮϲ͘ϰϰϭ
ϰ͘ϴϬϰ
38.900

R$/ton

ϳ͕ϮϬ
ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕Ϭϱ
ϰ͕ϳϯ
ϭϭ͕ϱϰ
ϰ͕ϲϱ
ϭ͕Ϯϯ
32,51 



5HIHUHPVHDVHUYLoRVHPDWHULDLVDSOLFDGRVQDPDQXWHQomRSUHYHQWLYDHFRUUHWLYDGDVSODQWDVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVGHPLQD
$&RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSHOD([SORUDomRGH5HFXUVRV0LQHUDLV &)(0 LQFLGHVREUHDVUHFHLWDVGDVPLQHUDGRUDVHD7D[DGH&RQWUROH
0RQLWRUDPHQWRH)LVFDOL]DomRGDV$WLYLGDGHVGH3HVTXLVD/DYUD([SORUDomRH$SURYHLWDPHQWRGH5HFXUVRV0LQHUiULRV 7)50 pFREUDGD
VREUHDVDWLYLGDGHVPLQHUiULDVGD&RPSDQKLD



5HFHLWD/tTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDpJHUDGDQRPHUFDGRLQWHUQRHH[WHUQR1RPHUFDGRLQWHUQRUHIHUH
VHSULQFLSDOPHQWHjVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVSDUDD&61HPRQWRXD
5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHUHVSHFWLYDPHQWHHD5PLOK}HVH5PLOK}HVQRVSHUtRGRVGHQRYH
PHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VVDVYHQGDVSDUDD&61VmR
UHDOL]DGDV QRV WHUPRV H FRQGLo}HV XVXDLV GH PHUFDGR TXH VmR WDPEpP XWLOL]DGDV HP WRGDV DV
YHQGDVGD&RPSDQKLDSDUDWHUFHLURV$SUHFLILFDomRGHWRGDVDVYHQGDVGD&RPSDQKLDWDQWRQR
PHUFDGRLQWHUQRFRPRQRH[WHUQRWHPFRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWVHOHYDHPFRQVLGHUDomRRV
DMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWRSRUWXiULRTXDOLGDGHWHRUGHIHUURH
XPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWHDSOLFiYHLV$&RPSDQKLDpSUHSRQGHUDQWHPHQWHH[SRUWDGRUDHDV
YHQGDVQRPHUFDGRLQWHUQRSDUDD&61VmRH[FOXVLYDPHQWHQRVYROXPHVQHFHVViULRVSDUDJDUDQWLU
R DEDVWHFLPHQWR GRV DOWRVIRUQRV GD &61 QD 8VLQD 3UHVLGHQWH 9DUJDV HP 9ROWD 5HGRQGD H
UHSUHVHQWDPXPDSHTXHQDSDUFHODGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1R PHUFDGR H[WHUQR D UHFHLWD OtTXLGD WRWDOL]RX 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5
PLOK}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
H5PLOK}HVH5PLOK}HVQRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH

(PDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomR
DHPTXHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HV(VVHGHVHPSHQKRGHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHSHORLQFUHPHQWRGHYROXPHGDVYHQGDVHP0WSHORDXPHQWRQRSUHoRPpGLRGH
SRUFRQWDGRVSUrPLRVGH86WSRUTXDOLGDGHGRVSURGXWRVHHIHLWRSRVLWLYRGRFkPELRGH
7DLVHIHLWRVPDLVTXHFRPSHQVDUDPDTXHGDGHDSUR[LPDGDPHQWHGRSULQFLSDOtQGLFHGH
SUHFLILFDomRGHPLQpULRGHIHUURR3ODWWV

(PDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomR
DHPTXHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HV(VVHGHVHPSHQKRGHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWH GR LQFUHPHQWR GR YROXPH GH YHQGDV GH 0W H SUHoR PpGLR  PDLRU HP
FRQVHTXrQFLDGH L tQGLFH3ODWWVPDLRU LL YROXPHGHYHQGDVPDLRUSDUDRPHUFDGRH[WHUQR
UHFHLWDOtTXLGDVXSHULRUSRUFRQWDGDPRGDOLGDGH H LLL GHVYDORUL]DomRGHGRUHDODQWHDRGyODU
DPHULFDQR

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
IRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHHPTXHDUHFHLWD
OtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HV$SHVDUGDTXHGDGHQRYROXPHGHYHQGDVD
UHFHLWDOLTXLGDDSUHVHQWRXRDXPHQWRGHYLGRDRSUHoRPpGLRWHUVLGRVXSHULRUQRSHUtRGRILQGR
HPGHVHWHPEURGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHHDRHIHLWRSRVLWLYRGRFkPELR
GH

2VSUHoRVPpGLRVGRPLQpULRGHIHUURPRVWUDUDPVHUHODWLYDPHQWHHVWiYHLVHPUS$71.32/dmtHP
HUS$69.46/dmt (Platts, Fe 62%)HP(PDOJXQVIDWRUHVLPSRUWDQWHVQRPHUFDGR
JOREDO WDLV FRPR R DFLGHQWH QD EDUUDJHP GH RXWUD PLQHUDGRUD HP %UXPDGLQKR DV FRQGLo}HV
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FOLPiWLFDVDGYHUVDVQD$XVWUiOLDHSRUILPIRUWHVLQYHVWLPHQWRVHPLQIUDHVWUXWXUDHFRQVWUXomRQD
&KLQD FDXVDUDP XPD DOWD VLJQLILFDWLYD QRV SUHoRV TXH DWLQJLUDP US$126/dmt SHOD SULPHLUD YH]
GHVGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRQRVSUHoRVPpGLRVGHGHUS$69.46/dmtHP
SDUDUS$93.4/dmt HPTXHSHUPDQHFHUDPHPHOHYDomRDWLQJLQGRUS$130,80/dmt (Platts, Fe
62%) QR LQtFLR GH VHWHPEUR GH  $ &KLQD FRQWLQXD VHQGR R SULQFLSDO PHUFDGR FRP DV
LPSRUWDo}HV DQXDLV HVWiYHLV HP  ELOKmR GH WRQHODGDV GH XP PHUFDGR JOREDO GH  ELOKmR GH
WRQHODGDV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDYHMD
LWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGRV5HVXOWDGRVGD&RPSDQKLDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVSHUtRGRVGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH

&DL[D/tTXLGRJHUDGRSHODV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV

(PD&RPSDQKLDJHURXHPVXDVRSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDUHGXomR
GHHPUHODomRDHPTXHD&RPSDQKLDJHURXFDL[DOtTXLGRGH5PLOK}HVGHVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDTXHGDIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDXPDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHU
GH 5 PLOK}HV H XPD UHGXomR QDV FRQWDV GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGH5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVQRV
DMXVWHVGHUHFRQFLOLDomRGHUHFHLWDVHGHVSHVDVTXHQmRPRYLPHQWDPFDL[DXPDXPHQWRGH5
PLOK}HVHPWULEXWRVDUHFROKHUHXPDXPHQWRGHMXURVSDJRVGH5PLOK}HV

(PD&RPSDQKLDJHURXGHVXDVRSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDXPHQWRGH
RX5PLOK}HVHPUHODomRDHPTXHD&RPSDQKLDJHURXFDL[DOtTXLGRGH5
PLOK}HVGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDXPDXPHQWRGH
RX5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
HPYLUWXGHGDIRUWHHOHYDomRGHGRSUHoRUHDOL]DGRGHPLQpULRGHIHUURHYROXPHGHYHQGDV
VXSHULRUHPHPUHODomRD

$GLFLRQDOPHQWH HP IHYHUHLUR GH  D &RPSDQKLD UHFHEHX DQWHFLSDGDPHQWH R PRQWDQWH GH
5 PLOK}HV HTXLYDOHQWHV D 86 PLOK}HV UHIHUHQWH D XP FRQWUDWR GH IRUQHFLPHQWR GH
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURSDUDDHPSUHVD*OHQFRUHHPDQRV
(PGHMXOKRGHIRLFHOHEUDGRXPDGLWLYRDRFRQWUDWRFRPD*OHQFRUHRQGHD&RPSDQKLD
UHFHEHXXPQRYRDGLDQWDPHQWRQRYDORUGH5PLOK}HVHTXLYDOHQWHVD86PLOK}HVSDUDR
IRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR$LQGDRV
DMXVWHVGHUHFRQFLOLDomRGDVGHVSHVDVHUHFHLWDVTXHQmRPRYLPHQWDPFDL[DDXPHQWDUDP5
PLOK}HV QR H[HUFtFLR GH  HP UHODomR DR DQR DQWHULRU (VVHV DXPHQWRV QR FDL[D JHUDGR QDV
RSHUDo}HVIRUDPSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRUXPSDJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOPDLRUHP5PLOK}HVHPSHODUHDOL]DomRGHHPEDUTXHVGRFRQWUDWRFRPD*OHQFRUH
QRYDORUGH5PLOK}HVSRUXPDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HVSHODUHGXomR
QDVFRQWDVGHIRUQHFHGRUHVGH5PLOK}HVHSHORDGLDQWDPHQWRGH5PLOK}HVHTXLYDOHQWHV
D86PLOK}HVUHIHUHQWHDDQWHFLSDomRGHSDJDPHQWRGHFXVWRDGPLQLVWUDWLYR

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDJHURXGHVXDV
RSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDUHGXomRGHRX5PLOK}HVHPUHODomR
DRPHVPRSHUtRGRGHHPTXHD&RPSDQKLDJHURXFDL[DOtTXLGRGH5PLOK}HVGHVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDTXHGDIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDXPDUHGXomRGHRX5
PLOK}HV QR OXFUR OtTXLGR GH 5 PLOK}HV QRV SULPHLURV QRYH PHVHV GH  SDUD 5
PLOK}HVQRVSULPHLURVQRYHPHVHVGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGHYHQGDVH
DRDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HV

$GLFLRQDOPHQWHQRPHVPRSHUtRGRGHD&RPSDQKLDUHFHEHXDQWHFLSDGDPHQWHRPRQWDQWHGH
5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR DFRUGR ILUPDGR FRP D trader VXtoD H 5 PLOK}HV QRV QRYH
SULPHLURVPHVHVGHWHQGRKDYLGRHQWUHWDQWRXPDUHDOL]DomRGHHPEDUTXHVGH5PLOK}HV
HPHPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVGRVHPEDUTXHVUHDOL]DGRVDWpVHWHPEURGH1R
SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HVVDV UHGXo}HV QD JHUDomR GH FDL[D
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RSHUDFLRQDO IRUDP SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGDV SHORV DMXVWHV SRVLWLYRV GH UHFRQFLOLDomR GR OXFUR
OtTXLGR GH LWHQV TXH QmR PRYLPHQWDP FDL[D TXH IRUDP 5 PLOK}HV VXSHULRUHV HP UHODomR DR
PHVPR SHUtRGR GH  SHOR DXPHQWR QDV FRQWDV GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV H SHORV
SDJDPHQWRVPHQRUHVGHMXURVHGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGH5PLOK}HVH5
PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPRVIOX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HV
GRV)OX[RVGH&DL[DGD&RPSDQKLDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHH
HDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV
LQIHULRUDRVDOGRGD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5
PLOK}HV(VVDUHGXomRVHXGHXSULQFLSDOPHQWHSHODOLTXLGDomRGHFRQWUDWRVHQWUHD&RPSDQKLDH
VXD&RQWURODGRUDD&61

(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV
LQIHULRUDRVDOGRGD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5
PLOK}HV (VVD UHGXomR WDPEpP IRL GHYLGD SULQFLSDOPHQWH j OLTXLGDomR GH FRQWUDWRV HQWUH D
&RPSDQKLDHVXD&RQWURODGRUDD&61

(PGHVHWHPEURGHRVDOGRGDGtYLGDEUXWDGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV
VXSHULRUDRVDOGRGDGtYLGDEUXWDGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHTXHIRLGH5
PLOK}HV(VVHDXPHQWRIRLUHVXOWDGRGHXPDFDSWDomRGHOLQKDGHILQDQFLDPHQWRHPQRYHPEURGH


3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPDVSULQFLSDLVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV3DWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
UHODWLYDV DRV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

ËQGLFHGH/LTXLGH]*HUDO

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH
UHVSHFWLYDPHQWH D   H  (P OLQKDV JHUDLV D YDULDomR GHVVH tQGLFH IRL GHYLGD
SULQFLSDOPHQWHD

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDUHFHEHXDQWHFLSDGDPHQWHRPRQWDQWHGHDSUR[LPDGDPHQWH
86PLOK}HV 5PLOK}HV UHIHUHQWHDXPFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURILUPDGRFRPD*OHQFRUHDVHUH[HFXWDGRQXPSUD]RGH
DQRV

(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDGLWLYRDRFRQWUDWRFRPD*OHQFRUHHUHFHEHX
DQWHFLSDGDPHQWHHPGHDJRVWRGHRPRQWDQWHGH86PLOK}HV 5PLOK}HV SDUDR
IRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR

(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXXPFRQWUDWRDGLFLRQDOFRPD*OHQFRUHHUHFHEHX
DQWHFLSDGDPHQWHHPGHDJRVWRGHRPRQWDQWHGH86PLOK}HV 5PLOK}HV SDUDR
IRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR

1RVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHRtQGLFHGHOLTXLGH]
JHUDOGD&RPSDQKLDIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWH(POLQKDVJHUDLVDPHOKRUDQHVVHLQGLFDGRU
VHXGHXSULQFLSDOPHQWHSHODJHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRDYDOLDGR
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3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPDVSULQFLSDLVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV3DWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
UHODWLYDV DRV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD&29,'

$&RPSDQKLDDYDOLDSHUPDQHQWHHGHWDOKDGDPHQWHRVHIHLWRVFDXVDGRVSHOD&29,'HPVHXV
QHJyFLRVXPDYH]TXHDSDUWLUGD~OWLPDVHPDQDGHPDUoRGHDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVQR
%UDVLOIRUDPUHGX]LGDVGUDVWLFDPHQWHLPSRQGRUHVWULo}HVHPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDODILP
GHUHGX]LUDFLUFXODomRGRYtUXV$OJXPDVGHVVDVUHVWULo}HVYrPVHQGRJUDGDWLYDPHQWHIOH[LELOL]DGDV
SHODVDXWRULGDGHVHD&RPSDQKLDQmRVRIUHXHQmRHVSHUDVRIUHULPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVHPVHXV
QHJyFLRV

$ DWLYLGDGH GH PLQHUDomR GD &RPSDQKLD HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGD j GHPDQGD GH DoR WDQWR QR
PHUFDGRQDFLRQDOFRPRLQWHUQDFLRQDOTXDOTXHUUHGXomRQDDWLYLGDGHGHVVHVVHWRUHVSRGHDIHWDUD
GHPDQGD H R SUHoR GR PLQpULR GH IHUUR H WUD]HU LPSDFWRV UHOHYDQWHV QD SRVLomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

E
HVWUXWXUDGHFDSLWDO

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHD&RPSDQKLD
SRVVXLHVWUXWXUDGHFDSLWDODGHTXDGDSDUDGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHVGHDFRUGRFRPVHXSODQRGH
QHJyFLRVHDWHQGHUVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVWHQGRDSUHVHQWDGR
LQFOXVLYHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHXPDHVWUXWXUDGHFDSLWDOHTXLOLEUDGDHQWUH
FDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURV

$VDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLDVmRFDUDFWHUL]DGDVSHORXVRLQWHQVLYRGHFDSLWDOVHQGR
QDWXUDOGHDFRUGRFRPRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDTXHD&RPSDQKLDFRPRILPGHRWLPL]DUVXD
HVWUXWXUDGHFDSLWDOILQDQFLHVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOSULQFLSDOPHQWHDSDUWLUGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDtGRV MXQWR DRV PHUFDGRV ILQDQFHLUR H GH FDSLWDLV VHMD SDUD FRQVROLGDU H
H[SDQGLUVHXVQHJyFLRVVHMDSDUDPDQWHUVHXVQtYHLVGHOLTXLGH]

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHQWUHFDSLWDOSUySULRH
FDSLWDOGHWHUFHLURVQDVGDWDVLQGLFDGDV


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Patrimônio líquido (capital próprio)

10.668

9.447

9.358

10.335

9.887

Passivo circulante (capital de terceiros)

4.468

2.236

2.176

1.973

3.365

Passivo não circulante (capital de terceiros)

4.241

4.032

4.343

2.827

3.038

19.377

15.715

15.877

15.135

16.290

Capital próprio¬/¬Passivo Total¬(%)

55%

60%

59%

68%

61%

Capital de terceiros¬/¬Passivo Total¬(%)

45%

40%

41%

32%

39%

Passivo Total (capital próprio e capital de
terceiros)
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&DSLWDO3UySULR

(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHXD5
PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHHPTXHRVDOGRGRSDWULP{QLR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHXD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWH
DROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRFRPSHQVDGRSHODGLVWULEXLomRGHSDUWHGDVUHVHUYDVGHOXFURV

(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHXD5
PLOK}HVXPDUHGXomRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHHPTXHRVDOGRGRSDWULP{QLR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHXD5PLOK}HV(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWH
DGLVWULEXLomRGHSDUWHGDVUHVHUYDVGHOXFURVFRPSHQVDGDSHOROXFUROtTXLGRGRSHUtRGR

(P  GH VHWHPEUR GH  R VDOGR GR SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD PRQWRX D 5
PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHVHWHPEURGHHPTXHRVDOGRGRSDWULP{QLR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDPRQWRXD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDROXFUR
OtTXLGRGRSHUtRGR

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPDVSULQFLSDLVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV3DWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
UHODWLYDV DRV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

&DSLWDOGH7HUFHLURV

'H  GH GH]HPEUR GH  SDUD  GH GH]HPEUR GH  R VDOGR GR SDVVLYR FLUFXODQWH H GR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDUHGX]LXGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVDUHGXomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHODTXHGDQD
OLQKDGHGLYLGHQGRVSURSRVWRVGRSDVVLYRFLUFXODQWHVTXHVDLXGH5PLOK}HVHPSDUD
5PLOK}HVQRDQRVXEVHTXHQWH

'H  GH GH]HPEUR GH  SDUD  GH GH]HPEUR GH  R VDOGR GR SDVVLYR FLUFXODQWH H GR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWH
GHRSHUDo}HVGHSUpSDJDPHQWRGHPLQpULRGHIHUURTXHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDRORQJRGH
LPSDFWDQGRDOLQKDGHDGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVGRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHQRPRQWDQWH
GH 5 PLOK}HV R TXH IRL SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD UHGXomR GRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVGH5PLOK}HV

(PGHVHWHPEURGHRVDOGRGRSDVVLYRFLUFXODQWHHGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLD
FRUUHVSRQGHXD5PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHVHWHPEURGHHP
TXHRVDOGRGRSDVVLYRFLUFXODQWHHGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHXD5
PLOK}HV(VVHLQFUHPHQWRIRLUHVXOWDGRSULQFLSDOPHQWHGHXPSUpSDJDPHQWRDGLFLRQDOGH5
PLOK}HV SHOD FRPSUD GH PLQpULR GH IHUUR FRPSHQVDGR SHODV UHDOL]Do}HV GH 5 PLOK}HV GRV
DGLDQWDPHQWRVDQWHULRUHVGRDXPHQWRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSRUFRQWDGHXPDFDSWDomR
GHUHFXUVRVFRPWHUFHLURVHPQRYHPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVDFUHVFLGRGHYDULDomR
FDPELDO GH 5 PLOK}HV GR GHULYDWLYR SDVVLYR GH 5 PLOK}HV FRQWUDWDGR QR  WULPHVWUH GH
 GR DXPHQWR GR VDOGR GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV GHYLGR j GLODomR GH SUD]RV GH
SDJDPHQWRHDXPHQWRHPWULEXWRVDUHFROKHUGH5PLOK}HVGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjPXGDQoD
GHUHJLPHGHUHFROKLPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOTXHSDVVRXSDUDUHFROKLPHQWR
SRUHVWLPDWLYDHPEHPFRPRjDGHVmRDRGLIHULPHQWRGRUHFROKLPHQWRGHLPSRVWRVHVWDGXDLV
SRUFRQWDGDSDQGHPLDGR&29,'

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPDVSULQFLSDLVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV3DWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
UHODWLYDV DRV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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F


FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

,QGLFDGRUHV
HP0LOK}HV5 
'tYLGDEUXWD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGDOtTXLGD
5HFHLWDOtTXLGD
(%,7'$DMXVWDGR
'tYLGDOtTXLGD(%,7'$DMXVWDGR

GHVHWHPEURGH







GHGH]HPEURGH








&RPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVDVHJXLUTXHLQFOXHPRSHUILOGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD
FRP R UHVSHFWLYR FURQRJUDPD GH DPRUWL]DomR VXDV GLVSRQLELOLGDGHV H tQGLFHV GH OLTXLGH] H GH
FREHUWXUDGHMXURVHFRQVLGHUDQGRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDFHVVDUUHFXUVRVSURYHQLHQWHV
GHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQRVPHUFDGRVILQDQFHLURHGHFDSLWDLVRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLD
HQWHQGHP TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD WHP SOHQDV FRQGLo}HV GH
KRQUDURVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV2SODQHMDPHQWRGD&RPSDQKLDSDUDIRFDHP
FDSWDo}HV GH OLQKDV GH ORQJRSUD]R SDUD R ILQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV DORQJDPHQWR GR
HQGLYLGDPHQWRHSUHVHUYDomRGHFDL[D

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDHVWDYDDGLPSOHQWHFRPVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV
1D PHVPD GDWD R VDOGR GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD WRWDOL]DYD 5
PLOK}HVGRVTXDLVHVWDYDPFRQWDELOL]DGRVFRPRSDVVLYRFLUFXODQWH

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD
&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH




$V WDEHODV D VHJXLU DSUHVHQWDP R FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D IUHQWH DRV YHQFLPHQWRV GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQDVGDWDVRXSHUtRGRVLQGLFDGRV


&URQRJUDPDGH$PRUWL]DomR 5
00













/LTXLGH]








!
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ƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ;ZΨDDͿ

ϱϳϭ

ϰϮϴ

ϯϮϳ

ϯϱϬ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϭϵϵ

ϰϲ
>ŝƋƵŝĚĞǌ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

хϮϬϮϯ



ƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ;ZΨDDͿ

ϭ͘ϰϰϯ

ϭ͘ϯϵϳ

ϲϰϯ
ϯϴϴ

ϯϱϳ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϭϮ
>ŝƋƵŝĚĞǌ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

хϮϬϮϮ



ƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ;ZΨDDͿ
Ϯ͘ϳϲϭ

ϭ͘ϯϴϰ
ϳϴϮ
ϱϳϰ

>ŝƋƵŝĚĞǌ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ



ϮϰϮ

ϮϰϮ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

хϮϬϮϭ
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$VGLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRVDSURYDGDVHPGHRXWXEURGHHHPGHMDQHLURGHHR
SDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRDSURYDGRHPGHGH]HPEURGHQmRLPSDFWDUDP
GHPDQHLUDUHOHYDQWHDVLWXDomRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDXPDYH]TXHHVWDDSUHVHQWDDOWRJLURHP
VHXV QHJyFLRV FDSLWDO FLUFXODQWH OtTXLGR SRVLWLYR H WHP GHVIUXWDGR GH DOWD OXFUDWLYLGDGH SHOD
DSUHFLDomRGRVSUHoRVGHPLQpULRGHIHUUREHPFRPRGRFkPELR$GLFLRQDOPHQWHDFDSDFLGDGHGD
&RPSDQKLDHPKRQUDURVVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVQmRIRLDIHWDGDHHVWiFRQIRUPH
RVHXSODQHMDPHQWRGHIOX[RGHFDL[D

G
IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV

+LVWRULFDPHQWH D &RPSDQKLD ILQDQFLD VXDV RSHUDo}HV D SDUWLU GH XPD FRPELQDomR GH UHFXUVRV
GHFRUUHQWHVGH L OLQKDVGHtrade finance LL OLQKDVGHEDQFRVGHGHVHQYROYLPHQWR LLL YHQGDGH
UHFHEtYHLV LY  FHVVmR GH FUpGLWR FRP IRUQHFHGRUHV H Y  UHFXUVRV SUySULRV GHFRUUHQWHV GH VXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH WDO KLVWyULFR VHJXH R FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDGHQWURGHXPDJHVWmRSUXGHQWHGRVHXSDVVLYRILQDQFHLUR2SUD]RPpGLRGDGtYLGDEUXWD
GD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHUDGH
HDQRVUHVSHFWLYDPHQWH(PGHVHWHPEURGHWDOSUD]RPpGLRHUDGHDQRV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPDVSULQFLSDLVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD
&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD I 1tYHLVGH(QGLYLGDPHQWRHDV&DUDFWHUtVWLFDVGH7DLV'tYLGDV
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV
SHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

H
IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]

$&RPSDQKLDSUHWHQGHFRQWLQXDUDILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HVSRUPHLRGDJHUDomRIXWXUDGHFDL[D
GHFRUUHQWHGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHGHRSHUDo}HVGHFDSWDomRGHUHFXUVRVQRVPHUFDGRV
ILQDQFHLURHGHFDSLWDLV3UHYLDPHQWHjFRQWUDWDomRGHTXDOTXHURSHUDomRGHFDSWDomRD&RPSDQKLD
DYDOLD L VXDV QHFHVVLGDGHV GH FDL[D H QtYHLV GH DODYDQFDJHP H VHOHFLRQD GHQWUH DV RSo}HV
GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR DV PHOKRUHV PRGDOLGDGHV FRQVLGHUDQGR GHQWUH RXWURV RV UHVSHFWLYRV
FXVWRV SUD]RV JDUDQWLDV H ULVFRV HQYROYLGRV H LL D UHVSHFWLYD DGHTXDomR DRV VHXV REMHWLYRV H
SODQRVGHQHJyFLR

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHSDUDDWHQGHU
VXDVQHFHVVLGDGHVIXWXUDVGHFDSLWDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVHFXPSULPHQWRGH
VHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVD&RPSDQKLDSRGHUiDFHVVDURXWUDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRFRPR
RPHUFDGRGHFDSLWDLVHOLQKDVGHEDQFRVGHGHVHQYROYLPHQWRDOpPGDVIRQWHVGHUHFXUVRVTXHD
&RPSDQKLDWHPKLVWRULFDPHQWHXWLOL]DGR

I
QtYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

&RQIRUPHGLVFXWLGRQRLWHP D 'tYLGD%UXWDDFLPDRVDOGRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD
&RPSDQKLDSDVVRXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

(P  GH VHWHPEUR GH  R VDOGR GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD IRL GH
5PLOK}HVVXSHULRUDRVDOGRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDHP
GHVHWHPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV

(P   H  H QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  D
&RPSDQKLDVHYDOHXGH L OLQKDVGHtrade finance LL OLQKDVGHEDQFRVGHGHVHQYROYLPHQWRH LLL 
FHVV}HVGHFUpGLWRFRPIRUQHFHGRUHV
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L
FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

2EULJDo}HV&RQWUDWXDLV

3HUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
,QIHULRUDXP
7UrVDFLQFR
6XSHULRUD

8PDWUrVDQRV
DQR
DQRV
FLQFRDQRV

(PPLOKDUHVGH5
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV GH FXUWR H 



ORQJRSUD]R
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV





7RWDO





3HUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
(PPLOKDUHVGH86
,QIHULRUDXP
7UrVDFLQFR
6XSHULRUD

8PDWUrVDQRV
DQR
DQRV
FLQFRDQRV
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV GH FXUWR H 



ORQJRSUD]R


7RWDO



3HUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
,QIHULRUDXP
7UrVDFLQFR
6XSHULRUD

8PDWUrVDQRV
DQR
DQRV
FLQFRDQRV

(PPLOKDUHVGH5
(PSUpVWLPRV
H



ILQDQFLDPHQWRV GH FXUWR H 
ORQJRSUD]R
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV





7RWDO





3HUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGH86
,QIHULRUDXP
7UrVDFLQFR
6XSHULRUD

8PDWUrVDQRV
DQR
DQRV
FLQFRDQRV
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV GH FXUWR H 



ORQJRSUD]R


7RWDO



$GHVFULomRGRVSULQFLSDLVFRQWUDWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHPYLJRUHPGHVHWHPEURGH
VHJXHDEDL[R

)LQDQFLDPHQWRV

$&RPSDQKLD L FHOHEURXFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRGHSUpSDJDPHQWRGHH[SRUWDomR Pre-Export
Financing Agreement QRYDORUGHSULQFLSDOGH86PLOK}HVVHPFRQWDUFRPTXDOTXHUJDUDQWLDH
FRPYHQFLPHQWRHPQRYHPEURGH2VUHFXUVRVGHYHPVHUXWLOL]DGRVSDUDILQDQFLDPHQWRGH
SURGXomRHYHQGDGHPLQpULRGHIHUURSDUDLPSRUWDGRUHVVLWXDGRVQD&KLQDRXHPSDtVHVGD2&'(
(PGHVHWHPEURGHRVDOGRGHSULQFLSDOFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HVH LL HPLWLXQRWDV
GH FUpGLWR j H[SRUWDomR QR YDORU GH SULQFLSDO WRWDO GH 5 ELOK}HV FRP DYDO GD DFLRQLVWD
FRQWURODGRUD &61 2V UHFXUVRV REWLGRV GHYHP VHU XWLOL]DGRV SDUD UHIRUoR GH FDSLWDO GH JLUR TXH
DPSDUHP D SURGXomR H H[SRUWDomR GD SURGXomR GH EHQV H[SRUWiYHLV GD &RPSDQKLD (P  GH
VHWHPEURGHRVVDOGRVGHSULQFLSDLVGDVUHIHULGDVQRWDVGHFUpGLWRjH[SRUWDomRFRUUHVSRQGLD
D5ELOK}HVFRPYHQFLPHQWRILQDOHPHQmRFRQWDYDPFRPQHQKXPDJDUDQWLDUHDO2V
FRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDHPPRHGDQDFLRQDOHHVWUDQJHLUDSRVVXHP
XPDWD[DPpGLDGHHDRDQRUHVSHFWLYDPHQWHFRQVLGHUDQGRD~OWLPDWD[DGRWULPHVWUH
FRUUHQWHSDUDDVRSHUDo}HVFRPLQGH[DGRU/,%25H&',

$GLDQWDPHQWRGH&OLHQWHV

(PHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHPLQpULRGHIHUUR Contract
for the Sale and Purchase of Iron Ore SHORYDORUWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH86PLOK}HVSDUD
IRUQHFLPHQWRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURFRPSUD]RVGHDWpFLQFRDQRV
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3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH ILQDQFLDPHQWRV H DGLDQWDPHQWRV GH FOLHQWHV LQFOXLQGR FOiXVXODV
UHVWULWLYDVSDUDD&RPSDQKLDYLGHLWHPDOtQHD I LWHP LY GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LL 
RXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

1mR REVWDQWH QmR KDYHU RXWUDV UHODo}HV GH ORQJR SUD]R FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DOpP GDV
GHVFULWDVQRLWHPDOtQHD I LWHP L GHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDPDQWpP
UHODo}HVFRPHUFLDLVFRPRVSULQFLSDLVDJHQWHVILQDQFHLURVQRPHUFDGRYLVDQGRRSURQWRDFHVVRD
OLQKDVGHFUpGLWRSDUDDWHQGHUVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDO

LLL JUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

(P   H  H QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  RV
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDHUDPFRPSRVWRVSRUGtYLGDVFRPJDUDQWLDUHDOGtYLGDV
FRP JDUDQWLDV ILGXFLiULDV H GtYLGDV TXLURJUDIiULDV $V GtYLGDV LQWUDJUXSR HVWmR VXERUGLQDGDV D
GHWHUPLQDGDV GtYLGDV EDQFiULDV UHVVDOYDGRV HYHQWXDLV UHSDVVHV GH UHFXUVRV REWLGRV SRU PHLR GH
RIHUWDS~EOLFDGHYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD(PGHVHWHPEURGHRVDOGRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVGRVTXDLVFRQWDYDPFRPJDUDQWLDVUHDLV

7LSRGH*DUDQWLD
(PSUpVWLPRV
*DUDQWLDUHDO
4XLURJUDIiULDV
7RWDO

([HUFtFLR6RFLDO 
,QIHULRUDXPDQR
8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV
7RWDO
(PPLOKDUHVGH5













(PSUpVWLPRV
7LSRGH*DUDQWLD
4XLURJUDIiULDV
7RWDO

([HUFtFLR6RFLDO 
(PPLOKDUHVGH86
,QIHULRUDXPDQR
8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV
7RWDO









7LSRGH*DUDQWLD
(PSUpVWLPRV
*DUDQWLDUHDO
4XLURJUDIiULDV
7RWDO

([HUFtFLR6RFLDO 
,QIHULRUDXPDQR
8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV
7RWDO
(PPLOKDUHVGH5













(PSUpVWLPRV
7LSRGH*DUDQWLD
4XLURJUDIiULDV
7RWDO

([HUFtFLR6RFLDO 
(PPLOKDUHVGH86
,QIHULRUDXPDQR
8PDWUrVDQRV 7UrVDFLQFRDQRV
7RWDO
















LY 

HYHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j
DOLHQDomRGHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROH
VRFLHWiULREHPFRPRVHD&RPSDQKLDYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV


'HDFRUGRFRPRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHVFULWRVQRLWHPDOtQHD I LWHP L GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDUHVWULo}HVRXREULJDo}HVDGLFLRQDLVLQFOXLQGRFRPUHODomR
jPDQXWHQomRGHtQGLFHVILQDQFHLURVGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHRXWUDV
GLVWULEXLo}HVVLPLODUHVGHFDSLWDOHDOLHQDomRGHFRQWUROHDFLRQiULRTXHSRGHUmRVHUREMHWRGHwaivers
HRXGHSUD]RVGHFXUDVHDVVLPFRQFHGLGRVSHODVFRQWUDSDUWHVj&RPSDQKLDWDLVFRPR

D  UHVWULo}HVLQFOXLQGRTXDQWRj L DOLHQDomRGHFRQWUROHRXUHGXomRGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
GDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61RXGRVDFLRQLVWDVGRFRQVyUFLRDVLiWLFRQRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLDDGHWHUPLQDGRVSDWDPDUHV LL IXVmRLQFRUSRUDomRRXWUDQVIHUrQFLDGHSDUWH
VXEVWDQFLDO GRV DWLYRV GD &RPSDQKLD RX Do}HV GH VXEVLGLiULDV LLL  FRQFHVVmR GH
HPSUpVWLPRVJDUDQWLDRXRQHUDomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPIDYRUGHDILOLDGDVDFLPDGH
GHWHUPLQDGR YDORU LY  DOLHQDomR GH SDUWH VXEVWDQFLDO GH DWLYRV GD &RPSDQKLD Y 

715
PÁGINA: 191 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

YHQFLPHQWRFUX]DGRGHRXWURVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDHRXVXDVVXEVLGLiULDV
HPYDORUVXSHULRUD86PLOK}HV YLL GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVVXSHULRUDRPtQLPROHJDO
FDVRHVWHMDHPFXUVRXPHYHQWRGHLQDGLPSOHPHQWRHD&RPSDQKLDHVWHMDGHVFXPSULQGRD
REULJDomRGHPDQXWHQomRGHtQGLFHILQDQFHLURH YLL LQFRUUHUHPGtYLGDVHPYDORUDJUHJDGR
VXSHULRU D 5 PLOK}HV FDVR R tQGLFH GH DODYDQFDJHP DSXUDGR WULPHVWUDOPHQWH VHMD
VXSHULRUD

E  FXPSULPHQWR GRV VHJXLQWHV tQGLFHV ILQDQFHLURV DSXUDGRV WULPHVWUDOPHQWH D  GtYLGD
OtTXLGD(%,7'$ LQIHULRU D [ H E  tQGLFH GH 3DWULP{QLR /tTXLGR VXSHULRU D  DWp 
GH]HPEURGHHDSDUWLUGHMDQHLURGH

$UHGXomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD&61QRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
DSDWDPDULQIHULRUDHQVHMDRGHVFXPSULPHQWRGDVQRWDVGHFUpGLWRjH[SRUWDomRHPLWLGDVSHOD
&RPSDQKLDHPGHPDLRGHHGHVHWHPEURGH 1&(V QDVTXDLVD&61pDYDOLVWD
$V1&(VWDPEpPSUHYHHPYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRQDKLSyWHVHGHPXGDQoDGHFRQWUROHFRQIRUPH
GHILQLomR GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV 2 FRQWUDWR GH ILQDQFLDPHQWR GH SUp
SDJDPHQWRjH[SRUWDomRWDPEpPSUHYrYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRQDKLSyWHVHGHPXGDQoDGHFRQWUROH
FRQIRUPHGHILQLomRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXFDVRD&61GHL[HGHGHWHU
 FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOYRWDQWHGRTXDOD&RPSDQKLDpSDUWH

2V FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH PLQpULR FRP SUpSDJDPHQWR SUHYHHP KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRLQFOXLQGRGHWHUPLQDGDVDOWHUDo}HVRXWpUPLQRGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVHQWUHDDFLRQLVWD
FRQWURODGRUD&61HRFRQVyUFLRDVLiWLFRHPXGDQoDGHFRQWUROHDVVLPGHILQLGRFRPRGHWHU
VHVVHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRVYRWRVHPDVVHPEOHLDV VHVVHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDO
VRFLDO RX SRVVLELOLGDGH GH QRPHDomR GD PDLRULD GRV FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHR&RQVyUFLR$VLiWLFRYLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDDFRPSDQKDRDWHQGLPHQWRGDVFOiXVXODVGHVFULWDVDFLPDHHQWHQGHTXHQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDWHQGHXDWRGDVDVFOiXVXODVUHVWULWLYDVGHFRUUHQWHVGHVHXVFRQWUDWRV
ILQDQFHLURVGHVGHVXDVUHVSHFWLYDVFRQWUDWDo}HVHH[FHWRSHORVSHGLGRVGHDXWRUL]Do}HV ZDLYHUV 
SDUDRSURFHVVRGHDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHPRVTXDLVMiIRUDPREWLGRVQmRKRXYH
QHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHDXWRUL]Do}HV ZDLYHUV GDVFRQWUDSDUWHVDWpRPRPHQWR

J
OLPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

&RP UHODomR DRV GHPDLV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD GHVFULWRV QR LWHP 
DOtQHD I LWHP L GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVUHFXUVRVGHFRUUHQWHVGHWDLVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVIRUDPLQWHJUDOPHQWHXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDQmRKDYHQGRGHVGHGHVHWHPEUR
GHVDOGRSHQGHQWHSDUDXWLOL]DomRSHOD&RPSDQKLD

K
DOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV/LQKDVGDV'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRGD&RPSDQKLD

Receita Líquida

$ UHFHLWD OtTXLGD GD &RPSDQKD p FRPSRVWD SULQFLSDOPHQWH SHOD UHFHLWD EUXWD SURYHQLHQWH GD
FRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRH[WHUQRHLQWHUQRGHGX]LGDGHLPSRVWRVLQFLGHQWHV
VREUHDVYHQGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRPHUFDGRLQWHUQR

Custos de Bens e/ou dos Serviços Prestados

2VFXVWRVGRVEHQVHRXVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDLQFOXHPSULQFLSDOPHQWHRVJDVWRVSDUD
H[WUDomRHEHQHILFLDPHQWRGRPLQpULRGHIHUURWDLVFRPRPmRGHREUDFRPEXVWtYHLVPDQXWHQomR
GHHTXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHSDJDPHQWRVGH&)(0 &RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSHOD([SORUDomR
GH5HFXUVRV0LQHUDLV H75)0 WD[DV(VWDGXDLVGH)LVFDOL]DomRGH5HFXUVRV0LQHUiULRV 

Despesas com Vendas
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$V GHVSHVDV FRP YHQGDV GD &RPSDQKLD FRPSUHHQGHP SULQFLSDOPHQWH R IUHWH PDUtWLPR QD
UHDOL]DomRGHH[SRUWDo}HV

Despesas Gerais e Administrativas
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GD &RPSDQKLD FRPSUHHQGHP SULQFLSDOPHQWH FXVWRV FRP
HTXLSHV GH JHVWmR ILQDQFHLUD WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR UHFXUVRV KXPDQRV H VXSULPHQWRV
UHFRQKHFLGRVSHORFRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVFRPD&61

Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$V RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV GD &RPSDQKLD FRUUHVSRQGHP DV UHFHLWDV H
GHVSHVDVGLYHUVDVWDLVTXDLVLPSRVWRVWD[DVFRQWLQJrQFLDVMXUtGLFDVSDVVLYRVDPELHQWDLVSHUGDV
HPHVWRTXHGHSURGXWRDFDEDGRHVREUHVVDOHQWHV

Resultado de Equivalência Patrimonial

2UHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHDRUHFRQKHFLPHQWRGRVJDQKRV
HSHUGDVFRPRLQYHVWLPHQWRQD056

Resultado Financeiro Líquido

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD FRUUHVSRQGH DV UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD

$V UHFHLWDV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD DGYrP SULQFLSDOPHQWH GDV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GD
YDULDomRFDPELDOVREUHFRQWDVDUHFHEHUHMXURVUHFHELGRVSRUDGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDGHFRUUHPSULQFLSDOPHQWHGRVMXURVDWXDOL]DomRPRQHWiULD
HYDULDomRFDPELDOVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGRVLPSRVWRVVREUHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
HRXWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVFRPRSRUH[HPSORDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGRVSDVVLYRVDPELHQWDLV
H GD SURYLVmR SDUD GHVFRPLVVLRQDPHQWR GRV DWLYRV $VVHW 5HWLUHPHQW 2EOLJDWLRQ ± $52 
$GLFLRQDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGDDGRomRSHOD&RPSDQKLDGR,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
D&RPSDQKLDSDVVRXDUHFRQKHFHUGHQWUHDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVDVGHVSHVDVFRPMXURV
VREUHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRDRORQJRGRSHUtRGRFRQWUDWXDOGHPDQHLUDVHJUHJDGD3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,)56YHMDLWHPDOtQHD D $GRomRGH1RYRV3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH±,)56&3& 5 ±2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLOGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Impostos sobre o Lucro

$&RPSDQKLDpWULEXWDGDFRPEDVHQROXFURUHDODDOtTXRWDGHVREUHROXFURWULEXWiYHODFUHVFLGD
GHVREUHRVDOGRGRFRUUHVSRQGHQWHOXFURWULEXWiYHOTXHH[FHGHU5PLODRDQRDWtWXORGH
LPSRVWRGHUHQGD ,53- HDDOtTXRWDGHVREUHROXFURWULEXWiYHODWtWXORGHFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUROtTXLGR &6// 2OXFURWULEXWiYHOFRUUHVSRQGHDROXFUROtTXLGRGRUHVSHFWLYRH[HUFtFLR
VRFLDODMXVWDGRSHODVDGLo}HVH[FOXV}HVRXFRPSHQVDo}HVGHWHUPLQDGDVSHODOHJLVODomRWULEXWiULD

'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRGD&RPSDQKLD
&RPSDUDomRHQWUHRV3HUtRGRVGH1RYH0HVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHH
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'HP RQVWUDomRGRV5HVXOWDGRV
&RQVROLGDGRV 5P LOK}HV



5HFHLWDGH9HQGDGH%HQVHRX6HUYLoRV

   

&XVWRGRV%HQVHRX6HUYLoRV9HQGLGRV

 

  





5HVXOWDGR%UXWR



 






'HVSHVDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV

$9ï



$9ï

$+ð


 

  



'HVSHVDVFRP9HQGDV

 

  





'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV

 

  





2XWUDV5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV

 

  





5HVXOWDGRGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO



 







 





5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURH
GRV7ULEXWRV

 

  





5HVXOWDGRDQWHVGRV7ULEXWRVVREUHR/XFUR

5HFHLWDV 'HVSHVDV )LQDQFHLUDV



 





,5H&6//VREUHR/XFUR
/XFUR 3UHMXt]R &RQVROLGDGRGR3HUtRGR

 


  
 









/XFUR 3UHMXt]R &RQVROLGDGRGR3HUtRGR
$WULEXtGRDRV6yFLRV&RQWURODGRUHV



 







 



 


Receita Líquida

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GH1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHDUHFHLWDOtTXLGDGD
&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHHP
TXHDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRLGH5PLOK}HV$SHVDUGDTXHGDGHQRYROXPHGH
YHQGDV D UHFHLWD OLTXLGD DSUHVHQWRX R DXPHQWR GHYLGR DR SUHoR PpGLR WHU VLGR  VXSHULRU QR
SHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHHDRHIHLWRSRVLWLYR
GRFkPELRGH

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

&RQVROLGDGR
  $+
5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD



 




 







 

 


 

 




 


Custos de Bens e/ou dos Serviços Prestados

2VFXVWRVGRVEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPHPRX5PLOK}HV
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5
PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  (VVH LQFUHPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR QD
DTXLVLomR GH PLQpULR GH IHUUR GH WHUFHLURV SDUD FRPSOHPHQWR GD SURGXomR DIHWDGR SHOD IRUWH
GHSUHFLDomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU DPHULFDQR TXH JHURX XPD DOWD QRV FXVWRV GH 5
PLOK}HV FRPSHQVDGD SHOD UHGXomR GRV FXVWRV FRP PDQXWHQomR GH HTXLSDPHQWRV RSHUDFLRQDLV
PmRGHREUDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHPHQRUYROXPHGHYHQGDV
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGRVFXVWRVEHQVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLD
&RQVROLGDGR

$+
 
 
 
 

0DWHULDOGHWHUFHLURV
0mRGHREUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR
0DQXWHQomR 6HUYLoRVH0DWHULDLV







6HUYLoRVGH7HUFHLURV ,QFOXVLYH&RQFHVVLRQiULDV

  

,PSRVWRVHWD[DV
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
6XSULPHQWRV
2XWURV
7RWDOGHFXVWRVGHEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRV







 
 
 
 
 

Resultado bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD
5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH&RPRSHUFHQWXDOGDUHFHLWDOtTXLGDROXFUREUXWRGD
&RPSDQKLDUHGX]LXGHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD
QRPHVPRSHUtRGRGH2UHVXOWDGREUXWRVRIUHXXPLPSDFWROtTXLGRSRVLWLYRGH5
PLOK}HVGHYLGRjIRUWHDOWDGRGyODUDPHULFDQR

Despesas com Vendas

$VGHVSHVDVFRPYHQGDVGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHUDPHVWiYHLVFRPXPOHYHDXPHQWRGHRX
5PLOK}HVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
SDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH

Despesas Gerais e Administrativas

$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHUDPHVWiYHLVHP5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
GH

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLD


3HVVRDO
&RPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDV
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV






&RQVROLGDGR

$+








 


Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$VRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH
5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  SDUD 5
PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHFDSDFLGDGHRFLRVD
QRYDORUGH5PLOK}HVQDVDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRSRUH[FHVVRGHFKXYDVQRWULPHVWUHGH
EHPFRPRDWUDVRVQDOLEHUDomRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVTXHUHWDUGDUDPDDEHUWXUDGHQRYDV
IUHQWHVGHODYUDHQRYRVSURFHVVRVGHWUDWDPHQWRGHUHMHLWRDVHFRDLQGDHPIDVHGHDMXVWHVHrampupEHPFRPRUHDOL]DomRGRLQVWUXPHQWRGHULYDWLYRGHPLQpULRGHIHUURFODVVLILFDGRFRPRKHGJHGH
IOX[RGHFDL[DTXHWRWDOL]RX5PLOK}HV
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Resultado de Equivalência Patrimonial

$ HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO GD &RPSDQKLD UHGX]LX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV QR
SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV QR PHVPR
SHUtRGRGH(VVDTXHGDIRLGHYLGDjUHGXomRQRUHVXOWDGRGD056

Lucro antes do Resultado Financeiro e Impostos sobre o Lucro

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVVREUHR
OXFURGD&RPSDQKLDUHGX]LXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH

Resultado Financeiro Líquido

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD UHGX]LX  RX 5 PLOK}HV GH XPD GHVSHVD
OtTXLGDGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD
XPD GHVSHVD OtTXLGD GH 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  (VVD UHGXomR IRL GHYLGD
SULQFLSDOPHQWH SRU SHUGDV GH YDULDomR FDPELDO PDLRUHV HP  SRU PHQRUHV UHQGLPHQWRV GH
DSOLFDomRILQDQFHLUDHPHPDLRUHVGHVSHVDVILQDQFHLUDVWDLVFRPRMXURVVREUHDUUHQGDPHQWRV
HPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH
Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro

(P UD]mR GRV IDWRUHV PHQFLRQDGRV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD
&RPSDQKLD UHGX]LX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH

Impostos sobre o Lucro

$V GHVSHVDV FRP LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD &RPSDQKLD DSUHVHQWDUDPVH HVWiYHLV FRP OXYH
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH

Resultado Consolidado do Período

(P UD]mR GRV IDWRUHV PHQFLRQDGRV DFLPD R OXFUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD UHGX]LX  RX 5
PLOK}HVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
SDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH
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&RPSDUDomRHQWUHRV([HUFtFLRV6RFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

'HP RQVWUDomRGRV5HVXOWDGRV
&RQVROLGDGRV 5P LOK}HV
5HFHLWDGH9HQGDGH%HQVHRX6HUYLoRV
&XVWRGRV%HQVHRX6HUYLoRV9HQGLGRV
5HVXOWDGR%UXWR
'HVSHVDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRP9HQGDV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
2XWUDV5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURH
GRV7ULEXWRV
5HFHLWDV 'HVSHVDV )LQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGRV7ULEXWRVVREUHR/XFUR
,5H&6//VREUHR/XFUR
/XFUR 3UHMXt]R &RQVROLGDGRGR3HUtRGR



 


$9ï


 
  
 









 
 
 
 








 
 
 
 














 













 


 

 







 

 


$9ï

$+ð


Receita Líquida

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHGHVHPSHQKRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRLQFUHPHQWRGR
YROXPHGHYHQGDVGH0WHSUHoRPpGLRPDLRUHPFRQVHTXrQFLDGH L tQGLFH3ODWWV
PDLRU LL YROXPHGHYHQGDVPDLRUSDUDRPHUFDGRH[WHUQRH LLL GHVYDORUL]DomRPpGLDGH
GRUHDODQWHDRGyODUDPHULFDQRTXHFRQWULEXLXFRPXPHIHLWRSRVLWLYRQDUHFHLWDOtTXLGDGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPDUHFHLWDOtTXLGDGRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD



&RQVROLGDGR

$+








 







 

 


 
 
 




 


Custos de Bens e/ou dos Serviços Prestados

2VFXVWRVGRVEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH
5 PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR
SULQFLSDOPHQWH DR PDLRUYROXPHYHQGLGR j PDLRUDTXLVLomRGH PLQpULR GH IHUUR GH WHUFHLURV SDUD
FRPSOHPHQWRGDSURGXomREHPFRPRDRHIHLWRGDDOWDGRGyODUDPHULFDQRTXHFRQWULEXLXFRP5
PLOK}HV QR DXPHQWR GRV FXVWRV SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD UHGXomR GRV FXVWRV FRP
PDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGRVFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLD

&RQVROLGDGR

$+
 
 
 
 

0DWHULDOGHWHUFHLURV
0mRGHREUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR
0DQXWHQomR 6HUYLoRVH0DWHULDLV







6HUYLoRVGH7HUFHLURV ,QFOXVLYH&RQFHVVLRQiULDV

 

)UHWHIHUURYLiULR
,PSRVWRVHWD[DV
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
6XSULPHQWRV
2XWURV
7RWDOGHFXVWRVGHEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRV










 
 
 
 
 
  


Resultado bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP&RPRSHUFHQWXDOGDUHFHLWD
OtTXLGDROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXGHHPSDUDHP$DOWDGRGyODU
DPHULFDQRJHURXXPHIHLWRFDPELDOOtTXLGRSRVLWLYRGH5PLOK}HV

Despesas com Vendas

$VGHVSHVDVFRPYHQGDVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHP(VVHLQFUHPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWR
GH IUHWH PDUtWLPR GHYLGR DR YROXPH GH YHQGDV  PDLRU H SRU REULJDo}HV GH SHUIRUPDQFH GH
VHUYLoRVUHDOL]DGDVDPDLRUHPHPUHODomRD

Despesas Gerais e Administrativas

$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GD &RPSDQKLD DXPHQWDUDP  RX 5 PLOK}HV GH 5
PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5PLOK}HVQRSHUtRGR

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLD

&RQVROLGDGR

3HVVRDO
&RPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDV
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
9LDJHQV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV







 $+
 
 
 
 
  


Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$V RXWUDV UHFHLWDV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV GD &RPSDQKLD UHGX]LUDP  RX 5
PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVD UHGXomR IRL GHYLGD
SULQFLSDOPHQWH RV FXVWRV GH PDQXWHQomR H GHSUHFLDomR GRV HTXLSDPHQWRV SDUDOLVDGRV GH 5
PLOK}HVHPTXHUHWRUQDUDPjRSHUDomRHPDPXOWDFRQWUDWXDOGD056SHODUHYLVmRGR
3$7 ± SODQR DQXDO GH WUDQVSRUWHV IHUURYLiULRV HP  GH 5 PLOK}HV SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRV SHOR DXPHQWR GH SURYLVmR SDUD SDVVLYRV DPELHQWDLV LPSRVWRV H FRQWULEXLo}HV H
GRDo}HVLQFHQWLYDGDVQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HV
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Resultado de Equivalência Patrimonial

$HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDUHGX]LXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHPSHORPHQRUUHVXOWDGRGD056

Lucro antes do Resultado Financeiro e Impostos sobre o Lucro

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVVREUHR
OXFUR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD
5PLOK}HVHP

Resultado Financeiro Líquido

2UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRGD&RPSDQKLDUHGX]LXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDPHQRUHVMXURVFRP
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GH WHUFHLURV H FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV QR PRQWDQWH GH 5
PLOK}HVPDLRUFDSLWDOL]DomRGHMXURVHPSURMHWRVGHH[SDQVmRGH5PLOK}HVHPHHIHLWR
SRVLWLYRGHYDULDomRFDPELDOGH5PLOK}HVHPHPUHODomRD

Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro

(P UD]mR GRV IDWRUHV PHQFLRQDGRV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD
&RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5
PLOK}HVHP

Impostos sobre o Lucro

$VGHVSHVDVFRPLPSRVWRVVREUHROXFURGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HV
GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR
SULQFLSDOPHQWHDRPDLRUOXFURWULEXWiYHOHPQDRUGHPGH5ELOK}HVTXHJHUDXPDGHVSHVD
FRP LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GH 5 ELOKmR SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOR
EHQHItFLRILVFDOGH5PLOK}HVSRUMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSDJRVHP

Resultado Consolidado do Período

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDFRPUHODomRjVRSHUDo}HV
FRQWLQXDGDV DXPHQWRX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5
PLOK}HVHP

&RPSDUDomRHQWUHRV([HUFtFLRV6RFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

'HP RQVWUDomRGRV5HVXOWDGRV
&RQVROLGDGRV 5P LOK}HV
5HFHLWDGH9HQGDGH%HQVHRX6HUYLoRV
&XVWRGRV%HQVHRX6HUYLoRV9HQGLGRV
5HVXOWDGR%UXWR
'HVSHVDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRP9HQGDV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
2XWUDV5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURH
GRV7ULEXWRV
5HFHLWDV 'HVSHVDV )LQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGRV7ULEXWRVVREUHR/XFUR
,5H&6//VREUHR/XFUR
/XFUR 3UHMXt]R &RQVROLGDGRGR3HUtRGR
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Receita Líquida

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHGHVHPSHQKRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHORLQFUHPHQWRGH
YROXPH GDV YHQGDV HP 0W SHOR DXPHQWR QR SUHoR PpGLR GH  SRU FRQWD GRV SUrPLRV GH
86WSRUTXDOLGDGHGRVSURGXWRVHHIHLWRSRVLWLYRGRFkPELRGHTXHFRQWULEXLXFRPXP
HIHLWRSRVLWLYRQDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRPSDUDGR
FRPDUHFHLWDOtTXLGDGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH7DLVHIHLWRVIRUDPSDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRVSHODTXHGDGHDSUR[LPDGDPHQWHGRSULQFLSDOtQGLFHGHSUHFLILFDomRGHPLQpULRGH
IHUURR3ODWWV

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD


5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD



 


 
 
 


&RQVROLGDGR
 $+


 







 

 




 

Custos de Bens e/ou dos Serviços Prestados

2VFXVWRVGRVEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH
5 PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR
SULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGRYROXPHYHQGLGRDRDXPHQWRGRGyODUDPHULFDQRTXHFRQWULEXLXFRP
XPD DOWD QRV FXVWRV GH 5 PLOK}HV EHP FRPR DR DXPHQWR GRV FXVWRV FRP PDQXWHQomR GH
HTXLSDPHQWRV RSHUDFLRQDLV FRPEXVWtYHLV H VHUYLoRV GH WHUFHLURV YLQFXODGRV GLUHWDPHQWH DR
SURFHVVR SURGXWLYR H DR DXPHQWR QD DOtTXRWD GD &)(07)50 FRPSHQVDGR SHOD UHGXomR QD
DTXLVLomRGHPLQpULRGHIHUURGHWHUFHLURVSDUDFRPSOHPHQWRGDSURGXomR

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGRVFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLD

&RQVROLGDGR

$+
 


 
 

0DWHULDOGHWHUFHLURV
0mRGHREUD
'HSUHFLDomR$PRUWL]DomRH([DXVWmR
0DQXWHQomR 6HUYLoRVH0DWHULDLV







6HUYLoRVGH7HUFHLURV ,QFOXVLYH&RQFHVVLRQiULDV

 

)UHWHIHUURYLiULR
,PSRVWRVHWD[DV
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
6XSULPHQWRV
$UUHQGDPHQWR3RUWXiULR
7RWDOGHFXVWRVGHEHQVHVHUYLoRVSUHVWDGRV





















 


Resultado bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP&RPRSHUFHQWXDOGDUHFHLWD
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OtTXLGDROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXGHSDUDHP$DOWDGRGyODU
DPHULFDQRJHURXXPHIHLWRFDPELDOOtTXLGRSRVLWLYRGH5PLOK}HV

Despesas com Vendas

$VGHVSHVDVFRPYHQGDVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHP(VVHLQFUHPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWR
QRSUHoRGRIUHWHPDUtWLPRHPFRPSHQVDGRVSHODUHGXomRGHQRYROXPHGHYHQGDV

Despesas Gerais e Administrativas

$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLDUHGX]LUDPRX5PLOK}HVGH5
PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVDTXHGDIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDUHGXomR
QRFRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVFRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGH
5PLOK}HVHPGHVSHVDVFRPVHUYLoRVGHWHUFHLURVWDLVFRPRFRQVXOWRULDVDXGLWRULDV

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDDEHUWXUDGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLD


3HV V RDO
&RP SDUWLOKDP HQWRGHGHV SHV DV 
6HUYLoRV GHWHUFHLURV
9LDJHQV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV







&RQVROLGDGR
 $+














Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

$VRXWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5
PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR
SULQFLSDOPHQWHjPXOWDFRQWUDWXDOGD056SDUDUHYLVmRGR3$7±SODQRDQXDOGHWUDQVSRUWHGH5
PLOK}HVDFRUGDGDHPGRDo}HVLQFHQWLYDGDVHGHSUHFLDomRHPDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRV
SDUDOLVDGRV QR WRWDO GH 5 PLOK}HV FRPSHQVDGDV SHOR UHFHELPHQWR GH LQGHQL]DomR GH 5
PLOK}HVSHORVLQLVWURGHHTXLSDPHQWRRSHUDFLRQDORFRUULGRHP,WDJXDt5-HP$EULO

Resultado de Equivalência Patrimonial

$HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRPDLRUUHVXOWDGRGD
056

Lucro antes do Resultado Financeiro e Impostos sobre o Lucro

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVVREUHR
OXFURGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5
PLOK}HVHP

Resultado Financeiro Líquido

2UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DRV MXURV
LQFRUULGRVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHWHUFHLURVHFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQRYDORUGH
5 PLOK}HV SHUGDV FRP YDULDomR FDPELDO OLTXLGD QR PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV H GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVGLYHUVDVGH5PLOK}HV
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Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro

(P UD]mR GRV IDWRUHV PHQFLRQDGRV DFLPD R UHVXOWDGR DQWHV GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD
&RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  SDUD 5
PLOK}HVHP

Impostos sobre o Lucro

$VGHVSHVDVFRPLPSRVWRVVREUHROXFURGD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRX5PLOK}HVGH
5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWH
DROXFURWULEXWiYHOHPPDLRUTXHHP5PLOK}HVTXHJHUDXPDGHVSHVDFRPLPSRVWR
GHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGH5PLOK}HV

Resultado Consolidado do Período

(PUD]mRGRVIDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPDROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP

'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV3ULQFLSDLV&RQWDV3DWULPRQLDLVGD&RPSDQKLD

&RPSDUDomRHQWUHDV3RVLo}HVHPGHGH]HPEURGHHGHVHWHPEURGH







726
PÁGINA: 202 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais




$WLYR

Caixa e Equivalentes de Caixa

2VDOGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH
(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDXPHQWRGRFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH
5 PLOK}HV FRPSHQVDGRV SHOD DSOLFDomR QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR QR PRQWDQWH GH
5PLOK}HVHQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRQRYDORUGH5PLOK}HV

Aplicações Financeiras
2VDOGRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHGX]LXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  (VVD UHGXomR IRL
GHYLGDSULQFLSDOPHQWHDJHVWmRGRFDL[DHPEXVFDGHLQYHVWLPHQWRVFRPPDLRUOLTXLGH]

Contas a Receber
2VDOGRGRFRQWDVDUHFHEHUGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VVHDXPHQWRIRL
GHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGHSUHoRGDVYHQGDVHP

Estoques

2VDOGRGHHVWRTXHVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR
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SULQFLSDOPHQWHDPHQRUYROXPHGHYHQGDVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPDLRUHVFRPSUDVGHPLQpULRGHWHUFHLURVSDUDFRPSOHPHQWRGHSURGXomRSUySULD

Tributos a recuperar

2 VDOGR GH WULEXWRV D UHFXSHUDU GD &RPSDQKLD FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH UHGX]LX  RX 5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEUR
GH(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHXWLOL]DomRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVSULQFLSDOPHQWH
,&06

Outros Ativos

2 VDOGR GH RXWURV DWLYRV FLUFXODQWHV H QmR FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEUR
GH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGH5PLOK}HVGRHVWRTXH
GHLWDELULWRTXHDWpHUDFRQVLGHUDGRUHMHLWRFRPSHQVDGRVSHODUHDOL]DomRGRDGLDQWDPHQWRGH
IRUQHFHGRUHVGH5PLOK}HVHSHODFRQFOXVmRGDVREULJDo}HVGHSHUIRUPDQFHGHVHUYLoRVGHIUHWH
PDUtWLPRQRSHUtRGRGHUHDOL]DGDVFRQWUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR

Investimentos

2VDOGRGRVLQYHVWLPHQWRVHPVXEVLGLiULDVFROLJDGDVHFRQWURODGDVHPFRQMXQWRGD&RPSDQKLDILFRX
HVWiYHOFRPOHYHDXPHQWRGHRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 SDUD 5 PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  GHYLGR SULQFLSDOPHQWH D YDORUL]DomR
SDWULPRQLDOGD056

Imobilizado

2VDOGRGRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGR
SULQFLSDOPHQWHDVDTXLVLo}HVSDUDRVSURMHWRVGHPDQXWHQomRRSHUDFLRQDOVREUHVVDOHQWHVHSODQWD
GHUHEULWDJHPGRJUDQXODGRDFDSLWDOL]DomRGHMXURVHUHPHQVXUDomRGRGLUHLWRGHXVRHPFRQWUDWRV
GHDUUHQGDPHQWRFRPSHQVDGRVSHODGHSUHFLDomRUHFRQKHFLGDQRSHUtRGR

Intangível

2VDOGRGRLQWDQJtYHOGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOHP5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH

3DVVLYR

Empréstimos e financiamentos

2 VDOGR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH DXPHQWRX  RX 5
PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH
VHWHPEUR GH  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH D YDULDomR FDPELDO VREUH RV
HPSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDFRPSHQVDGRVSHODOLTXLGDomRGDVSDUFHODVGRVHPSUpVWLPRV
QRSHUtRGR

Fornecedores

2VDOGRGHSDVVLYRVFRPIRUQHFHGRUHVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRX
RX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GH VHWHPEUR GH  (VVH DXPHQWR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH j GLODomR GR SUD]R PpGLR GH
SDJDPHQWRVQHJRFLDGDFRPRVSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHV
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Obrigações sociais e trabalhistas
2VDOGRGHREULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDVDSDJDUGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HV
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VVH
DXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDSURYLVmRGHVDOiULRDVHUOLTXLGDGDHPGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYRVHQFDUJRVGH,166H)*76

Dividendos e juros de capital próprio a pagar
2VDOGRGHGLYLGHQGRVHMXURVGHFDSLWDOSUySULRDSDJDUGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHP5PLOK}HV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDYDVDOGRGHGLYLGHQGRVHMXURVGHFDSLWDO
SUySULRDSDJDU(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDPDQWLQKDSURYLVLRQDGR5PLOK}HV
GHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRDSDJDU

Tributos a recolher
2VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHUFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX
5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGH
VHWHPEURGH2VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHULQFOXLSULQFLSDOPHQWHWULEXWRVIHGHUDLV2UHJLPH
GHUHFROKLPHQWRGH,53-H&6//IRLDOWHUDGRHPHRVWULEXWRVSDVVDUDPDVHUUHFROKLGRVSRU
HVWLPDWLYD

Tributos Diferidos
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPVDOGROtTXLGRSDVVLYRGHWULEXWRVGLIHULGRVTXHUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEUR
GHEDVLFDPHQWHGHYLGRDRFUpGLWRILVFDOGH5PLOK}HVVREUHRKHGJHGHIOX[RGHFDL[DGR
LQVWUXPHQWRGHULYDWLYRGHPLQpULRGHIHUURTXHDFXPXODYDSHUGDVGH5PLOK}HV

Adiantamento de clientes
2VDOGRGHDGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX
5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGH
VHWHPEURGH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFRQWUDWRDGLFLRQDOGH5PLOK}HV
DQWHFLSDGRVHPDJRVWRGHSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORVHPEDUTXHVFRQWUDWXDLVHIHWXDGRV
SHORIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURQRSHUtRGRGH5PLOK}HV

Arrendamentos
2VDOGRGHDUUHQGDPHQWRVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOHP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHHPGHVHWHPEURGH

Provisão para contingências fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais

2VDOGRGHSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVILVFDLVSUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VVDUHGXomRIRLGHYLGD
SULQFLSDOPHQWHSHODUHDYDOLDomRMXUtGLFDGRULVFRGHSHUGDVSURYiYHLVGHFRUUHQWHVGRVSURFHVVRV

Outras obrigações

2 VDOGR GH RXWUDV REULJDo}HV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD DXPHQWRX HP  RX
5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH
VHWHPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRLQVWUXPHQWRGHULYDWLYRGHPLQpULRGHIHUURFRQWUDWDGR
QRWULPHVWUHGHTXHDSUHVHQWDYDVDOGRDSDJDUGH5PLOK}HV
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&RPSDUDomRHQWUHDV3RVLo}HVHPGHGH]HPEURGHH

%DODQoRV3DWULPRQLDLV &RQVROLGDGR
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$9ï

$+ð
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%DODQoRV3DWULPRQLDLV &RQVROLGDGR



$9ï

 


3DVVLYR&LUFXODQWH



$9ï

$+ð



 





2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV



 





)RUQHFHGRUHV



 





2EULJDo}HVILVFDLV



 





(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



 





'LYLGHQGRVSURSRVWRVH-&3DSDJDU
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVILVFDLV
SUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV



 

 



 



$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV



 

 

$UUHQGDPHQWRV



 

 

2XWUDV2EULJDo}HV



 



3DVVLYR1mR&LUFXODQWH







 





(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



 





7ULEXWRVGLIHULGRV



 





7ULEXWRVDUHFROKHU



 





3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVILVFDLV
SUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV



 





$UUHQGDPHQWRV



 

 

$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV



 

 

2XWUDVREULJDo}HV



3DWULP{QLR/tTXLGR
&DSLWDOVRFLDOUHDOL]DGR

 







 







 





5HVHUYDGHFDSLWDO



 





5HVHUYDVGHOXFURV



 





2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV



 







 



727$/3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

 

730
PÁGINA: 206 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

$WLYR

Caixa e Equivalentes de Caixa
2VDOGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5PLOK}HVGH
5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP$JHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOIRLGH
5 PLOK}HV WHQGR VLGR XWLOL]DGRV 5 PLOK}HV QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR H 5
PLOK}HVQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWDLVFRPRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULRGH5PLOK}HVH5QDDPRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVOtTXLGDGH
FDSWDo}HV

Aplicações Financeiras
2VDOGRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDJHVWmRGRFDL[D
HPEXVFDGHLQYHVWLPHQWRVFRPPDLRUOLTXLGH]HUHQWDELOLGDGH

Contas a Receber
2VDOGRGRFRQWDVDUHFHEHUGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDPDLRUYROXPH
GHH[SRUWDomRGHPLQpULRQRH[HUFtFLR

Estoques

2VDOGRGHHVWRTXHVGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOFRPXPOHYHDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRD
PDLRUSURGXomRGHPLQpULRGHIHUURHDTXLVLomRGHLWHQVGHDOPR[DULIDGR

Tributos a recuperar

2VDOGRGHWULEXWRVDUHFXSHUDUGD&RPSDQKLDFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHjXWLOL]DomRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVHVSHFLDOPHQWH
,&06

Outros Ativos

2VDOGRGHRXWURVDWLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR FRQWUDWR GH DGLDQWDPHQWR SDUD R
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVFHOHEUDGRFRPD&61QRYDORUGH5PLOK}HV

Investimentos

2 VDOGR GRV LQYHVWLPHQWRV HP VXEVLGLiULDV FROLJDGDV H FRQWURODGDV HP FRQMXQWR GD &RPSDQKLD
SHUPDQHFHXHVWiYHOFRPXPOHYHDXPHQWRGHRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD
5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjYDORUL]DomRSDWULPRQLDOGD056

Imobilizado

2VDOGRGRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjVDTXLVLo}HVSDUD
RVSURMHWRVGHPDQXWHQomRRSHUDFLRQDOHVREUHVVDOHQWHVHDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRVDVHFR
DXPHQWR GR FXVWR SDUD GHVFRPLVVLRQDPHQWR GH DWLYRV $VVHW 5HWLUHPHQW 2EOLJDWLRQ  $52 
UHYLVDGR HP  MXURV FDSLWDOL]DGRV H DXPHQWR GR GLUHLWR GH XVR GHYLGR D DGRomR LQLFLDO GR
,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHODGHSUHFLDomRUHFRQKHFLGDQR
SHUtRGR
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Intangível

2VDOGRGRLQWDQJtYHOGD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWRXDOWHUDo}HVRVDOGRGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHVHPDQWHYHHPGHGH]HPEURGH

3DVVLYR

Empréstimos e financiamentos

2VDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVDUHGXomRIRLGHYLGD
SULQFLSDOPHQWHSHODDPRUWL]DomRGRSULQFLSDOHMXURVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHWHUFHLURV
HFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQRYDORUGH5PLOK}HVOtTXLGDGHQRYDVFDSWDo}HV

Fornecedores

2VDOGRGHSDVVLYRVFRPIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5PLOK}HVGH5
PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjGLODomR
GRSUD]RPpGLRSDUDRSDJDPHQWRGHIRUQHFHGRUHVTXHFXOPLQRXFRPRDXPHQWRGH5PLOK}HV
SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOR SDJDPHQWR GH 5 PLOK}HV GD SDUFHOD HP DEHUWR GR
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVFRPD&61

Obrigações sociais e trabalhistas
2VDOGRGHREULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDVDSDJDUGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjSURYLVmRGHIpULDVHUHVSHFWLYRVHQFDUJRV

Dividendos e juros de capital próprio a pagar
2VDOGRGHGLYLGHQGRVHMXURVGHFDSLWDOSUySULRDSDJDUGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVHP
GH GH]HPEUR GH  H HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDYD VDOGR HP
DEHUWR2VDOGRGH5PLOK}HVFRUUHVSRQGLDDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRGHTXHIRL
GHOLEHUDGRHSDJRQRH[HUFtFLRGH2VGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
GH  IRUDP SDJRV DQWHFLSDGDPHQWH QR GHFRUUHU GR SUySULR H[HUFtFLR QmR UHVWDQGR VDOGR D
GLVWULEXLUHPGHGH]HPEURGH

Tributos a recolher
2VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHUFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX
5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDODSDJDUGHFRUUHQWHGRPDLRUOXFURWULEXWiYHOHPHPUHODomRD

Tributos Diferidos
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPVDOGRSDVVLYRGHWULEXWRVGLIHULGRVQmRFLUFXODQWHTXHDXPHQWRXHPRX
5PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDPLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHSHODXWLOL]DomRGDDPRUWL]DomRILVFDOGHiJLRGH5
PLOK}HVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHODPRYLPHQWDomRGHSURYLV}HVGHGLYHUVDVQDWXUH]DV

Adiantamento de clientes
2 VDOGR GH DGLDQWDPHQWR GH FOLHQWHV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD DXPHQWRX HP
5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  VHQGR TXH HP  GH GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWRXVDOGRVGHDGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV2VDOGRGHGHGH]HPEURGH
GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR FRQWUDWR GH DGLDQWDPHQWR SDUD IRUQHFLPHQWR GH PLQpULR GH IHUUR
FHOHEUDGRHPPDUoRGHHHVWHQGLGRHPMXOKRGH
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Arrendamentos
2VDOGRGHDUUHQGDPHQWRVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHP5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHVHQGRTXHHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDYD
VDOGRV GH DUUHQGDPHQWRV (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR j DGRomR LQLFLDO GR ,)56  &3&  5  ±
$UUHQGDPHQWRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

Provisão para contingências fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais

2VDOGRGHSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVILVFDLVSUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGR
SULQFLSDOPHQWHSHODUHDYDOLDomRMXUtGLFDGRULVFRGHSHUGDVSURYiYHLVGHFRUUHQWHVGRVSURFHVVRV
WUDEDOKLVWDVHDWXDOL]DomRPRQHWiULD

Outras obrigações

2 VDOGR GH RXWUDV REULJDo}HV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD DXPHQWRX HP  RX
5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH j UHYLVmR GD SURYLVmR GH
GHVFRPLVVLRQDPHQWR GH DWLYRV $VVHW 5HWLUHPHQW 2EOLJDWLRQ  $52  HP GHFRUUrQFLD GH QRYRV
UHJXODPHQWRVDPELHQWDLV

&RPSDUDomRHQWUHDV3RVLo}HVHPGHGH]HPEURGHH

%DODQoRV3DWULPRQLDLV &RQVROLGDGR  $9ï  $9ï
$+ð
$7,92
$WLYR&LUFXODQWH



&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
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%DODQoRV3DWULPRQLDLV &RQVROLGDGR



$9ï 

3DVVLYR&LUFXODQWH

$9ï

$+ð
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SUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV
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727$/3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2



 

$WLYR

Caixa e Equivalentes de Caixa
2VDOGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5PLOK}HVGH
5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP$JHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOIRLGH
5 PLOK}HV WHQGR VLGR XWLOL]DGRV 5 PLOK}HV QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR H 5
PLOK}HVQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWDLVFRPRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGH5PLOK}HV
H5PLOK}HVQDDPRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHFXVWRGHWUDQVDo}HVILQDQFHLUDV
GDVQHJRFLDo}HVGHURODJHPGHGtYLGDV

Aplicações Financeiras
2VDOGRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDJHVWmRGRFDL[D
HPEXVFDGHLQYHVWLPHQWRVFRPPDLRUOLTXLGH]HUHQWDELOLGDGH

Contas a Receber
2 VDOGR GR FRQWDV D UHFHEHU GD &RPSDQKLD DXPHQWRX HP  RX 5 PLOK}HV GH 5
PLOK}HV HP  SDUD 5 PLOK}HV HP  (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH QDV
FRQWDVDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDVHPGHFRUUrQFLDGHIDWXUDPHQWRFRPSOHPHQWDUHPSRU
DMXVWHVGHTXDOLGDGHGHPLQpULRGHIHUURFRPHUFLDOL]DGRVQRPHUFDGRLQWHUQR

Estoques

2VDOGRGHHVWRTXHVGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOFRPXPDOHYHUHGXomRGHRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
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Tributos a recuperar

2 VDOGR GH WULEXWRV D UHFXSHUDU GD &RPSDQKLD FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH UHGX]LX HP  RX
5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGH(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHjXWLOL]DomRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVGH
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGH5PLOK}HV3LVH&RILQVQRYDORUGH5PLOK}HVH
,&06GH5PLOK}HV

Outros Ativos

2VDOGRGHRXWURVDWLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjDGRomRLQLFLDOGR,)56&3&±5HFHLWDGH
&RQWUDWRV TXH JHURX R UHFRQKHFLPHQWR GH GHVSHVDV FRP IUHWH PDUtWLPR DQWHV GD UHDOL]DomR GD
REULJDomRFRQWUDWXDOGHSHUIRUPDQFH

Investimentos

2 VDOGR GRV LQYHVWLPHQWRV HP VXEVLGLiULDV FROLJDGDV H FRQWURODGDV HP FRQMXQWR GD &RPSDQKLD
SHUPDQHFHXHVWiYHOFRPXPOHYHDXPHQWRGHRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDYDORUL]DomRSDWULPRQLDO
GD056

Imobilizado

2VDOGRGRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDXPHQWRXRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHjVDTXLVLo}HVSDUD
RVSURMHWRVGHPDQXWHQomRRSHUDFLRQDOHVREUHVVDOHQWHVHDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRVDVHFR
MXURVFDSLWDOL]DGRVFRPSHQVDGRVSHODGHSUHFLDomRUHFRQKHFLGDQRSHUtRGR

Intangível

2VDOGRGRLQWDQJtYHOGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOFRPXPDOHYHUHGXomRGHRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVDUHGXomRIRLGHYLGD
SULQFLSDOPHQWHjVDPRUWL]Do}HVGHVRIWZDUHHGLUHLWRVPLQHUiULRVQRSHUtRGRGH5PLOK}HV

3DVVLYR

Empréstimos e financiamentos

2VDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVDUHGXomRIRLGHYLGD
SULQFLSDOPHQWHSHODDPRUWL]DomRGHSDUFHODGRSULQFLSDOHMXURVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRVHP
PRHGDQDFLRQDOQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORSURYLVLRQDPHQWR
GHMXURVGH5PLOK}HVHSHODYDULDomRFDPELDOGRSHUtRGRGH5PLOK}HV

Fornecedores

2 VDOGR GH SDVVLYRV FRP IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD DXPHQWRX HP  RX 5 PLOK}HV GH
5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWH
DRPDLRUYROXPHGHFRPSUDVGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLURV

Obrigações sociais e trabalhistas
2VDOGRGHREULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDVDSDJDUGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXHVWiYHOHP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
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Dividendos e juros de capital próprio a pagar
2VDOGRGHGLYLGHQGRVHMXURVGHFDSLWDOSUySULRDSDJDUGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGH]HPEURGH
(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGHSHUtRGRVDQWHULRUHV
UHDOL]DGRHPMDQHLURGH

Tributos a recolher
2VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHUFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  (VVD UHGXomR IRL GHYLGD SULQFLSDOPHQWH j FRPSHQVDomR GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOFRPFUpGLWRVILVFDLV

Tributos Diferidos
2 VDOGR GH WULEXWRV GLIHULGRV GD &RPSDQKLD SHUPDQHFHX HVWiYHO HP 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

Provisão para contingências fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais

2 VDOGRGHSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVILVFDLVSUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPRX5PLOK}HVGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVDUHGXomRIRLGHYLGD
SULQFLSDOPHQWHSHODUHYLVmRGHULVFRHPSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV

Outras obrigações

2VDOGRGHRXWUDVREULJDo}HVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDDXPHQWRXHPRX5
PLOK}HVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGDPXOWDFRQWUDWXDODSDJDUj
056GH5PLOK}HVGHYLGRDUHYLVmR3$7±SODQRDQXDOGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULR

'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DGD&RPSDQKLD

&RPSDUDomRHQWUHRV3HUtRGRVGH1RYH0HVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHH
'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[D
 
&RQVROLGDGR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR

$+ð







 

 



 

 




$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D


 



9DULDomRFDPELDOVFDL[DHHTXLYDOHQWHV

 

 

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDJHURXGHVXDV
RSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDUHGXomRGHRX5PLOK}HVHPUHODomR
DRPHVPRSHUtRGRGHHPTXHD&RPSDQKLDJHURXFDL[DOtTXLGRGH5PLOK}HVGHVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDTXHGDIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDXPDUHGXomRGHRX5
PLOK}HV QR OXFUR OtTXLGR GH 5 PLOK}HV QRV SULPHLURV QRYH PHVHV GH  SDUD 5
PLOK}HVQRVSULPHLURVQRYHPHVHVGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGHYHQGDVH
DRDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HV
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$GLFLRQDOPHQWHQRPHVPRSHUtRGRGHD&RPSDQKLDUHFHEHXDQWHFLSDGDPHQWHRPRQWDQWHGH
5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR DFRUGR ILUPDGR FRP D trader VXtoD H 5 PLOK}HV QRV QRYH
SULPHLURVPHVHVGHWHQGRKDYLGRHQWUHWDQWRXPDUHDOL]DomRGHHPEDUTXHVGH5PLOK}HV
HPHPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVGRVHPEDUTXHVUHDOL]DGRVDWpVHWHPEURGH1R
SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HVVDV UHGXo}HV QD JHUDomR GH FDL[D
RSHUDFLRQDO IRUDP SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGDV SHORV DMXVWHV SRVLWLYRV GH UHFRQFLOLDomR GR OXFUR
OtTXLGR GH LWHQV TXH QmR PRYLPHQWDP FDL[D TXH IRUDP 5 PLOK}HV VXSHULRUHV HP UHODomR DR
PHVPR SHUtRGR GH  SHOR DXPHQWR QDV FRQWDV GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV H SHORV
SDJDPHQWRVPHQRUHVGHMXURVHGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGH5PLOK}HVH5
PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSOLFRX5
PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRSUDWLFDPHQWHHVWiYHOHPUHODomRDRPHVPR
SHUtRGRGHHPTXHD&RPSDQKLDDSOLFRXFDL[DOtTXLGRGH5PLOK}HV(VVHVUHFXUVRVIRUDP
DSOLFDGRVEDVLFDPHQWHHPSURMHWRVGHPDQXWHQomRRSHUDFLRQDODTXLVLomRGHVREUHVVDOHQWHVHQD
SODQWDGHUHEULWDJHPGRJUDQXODGR

Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamento

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSOLFRXHPVXDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDUHGXomRGHRX5
PLOK}HV HP UHODomR DR PHVPR SHUtRGR GH  HP TXH D &RPSDQKLD DSOLFRX FDL[D OtTXLGR GH
5PLOK}HV(VVDUHGXomRIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHSHORSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVGH
FDSLWDO SUySULR H DPRUWL]DomR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GH 5 PLOK}HV H 5
PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHDRSDVVR
TXHQRPHVPRSHUtRGRGHHVVHVSDJDPHQWRVPRQWDUDPD5PLOK}HVH5PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWH

&RPSDUDomRHQWUHRV([HUFtFLRV6RFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[D
  $+ð
&RQVROLGDGR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
9DULDomRFDPELDOVFDL[DHHTXLYDOHQWHV







 

 



 

 



 
$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
 





 
 

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais

(PD&RPSDQKLDJHURXHPVXDVRSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDXPHQWR
GH  RX 5 PLOK}HV HP UHODomR j  HP TXH D &RPSDQKLD JHURX FDL[D OtTXLGR GH
5PLOK}HVGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDXP
DXPHQWRGHRX5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRGH5PLOK}HVHPSDUD5
PLOK}HV HP HP YLUWXGH GD IRUWHHOHYDomR GHGR SUHoR UHDOL]DGR GH PLQpULR GHIHUURH
YROXPHGHYHQGDVVXSHULRUHPHPUHODomRD

$GLFLRQDOPHQWHHPPDUoRGHD&RPSDQKLDUHFHEHXDQWHFLSDGDPHQWHRPRQWDQWHGH5
PLOK}HV HTXLYDOHQWHV D 86 PLOK}HV UHIHUHQWH D XP FRQWUDWR GH IRUQHFLPHQWR GH
DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH WRQHODGDV GH PLQpULR GH IHUUR SDUD D HPSUHVD *OHQFRUH  HP 
DQRV(PMXOKRGHIRLFHOHEUDGRXPDGLWLYRDRFRQWUDWRFRPD*OHQFRUHRQGHD&RPSDQKLD

737
PÁGINA: 213 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

UHFHEHXXPQRYRDGLDQWDPHQWRQRYDORUGH5PLOK}HVHTXLYDOHQWHVD86PLOK}HVSDUDR
IRUQHFLPHQWRDGLFLRQDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUUR$LQGDRV
DMXVWHVGHUHFRQFLOLDomRGDVGHVSHVDVHUHFHLWDVTXHQmRPRYLPHQWDPFDL[DDXPHQWDUDP5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRU(VVHVDXPHQWRVQRFDL[DJHUDGRQDV
RSHUDo}HVIRUDPSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRUXPSDJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOPDLRUHP5PLOK}HVHPSHODUHDOL]DomRGHHPEDUTXHVGRFRQWUDWRFRPD*OHQFRUH
QRYDORUGH5PLOK}HVSRUXPDXPHQWRQDVFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HVSHODUHGXomR
QDV FRQWDV GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV H SHOR YDORU GH DGLDQWDPHQWR GH 5 PLOK}HV
HTXLYDOHQWHVD86PLOK}HVUHIHUHQWHjDQWHFLSDomRGHSDJDPHQWRGHFXVWRDGPLQLVWUDWLYR

Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos

(PD&RPSDQKLDDSOLFRX5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRXP
DXPHQWRGHRX5PLOK}HVHPUHODomRjHPTXHD&RPSDQKLDDSOLFRXFDL[DOtTXLGR
GH5PLOK}HV(VVHVUHFXUVRVIRUDPDSOLFDGRVHPDTXLVLo}HVSDUDRVSURMHWRVGHPDQXWHQomR
RSHUDFLRQDOHVREUHVVDOHQWHVHQDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRVDVHFR

Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamento

(P  D &RPSDQKLD DSOLFRX HP VXDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR 5 PLOK}HV GH FDL[D
OtTXLGRXPDXPHQWRGHRX5PLOK}HVHPUHODomRjHPTXHD&RPSDQKLDDSOLFRX
FDL[D OtTXLGR GH 5 PLOK}HV (VVH DXPHQWR IRL GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRGH5PLOK}HVHPDRSDVVRTXHHPRV
GLYLGHQGRVSDJRVIRUDPGH5PLOK}HVEHPFRPRDVDPRUWL]Do}HVOLTXLGDVGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVGH5PLOK}HVHPHPFRPSDUDomRD5PLOK}HVHP

&RPSDUDomRHQWUHRV([HUFtFLRV6RFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[D
  $+ð
&RQVROLGDGR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
9DULDomRFDPELDOVFDL[DHHTXLYDOHQWHV







 

 



 

  


$XPHQWR UHGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
 






 

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais

(PD&RPSDQKLDJHURXHPVXDVRSHUDo}HV5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRXPDUHGXomR
GHRX5PLOK}HVHPUHODomRjHPTXHD&RPSDQKLDJHURXFDL[DOtTXLGRGH5
PLOK}HVGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDTXHGDIRLGHYLGDSULQFLSDOPHQWHDXPDXPHQWRQDV
FRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HVHXPDUHGXomRQDVFRQWDVGHIRUQHFHGRUHVGH5PLOK}HV
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGH5PLOK}HVQROXFUROtTXLGRXPDXPHQWRGH5
PLOK}HV QRV DMXVWHV GH UHFRQFLOLDomR GH UHFHLWDV H GHVSHVDV TXH QmR PRYLPHQWDP FDL[D XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVHPWULEXWRVDUHFROKHUHXPDXPHQWRGHMXURVSDJRVGH5PLOK}HV

Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos

(PD&RPSDQKLDDSOLFRX5PLOK}HVGHFDL[DOtTXLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRXP
DXPHQWRGHRX5PLOK}HVHPUHODomRjHPTXHD&RPSDQKLDDSOLFRXFDL[DOtTXLGR
GH5PLOK}HV(VVHVUHFXUVRVIRUDPDSOLFDGRVSULQFLSDOPHQWHHPDTXLVLo}HVSDUDRVSURMHWRV
GHPDQXWHQomRRSHUDFLRQDOHVREUHVVDOHQWHVHQDVSODQWDVGHILOWUDJHPGHUHMHLWRVDVHFR


738
PÁGINA: 214 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamento

(P  D &RPSDQKLD DSOLFRX HP VXDV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR 5 PLOK}HV GH FDL[D
OtTXLGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVHPUHODomRjHPTXHD&RPSDQKLDDSOLFRXFDL[D
OtTXLGRGH5PLOK}HV(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVQR
PRQWDQWHGH5PLOK}HVHDPRUWL]Do}HVGH5PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
HPHPFRPSDUDomRjDPRUWL]Do}HVGH5PLOK}HVHP
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&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUH

D
UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

L
GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$ &RPSDQKLD p SDUWH GH XP JUXSR DOWDPHQWH LQWHJUDGR GD FDGHLD SURGXWLYD GR DoR DWXDQGR
SULQFLSDOPHQWH QD H[WUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH PLQpULR GH IHUUR $ &RPSDQKLD WDPEpP SRVVXL
SDUWLFLSDo}HVHPIHUURYLDVHWHUPLQDLVSRUWXiULRV

$&RPSDQKLDFRPHUFLDOL]RXHPHQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
FHUFDGHPLOK}HVHPLOK}HVGHWRQHODGDVGHPLQpULRGHIHUURUHVSHFWLYDPHQWH

$PDLRUSDUFHODGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHjFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUUR
SURYpPGDVH[SRUWDo}HVHIHWXDGDVSULQFLSDOPHQWHSDUDDÈVLDHPHVSHFLDOj&KLQD

1RV ~OWLPRV DQRV D &KLQD IRL R SDtV FRP D PDLRU GHPDQGD LQWHUQDFLRQDO SRU PLQHUDLV H PHWDLV
GLUHFLRQDQGRRVSUHoRVJOREDLVSDUDRPLQpULRGHIHUUR1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPRPHUFDGRFKLQrVUHSUHVHQWRX
HUHVSHFWLYDPHQWHGDGHPDQGDJOREDOSRUPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRWUDQVRFHkQLFR$ÈVLD
UHSUHVHQWRXHUHVSHFWLYDPHQWHGRYROXPHGDVYHQGDVGHPLQpULRGHIHUURH[SRUWDGRGD
&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP

8PD GHVDFHOHUDomR GR FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR FKLQrV SRGHULD UHVXOWDU HP XPD PHQRU GHPDQGD
JOREDOSRUPLQpULRGHIHUURFRPXPDFHQWXDGRLPSDFWRVREUHRVSUHoRVLQWHUQDFLRQDLVGDFRPPRGLW\
HDIHWDUSRUFRQVHJXLQWHDVUHFHLWDVRIOX[RGHFDL[DHDOXFUDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD23,%GD
&KLQDFUHVFHXHPFRPSDUDGRFRPHPHHP

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKDpFRPSRVWDSULQFLSDOPHQWHSHODUHFHLWDEUXWDTXHpSURYHQLHQWHGD
FRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRLQWHUQRHH[WHUQRHGHGX]LGDGRVLPSRVWRVVREUHDV
YHQGDVQRPHUFDGRLQWHUQR

$VWDEHODVDVHJXLUGHPRQVWUDPDUHFHLWDOtTXLGDFRQVROLGDGDGD&RPSDQKLD

&RQVROLGDGR
  $+
5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD
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5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD



&RQVROLGDGR

$+








 







 

 


 
 
 






&RQVROLGDGR
 $+






5HFHLWD%UXWD
0HUFDGRLQWHUQR
0HUFDGRH[WHUQR
3URYLVmRGHDMXVWHGHSUHoRDSOLFDYHODRFRQWUDWRGHYHQGD
'HGXo}HV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV
$EDWLPHQWRV
5HFHLWD/tTXLGD



 


 
 
 




 







 

 







LL 
IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
RVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHFRQWULEXtUDPSDUDDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLDIRLDGLFLRQDOPHQWHDRVGHVFULWRVQRLWHPDOtQHDV E H F GHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDRSUpSDJDPHQWRSHORIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURSHORTXDOD&RPSDQKLDUHFHEHX
DQWHFLSDGDPHQWH5PLOK}HVHTXLYDOHQWHVD86PLOK}HV

$VPDLRUHVIRQWHVGHUHFHLWDVGD&RPSDQKLDSURYrPGDSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGH
IHUUR $VVLP R QtYHO GH DWLYLGDGH HFRQ{PLFD EUDVLOHLUD H PXQGLDO WHP IRUWH LQIOXrQFLD QRV VHXV
UHVXOWDGRV

$ &RPSDQKLD FRPHUFLDOL]D LQVXPRV XWLOL]DGRV HP SURGXWRV VLGHU~UJLFRV 'HVVD IRUPD XP GRV
IDWRUHVGHLQIOXrQFLDQRVUHVXOWDGRVpRULWPRGHFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDGRPpVWLFDHLQWHUQDFLRQDO
HPHVSHFLDOGRVVHWRUHVPDLVLQWHQVLYRVQRXVRGHDoRFRPRDXWRPRWLYROLQKDEUDQFDHFRQVWUXomR
FLYLO (VVHV VHWRUHV VmR LQIOXHQFLDGRV GLUHWDPHQWH SHOD GLVSRQLELOLGDGH H FXVWR GH FUpGLWR DR
FRQVXPLGRU $V GHFLV}HV GH SROtWLFD PDFURHFRQ{PLFD FRPR R SDWDPDU GH WD[D GH MXURV RX TXH
DIHWDPRFUpGLWRFRPRLPSRVWRVHRXWURVPHFDQLVPRVVmRSHUPDQHQWHPHQWHDFRPSDQKDGDV2
LPSDFWR GH REUDV GH LQIUDHVWUXWXUD WDPEpP p XP IDWRU LPSRUWDQWH VHMD UHODFLRQDGR D HYHQWRV
HVSHFLDLVRXDRFUHVFLPHQWRGHVHWRUHVSURGXWLYRVFRPRSHWUROtIHURRXFRQVWUXomRFLYLOREUDVGR
3$&HQWUHRXWURV

2V UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD WDPEpP VmR LQIOXHQFLDGRV GLUHWDPHQWH SHOR EDODQoR GH RIHUWD H
GHPDQGDPXQGLDOGHPLQpULRGHIHUUREHPFRPRSHORFXVWRGRFRPEXVWtYHOXWLOL]DGRSDUDWUDQVSRUWDU
RPLQpULRGHIHUURFRPHUFLDOL]DGRSHOD&RPSDQKLD$PDLRUSDUFHODGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
pUHIHUHQWHjFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURQRPHUFDGRH[WHUQRHIHWXDGDVSULQFLSDOPHQWHSDUD
DÈVLDHPHVSHFLDOD&KLQD
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3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDYHMD
LWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHLWHPDOtQHDV E H F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

2V SUHoRV H UHFHLWDV GH PLQpULR GH IHUUR VRIUHP FRQVWDQWHV DOWHUDo}HV R TXH SRGH DIHWDU
PDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHVHXIOX[RGHFDL[D1RSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHRSUHoRPpGLRGRPLQpULRGHIHUURDXPHQWRX
SDUD86GPWFRPSDUDGRFRP86GPWQRPHVPRSHUtRGRHPGHDFRUGRFRPD
PpGLDGH3ODWWV,2'(; )H&)5&KLQD (PRSUHoRPpGLRGRPLQpULRGHIHUURVXELX
 SDUD 86GPW FRPSDUDGR FRP 86GPW HP  (P  R SUHoR PpGLR GR
PLQpULRGHIHUURFDLXSDUD86GPWFRPSDUDGRD86GPWHPGHDFRUGRFRPD
PpGLDGH3ODWWV,2'(; )H&)5&KLQD 

$ PDLRU SDUWH GDV YHQGDV GD &RPSDQKLD SURYpP GDV H[SRUWDo}HV GH PLQpULR GH IHUUR HVWDQGR
SRUWDQWR DWUHODGD D GHPDQGDV LQWHUQDFLRQDLV 2 FRPSRQHQWH FDPELDO p R IDWRU FUtWLFR SDUD
GHWHUPLQDomRGDFRPSHWLWLYLGDGHGHFXVWRVHGHWHUPLQDomRGDUHFHLWD

1R SHUtRGR HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  D UHFHLWD OtTXLGD DWLQJLX 5 ELOK}HV 
VXSHULRUHPUHODomRjTXHODUHJLVWUDGDQRPHVPRSHUtRGRHP$SHVDUGDTXHGDGHQR
YROXPH GH YHQGDV D UHFHLWD OLTXLGD DSUHVHQWRX R DXPHQWR GHYLGR DR SUHoR PpGLR WHU VLGR 
VXSHULRUQRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGHHDR
HIHLWRSRVLWLYRGRFkPELRGH

(PDUHFHLWDOtTXLGDDWLQJLX5ELOK}HVVXSHULRUHPUHODomRjTXHODUHJLVWUDGDHP

(VVH GHVHPSHQKR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR YROXPH GH YHQGDV GH 0W XP LQFUHPHQWR GH
0WHPUHODomRDHSUHoRPpGLRPDLRUHPFRQVHTXrQFLDGH L tQGLFH3ODWWVPDLRU
H LL GHVYDORUL]DomRGHGRUHDODQWHDRGyODUDPHULFDQR

(P  D UHFHLWD OtTXLGD DWLQJLX 5 ELOK}HV  VXSHULRU HP UHODomR jTXHOD UHJLVWUDGD HP

(VVH GHVHPSHQKR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR YROXPH GH YHQGDV GH 0W XP LQFUHPHQWR GH
0WHPUHODomRDHSUHoRPpGLRPDLRUHPFRQVHTXrQFLDGHSUrPLRVSRUTXDOLGDGHGR
PLQpULRGHIHUURHHIHLWRSRVLWLYRGRFkPELRGH7DLVHIHLWRVPDLVTXHFRPSHQVDUDPDTXHGDGH
DSUR[LPDGDPHQWHGRSULQFLSDOtQGLFHGHSUHFLILFDomRGHPLQpULRGHIHUURR3ODWWV

3DUD LQIRUPDo}HV VREUH DV YDULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDomR GH SUHoRV WD[DV GH
FkPELR LQIODomR H DOWHUDomR GH YROXPHV YHMD LWHP  DOtQHDV D  H F  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

9HMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSDUDXPDDQiOLVHTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGRVULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLD

F
LPSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELR H GD WD[D GH MXURV QR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H QR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GD
&RPSDQKLD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSDUWHGRVFXVWRVHGHVSHVDVGD&RPSDQKLDpDWUHODGDDR
5HDOFRPFOiXVXODGHUHDMXVWHLQIODFLRQiULRQRVFRQWUDWRV

&RPR FLWDGR QR LWHP D  RV SUHoRV GRV FRPEXVWtYHLV H GR WUDQVSRUWH IHUURYLiULR LQIOXHQFLDP
GLUHWDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$OpPGRVLQVXPRVSURGXWLYRVRXWURIDWRULPSRUWDQWHpRSUHoRGHHTXLSDPHQWRVHVHUYLoRVXPDYH]
TXHD&RPSDQKLDWHPXPDFDUWHLUDVXEVWDQFLDOGHSURMHWRVGHLQYHVWLPHQWR
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$ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD DRV ULVFRV GD WD[D GH MXURV H GH FkPELR VREUH VHXV HPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV

2V UHFXUVRV ILQDQFHLURV GLVSRQtYHLV VmR DSOLFDGRV HP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV TXH LQFOXHP
RSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVODVWUHDGDVHPWtWXORVSULYDGRVHS~EOLFRVFRPUHQGLPHQWRSUpIL[DGRVH
FRPOLTXLGH]LPHGLDWD2VWtWXORVSULYDGRVVmRDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHP&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV
%DQFiULRV &'% FRPUHQGLPHQWRVDWUHODGRVjYDULDomRGRV&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV
&',  H RV WtWXORV S~EOLFRV VmR EDVLFDPHQWH RSHUDo}HV FRPSURPLVVDGDV ODVWUHDGDV HP 1RWDV GR
7HVRXUR1DFLRQDO$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpPDSOLFDSDUFHODGHVHXVUHFXUVRVILQDQFHLURVQR
H[WHULRUHPTime DepositsFRPWD[DVSUpIL[DGDV

$&RPSDQKLDSRVVXLGtYLGDHPPRHGDHVWUDQJHLUDHPRHGDQDFLRQDOSUpHSyVIL[DGD

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHGDGtYLGDHUDGHQRPLQDGD
HPUHDLVHRVGHPDLVGHQRPLQDGRVHPGyODUDPHULFDQR

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGDGtYLGDHUDGHQRPLQDGDHPUHDLV
HRVGHPDLVGHQRPLQDGRVHPGyODUDPHULFDQR

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGDGtYLGDHUDGHQRPLQDGDHPUHDLV
HRVGHPDLVGHQRPLQDGRVHPGyODUDPHULFDQR

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGDGtYLGDHUDGHQRPLQDGDHPUHDLV
HRVGHPDLVGHQRPLQDGRVHPGyODUDPHULFDQR

$ GtYLGD HVWi DWUHODGD j Libor London Interbank Offered Rate  DR &', &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR HD7-/3 7D[DGH-XURVGH/RQJR3UD]R (PGHGH]HPEURGHFHUFDGH
GDGtYLGDHVWDYDDWUHODGDDWD[DGHMXURVIOXWXDQWH /LERU7-/3H&', HPFRPSDUDomRD
HPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH

$H[SRVLomRFDPELDOOtTXLGDFRQVROLGDGDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDQRTXDGUR
DEDL[R

;sĂůŽƌĞƐĞŵ
h^ΨŵŝůͿ
ϯϵϴ͘ϯϭϳ
Ϯϱϱ͘ϱϵϳ
ϴϲ
ϲϱϰ͘ϬϬϬ
;ϭϬ͘ϱϬϭͿ
;ϱϬ͘ϰϴϭͿ
;ϰϲ͘ϲϳϲͿ
;Ϯ͘ϴϭϲͿ
;ϭϭϬ͘ϰϳϰͿ
ϱϰϯ͘ϱϮϲ

([SRVLomR&DPELDO
&DL[DHHTXLYDOHQWHQRH[WHULRU
&RQWDVDUHFHEHUFOLHQWHVPHUFDGRH[WHUQR
2XWURV$WLYRV
7RWDODWLYR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2XWURV3DVVLYRV
7RWDOSDVVLYR
([SRVLomRQDWXUDO

ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
;sĂůŽƌĞƐĞŵ
ΦΨŵŝůͿ
ϭ͘ϮϬϯ
Ͳ
ϰϴϬ
ϭ͘ϲϴϯ
;ϱϴϯͿ
Ͳ
;ϴϴϭͿ
;ϭ͘ϰϲϰͿ
Ϯϭϵ
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;sĂůŽƌĞƐĞŵ
h^ΨŵŝůͿ
ϲϳ͘Ϭϲϱ
ϮϮϬ͘ϳϳϴ
ϭϬϲ
Ϯϴϳ͘ϵϰϵ
;Ϯϭ͘ϭϯϭͿ
;ϱϬ͘ϮϮϴͿ
;ϭ͘ϮϬϴͿ
;ϳϮ͘ϱϲϳͿ
Ϯϭϱ͘ϯϴϮ

([SRVLomR&DPELDO
&DL[DHHTXLYDOHQWHQRH[WHULRU
&RQWDVDUHFHEHUFOLHQWHVPHUFDGRH[WHUQR
2XWURV$WLYRV
7RWDODWLYR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRV
2XWURV3DVVLYRV
7RWDOSDVVLYR
([SRVLomRQDWXUDO

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
;sĂůŽƌĞƐĞŵ
ΦΨŵŝůͿ
ϭ͘ϲϮϵ
Ͳ
ϭϲϲ
ϭ͘ϳϵϱ
;ϰϳϯͿ
Ͳ
;ϵϱϲͿ
;ϭ͘ϰϮϵͿ
ϯϲϲ


$ &RPSDQKLD WDPEpP p DIHWDGD GLUHWDPHQWH SHOD FRQMXQWXUD HFRQ{PLFD GR %UDVLO TXH WHP VLGR
KLVWRULFDPHQWH FDUDFWHUL]DGD SRU YDULDo}HV VLJQLILFDWLYDV HP WHUPRV GH FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR
LQIODomR H WD[DV GH FkPELR SULQFLSDOPHQWH IOXWXDo}HV HQWUH R UHDO H R GyODU QRUWHDPHULFDQR 2V
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD VmR LQIOXHQFLDGRV SRU WDLV IDWRUHV H
SHORVHIHLWRVGHWDLVIDWRUHVVREUHDVWD[DVGHGHVHPSUHJRSRGHUGHFRPSUDGDSRSXODomRFXVWRV
GHILQDQFLDPHQWRGLVSRQLELOLGDGHJHUDOGHFUpGLWRHVDOiULRVPpGLRVQR%UDVLO

2 FHQiULR SROtWLFR H HFRQ{PLFR EUDVLOHLUR WHP H[SHULPHQWDGR DOWD YRODWLOLGDGH H LQVWDELOLGDGH
LQFOXLQGR D UHWUDomR GR 3,% DWp  FRP WtPLGR FUHVFLPHQWR D SDUWLU GH HQWmR IOXWXDo}HV
DFHQWXDGDVGRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDOWDVWD[DVGHGHVHPSUHJRHEDL[RVtQGLFHV
GHFRQILDQoDHJDVWRSHORVFRQVXPLGRUHV$WpRLQtFLRGHWDOFHQiULRHUDGHYLGRHPSDUWHjV
LQFHUWH]DV HFRQ{PLFDV H SROtWLFDV GHFRUUHQWHV GD UHGXomR GRV SUHoRV GDV FRPPRGLWLHV H GDV
LQYHVWLJDo}HV UHODFLRQDGDV FRP D 2SHUDomR /DYD -DWR TXH HQYROYHUDP FRPSDQKLDV S~EOLFDV H
SULYDGDV SROtWLFRV H H[HFXWLYRV H TXH IRUDP UHVSRQViYHLV SHOR DIDVWDPHQWR H SULVmR GH GLYHUVRV
SROtWLFRVSURHPLQHQWHV

23,%GR%UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHHPHPHHP2
FUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHPIRLDEDL[RGDVH[SHFWDWLYDVSULQFLSDOPHQWHHPUD]mR
GH XPD FRPELQDomR GH LQFHUWH]DV SROtWLFDV JUHYH GRV FDPLQKRQHLURV H R FHQiULR HFRQ{PLFR
LQWHUQDFLRQDO$SHVDUGHR3,%GR%UDVLOWHUDSUHVHQWDGRXPWtPLGRFUHVFLPHQWRDRORQJRGH
VXJHULQGRXPDUHFXSHUDomRGDGHPDQGDGRPpVWLFDDFULVHPXQGLDODSUHVHQWDGDQRLQtFLRGH
FRPDJXHUUDGHSUHoRGRSHWUyOHRHSULQFLSDOPHQWHDSDQGHPLDGR&29,'UHWUDLXQmRDSHQDV
DHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVDHFRQRPLDJOREDO

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDOJXQVLQGLFDGRUHVEUDVLOHLURVQDVGDWDVRXSHUtRGRVLQGLFDGRV

&UHVFLPHQWR UHWUDomR UHDOGR3,% 
6(/,& 
,QIODomR ,3&$  
7-/3 PpGLD  
7D[D', PpGLD
/,%25 
7D[DGHFkPELRILQDOGRSHUtRGR5SRU86
7D[DGHFkPELRPpGLD5SRU86
9DORUL]DomR GHVYDORUL]DomR PpGLD5HPUHODomRD86 
7D[DGHGHVHPSUHJR 


(PHSHUtRGRGHQRYH
(PHH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
PHVHVHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
GHVHWHPEURGH











































 

)RQWHV)*9,%*(%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOH%ORRPEHUJ
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&RUUHVSRQGHjWD[DGHMXURVTXHUHSUHVHQWDDWD[DPpGLDDMXVWDGDGDVRSHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVFRP
SUD]RGHXPGLD~WLOODVWUHDGDVFRPWtWXORVS~EOLFRVIHGHUDLVFXVWRGLDGRVQR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomR
HGH&XVWyGLDHVWDEHOHFLGDSHOR&2320
 
6LJQLILFDRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSORPHGLGRSHOR,%*( FRPUHODomRDRSHUtRGRGH
PHVHVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRU 
  6LJQLILFDDWD[DGHMXURVGHORQJRSUD]R
 
6LJQLILFD DV WD[DV PpGLDV GLiULDV GRV ',± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD RYHU H[WUDJUXSR
H[SUHVVDV QD IRUPD SHUFHQWXDO DR DQR EDVH  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H GRLV  GLDV ~WHLV FDOFXODGDV H
GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % QR LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO HP VXD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHV KWWSZZZEFRPEU 

 6LJQLILFDDWD[DGHMXURVFRPYHQFLPHQWRGHWUrVPHVHVGR/RQGRQ,QWHUEDQN2IIHUHG5DWHEDVHDGDHP
GyODUHVQRUWHDPHULFDQRV
  &RUUHVSRQGHjWD[DGHFkPELRPpGLDHPFDGDGLD~WLOGRDQR


Inflação e Taxas de Juros

(QWUH  GH MDQHLUR GH  H  GH VHWHPEUR GH  RV tQGLFHV GH LQIODomR QR %UDVLO VH
DSUHVHQWDUDPYROiWHLV'HDFRUGRFRPR,3&$DLQIODomRIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWH
HPH(PGHVHWHPEURGHDLQIODomRDFXPXODGDQRSHUtRGRGHPHVHV
LPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHPHGLGDSHOR,3&$IRLGH

3DUFHODVXEVWDQFLDOGRVFXVWRVHGHVSHVDVGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHRVFXVWRVFRPVDOiULRV
SRU FRQWD GH DFRUGRV FROHWLYRV XWLOLGDGHV H VHUYLoRV S~EOLFRV DOXJXpLV H GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDVpDMXVWDGDGHDFRUGRFRPRtQGLFHGHLQIODomRRILFLDOEUDVLOHLUR

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiH[SRVWDDULVFRVDVVRFLDGRVDWD[DVGHMXURVQRWDGDPHQWHFRPUHODomR
jVGHVSHVDVFRPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R$LQIODomRDIHWDDOLTXLGH]ILQDQFHLUD
HDVIRQWHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGHH[SRUD&RPSDQKLD
DRULVFRGHWD[DGHMXURVVREUHIOX[RGHFDL[DUHVXOWDQWHGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDWD[DV
IOXWXDQWHV$GLFLRQDOPHQWHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDWD[DVIL[DVH[S}HPD&RPSDQKLDDR
ULVFRGHYDORUMXVWRQDPHGLGDHPTXHRYDORUMXVWRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVYDULDHPUD]mR
GDVYDULDo}HVGDVWD[DVGHMXURVSUDWLFDGDVQRPHUFDGR7D[DVGHMXURVHOHYDGDVWDPEpPSRGHP
LPSDFWDUDVGHVSHVDVFRPFDSWDomRHFRPHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPDXPHQWR
GDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD7DODXPHQWRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGHGD
&RPSDQKLDGHKRQUDUVXDVREULJDo}HVSHFXQLiULDVQDPHGLGDHPTXHUHGX]VXDVGLVSRQLELOLGDGHV
'HVFRPSDVVRV HQWUH DV WD[DV FRQWUDWDGDV SDUD RV DWLYRV H DV FRQWUDWDGDV SDUD SDVVLYRV HRX
HOHYDGDYRODWLOLGDGHQDVWD[DVGHMXURVSRGHPUHVXOWDUHPSHUGDVILQDQFHLUDVSDUDD&RPSDQKLD

+LVWRULFDPHQWHDVPHGLGDVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRQWURODUDLQIODomRLQFOXtUDPD
DGRomRGHXPDSROtWLFDPRQHWiULDUtJLGDFRPWD[DVGHMXURVHOHYDGDVFRQVHTXHQWHPHQWHOLPLWDQGR
DGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHUHGX]LQGRRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR$WD[DGHMXURVRILFLDOQR%UDVLO
DR ILQDO GH   H  FRQIRUPH HVWDEHOHFLGD SHOR &2320 IRL GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH(PGHVHWHPEURGHHVVDWD[DGHMXURVIRLGH(YHQWXDLVDXPHQWRV
QDVWD[DVGHMXURVEUDVLOHLUDVQRIXWXURSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDOXFUDWLYLGDGHHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDFRPRUHVXOWDGRGHGHQWUHRXWURVDXPHQWRGDVGHVSHVDVDVVRFLDGDV
DRILQDQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHDIHWDUDPRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDYHMD
LWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H LWHP  DOtQHDV D  H E  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWH 9HMD LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SDUD XPD DQiOLVH TXDOLWDWLYD H
TXDQWLWDWLYDGRVULVFRVGHPHUFDGRGD&RPSDQKLD
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(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
HHPVHXVUHVXOWDGRV

D
LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHHPHQmR
KRXYHLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDOSHOD&RPSDQKLD

E
FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHHPHQmR
KRXYHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

F
HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  H HP   H  D
&RPSDQKLDQmRSDUWLFLSRXRXUHDOL]RXHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLVTXHWHQKDPDIHWDGRRXTXH
RV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGDP TXH SRVVDP DIHWDU GH IRUPD UHOHYDQWH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVRXRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUH

D
PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

$GRomRGH1RYRV3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

(P  KRXYH D DGRomR GR &3&  ± (VWUXWXUD &RQFHLWXDO 3DUD 5HODWyULRV )LQDQFHLURV (VVH
SURQXQFLDPHQWRUHTXHUDUHYLVmRGDHVWUXWXUDFRQFHLWXDOHVWDEHOHFHQGRXPFRQMXQWRDEUDQJHQWHGH
FRQFHLWRV YLVDQGR D RULHQWDomR VREUH UHODWyULRV GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR HVWDEHOHFH PHOKRUHV
GHILQLo}HV H RULHQWDo}HV GHVWDFD D GHILQLomR GH XP SDVVLYR H SRU ILP WUD] HVFODUHFLPHQWRV HP
iUHDVUHOHYDQWHV

$GRomRGH1RYRV3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

IFRS 16/CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&3& 5 ±2SHUDo}HV
GH $UUHQGDPHQWR 0HUFDQWLO ,)56   TXH VXEVWLWXLX R ,$6 &3&  5  ± 2SHUDo}HV GH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,$6 

2,)56HVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWRPHQVXUDomRDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomR
GH DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV (P OLQKDV JHUDLV R ,)56  HOLPLQRX D FODVVLILFDomR HQWUH
DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVFRQIRUPHDQWHULRUPHQWHHVWDEHOHFLGRSHOR,$6
DRGHWHUPLQDUTXHRVDUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HPVHXVDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVVREXP~QLFR
PRGHOR QR EDODQoR SDWULPRQLDO FRQIRUPH HUDP FRQWDELOL]DGRV RV DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV
ILQDQFHLURVGHDFRUGRFRPR,$6

&RPHIHLWRSDVVRXDYLJRUDUXPD~QLFDFODVVLILFDomRQDTXDORVDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVGHORQJR
SUD]RUHVXOWDPQRUHFRQKHFLPHQWRGH L DWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHFRUUHVSRQGHPDRVGLUHLWRVGH
XVR GRV DWLYRV DUUHQGDGRV H LL SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR TXH FRUUHVSRQGHP DRV SDJDPHQWRV
DFRUGDGRVHPWDLVDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLV$GLFLRQDOPHQWHGHDFRUGRFRPR,)56GHYHPVHU
UHFRQKHFLGDV VHSDUDGDPHQWH L DV GHVSHVDV FRP MXURV VREUH RV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR DR
ORQJRGRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWRGHIRUPDDSURGX]LUXPDWD[DGHMXURVFRQVWDQWHHSHULyGLFDH
LL DVGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRVREUHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVR&RPUHODomRDRVDUUHQGDPHQWRV
PHUFDQWLVGHFXUWRSUD]RRXFXMRDWLYRREMHWRGRDUUHQGDPHQWRVHMDGHEDL[RYDORUD&RPSDQKLD
RSWRXSRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVSURSRVWDVSHOR,)56

$ &RPSDQKLD RSWRX SRU DSOLFDU D DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD PRGLILFDGD UHFRQKHFHQGR R HIHLWR
FXPXODWLYRFRPRDMXVWHQRVDOGRGHDEHUWXUD3DUDRVFRQWUDWRVH[LVWHQWHVQDGDWDGDDGRomRLQLFLDO
RGLUHLWRGHXVRIRLUHFRQKHFLGRSHORPRQWDQWHLJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXHIRLPHQVXUDGR
SHOR YDORU SUHVHQWH GDV REULJDo}HV IL[DV IXWXUDV SUHYLVWDV QRV FRQWUDWRV 'HVVD IRUPD DV
LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHHQmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)56

$&RPSDQKLDDSOLFRXDLVHQomRSUHYLVWDQDQRUPDSDUDRQmRUHFRQKHFLPHQWRGRGLUHLWRGHXVRH
GRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDFRQWUDWRVFRPSUD]RLQIHULRUDPHVHVHSDUDDWLYRVFRPEDL[R
YDORU
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRLPSDFWRGDDGRomRGR,)56QREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLD
HPGHGH]HPEURGH
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
6DOGRLQLFLDOOLTXLGR
1RYRVDUUHQGDPHQWRV
$931RYRVDUUHQGDPHQWRV
5HPHQVXUDomRGHSDVVLYRV
3DJDPHQWRV
-XURVDSURSULDGRV
6DOGRILQDOOtTXLGR




 

 



&RQVROLGDGR
$GRomRLQLFLDO


 








'HDFRUGRFRPDWDEHODDFLPDRVSULQFLSDLVLPSDFWRVGDDGRomRGR,)56QDVGHPRQVWUDo}HV
GRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPUHFRQKHFLPHQWRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVHGRGLUHLWRGHXVR

(PGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDPDQWLQKDSDUDILQVGH
DSOLFDomR GR ,)56  FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR GH PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV H FRQWUDWRV GH
ORFDomR GH LPyYHLV UHODWLYRV D GHWHUPLQDGDV XQLGDGHV SURGXWLYDV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVLPSDFWRVGR,)56QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
YHMD D QRWD  GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR

IFRIC 23/ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)5,&,&3&±,QFHUWH]D
VREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR ,)5,& (POLQKDVJHUDLVR,)5,&HVWDEHOHFHX
RV UHTXLVLWRV SDUD UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR GH WUDWDPHQWRV ILVFDLV LQFHUWRV QR SURFHVVR GH
DSXUDomRGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR±,53-H&6//1DPHGLGDHPTXHVHMDPLGHQWLILFDGRVWDLV
WUDWDPHQWRV ILVFDLV LQFHUWRV DV FRPSDQKLDV GHYHP DYDOLDU H DSUHVHQWDU VHSDUDGDPHQWH D
SUREDELOLGDGHGHVXDDFHLWDomRSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVFRQVWLWXLQGRDVFRUUHVSRQGHQWHVSURYLV}HV
FDVRFRQFOXDPTXHDVDXWRULGDGHVILVFDLVQmRDVDFHLWDUmR

(PGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDUHYLVDUDP
R SURFHVVR GH DSXUDomR GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR H FRQFOXtUDP QmR KDYHU WUDWDPHQWRV ILVFDLV
LQFHUWRVTXHH[LJLVVHPDFRQVWLWXLomRGHSURYLV}HV

$GRomRGH1RYRV3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

IFRS 9/CPC 48 – Instrumentos Financeiros

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&3&±,QVWUXPHQWRV
)LQDQFHLURV ,)56 HR,)56&3& 5 ±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV(YLGHQFLDomR ,)56 
TXHVXEVWLWXLXR,$6&3&±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR ,$6
 (POLQKDVJHUDLVR,)56

•
UHFODVVLILFRXRVDWLYRVILQDQFHLURVTXHDQWHULRUPHQWHHUDPFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPR
,$6FRPRPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
SDUD L PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR LL YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRH LLL YDORU
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MXVWR SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV $ &RPSDQKLD UHYLVRX H DYDOLRX RV
LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV H[LVWHQWHV HP  GH MDQHLUR GH  FRP EDVH QRV IDWRV H QDV
FLUFXQVWkQFLDV H[LVWHQWHV QDTXHOD GDWD LQFOXLQGR PRGHOR GH QHJyFLR DGRWDGR SHOD
&RPSDQKLDHQDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHRVUHFODVVLILFRXFRQIRUPH
LQGLFDGRQDWDEHODDVHJXLU

$WLYRV3DVVLYRV)LQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
&RQWDVDUHFHEHU
5HFHEtYHLV SRU DOLHQDomR GH
LPyYHLV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

&ODVVLILFDomR$QWHULRU
,$6
0HQVXUDGRDYDORUMXVWR
0HQVXUDGRDYDORUMXVWR
(PSUpVWLPRHUHFHEtYHLV

&ODVVLILFDomR$WXDO
,)56 
9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
&XVWRDPRUWL]DGR

(PSUpVWLPRHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRV
H
ILQDQFLDPHQWRV 

&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR

&XVWRDPRUWL]DGR
6DOiULRV SURYLV}HV H HQFDUJRV
VRFLDLV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV &XVWRDPRUWL]DGR
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLo}HV (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV &XVWRDPRUWL]DGR
9DORU MXVWR SRU PHLR GR
'HULYDWLYRV
UHVXOWDGR
9DORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$ SDUFHOD GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FRQWDELOL]DGD FRPR FRQWDELOLGDGH GH hedge p
PHQVXUDGDSRUPHLRGRUHVXOWDGR


Ɣ


Ɣ

DOWHURX R FRQFHLWR GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV ILQDQFHLURV TXH DOpP GR
FRQFHLWRGHSHUGDLQFRUULGDLQFRUSRURXRFRQFHLWRGHSHUGDHVSHUDGD2FRQFHLWRGHSHUGD
HVSHUDGDUHTXHUTXHD&RPSDQKLDFRQWDELOL]HDVSHUGDVHVSHUDGDVHDVYDULDo}HVQHVVDV
SHUGDV HVSHUDGDV HP FDGD GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD GH IRUPD D UHIOHWLU DV PXGDQoDV QR
ULVFRGHFUpGLWRGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRVUHVSHFWLYRVDWLYRVILQDQFHLURV(PRXWUDV
SDODYUDV QmR p PDLV QHFHVViULR TXH XP HYHQWR GH FUpGLWR RFRUUD DQWHV TXH DV SHUGDV
UHODFLRQDGDVDWDOFUpGLWRVHMDPUHFRQKHFLGDV
LQWURGX]LXXPQRYRPRGHORGHFRQWDELOLGDGHGHKHGJHTXHWHYHFRPRSURSyVLWRDOLQKDUD
FRQWDELOL]DomRGHWDLVRSHUDo}HVjVSROtWLFDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR1HVVHPRGHORD
&RPSDQKLD WHP D SUHUURJDWLYD GH DSOLFDU D FRQWDELOLGDGH GH KHGJH H[FOXVLYDPHQWH FRP
UHODomR DR V  FRPSRQHQWH V  GH ULVFR GH FDGD RSHUDomR SDUD D TXDO D &RPSDQKLD EXVFD
SURWHomRDRLQYpVGHDSOLFDUDFRQWDELOLGDGHGHKHGJHjRSHUDomRFRPRXPWRGR


$ &RPSDQKLD QmR DGRWRX R ,)56  DQWHFLSDGDPHQWH H SRUWDQWR DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPDMXVWDGDV
SDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)562VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDUHVVDOWDPTXHDDGRomRGR,)56QmR
UHVXOWRXHPTXDOTXHUHIHLWRUHOHYDQWHQRVYDORUHVUHSRUWDGRVHGLYXOJDGRVSHOD&RPSDQKLDDRORQJR
GH  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV SULQFLSDLV LPSDFWRV GR ,)56  QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYHMDQRWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH

IFRS 15/CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&3&±5HFHLWDGH
&RQWUDWR FRP &OLHQWH ,)56   (P OLQKDV JHUDLV R ,)56  HVWDEHOHFHX XPD QRYD GLVFLSOLQD
QRUPDWLYDSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV

$UHFHLWDGDFRPHUFLDOL]DomRGHPLQpULRGHIHUURHSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUWXiULRVpPHGLGDSHOR
YDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRTXHDHQWLGDGHHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGDHQWUHJDGREHPRXVHUYLoR
SURPHWLGRDRFOLHQWH
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2UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDVHGiTXDQGRRXjPHGLGDTXHDHQWLGDGHVDWLVIL]HUXPDREULJDomRGH
SHUIRUPDQFH DR WUDQVIHULU R EHP RX VHUYLoR DR FOLHQWH VHQGR TXH SRU REULJDomR GH SHUIRUPDQFH
HQWHQGHVHFRPRXPDSURPHVVDH[HFXWyULDHPXPFRQWUDWRFRPXPFOLHQWHSDUDDWUDQVIHUrQFLDGH
XPEHPVHUYLoRRXXPDVpULHGHEHQVRXVHUYLoRV
$WUDQVIHUrQFLDpFRQVLGHUDGDHIHWXDGDTXDQGRRXjPHGLGDTXHRFOLHQWHREWLYHURFRQWUROHGHVVH
DWLYR &DVR VHMD SURYiYHO TXH GHVFRQWRV VHUmR FRQFHGLGRV H R YDORU SRVVD VHU PHQVXUDGR GH
PDQHLUD FRQILiYHO HQWmR R GHVFRQWR p UHFRQKHFLGR FRPR XPD UHGXomR GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO
FRQIRUPHDVYHQGDVVmRUHFRQKHFLGDV

2VVHUYLoRVGHIUHWHH[SRUWDomRQDVPRGDOLGDGHV&)5 &RVWDQG)UHLJKW H&,) &RVW,QVXUDQFHDQG
)UHLJKW RQGHD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHORVHUYLoRGHIUHWHVmRFRQVLGHUDGRVVHUYLoRVGLVWLQWRV
H SRUWDQWR XPD REULJDomR VHSDUDGD WHQGR VXD DORFDomR j SDUWH GR SUHoR GD WUDQVDomR H FRP
UHFRQKHFLPHQWRQRUHVXOWDGRFRQIRUPHDHIHWLYDSUHVWDomRGRVHUYLoRDRORQJRGRWHPSR7DOUHFHLWD
DORFDGDDRIUHWHQmRDIHWDGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDHSRUWDQWR
QmR p DSUHVHQWDGD VHSDUDGDPHQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV 3DUD RV GHPDLV VHUYLoRV
SUHVWDGRVDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDHPIXQomRGHVXDUHDOL]DomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWRXR,)56DQWHFLSDGDPHQWHHSRUWDQWRDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRIRUDPDMXVWDGDV
SDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)562VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDUHVVDOWDPTXHDDGRomRGR,)56
QmRUHVXOWRXHPTXDOTXHUHIHLWRUHOHYDQWHQRVYDORUHVUHSRUWDGRVHGLYXOJDGRVSHOD&RPSDQKLDDR
ORQJRGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVLPSDFWRVGR,)56QDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYHMDQRWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH

IFRIC 22/ ICPC 21 – Transação em moeda estrangeira e adiantamentos

$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)5,&,&3&±7UDQVDo}HV
HP PRHGD HVWUDQJHLUD H DGLDQWDPHQWRV ,)5,&   (P OLQKDV JHUDLV R ,)5,&  UHTXHU TXH D
HQWLGDGH HIHWXH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH WUDQVDomR HP PRHGD HVWUDQJHLUD HP VXD PRHGD
IXQFLRQDODSOLFDQGRDWD[DGHFkPELRYLJHQWHQDGDWDGDWUDQVDomR4XDQGRDHQWLGDGHSDJDRX
UHFHEHDQWHFLSDGDPHQWHFRQWUDSUHVWDomRHPPRHGDHVWUDQJHLUDJHUDOPHQWHUHFRQKHFHXPDWLYR
RX SDVVLYR QmR PRQHWiULR DQWHV GR UHFRQKHFLPHQWR GR UHVSHFWLYR DWLYR GHVSHVD RX UHFHLWD 2
UHVSHFWLYR DWLYR GHVSHVD RX UHFHLWD RX SDUWH GHOH  p R PRQWDQWH UHFRQKHFLGR UHVXOWDQWH GR
GHVUHFRQKHFLPHQWRGRDWLYRRXSDVVLYRQmRPRQHWiULRJHUDGRSHODFRQWUDSUHVWDomRDQWHFLSDGD

1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDWUDQVDo}HVjVTXDLVVH
DSOLFDULDP HVVHV SUHFHLWRV (QWUHWDQWR HP  D &RPSDQKLD UHFHEHX DQWHFLSDGDPHQWH SHOR
IRUQHFLPHQWRIXWXURGHPLQpULRGHIHUURSDVVDQGRDDGRWDUHVWHSURQXQFLDPHQWR

$GRomRGH1RYRV3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

1mRKRXYHDGRomRGHQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH

E
HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

(P  KRXYH D DGRomR GR &3&  ± (VWUXWXUD &RQFHLWXDO 3DUD 5HODWyULRV )LQDQFHLURV (VVH
SURQXQFLDPHQWRUHTXHUDUHYLVmRGDHVWUXWXUDFRQFHLWXDOHVWDEHOHFHQGRXPFRQMXQWRDEUDQJHQWHGH
FRQFHLWRV YLVDQGR D RULHQWDomR VREUH UHODWyULRV GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR HVWDEHOHFH PHOKRUHV
GHILQLo}HV H RULHQWDo}HV GHVWDFD D GHILQLomR GH XP SDVVLYR H SRU ILP WUD] HVFODUHFLPHQWRV HP
iUHDV UHOHYDQWHV 1R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
WUDQVDo}HV jV TXDLV VH DSOLFDULDP HVVHV SUHFHLWRV (QWUHWDQWR HP  D &RPSDQKLD UHFHEHX
DQWHFLSDGDPHQWH SHOR IRUQHFLPHQWR IXWXUR GH PLQpULR GH IHUUR SDVVDQGR D DGRWDU HVWH
SURQXQFLDPHQWR

(PD&RPSDQKLDSDVVRXDDGRWDUR,)56&RQIRUPHLQIRUPDGRQDDOtQHD D GRLWHP
DFLPD RV SULQFLSDLV LPSDFWRV GD DGRomR GR ,)56  QDV GHPRQVWUDo}HV GRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPDGHVSHVD
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FRPGHSUHFLDomRGH5PLOK}HVHDGHVSHVDILQDQFHLUDGHDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGH5PLOK}HV
HP VXEVWLWXLomR D GHVSHVD FRP DOXJXHO GH 5 PLOK}HV TXHWHULD VLGR UHFRQKHFLGD SHOD SUiWLFD
FRQWiELODQWHULRU3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSULQFLSDLVLPSDFWRVGR,)56QDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDYHMDLWHPDOtQHD K 'LVFXVVmRH$QiOLVHGDV'HPRQVWUDo}HVGR
5HVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHQRWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(PHDDGRomRGRVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVGHVFULWRVQDDOtQHD D GRLWHP
 DFLPD QmR UHVXOWRX HP TXDOTXHU HIHLWR UHOHYDQWH QRV YDORUHV UHSRUWDGRV H GLYXOJDGRV SHOD
&RPSDQKLDDRORQJRGHHFRQIRUPHLQIRUPDGRQDDOtQHD D GRLWHPDFLPD

F
UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRUHODWyULRGRDXGLWRU

5HVVDOYDV

Demonstrações financeiras relativas ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro
de 2020
6HPUHVVDOYDV

Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017

6HPUHVVDOYDV

ÇQIDVHV

Demonstrações financeiras relativas ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro
de 2020
$VVHJXLQWHVrQIDVHVIRUDPUHSRUWDGDVSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVQRVUHODWyULRVGHUHYLVmRVREUHDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH

7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV D &RPSDQKLD PDQWpP WUDQVDo}HV UHOHYDQWHV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV 1RVVD
FRQFOXVmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVWHDVVXQWR

5HDSUHVHQWDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGH
GHVHWHPEURGH

&KDPDPRVDDWHQomRSDUDD1RWD([SOLFDWLYDQHUHIHUHQWHDRUHID]LPHQWRHUHVSHFWLYDUHHPLVVmR
GDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHGHVHWHPEURGH
SDUDUHIOHWLU R DSULPRUDPHQWR GH GHWHUPLQDGDV GLYXOJDo}HV FRQIRUPHVROLFLWDomR GD &RPLVVmR GH
9DORUHV 0RELOLiULRV &90  EHP FRPR RXWURV DSULPRUDPHQWRV LGHQWLILFDGRV SHOD DGPLQLVWUDomR
GHVFULWRV QD PHQFLRQDGD QRWD H[SOLFDWLYD $QWHULRUPHQWH KDYtDPRV UHYLVDGR DV LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHGHVHWHPEURGHFXMRUHODWyULRGH
UHYLVmR VHP PRGLILFDomR H FRP SDUiJUDIR GH rQIDVH FRP UHODomR j WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVIRLHPLWLGRHPGHRXWXEURGH&RPRFRQVHTXrQFLDDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVQHVWDGDWDGHMDQHLURGH'HYLGRjUHHPLVVmRGHVVDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVPHQFLRQDGDVQD1RWD([SOLFDWLYDQHHPLWLPRV
HVVHQRYRUHODWyULRGHUHYLVmRVREUHDVFLWDGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV1RVVDFRQFOXVmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR
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2019, 2018 e 2017

$V VHJXLQWHV rQIDVHV IRUDP UHSRUWDGDV SHORV DXGLWRUHV H[WHUQRV QDV RSLQL}HV VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

&RQIRUPH GHVFULWR QD 1RWD ([SOLFDWLYD Q  jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVD&RPSDQKLDPDQWpPWUDQVDo}HVUHOHYDQWHVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV1RVVDRSLQLmR
QmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVWHDVVXQWR

5HDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DR
H[HUFtFLRFRUUHQWHILQGRHPGHGH]HPEURGH


&KDPDPRV D DWHQomR SDUD D 1RWD ([SOLFDWLYD Q ] jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVTXHGHVFUHYHRUHID]LPHQWRHDUHHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
H FRQVROLGDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD UHIOHWLU R DSULPRUDPHQWR GH GHWHUPLQDGDV
GLYXOJDo}HVFRQIRUPHVROLFLWDo}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 EHPFRPRRXWURV
DSULPRUDPHQWRVLGHQWLILFDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGHVFULWRVQDPHQFLRQDGDQRWDH[SOLFDWLYD(P
GHRXWXEURGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRHFRPSDUiJUDIRGHrQIDVHFRP
UHODomRDWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVREUHDTXHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVGD&610LQHUDomR6$TXHRUDHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDV'HYLGRjUHHPLVVmR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHULGDVQD1RWD]HPLWLPRVHVVHQRYR
UHODWyULRGHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV1RVVDRSLQLmRQmR
HVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVWHDVVXQWR

³5HDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DR
H[HUFtFLRFRUUHQWHILQGRHPGHGH]HPEURGH

&KDPDPRV D DWHQomR SDUD D 1RWD ([SOLFDWLYD Q ] jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVTXHGHVFUHYHRUHID]LPHQWRHDUHHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
H FRQVROLGDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD UHIOHWLU R DSULPRUDPHQWR GH GHWHUPLQDGDV
GLYXOJDo}HVFRQIRUPHVROLFLWDo}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 EHPFRPRRXWURV
DSULPRUDPHQWRVLGHQWLILFDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGHVFULWRVQDPHQFLRQDGDQRWDH[SOLFDWLYD(P
GHRXWXEURGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRHFRPSDUiJUDIRGHrQIDVHFRP
UHODomRjWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVREUHDTXHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVGD&610LQHUDomR6$TXHRUDHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDV'HYLGRjUHHPLVVmR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHULGDVQD1RWD]HPLWLPRVHVVHQRYR
UHODWyULRGHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV1RVVDRSLQLmRQmR
HVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVWHDVVXQWR´

³5HDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DR
H[HUFtFLRFRUUHQWHILQGRHPGHGH]HPEURGH

&KDPDPRVDDWHQomRSDUDD1RWD([SOLFDWLYDQDDjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVTXHGHVFUHYHRUHID]LPHQWRHDUHHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
H FRQVROLGDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD UHIOHWLU R DSULPRUDPHQWR GH GHWHUPLQDGDV
GLYXOJDo}HVFRQIRUPHVROLFLWDo}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 (PGHRXWXEURGH
 HPLWLPRV UHODWyULR GH DXGLWRULD VHP PRGLILFDomR H FRP SDUiJUDIR GH rQIDVH FRP UHODomR j
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV VREUH DTXHODV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&610LQHUDomR6$TXHRUDHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDV'HYLGRjUHHPLVVmRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHULGDVQD1RWD([SOLFDWLYDDDHPLWLPRV
HVVHQRYRUHODWyULRGHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV1RVVD
RSLQLmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVWHDVVXQWR´
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

$HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPFRQIRUPLGDGHFRPR,)56 1RUPDV,QWHUQDFLRQDLV
GH 5HODWyULRV )LQDQFHLURV  H FRP DV QRUPDV HPLWLGDV SHOR &3& &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLV UHTXHUDXWLOL]DomRGHMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVTXHVmREDVHDGDV
HPIDWRUHVREMHWLYRVHVXEMHWLYRVSDUDFRQWDELOL]DUFHUWRVDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV

,WHQVVLJQLILFDWLYRVVXMHLWRVDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDLQFOXHPR
YDORU MXVWR GH FRPELQDomR GH QHJyFLRV YLGD ~WLO GRV DWLYRV UHVHUYDV PLQHUDLV H YLGD ~WLO GDV PLQDV
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOWHVWHGHUHFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLV WHVWHGHLPSDLUPHQW 
EHQHItFLRVGHSHQVmRHSyVHPSUHJRSURYLV}HVILVFDLVSUHYLGHQFLiULDVWUDEDOKLVWDVFtYHLVHDPELHQWDLV
H SURYLVmR SDUD GHVFRPLVVLRQDPHQWR GH DWLYRV DVVHW UHWLUHPHQW REOLJDWLRQV  H JDQKRV H SHUGDV GH
LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD FRQWrP SRUWDQWR
GLYHUVRVMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVEDVHDGDVQRPHOKRUFRQKHFLPHQWRH[LVWHQWH
HPFDGDH[HUFtFLRVRFLDO$SHVDUGHD&RPSDQKLDUHYLVDUSHULRGLFDPHQWHRVMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVH
SUHPLVVDVFRQWiEHLVTXHXWLOL]DSDUDHODERUDUVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRVUHVXOWDGRVUHDLVSRGHP
GLYHUJLU GH WDLV MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV HRX SUHPLVVDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DV SROtWLFDV
FRQWiEHLVFUtWLFDVGD&RPSDQKLDYHMDQRWDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR
SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

2VMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVTXHUHTXHUHPXPHOHYDGRQtYHOGHVXEMHWLYLGDGH
RXFRPSOH[LGDGHHPVXDDSOLFDomRHTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
VXDVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]UHSXWDomRSDUWLFLSDomRGH
PHUFDGRPDUJHQVSHUVSHFWLYDVQHJyFLRVVHWRUGHDWXDomRHRXSUHoRGHPHUFDGRGHVHXVYDORUHV
PRELOLiULRVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU

(a)
Valor Justo de Combinação de negócios
2V DWLYRV LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV H SDVVLYRV DVVXPLGRV HP XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV VmR
PHQVXUDGRV SHORV YDORUHV MXVWRV QD GDWD GD DTXLVLomR FRQIRUPH UHTXHULGR SHOR &3&  5 
&RPELQDomR GH 1HJyFLRV &RQVHTXHQWHPHQWH TXDQGR D &RPSDQKLD GHWHUPLQD D DORFDomR GR
SUHoRGHFRPSUDRVYDORUHVMXVWRVGHFHUWRVLWHQVVmRDMXVWDGRVWDLVFRPRHVWRTXHVLPRELOL]DGR
PLQDVYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHVHQWUHRXWURVTXHVmRGHWHUPLQDGRVSRU
PHLRGHODXGRVGHDYDOLDomRSUHSDUDGRVSRUDYDOLDGRUHVLQGHSHQGHQWHV$&RPSDQKLDWHPDSDUWLU
GDGDWDGHDTXLVLomRXPSHUtRGRPi[LPRGHPHVHV SHUtRGRGHPHQVXUDomR SDUDUHFRQKHFHU
DGLFLRQDOPHQWHLQIRUPDo}HVVREUHRYDORUMXVWRTXHHUDPGHVFRQKHFLGDVQDGDWDGHDTXLVLomR2
PpWRGR GH DTXLVLomR p XVDGR SDUD FRQWDELOL]DU FDGD FRPELQDomR GH QHJyFLRV UHDOL]DGD $
&RPSDQKLDUHFRQKHFHDSDUWLFLSDomRGRVQmRFRQWURODGRUHVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
SHODSDUFHODSURSRUFLRQDOGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVOtTXLGRVGDDGTXLULGD

2 iJLR goodwill  p UHSUHVHQWDGR SHOD GLIHUHQoD SRVLWLYD HQWUH R YDORU SDJR HRX D SDJDU SHOD
DTXLVLomRGHXPQHJyFLRHRPRQWDQWHOtTXLGRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGDFRQWURODGD
DGTXLULGD6HKRXYHUXPJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDD&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHULPHGLDWDPHQWH
QRUHVXOWDGRGRSHUtRGRQDGDWDGDDTXLVLomR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDGHYLGRjVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVj
HVWLPDWLYDGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVQDGDWDGHXPDDTXLVLomR
(b)

Vida útil dos Ativos

$ GHSUHFLDomR p FDOFXODGD SHOR PpWRGR OLQHDU FRP EDVH QD YLGD ~WLO UHPDQHVFHQWH GRV EHQV $V
YLGDV~WHLVHVWDEHOHFLGDVLQLFLDOPHQWHSRUSHULWRVLQGHSHQGHQWHVVmRUHYLVDGDVQRPtQLPRDFDGD
H[HUFtFLR SDUD WRGDV DV XQLGDGHV +DYHQGR SDUWHV GH XP DWLYR GR LPRELOL]DGR FRP YLGDV ~WHLV
GLIHUHQWHVWDLVSDUWHVVmRFRQWDELOL]DGDVVHSDUDGDPHQWHFRPRLWHQVGRLPRELOL]DGR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHH[LVWHQWHQD
GHWHUPLQDomRGHVVDVYLGDV~WHLVUHPDQHVFHQWHVHDRPRQWDQWHHQYROYLGRGRDWLYRLPRELOL]DGR
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(c)

Reservas Minerais e Vida Útil das Minas

$VHVWLPDWLYDVGHUHVHUYDVSURYDGDVHSURYiYHLVVmRSHULRGLFDPHQWHDYDOLDGDVHDWXDOL]DGDV(VVDV
UHVHUYDVVmRGHWHUPLQDGDVXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomRJHROyJLFDVJHUDOPHQWHDFHLWDV2FiOFXOR
GDVUHVHUYDVUHTXHUDXWLOL]DomRGHGLYHUVDVSUHPLVVDVSHODHTXLSHGHPLQHUDomRHDOWHUDo}HVHP
DOJXPDVGHVVDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSRGHUmRWHULPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVUHVHUYDVSURYiYHLVH
SURYDGDVUHJLVWUDGDVHQDYLGD~WLOGDVPLQDV

$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVD p XPD SROtWLFD FRQWiELO FUtWLFD GHYLGR DR JUDX GH LQFHUWH]D QDV
GHWHUPLQDo}HVGDVUHVHUYDVPLQHUDLVHGDYLGD~WLOGDVPLQDVEHPFRPRDRLPSDFWRVLJQLILFDWLYR
TXHDOWHUDo}HVQDVHVWLPDWLYDVGHYROXPHGHUHVHUYDVGDVPLQDVHFRQVHTXHQWHPHQWHGDYLGD~WLO
GDV PLQDV SRGHUi WHU QRV HQFDUJRV GH GHSUHFLDomR H[DXVWmR H DPRUWL]DomR H QD DYDOLDomR GH
impairment WHVWHGHUHFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLV 

(d)
Arrendamento mercantil

1DFHOHEUDomRGHXPFRQWUDWRD&RPSDQKLDDYDOLDVHRFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
2 DUUHQGDPHQWR p FDUDFWHUL]DGR SRU XP DOXJXHO RX WUDQVPLVVmR GH GLUHLWR GH XVR SRU WHPSR
GHWHUPLQDGRHPWURFDGHSDJDPHQWRVPHQVDLV2DWLYRDUUHQGDGRGHYHVHUFODUDPHQWHHVSHFLILFDGR

$ &RPSDQKLD GHWHUPLQD QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO R SUD]R GR DUUHQGDPHQWR RX SUD]R QmR
FDQFHOiYHOTXHVHUiXWLOL]DGRQDPHQVXUDomRGRGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR2
SUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHUiUHDYDOLDGRSHOD&RPSDQKLDTXDQGRRFRUUHUXPHYHQWRVLJQLILFDWLYRRX
DOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQDVFLUFXQVWkQFLDVTXHHVWHMDPQRFRQWUROHGRDUUHQGDWiULRHDIHWHRSUD]R
QmRFDQFHOiYHO$&RPSDQKLDDGRWDLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRFRQIRUPHSUHYLVWRQDQRUPDSDUD
RDUUHQGDWiULRGHFRQWUDWRVFRPSUD]RVLQIHULRUHVD GR]H PHVHVRXFXMRDWLYRVXEMDFHQWHREMHWR
GRFRQWUDWRIRUGHEDL[RYDORU

1DGDWDGHLQtFLRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
SHORYDORUSUHVHQWH2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRGHYHVHUPHQVXUDGRDRFXVWR2FXVWRLQFOXLRSDVVLYR
GH DUUHQGDPHQWR FXVWRV LQLFLDLV SDJDPHQWRV DGLDQWDGRV FXVWRV HVWLPDGRV SDUD GHVPRQWDU
UHPRYHURXUHVWDXUDU-iRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRQDGDWDGHLQtFLRSHOD&RPSDQKLD
DRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRTXHVmRHIHWXDGRVQHVVDGDWD2VSDJDPHQWRV
VmR GHVFRQWDGRV D WD[D GH MXUR LPSOtFLWD QR DUUHQGDPHQWR RX FDVR D WD[D QmR SRVVD VHU
GHWHUPLQDGDVHUiXWLOL]DWD[DLQFUHPHQWDOVREUHRHPSUpVWLPRGD&RPSDQKLD

3DUDRVFRQWUDWRVTXHD&RPSDQKLDGHWHUPLQDDWD[DGHQHJyFLRHQWHQGHVHTXHHVVDWD[DpDWD[D
LPSOtFLWDHPWHUPRVQRPLQDLVDTXDOpDSOLFDGDQRGHVFRQWRGRIOX[RGHSDJDPHQWRVIXWXURV1RV
FRQWUDWRVVHPGHILQLomRGHWD[DD&RPSDQKLDDSOLFRXDWD[DLQFUHPHQWDOGHHPSUpVWLPRREWHQGRD
PHVPDDWUDYpVGHFRQVXOWDVHPEDQFRVRQGHWHPUHODFLRQDPHQWRDMXVWDGDVDLQIODomRSUHYLVWDSDUD
RVSUy[LPRVDQRV

3DUDDPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHpXWLOL]DGRRPpWRGRGHFXVWRDRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHDSOLFDGR
QDGHSUHFLDomRRVUHTXLVLWRVGR&3&±$WLYR,PRELOL]DGR1RHQWDQWRSDUDHIHLWRGHGHSUHFLDomR
D&RPSDQKLDGHWHUPLQDDXWLOL]DomRGRPpWRGROLQHDUFRPEDVHQDYLGD~WLOUHPDQHVFHQWHGRVEHQV
RXSHORSUD]RGRFRQWUDWRGRVGRLVRPHQRU

2VHIHLWRVGH3,6H&2),16DUHFXSHUDUJHUDGRVDSyVRHIHWLYRSDJDPHQWRGDVREULJDo}HVVHUmR
UHJLVWUDGRVFRPRUHGXWRUGDVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRHGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
UHFRQKHFLGDVPHQVDOPHQWH

7DPEpPVHUiDSOLFDGRR&3&±5HGXomRDR9DORU5HFXSHUiYHOGH$WLYRVDILPGHGHWHUPLQDUVH
RDWLYRGHGLUHLWRGHXVRDSUHVHQWDSUREOHPDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHFRQWDELOL]DUTXDOTXHU
SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOLGHQWLILFDGD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDGHYLGRDRPRQLWRUDPHQWRLQWHQVRGRV
FRQWUDWRVWDQWRSDUDFDSWXUDURVQRYRVFRQWUDWRVFRPRSDUDUHPHQVXUDURVFRQWUDWRVMiH[LVWHQWHV
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$GLFLRQDOPHQWHDLQWHUSUHWDomRGHFHUWRVFRQFHLWRVGDSROtWLFDFRPRRGRSDJDPHQWRYDULiYHOIL[R
HPHVVrQFLDpXPDVSHFWRGHHVSHFLDODWHQomRQDDSOLFDomRGDQRUPD

(e)
Teste de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis (teste de impairment)

2V DWLYRV TXH WrP XPD YLGD ~WLO LQGHILQLGD FRPR RiJLR QmR HVWmR VXMHLWRV j DPRUWL]DomR H VmR
WHVWDGRVDQXDOPHQWHSDUDDYHULILFDomRGHimpairment2VDWLYRVTXHHVWmRVXMHLWRVjDPRUWL]DomR
RXGHSUHFLDomRVmRUHYLVDGRVSDUDDYHULILFDomRGHimpairmentVHPSUHTXHHYHQWRVRXPXGDQoDV
QDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPTXHRYDORUFRQWiELOSRGHQmRVHUUHFXSHUiYHO2YDORUUHFRQKHFLGRHP
XPDSHUGDSRUimpairmentFRUUHVSRQGHDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRTXHH[FHGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO
(VWH~OWLPRpRYDORUPDLVDOWRHQWUHRYDORUMXVWRGHXPDWLYRPHQRVRVFXVWRVGHYHQGDHRVHX
YDORUHPXVR3DUDILQVGHDYDOLDomRGRimpairmentRVDWLYRVVmRDJUXSDGRVQRVQtYHLVPDLVEDL[RV
SDUDRVTXDLVH[LVWDPIOX[RVGHFDL[DGHHQWUDGDLGHQWLILFiYHLVVHSDUDGDPHQWH 8QLGDGHV*HUDGRUDV
GH &DL[D 8*&V  2V DWLYRV QmR ILQDQFHLURV H[FHWR R iJLRTXH WHQKDP VRIULGR impairment VmR
UHYLVDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSDUDDDQiOLVHGHXPDSRVVtYHOUHYHUVmRGR impairmentQDGDWDGH
DSUHVHQWDomRGRUHODWyULR

$SDUWLUGDHQWUDGDHPYLJRUGDQRUPD&3&,)56HPGHMDQHLURGHRVLQVWUXPHQWRV
GHSDWULP{QLRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRGHYHPVHUFODVVLILFDGRVDYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR
9-5 'HVVDIRUPDDVPXGDQoDVGHYDORUMXVWRVHUmRUHFRQKHFLGDVGLUHWDPHQWHQRUHVXOWDGR

$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVD p XPD SROtWLFD FRQWiELO FUtWLFD GHYLGR j VXEMHWLYLGDGH QD
GHWHUPLQDomRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVTXHHVWmRVXMHLWRVDULVFRVHLQFHUWH]DV

(f)
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais

$VSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVMXGLFLDLVVmRUHJLVWUDGDVVRPHQWHTXDQGRDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDIRU
FRQVLGHUDGDSURYiYHOHRYDORUSRVVDVHUHVWLPDGRFRPUD]RiYHOVHJXUDQoD(VWDGHWHUPLQDomRp
IHLWDSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPDVVHVVRUHVMXUtGLFRV$VHVWLPDWLYDVHVWmR
GHYLGDPHQWHUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPR&3&
±3URYLV}HV3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVH$WLYRV&RQWLQJHQWHV

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiHQYROYLGDHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVTXHYLVDPDREWHQomR
RXGHIHVDGHGLUHLWRVOHJDLVHPPDWpULDVWULEXWiULDVTXHDFUHGLWDVHUHPLQFRQVWLWXFLRQDLVHFXMRYDORU
HQWHQGH QmR GHYHP VHU SDJRV SHOD PHVPD 2V YDORUHV UHJLVWUDGRV SDUD HVWDV GLVSXWDV ILVFDLV H
RXWUDVFRQWLQJrQFLDVSRGHPVRIUHUDOWHUDo}HVIXWXUDVGHYLGRDRVGHVGREUDPHQWRVGHFDGDFDVR
WDLVFRPRPXGDQoDVQDOHJLVODomRGHFLV}HVMXGLFLDLVILQDLVHVSHFtILFDVSDUDD&RPSDQKLDTXHQR
LQFHUWR DPELHQWH OHJDO EUDVLOHLUR EHP FRPR HP RXWUDV MXULVGLo}HV HQYROYHP R H[HUFtFLR GH
HVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVVLJQLILFDWLYRVGDDGPLQLVWUDomRTXDQWRDRVUHVXOWDGRVGHHYHQWRVIXWXURV

2XWURV GHWDOKHV VREUH SURYLV}HV SRGHP VHU REWLGRV QD QRWD H[SOLFDWLYD     H 
UHVSHFWLYDPHQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHH

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDGHYLGRjGLQkPLFDGDHVWUXWXUDMXGLFLDO
EUDVLOHLUDHDRVPRQWDQWHVHQYROYLGRV

(g)
Benefícios de pensão e pós-emprego

$&RPSDQKLDpSDWURFLQDGRUDHPSODQRVGHSHQVmRFRQFHGLGRVSDUDRVIXQFLRQiULRV2VSODQRVVmR
DGPLQLVWUDGRV SHOD &DL[D %HQHILFHQWH GRV (PSUHJDGRV GD &61 &%6  XP IXQGR GH SHQVmR
SULYDGR H VHP ILQV OXFUDWLYRV (VVHV SODQRV GH SHQVmR FREUHP VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV
IXQFLRQiULRVHVmR

L
GHFRQWULEXLomRYDULiYHORQGHDOpPGREHQHItFLRSURJUDPDGRGHDSRVHQWDGRULDpSUHYLVWRR
SDJDPHQWR GH EHQHItFLRV GH ULVFR WDLV FRPR SHQVmR HP DWLYLGDGH LQYDOLGH] H DX[tOLR
GRHQoDDX[tOLR DFLGHQWH 'HSRLV GH FRQFHGLGD D DSRVHQWDGRULD R SODQR SDVVD D WHU D
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LL 

FDUDFWHUtVWLFD GH XP SODQR EHQHItFLR GHILQLGR FDVR R SDUWLFLSDQWH WHQKD RSWDGR SHOR
UHFHELPHQWRGRVHXEHQHItFLRVREDIRUPDGHUHQGDPHQVDOYLWDOtFLD2VYDORUHVUHJLVWUDGRV
GHSHQGHPGHXPDVpULHGHSUHPLVVDVTXHVmRGHWHUPLQDGDVSRUPHLRGHFiOFXORVDWXDULDLV
GHDFRUGRFRPR&3& 5 ±%HQHItFLRVDHPSUHJDGRV(VVDVSUHPLVVDVHVWmRGHVFULWDV
QD QRWD  GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD H LQFOXHP HQWUH
RXWURVDWD[DGHUHWRUQRGRVLQYHVWLPHQWRVHFUHVFLPHQWRQRPLQDOGRVDOiULR4XDQGRRV
EHQHItFLRVGHXPSODQRVmRLQFUHPHQWDGRVDSRUomRGREHQHItFLRDXPHQWDGRUHODFLRQDGD
DRVHUYLoRSDVVDGRGRVHPSUHJDGRVpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRSHORPpWRGROLQHDUDRORQJR
GRSHUtRGRPpGLRDWpTXHRVEHQHItFLRVVHWRUQHPGLUHLWRDGTXLULGR vested 1DFRQGLomR
HPTXHRVEHQHItFLRVVHWRUQHPGLUHLWRDGTXLULGRDGHVSHVDpUHFRQKHFLGDLPHGLDWDPHQWH
QRUHVXOWDGR(VWHSODQRIRLGHVDWLYDGRHPGHVHWHPEURGHHVWDQGRGHVGHHQWmR
IHFKDGRSDUDQRYDVDGHV}HVTXDQGRHQWURXHPYLJRURSODQR&%63UHY

RSODQRGHSUHYLGrQFLD&%63UHYpXPSODQRGHFRQWULEXLomRGHILQLGD1HVWHSODQRREHQHItFLR
GD DSRVHQWDGRULD p GHWHUPLQDGR FRP EDVH QR TXH IRL DFXPXODGR SHODV FRQWULEXLo}HV
PHQVDLVGRVSDUWLFLSDQWHVHGRVSDWURFLQDGRUHVH


LLL 

XPWHUFHLURSODQRpR&%63UHY1$0,6$XPSODQRGHFRQWULEXLomRGHILQLGDFRPEHQHItFLRV
GH ULVFRVGXUDQWH D DWLYLGDGH FRP SURMHomR GRVVDOGRVHP FDVR GH LQYDOLGH] RX PRUWH H
DX[tOLRGRHQoDDX[tOLRDFLGHQWH(VWiHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHGHMDQHLURGHTXDQGR
IRL FULDGR SDUD DWHQGHU H[FOXVLYDPHQWH DRV FRODERUDGRUHV GD 1$0,6$ $SyV D
UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD RFRUULGD HP  QD TXDO D 1$0,6$ IRL LQFRUSRUDGD SHOD
&RPSDQKLDRXWUDVSDWURFLQDGRUDVDGHULUDPDHVVHSODQRHQWUHHODVDSUySULD&RPSDQKLD
1HVVHSODQRWRGRVRVEHQHItFLRVRIHUHFLGRVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQRTXHIRLDFXPXODGR
SHODVFRQWULEXLo}HVPHQVDLVGRVSDUWLFLSDQWHVHGRVSDWURFLQDGRUHVHVmRSDJRVDWUDYpVGH
XP SHUFHQWXDO DSOLFDGR VREUH R VDOGR GR IXQGR JHUDGRU GH EHQHItFLR 2 3ODQR &%63UHY
1$0,6$HVWiIHFKDGRSDUDHQWUDGDGHQRYRVSDUWLFLSDQWHVGHVGHHHVWiHPSURFHVVR
GHHQFHUUDPHQWRQD35(9,&±6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDU


$&RPSDQKLDRSWRXSRUUHFRQKHFHUWRGRVRVJDQKRVHSHUGDVDWXDULDLVUHVXOWDQWHVGHSODQRVGH
EHQHItFLR GHILQLGR LPHGLDWDPHQWH HP RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV VHQGR SRVWHULRUPHQWH
WUDQVIHULGRVSDUDOXFURVRXSUHMXt]RVDFXPXODGRV1RFDVRGHH[WLQomRGRSODQRRVJDQKRVHSHUGDV
DWXDULDLVDFXPXODGRVVmRUHJLVWUDGRVDRUHVXOWDGR

$&RPSDQKLDRIHUHFLDEHQHItFLRGHDVVLVWrQFLDPpGLFDSyVDSRVHQWDGRULDDVHXVHPSUHJDGRV2V
FXVWRVHVSHUDGRVGHVVHVEHQHItFLRVIRUDPDFXPXODGRVGXUDQWHRSHUtRGRGRHPSUHJRGLVSRQGRGD
PHVPDPHWRGRORJLDFRQWiELOTXHpXWLOL]DGDSDUDRVSODQRVGHSHQVmRGHEHQHItFLRGHILQLGR

(VVDVREULJDo}HVVmRDYDOLDGDVDQXDOPHQWHHPFRQMXQWRFRPDWXiULRVLQGHSHQGHQWHVTXDOLILFDGRV

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDXPDYH]TXHRVPRQWDQWHVUHIHUHQWHV
DRVSODQRVTXHLQFOXHPFDUDFWHUtVWLFDVGHEHQHItFLRGHILQLGRGHSHQGHPGDXWLOL]DomRGHSUHPLVVDV
DWXDULDLVGHORQJRSUD]RRTXHWUD]VXEMHWLYLGDGHHLQFHUWH]DVTXDQWRjHIHWLYDUHDOL]DomR

(h)
Provisão para descomissionamento de ativos e restauração de áreas

$SURYLVmRSDUDGHVFRPLVVLRQDPHQWRGHDWLYRVHGHFXVWRVSDUDUHFXSHUDomRGHiUHDVVmRUHJLVWUDGDV
FRPEDVHQDVSURMHo}HVGRVJDVWRVTXHVHUmRQHFHVViULRVSDUDGHVPRQWDUDVRSHUDo}HVTXDQGRGR
IHFKDPHQWR GH PLQDV DR ILQDO GH VXD YLGD ~WLO HFRQ{PLFD H UHFXSHUDU DV iUHDV TXH RFXSDYDP 1R
UHFRQKHFLPHQWRGDSURYLVmRRFXVWRFRUUHVSRQGHQWHpFDSLWDOL]DGRFRPRSDUWHGRDWLYRLPRELOL]DGRHp
DPRUWL]DGRSHODYLGD~WLOGRVDWLYRVPLQHUiULRVFRUUHVSRQGHQWHV2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRpDIHWDGRSRU
HVVDGHVSHVDGHDPRUWL]DomR2SDVVLYRGHORQJRSUD]RpGHVFRQWDGRDRYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPD
WD[DDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOHWHDVFRQGLo}HVDWXDLVGHPHUFDGRSDUDRFXVWRGRGLQKHLURQRWHPSR
HGRVULVFRVHVSHFtILFRVGRSDVVLYRHUHJLVWUDGRFRQWUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
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$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVD p XPD SROtWLFD FRQWiELO FUtWLFD SRLV UHTXHU MXOJDPHQWR QD
GHWHUPLQDomR GDV SULQFLSDLV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QD PHQVXUDomR GDV REULJDo}HV SDUD
GHVPRELOL]DomR GH DWLYRV WDLV FRPR WD[D GH MXURV FXVWR GH IHFKDPHQWR YLGD ~WLO GR DWLYR
FRQVLGHUDQGRRHVWiJLRDWXDOGHH[DXVWmRHDVGDWDVSURMHWDGDVGHH[DXVWmRGHFDGDPLQD4XDOTXHU
DOWHUDomRQHVVDVSUHPLVVDVSRGHDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRYDORUSURYLVLRQDGR

(i)
Instrumentos financeiros derivativos

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVVmRUHJLVWUDGRVFRPEDVHQRVtQGLFHVIXWXURVFRWDGRVQDV
SULQFLSDLVEROVDVHPFRPSDUDomRFRPDVWUDYDVGHtQGLFHVFRQWUDWDGDV2VtQGLFHVIRUDPWUDYDGRV
FRP EDVH QDV HVWLPDWLYDV GD &RPSDQKLD GH FRWDo}HV IXWXUDV SDUD DV WUDQVDo}HV DOWDPHQWH
SURYiYHLVVREUHDVTXDLVRVtQGLFHVVHUmRDSOLFDGRV$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDpXPDSROtWLFD
FRQWiELOFUtWLFDSRLVUHTXHUMXOJDPHQWRQDGHWHUPLQDomRGDVWUDYDVGHtQGLFHVHPXPPHUFDGRGH
DOWDYRODWLOLGDGH
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D
RVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QR VHX EDODQoR SDWULPRQLDO off-balance sheet items  WDLV FRPR L DUUHQGDPHQWRV
PHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV LL FDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUH
DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV LQGLFDQGR UHVSHFWLYRV
SDVVLYRV LLL FRQWUDWRV GH IXWXUD FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV RX VHUYLoRV
LY FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDH Y FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURV
GHILQDQFLDPHQWRV

$&RPSDQKLDSRVVXLFRPSURPLVVRVILUPHVGHYHQGDIXWXUDGHPLQpULRGHIHUURFRPVHXVDFLRQLVWDV
TXHHPGHGH]HPEURGHVmRRVVHJXLQWHV


ŶŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ĂƉſƐϮϬϮϰ

ZĞĐĞŝƚĂ;ZΨDŝůŚƁĞƐͿ
ϰ͘ϭϴϳ
ϱ͘ϭϯϴ
ϰ͘ϰϵϳ
ϯ͘ϳϭϱ
ϭϬϬ͘ϳϲϱ
ϭϭϴ͘ϯϬϭ 


2V FRPSURPLVVRV FRP REULJDo}HV GH FRPSUD IXWXUD GHFRUUHP SULQFLSDOPHQWH GH FRQWUDWRV GH
VHUYLoRVGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRHGHPDUNHWLQJHGHVHQYROYLPHQWRGHPHUFDGR2VFRPSURPLVVRV
GHSDJDPHQWRVPtQLPRVIXWXURVUHIHUHQWHVjVREULJDo}HVIXWXUDVGHFRPSUDVVmRRVVHJXLQWHVSDUD
DGDWDGHGHGH]HPEURGH


Ano
2020
2021
2022
2023
após 2024

Custo (R$ milhões)
817
903
932
1.268
2.473
6.393 


E
RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mR DSOLFiYHO HP UD]mR GH QmR KDYHU LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD UHODWLYDV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  H DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D
FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRXRXWURVLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD QmR HVSHUD HIHLWRV UHOHYDQWHV GH RSHUDo}HV QmR HYLGHQFLDGDV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHPGHGH]HPEURGHHHQDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
GRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHTXHSRVVDPYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDV
DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR RX TXDLVTXHU RXWURV LWHQV GDV
LQIRUPDo}HVFRQWiEHLV

E
QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

3DUDXPDGHVFULomRVREUHDQDWXUH]DHSURSyVLWRGHVVDVRSHUDo}HVYLGHLWHQVHGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F
QDWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

3DUDXPDGHVFULomRGRPRQWDQWHGDVRSHUDo}HVQmRHYLGHQFLDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±3ULQFLSDLVHOHPHQWRVGRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

D
LQYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

L
GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

(PRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPHVSHFLDOHP
SURMHWRVSDUDDGLomRGHFDSDFLGDGHGHpellet feedXWLOL]DQGRUHMHLWRGLVSRVWRQDVEDUUDJHQVDOpPGH
LQYHVWLPHQWRV FRUUHQWHV HP EDUUDJHQV PHOKRULD GH TXDOLGDGH GR PLQpULR GH IHUUR H SURMHWRV GH
PDQXWHQomRHLQYHVWLPHQWRVFRUUHQWHVQDVXQLGDGHV LQFOXLQGRRSRUWRHP,WDJXDt 

,QYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

3URMHWRVGH([SDQVmR
ZΨDŝůŚƁĞƐ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱͲϮϬϯϯ

dŽƚĂů

WƌŽũĞƚŽƐĚĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂWůĂŶƚĂĞŶƚƌĂů
WůĂŶƚĂĞŶƚƌĂůϱн
WůĂŶƚĂĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞ&ŝŶŽƐ
WƌŽũĞƚŽƐĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞZĞũĞŝƚŽƐĚĂƐĂƌƌĂŐĞŶƐ
WƌŽũĞƚŽƐĚĞ/ƚĂďŝƌŝƚŽ
/ƚĂďŝƌŝƚŽWϭϱ
WůĂŶƚĂWϰн
/ƚĂďŝƌŝƚŽWϮϴ;DĂƐĐĂƚĞͿ
ŽŶǀĞƌƐĆŽĚĂWůĂŶƚĂĞŶƚƌĂů
/ƚĂďŝƌŝƚŽWϮϴ;ƐŵĞƌŝůͿ
ǆƉĂŶƐĆŽWŽƌƚŽ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϲϱ
ϲϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴ

ϯϮϱ
ϮϮϰ
ϭϬϭ
ϯϮϲ
ϴϳϬ
ϲϰϲ
ϮϮϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯϰϭ

ϰϰϭ
ϯϳϳ
ϲϰ
ϰϯϰ
ϭ͘ϵϲϴ
ϭ͘ϰϱϯ
ϱϭϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϱϰ

ϰϭϴ
ϰϭϴ
Ϭ
Ϭ
ϭ͘ϭϵϴ
ϭ͘Ϭϲϲ
ϵϭ
ϰϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ͘ϭϮϮ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϯϮ
ϵϳϵ
Ϭ
Ϭ
ϴϭϴ
ϭϲϭ
Ϭ
ϯϱϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϲ
ϭϳ͘ϲϰϬ
Ϭ
Ϭ
ϳ͘ϯϮϯ
Ϯ͘ϭϯϰ
ϴ͘ϭϴϮ
ϯ͘ϴϲϭ

ϭ͘ϭϴϱ
ϭ͘ϬϮϬ
ϭϲϱ
ϭ͘Ϭϲϴ
ϮϮ͘ϳϮϬ
ϯ͘ϮϮϵ
ϴϯϭ
ϴ͘ϭϴϮ
Ϯ͘Ϯϵϱ
ϴ͘ϭϴϮ
ϲ͘ϯϯϲ

dŽƚĂůWƌŽũĞƚŽƐĚĞǆƉĂŶƐĆŽ

ϳϯ

ϭ͘ϳϲϮ

ϯ͘ϱϵϳ

Ϯ͘ϳϯϴ

ϭ͘ϱϲϭ

Ϯϭ͘ϱϳϳ

ϯϭ͘ϯϬϴ


3URMHWRVGH&RQWLQXLGDGH2SHUDFLRQDO

ZΨDŝůŚƁĞƐ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

WƌŽũĞƚŽƐĚĞŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϳϵϮ
DŝŶĞƌĂĕĆŽ
ϳϯϰ
WŽƌƚŽ
ϱϴ

7RWDO([SDQVmRH&RQWLQXLGDGH2SHUDFLRQDO

ZΨDŝůŚƁĞƐ
ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭϱϰ
ϵϯϳ
Ϯϭϳ

ϭ͘ϯϵϯ
ϭ͘ϮϮϱ
ϭϲϴ

ϭ͘ϯϬϭ
ϭ͘ϭϵϱ
ϭϬϲ

ϭ͘ϰϯϮ
ϭ͘ϯϱϳ
ϳϱ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

dŽƚĂůWƌŽũĞƚŽƐĚĞǆƉĂŶƐĆŽ
DŝŶĞƌĂĕĆŽ
WŽƌƚŽ
dŽƚĂůWƌŽũĞƚŽƐĚĞŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
DŝŶĞƌĂĕĆŽ
WŽƌƚŽ

ϭ͘ϳϲϮ
ϭ͘ϱϮϮ
Ϯϰϭ
ϭ͘ϭϱϰ
ϵϯϳ
Ϯϭϳ

ϯ͘ϱϵϳ
Ϯ͘ϴϰϯ
ϳϱϰ
ϭ͘ϯϵϯ
ϭ͘ϮϮϱ
ϭϲϴ

Ϯ͘ϳϯϴ
ϭ͘ϲϭϲ
ϭ͘ϭϮϮ
ϭ͘ϯϬϭ
ϭ͘ϭϵϱ
ϭϬϲ

ϭ͘ϱϲϭ
ϭ͘Ϯϭϭ
ϯϱϬ
ϭ͘ϰϯϮ
ϭ͘ϯϱϳ
ϳϱ

ϳϯ
ϲϱ
ϴ
ϳϵϮ
ϳϯϰ
ϱϴ

dŽƚĂů/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ϴϲϱ
Ϯ͘ϵϭϳ
ϰ͘ϵϵϬ
ϰ͘Ϭϯϵ
Ϯ͘ϵϵϯ

$ &RPSDQKLD SRVVXL TXDWUR JUDQGHV EORFRV GH 3URMHWRV GH ([SDQVmR TXH D &RPSDQKLD SODQHMD
H[HFXWDUJUDGDWLYDPHQWHDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV

L
3URMHWRVGH([SDQVmRGD3ODQWD&HQWUDO 5HMHLWR)LQR3ODQWD&HQWUDOH([SDQVmRGD3ODQWD
&HQWUDO  H[SDQV}HV brownfield TXH DFHOHUDUmR D SURGXomR GH pellet feed D EDL[R FXVWR
RSHUDFLRQDO(VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGHH[SDQVmRSURSLFLDUmRXPDFUpVFLPRGHSURGXomRGH
PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRFRPLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOKmRDRORQJRGHDQRV
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LL 

LLL 

LY 

3URMHWRV GH 5HFXSHUDomR GH 5HMHLWRV GDV %DUUDJHQV 3URFHVVDPHQWR GH 5HMHLWR GH
3LUHVH&DVDGH3HGUD H[SDQV}HVbrownfieldTXHJHUDUmRYDORUDWUDYpVGDUHFXSHUDomR
GH  PLOK}HV GH WRQHODGDVGHUHMHLWR KRMHHVWRFDGR QDVEDUUDJHQV FRPR SDUWHGRVHX
SURJUDPDGHGHVFDUDFWHUL]DomR(VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGHUHFXSHUDomRGHUHMHLWRVGH
EDUUDJHQVSURSLFLDUmRXPDFUpVFLPRGHSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRFRP
LQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOKmRDRORQJRGHDQRV

3URMHWRV GH ,WDELULWR ,WDELULWR 3 3ODQWD 3 ,WDELULWR 3 0DVFDWH &RQYHUVmR GD
3ODQWD&HQWUDOH,WDELULWR3(VPHULO PL[GHH[SDQV}HVbrownfield 3MiFRP/LFHQoD
GH,PSODQWDomRHPLWLGDFRWDo}HVGHHTXLSDPHQWRVHPDQGDPHQWRHLQtFLRGHLPSODQWDomR
SUHYLVWRSDUD HgreenfieldWRGRVSURMHWRVFRPWHFQRORJLDFRQKHFLGDHLQYHVWLPHQWRSRU
WRQHODGDFRPSHWLWLYRVSDUDSURGXomRGHpellet feed premiumFRPEDL[RJUDXGHLPSXUH]DV
HDOWRWHRUGHIHUUR LQFOXVLYHpellet feedGHUHGXomRGLUHWD (VWLPDVHTXHWDLVSURMHWRVGH
H[SDQVmRSURSLFLDUmRXPDFUpVFLPRGHSURGXomRGHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRFRP
LQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP5ELOK}HVDWp

3URMHWRVGH([SDQVmRGR7(&$5LQYHVWLPHQWRVbrownfieldSDUDVXSRUWDUDVH[SDQV}HV
GH FDSDFLGDGH GH SURGXomR GH PLQpULR GHVFULWDV DFLPD (VWLPDVH TXH WDLV SURMHWRV GH
H[SDQVmR SURSLFLDUmR DFUpVFLPR GH FDSDFLGDGH RSHUDFLRQDO GR 7(&$5 HP  IDVHV
HPEDUTXHGHHPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQR FRPLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRHP
5ELOK}HVDRORQJRGHDQRV


3RU PHLR GRV LQYHVWLPHQWRV SODQHMDGRV SDUD D H[SDQVmR GD FDSDFLGDGH GH SURFHVVDPHQWR GH
PLQpULRGHIHUURD&RPSDQKLDWHPDH[SHFWDWLYDTXHVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRSDVVHGHDWp
PLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRSDUDDWpPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRDWp1RHQWHQGLPHQWR
GD&RPSDQKLDWDLVQ~PHURVQmRVHWUDWDPGHSURMHo}HVGD&RPSDQKLDPDVWmRVRPHQWHROLPLWH
GHSURGXomRGHVXDVLQVWDODo}HVSUySULDVHPGHFRUUrQFLDGDH[HFXomRGHVHX3ODQRGH1HJyFLRV
DQXQFLDGRHQmRKiH[SHFWDWLYDFRQFUHWDGHTXHRYROXPHGHSURGXomRGD&RPSDQKLDHIHWLYDPHQWH
DWLQJLUiPLOK}HVGHWRQHODGDVSRUDQRDWpSHODQDWXUDOLQFHUWH]DGRQHJyFLRGHPLQpULRGH
IHUURTXDQGRREVHUYDGRHPSUD]RVWmRORQJRV3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDVHVWLPDWLYDVGHSURGXomR
GD&RPSDQKLDYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ GHSUHFLDomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU DPHULFDQR SRGH LPSDFWDU RV LQYHVWLPHQWRV FRUUHQWHV
H[SRVWRVjYDULDomRFDPELDOFRPRSRUH[HPSORDDTXLVLomRGHIURWDGHJUDQGHSRUWHUHSRVLomRGH
DOJXQV LWHQV GH VREUHVVDOHQWHV H HTXLSDPHQWRV SDUD DXWRPDomR GD PLQD (QWUHWDQWR GRV
LQYHVWLPHQWRV HP H[SDQVmR VRPHQWH XPD SHTXHQD SDUWH VRIUHULD LPSDFWR HP FDVR GH IOXWXDomR
VLJQLILFDWLYD QDV WD[DV GH FkPELR 2 ULVFR GD YDORUL]DomR FDPELDO p PLWLJDGR SHOR hedge QDWXUDO
H[LVWHQWHFRPDYHQGDGHPLQpULRGHIHUURTXHpLQWHJUDOPHQWHGHQRPLQDGDHPGyODUDPHULFDQR
LL 
IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$&RPSDQKLDSUHWHQGHFRQWLQXDUILQDQFLDQGRVXDVRSHUDo}HVHRVLQYHVWLPHQWRVDFLPDDSDUWLUGH
XPDFRPELQDomRGHUHFXUVRVGHFRUUHQWHV L GHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV LL GHLQYHVWLPHQWRV
GRVVHXVDFLRQLVWDVH LLL GHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDtGRVMXQWRDRPHUFDGRILQDQFHLUR
HDRPHUFDGRGHFDSLWDLV$LQGDD&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DULQWHJUDOPHQWHRVUHFXUVRVDGYLQGRV
GD RIHUWD SULPiULD QR kPELWR GH VXD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV SDUD ID]HU IUHQWH D SDUWH GRV
LQYHVWLPHQWRVGHH[SDQVmRGHVFULWRVDFLPD

LLL 
GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHQmR
KiSODQHMDPHQWRGHGHVLQYHVWLPHQWRV

E
GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

9LGHLWHP D L DFLPD
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F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR L GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMi
GLYXOJDGDV LL PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOD &RPSDQKLD HP SHVTXLVDV SDUD
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV LLL SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMi
GLYXOJDGRV LY PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV


1mRDSOLFiYHOHPUD]mRGHQmRKDYHUSUHYLVmRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRVQRSODQRGHQHJyFLRV
GD&RPSDQKLD
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWHQRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHTXHQmRWHQKDP
VLGRLGHQWLILFDGRVRXFRPHQWDGRV
$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD&29,'QDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDV
$ &RPSDQKLD SHUPDQHFH FRPSURPHWLGD FRP VHXV YDORUHV PDLV LPSRUWDQWHV RV TXDLV LQFOXHP VHX
FRPSURPLVVRGHDJLUFRPUHVSRQVDELOLGDGHFRQVWUXLUUHODFLRQDPHQWRVUHVSHLWRVRVHVXVWHQWiYHLVFRP
DV FRPXQLGDGHV HP TXH RSHUD EHP FRPR PDQWHU RV PDLV DOWRV SDGU}HV GH VHJXUDQoD SDUD VHXV
IXQFLRQiULRV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHDRORQJRGDSDQGHPLDD&RPSDQKLDDGRWRX
XPDDPSODJDPDGHPHGLGDVQmRDSHQDVSDUDDMXGDUDUHGX]LUDGLVVHPLQDomRGR&29,'PDV
WDPEpPSDUDFRQWULEXLUDWLYDPHQWHSDUDPHOKRUDUDVFRQGLo}HVGDVFRPXQLGDGHVRQGHRSHUD
'H XP SRQWR GH YLVWD RSHUDFLRQDO D &RPSDQKLD HQFRQWUDVH HP XPD SRVLomR HVWUXWXUDOPHQWH
UREXVWD,VWRpHYLGHQFLDGRSHODVYHQGDVUHDOL]DGDVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHP
GHVHWHPEURGHTXHHPERUDWHQKDPVRIULGRXPDTXHGDQmRWHYHUHODomRFRPRVHIHLWRVGD
SDQGHPLD &29,' PDV VLP FRP DVSHFWRV RSHUDFLRQDLV QDV PLQDV H QDV SODQWDV GH
EHQHILFLDPHQWR WDLV FRPR FKXYDV H[FHVVLYDV QR  WULPHVWUH GH  DWUDVR QD OLEHUDomR GH
OLFHQoDVDPELHQWDLVTXHLPSHGLUDPRDYDQoRHPQRYDVIUHQWHVGHODYUDHDDGDSWDomRDRVQRYRV
SURFHGLPHQWRVSDUDWUDWDPHQWRGHUHMHLWRDVHFR
(PGH]HPEURGHRVSULPHLURVFDVRVGH&RYLGFRPHoDUDPDDSDUHFHUHPGLYHUVRVSDtVHV
QRPXQGRHHPPDUoRGHD206 2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH GHFODURXDSDQGHPLDGR
YtUXV2%UDVLOpXPGRVSDtVHVFRPWUDQVPLVVmRFRPXQLWiULDHSHQVDQGRQLVVRYHPVHQGRSULRULGDGH
GD&RPSDQKLDDGRWDUPHGLGDVGHSUHFDXomRHPWRGDVDVVXDViUHDVSDUDUHGX]LUDH[SRVLomRGH
VHXVFRODERUDGRUHVHJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGHVHXVQHJyFLRV
)RUDPPDSHDGRVWRGRVRVHPSUHJDGRVHPFRQGLo}HVFU{QLFDVGHYXOQHUDELOLGDGH JUXSRGHULVFR 
HFRORFDGRVHPIpULDVMXQWRFRPJUDQGHSDUWHGHRXWURVIXQFLRQiULRVYLVDQGRUHGX]LUHPWRUQRGH
 VHX TXDGUR FRUSRUDWLYR $GLFLRQDOPHQWH IRUDP IRUQHFLGDV PiVFDUDV SDUD WRGRV RV
FRODERUDGRUHVGLVSRQLELOL]DGRiOFRROHPJHOHPWRGDVDVGHSHQGrQFLDVGDHPSUHVDHWDPEpPD
&RPSDQKLDGLYXOJDFRPXQLFDGRVLQWHUQRVFRPPHGLGDVGHSUHYHQomRFRPRLQWXLWRGHUHIRUoDURV
SURWRFRORVGHKLJLHQHUHFRPHQGDGRVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
$ &RPSDQKLD WDPEpP YHP DYDOLDQGR SHUPDQHQWH H GHWDOKDGDPHQWH RV HIHLWRV FDXVDGRV SHOD
&29,' HP VHXV QHJyFLRV XPD YH] TXH D SDUWLU GD ~OWLPD VHPDQD GH PDUoR DV DWLYLGDGHV
HFRQ{PLFDV QR %UDVLO IRUDP UHGX]LGDV GUDVWLFDPHQWH LPSRQGR UHVWULo}HV H PHGLGDV GH
GLVWDQFLDPHQWRVRFLDODILPGHUHGX]LUDFLUFXODomRGRYtUXV$&RPSDQKLDQmRVRIUHXLPSDFWRVHP
VHXVQHJyFLRVHXPDYH]TXHHVVDVUHVWULo}HVMiYrPVHQGRJUDGDWLYDPHQWHIOH[LELOL]DGDVSHODV
DXWRULGDGHV D &RPSDQKLD QmR HVSHUD LPSDFWRV VLJQLILFDWLYRV HP VHXV QHJyFLRV (QWUHWDQWR D
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD GD &RPSDQKLD HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGD j GHPDQGD GH SURGXWRV VLGHU~UJLFRV
QRV VHWRUHV DXWRPRELOtVWLFR GRPpVWLFR H FRQVWUXomR FLYLO EHP FRPR GH PLQpULR GH IHUUR
HVSHFLDOPHQWHQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO4XDOTXHUUHGXomRQDDWLYLGDGHGHVVHVVHWRUHVSRGHDIHWDU
DGHPDQGDHRSUHoRGRVSURGXWRVHWUD]HULPSDFWRVUHOHYDQWHVQDSRVLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD
$EDL[RVmRDSUHVHQWDGRVRVSRWHQFLDLVHIHLWRVHFRQ{PLFRVQD&RPSDQKLDHPUHODomRDR&RYLG
D (IHLWRVRSHUDFLRQDLV
2RUoDPHQWRGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDSDVVRXSRUXPDUHYLVmRFRQVLGHUDQGRRV
HIHLWRV DGYHUVRV GD GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO H FRQVHTXHQWHPHQWH HP VXDV RSHUDo}HV
1HVVHVHQWLGRDUHYLVmRUHGX]LXRPRQWDQWHGHLQYHVWLPHQWRVHSULRUL]DDH[HFXomRGHSURMHWRVGH
LQYHVWLPHQWRVFRUUHQWHVIXQGDPHQWDLVSDUDDPDQXWHQomRGDVFRQGLo}HVGHFDSDFLGDGHRSHUDFLRQDO
PHLRDPELHQWHHVHJXUDQoD
1R%UDVLODSDQGHPLDFDXVRXXPDIRUWHGHVYDORUL]DomRGR5HDOIUHQWHDRGyODUDPHULFDQRTXHDWp
GHVHWHPEURGHEHQHILFLRXDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLD1HQKXPRXWURHIHLWRIRLREVHUYDGR
QDVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDQmRVRIUHXTXDLVTXHULPSDFWRVHPVXDORJtVWLFDIHUURYLiULDHPDUtWLPDEHPFRPRQR
IRUQHFLPHQWRGHVXSULPHQWRVTXHSXGHVVHPDFDUUHWDULQWHUUXSomRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
E 5HFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURV
$WpRPRPHQWRDSDQGHPLDQmRFDXVRXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV
GD&RPSDQKLD
1mRKiLPSDFWRVUHOHYDQWHVQRVDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRH[SHULPHQWRX
LQDGLPSOrQFLDGHFOLHQWHV
2SRUWIyOLRGHLQYHVWLPHQWRVHDQDWXUH]DGRSDUTXHLQGXVWULDOGD&RPSDQKLDWrPFDUDFWHUtVWLFDGH
ORQJR SUD]R 2 FRQWH[WR RSHUDFLRQDO H HFRQ{PLFR GH ORQJR SUD]R R TXDO D &RPSDQKLD VH LQVHUH
SHUPLWHPDLRUIOH[LELOL]DomRQDVHVWUDWpJLDVHSODQRVSDUDPLWLJDURVULVFRVHHIHLWRVGDSDQGHPLDHP
VHXV QHJyFLRV H FRQVHTXHQWHPHQWH DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GD UHFXSHUDELOLGDGH HVSHUDGD GH
VHXV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV VHMDP LQYHVWLPHQWRV LPRELOL]DGR H FUpGLWRV ILVFDLV $ DGPLQLVWUDomR
UHDOL]RX WHVWHV HVWUHVVDQGR GLYHUVDV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QDV SURMHo}HV GRV QHJyFLRV
HVSHFLDOPHQWHSDUDHHQmRIRLLGHQWLILFDGDDQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDV
SRU impairment WHVWH GH UHFXSHUDELOLGDGH GH DWLYRV WDQJtYHLV H LQWDQJtYHLV  QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHPGHVHWHPEURGH
&RQIRUPHRULHQWDo}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 D&RPSDQKLDDYDOLRXHYHQWXDLV
HIHLWRV TXH WHQKDP UHODomR FRP D FRQWLQXLGDGH GRV QHJyFLRV H VXDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV $
&RPSDQKLD FRQVLGHUD QmR KDYHU ULVFRV GH FRQWLQXLGDGH QHP GH QHFHVVLGDGH GH DMXVWHV GH
HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV TXH SRVVDP SURGX]LU HIHLWRV VLJQLILFDWLYRV QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWHHPVXDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUD$WpRSUHVHQWHPRPHQWRD&RPSDQKLD
PDQWpPWRGDVDVVXDVSUHYLV}HVGHSURGXomRHYHQGDVGHPpGLRHORQJRSUD]RV
Liquidez
$ SDQGHPLD QmR LPSDFWRX QHJDWLYDPHQWH RV IOX[RV GH FDL[D $ VyOLGD HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD
&RPSDQKLDHRUHODFLRQDPHQWRFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQDVGLIHUHQWHVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD
SHUPLWLUDPj&RPSDQKLDPDQWHUIRUWHOLTXLGH]DRORQJRGDSDQGHPLD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDPDQWpPGLVFXVV}HVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHSRVVXLDH[SHFWDWLYD
GHREWHUQRYDVOLQKDVHRXOLPLWHVGHFUpGLWRQRVSUy[LPRVPHVHVSHUPLWLQGRXPDPDLRUWUDQTXLOLGDGH
QRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXVSURMHWRVIUHQWHDRDWXDOFHQiULRDLQGDTXHDVSHUVSHFWLYDVGHPDUJHQV
FRQVROLGDGDV WHQKDP PHOKRUDGR FRPR UHVXOWDGR GR DXPHQWR QR SUHoR GR PLQpULR GH IHUUR H
GHVYDORUL]DomRFDPELDOQR%UDVLO
Custos operacionais
2FXVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRVHPTXHVWmRFRQWpPRVYDORUHVDVVRFLDGRVGLUHWDPHQWHjSURGXomR
GRV PLQpULRV SURGX]LGRV SHOD &RPSDQKLD HP VXDV XQLGDGHV LQGXVWULDLV (VVHV FXVWRV HVWmR
DVVRFLDGRVDVDOiULRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRGDVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVGHH[SORUDomRH
EHQHILFLDPHQWRHQWUHRXWURV¬PHGLGDTXHDSURGXomRpPDLRURVFXVWRVYDULiYHLVGDRSHUDomR
GHYHPDXPHQWDUDFRPSDQKDQGRHVVHDXPHQWRGHSURGXomR2HIHLWRFRQWUiULRGHYHRFRUUHUFDVR
DSURGXomRGLPLQXD
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±3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV

$ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH DV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV QHVWH LWHP UHSUHVHQWDP PHUD HVWLPDWLYD
GDGRVKLSRWpWLFRVHGHIRUPDDOJXPDFRQVWLWXHPSURPHVVDGHGHVHPSHQKRSRUSDUWHGD&RPSDQKLD
HRX GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV $V SURMHo}HV DEDL[R DSUHVHQWDGDV HQYROYHP IDWRUHV GH PHUFDGR
DOKHLRVDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHGHVVDIRUPDSRGHPVRIUHUDOWHUDo}HV

D  2EMHWRGDSURMHomR

$&RPSDQKLDHVWLPDDVVHJXLQWHVYDULiYHLVDEDL[R

WƌŽũĞĕƁĞƐ
/d;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿͲDŝŶĞƌĂĕĆŽ
WyǆƉĂŶƐĆŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿͲDŝŶĞƌĂĕĆŽ
sŽůƵŵĞĚĞWƌŽĚƵĕĆŽнŽŵƉƌĂƐĚĞDŝŶĠƌŝŽĚĞ&ĞƌƌŽ;ŬƚŽŶͿ
ĂƐŚŽƐƚDŝŶĞƌĂĕĆŽ;h^ΨͬƚŽŶͿ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ZΨϳ͘ϲϱϬ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ZΨϭ͘ϬϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϮϬϮϭͲϮϬϮϱ
Ͳ
ZΨϭϰ͘ϬϬϬ

ϯϯ͘ϬϬϬ ϯϴ͘ϬϬϬͲϰϬ͘ϬϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ψϭϳ͕Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ψϭϲ͕Ϭ


E  3HUtRGRSURMHWDGRHRSUD]RGHYDOLGDGHGDSURMHomR

2VSHUtRGRVSURMHWDGRVHSUD]RVGHYDOLGDGHSRGHPVHUYLVXDOL]DGRVQDWDEHODDFLPDQRLWHP D 
VHQGRRVQ~PHURVVHPSUHDSUHVHQWDGRVQRIHFKDPHQWRGRH[HUFtFLRHGHYLGDPHQWHSXEOLFDGRVQDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV3DGURQL]DGDVGHFDGDH[HUFtFLR

F  3UHPLVVDV GD SURMHomR FRP D LQGLFDomR GH TXDLV SRGHP VHU LQIOXHQFLDGDV SHOD
DGPLQLVWUDomRGRHPLVVRUHTXDLVHVFDSDPDRVHXFRQWUROH

7RGDVDVSUHPLVVDVGDVSURMHo}HVPHQFLRQDGDVDFLPDWDLVFRPRYROXPHVHFXVWRVGHSURGXomR
YROXPHV GH FRPSUDV GH WHUFHLURV H LQYHVWLPHQWRV SDUD RV SURMHWRV GH H[SDQVmR GD &RPSDQKLD
HVWmR VXMHLWDV D IDWRUHV GH LQIOXrQFLD H[WHUQD TXH HVWmR IRUD GR FRQWUROH GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD 3RUWDQWR FDVR RFRUUD TXDOTXHU DOWHUDomR UHOHYDQWH QHVVDV SUHPLVVDV D &RPSDQKLD
SRGHUiUHYLVDUVXDVHVWLPDWLYDVDOWHUDQGRDVHPFRPSDUDomRjVRULJLQDOPHQWHDSUHVHQWDGDV

$SULQFLSDOSUHPLVVDTXHSRGHVHULQIOXHQFLDGDSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHULDVHXVYROXPHV
GHSURGXomRHYHQGDMXQWDPHQWHFRPRVFXVWRVDVVRFLDGRV

$SURMHomRGHYROXPHGHSURGXomRGHPLQpULRFRQVLGHUDRSODQRGD&RPSDQKLDGHODYUDGHH
 FRP LQFUHPHQWR GD SURGXomR GH pellet feed 7DO SODQR GH ODYUD SRGH VHU LQIOXHQFLDGR SHOD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 3RU RXWUR ODGR IDWRUHV FKDYHV FRPR SUHoRV GH YHQGD H inputs GH
PDWpULDSULPDHVWmRIRUDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDEHPFRPRDFRPSUDGHPLQpULRGHWHUFHLURV
TXHGHSHQGHGHXPDFRPELQDomRGHRIHUWDGHSURGXWRHSUHoRVGHDTXLVLomR

G  9DORUHVGRVLQGLFDGRUHVTXHVmRREMHWRGDSUHYLVmR

2VYDORUHVSRGHPVHUHQFRQWUDGRVDFLPDQRLWHP D 



765
PÁGINA: 241 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

±$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

D  LQIRUPDU TXDLV HVWmR VHQGR VXEVWLWXtGDV SRU QRYDV SURMHo}HV LQFOXtGDV H TXDLV GHODV
HVWmRVHQGRUHSHWLGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDLQFOXLXDVSURMHo}HVSHODSULPHLUDYH]QDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E  TXDQWRjVSURMHo}HVUHODWLYDVDSHUtRGRVMiWUDQVFRUULGRVFRPSDUDURVGDGRVSURMHWDGRV
FRPRHIHWLYRGHVHPSHQKRGRVLQGLFDGRUHVLQGLFDQGRFRPFODUH]DDVUD]}HVTXHOHYDUDP
DGHVYLRVQDVSURMHo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDLQFOXLXDVSURMHo}HVSHODSULPHLUDYH]QDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F  TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV DLQGD HP FXUVR LQIRUPDU VH DV SURMHo}HV
SHUPDQHFHPYiOLGDVQDGDWDGHHQWUHJDGRIRUPXOiULRHTXDQGRIRURFDVRH[SOLFDUSRU
TXHHODVIRUDPDEDQGRQDGDVRXVXEVWLWXtGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDLQFOXLXDVSURMHo}HVSHODSULPHLUDYH]QDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD

D
$WULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHVH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGDSRUXPFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHXPDGLUHWRULDQDIRUPDGDOHLH
FRQIRUPH SUHYLVWR QR VHX (VWDWXWR 6RFLDO $OpP GHVVHV yUJmRV R (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYrTXHRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSRGHUiFULDUFRPLWrVHVWUDWpJLFRVFRQVXOWLYRVRXH[HFXWLYRV
SHUPDQHQWHVRXQmRSDUDDQDOLVDUHRSLQDUVREUHTXHVW}HVFRQIRUPHVROLFLWDGRSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLDSHQDVR&RPLWrGH$XGLWRULDLQVWDODGRFRPRyUJmR
GHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável
pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2 FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR p yUJmR FROHJLDGR GH H[LVWrQFLD REULJDWyULD H IXQFLRQDPHQWR
SHUPDQHQWHFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR PHPEURVHQRPi[LPR VHWH PHPEURVHIHWLYRV
HXPQ~PHURGHVXSOHQWHVTXHQmRH[FHGHUiRQ~PHURGHPHPEURVHIHWLYRVUHVLGHQWHVRXQmRQR
%UDVLO H VHUmR HOHLWRV SHOD DVVHPEOHLDJHUDO SDUD XP PDQGDWR GH GRLV DQRVXQLILFDGR VXMHLWR jV
GLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD SDUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  &DGD PHPEUR GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRWHUiXPYRWRQDVUHXQL}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSRGHUiH[HUFHU
RFDUJRSRUXPQ~PHURLOLPLWDGRGHPDQGDWRVFRQVHFXWLYRV

'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR GRLV PHPEURVRXQRPtQLPRGRVPHPEURV
RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRV
DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD
*HUDO TXH RV HOHJHU VHQGR WDPEpP FRQVLGHUDGR V  FRPR LQGHSHQGHQWH V  R V  PHPEUR V  GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHLWR V PHGLDQWHDIDFXOGDGHSUHYLVWDQRDUWLJRHGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQDKLSyWHVHGHKDYHUDFLRQLVWDFRQWURODGRU

1DSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDDSyVDHOHLomRGHVHXVPHPEURVR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HOHJHUi SRU PDLRULD GH YRWRV HQWUH VHXV PHPEURV R 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR YRWDUi SRU ~OWLPR QDV
UHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHWHUiDOpPGRSUySULRYRWRRYRWRGHGHVHPSDWH

$WXDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRPDVDGHVSHLWRGLVVRWRGDV
DV UHVSRQVDELOLGDGHV DWULEXLo}HV H UHJUDV SDUD R IXQFLRQDPHQWR GR UHIHULGR yUJmR VH HQFRQWUDP
HVWDEHOHFLGDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDPDLVHVSHFLILFDPHQWHGRDUWLJRDRFRQIRUPH
DSUHVHQWDGDVDEDL[R

L
IL[DU D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VXDV VXEVLGLiULDV LQWHJUDLV H
VRFLHGDGHVFRQWURODGDV

LL 
DSURYDURSODQRGHQHJyFLRVHRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLDVXDVVXEVLGLiULDVLQWHJUDLV
HVRFLHGDGHVFRQWURODGDVEHPFRPRTXDLVTXHUSODQRVGHHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRDQXDLV
HRXSOXULDQXDLVSURMHWRVGHH[SDQVmRHSURJUDPDVGHLQYHVWLPHQWRHDFRPSDQKDUDVXD
H[HFXomRHGHVHPSHQKR

LLL 
GHOLEHUDUVREUHDXPHQWRVGHFDSLWDOGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRPHGLDQWHHPLVVmR
GHDo}HVRUGLQiULDVRXSUHIHUHQFLDLV LQFOXVLYHVREDIRUPDGHUnits 

LY 
DXWRUL]DUDQHJRFLDomRSHOD&RPSDQKLDFRPDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmR LQFOXVLYHVRE
DIRUPDGHUnits SDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHRXSRVWHULRUFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomR
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Y

IL[DU RV WHUPRV H GHPDLV FRQGLo}HV GH FRORFDomR GH E{QXV GH VXEVFULomR GHErQWXUHV
LQFOXVLYHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVSHFLILFDQGRROLPLWHGRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHQWHGD
FRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVEHPFRPRH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXUHGX]LURSUD]RSDUD
RVHXH[HUFtFLRQRVFDVRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

YL 

GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR SHOD &RPSDQKLD GH commercial papers bonds notes H
GHPDLV WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV GHVWLQDGRV j FDSWDomR GH UHFXUVRV PHGLDQWH D
GLVWULEXLomRSULPiULDRXVHFXQGiULDHPPHUFDGRGHFDSLWDLVGRPpVWLFRRXLQWHUQDFLRQDO

YLL 

IL[DU DOoDGDV GD 'LUHWRULD SDUD D SUiWLFD GRV VHJXLQWHV DWRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH
DXWRUL]DomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR





D

DTXLVLomRDOLHQDomRHRQHUDomRGHTXDOTXHUEHPGRDWLYRSHUPDQHQWH

E

FHOHEUDomRGHTXDLVTXHUQHJyFLRVMXUtGLFRVSHOD&RPSDQKLDLQFOXLQGRHPSUpVWLPRV
H ILQDQFLDPHQWRV LQFOXVLYH FRP VRFLHGDGHV SRU HOD FRQWURODGDV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH

F

FRQVWLWXLomRGHTXDOTXHUHVSpFLHGHJDUDQWLDRXDRQHUDomRGHTXDOTXHUEHPTXH
QmRLQWHJUHRDWLYRSHUPDQHQWHGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHHPEHQHItFLRRXHPIDYRU
GH WHUFHLURV GHVGH TXH WDLV WHUFHLURV VHMDP SHVVRDV MXUtGLFDV VXEVLGLiULDV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLD

G

FHOHEUDomRGHFRQWUDWRVHDVVXQomRGHREULJDo}HVSHOD&RPSDQKLD

H

UHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVHRXGHVLQYHVWLPHQWRV








YLLL 

GHOLEHUDU D UHVSHLWR GH RSHUDomR RX DWR TXH LPSOLTXH WUDQVIHUrQFLD GH UHFXUVRV GD
&RPSDQKLD SDUD WHUFHLURV LQFOXVLYH DVVRFLDo}HV GH HPSUHJDGRV HQWLGDGHV DVVLVWHQFLDLV
UHFUHDWLYDVIXQGRVGHSUHYLGrQFLDSULYDGDIXQGDo}HVHSHVVRDVMXUtGLFDVGHGLUHLWRS~EOLFR

L[ 

GHOLEHUDU D UHVSHLWR GH DWRV TXH HQYROYDP WUDQVIRUPDomR IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR RX
H[WLQomRGHVRFLHGDGHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDSRVVXDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

[

GHFLGLU D UHVSHLWR GD FRQVWLWXLomR GH HPSUHVDV FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR
VREUHDDSURYDomRGDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDV

[L 

HVWDEHOHFHUSROtWLFDVSDUDXWLOL]DomRGHLQFHQWLYRVILVFDLV

[LL 

WRPDU TXDOTXHU GHFLVmR UHOHYDQWH HQYROYHQGR D  RV GLUHLWRV PLQHUiULRV H[LVWHQWHV RX
IXWXURVGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLD LQFOXLQGRDFHVVmRGHWDLVGLUHLWRV  E DVSODQWDVGH
SHOHWL]DomRH F TXDLVTXHULPyYHLVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLD

[LLL 

DXWRUL]DUDFHOHEUDomRGHTXDLVTXHUDGLWDPHQWRVUHOHYDQWHVDRVFRQWUDWRVUHOHYDQWHVTXH
HQYROYDPD056/RJtVWLFD6$RXR7(&$5

[LY 

DSURYDUDFRUGRVYLVDQGRHQFHUUDUTXDOTXHUFRQWURYpUVLDRXDomRMXGLFLDOUHOHYDQWHGDTXDOD
&RPSDQKLDHRXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDVHMDPSDUWHHTXHHQYROYDP
YDORUHVVXSHULRUHVD86' FLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVQRUWHDPHULFDQRV 

[Y 

PDQLIHVWDUVHIDYRUiYHORXFRQWUDULDPHQWHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GHDo}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD 23$ SRUPHLRGH
SDUHFHUSUpYLRIXQGDPHQWDGRGLYXOJDGRHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD
UHVSHFWLYD23$TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR D DFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD23$
TXDQWRDRLQWHUHVVHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDOLTXLGH]GDVDo}HVGH
VXD WLWXODULGDGH E  DV UHSHUFXVV}HV GD 23$ VREUH RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD F RV
SODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH G RXWURVSRQWRV
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TXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDUSHUWLQHQWHVEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVH[LJLGDV
SHODVUHJUDVDSOLFiYHLVHVWDEHOHFLGDVSHOD&90

[YL 

HOHLomRHGHVWLWXLomRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHIL[DomRGHVXDVDWULEXLo}HVREVHUYDGR
RGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

[YLL 

DYDOLDUHGHOLEHUDUSUHYLDPHQWHDFHUFDGDFULDomRHDOWHUDomRGDVFRPSHWrQFLDVUHJUDVGH
IXQFLRQDPHQWRFRQYRFDomRHFRPSRVLomRGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD



[YLLL  FULDomRGHWHUPLQDomRGHRUoDPHQWRIL[DomRGHUHPXQHUDomRGHWHUPLQDomRGDVDWULEXLo}HV
HDSURYDomRGDVUHJUDVRSHUDFLRQDLVSDUDRIXQFLRQDPHQWRGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR
VHHTXDQGRLQVWDXUDGRV

[L[ 

GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR H GH DFRUGR FRP SODQR SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO RXWRUJDU H HVWDEHOHFHU DV UHJUDV H FRQGLo}HV GH RSomR GH FRPSUD RX
VXEVFULomR GH Do}HV DRV DGPLQLVWUDGRUHV RX HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD RX D SHVVRDV
QDWXUDLVTXHSUHVWHPVHUYLoRVj&RPSDQKLDRXjVVRFLHGDGHVVREVHXFRQWUROHVHPGLUHLWR
GHSUHIHUrQFLDSDUDRVDFLRQLVWDV

[[ 

GHILQLUOLVWDWUtSOLFHGHLQVWLWXLo}HVRXHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVHPDYDOLDomRHFRQ{PLFDGH
HPSUHVDVTXHGHYHUmRSRVVXLUH[SHULrQFLDFRPSURYDGDHLQGHSHQGrQFLDTXDQWRDRSRGHU
GHGHFLVmRGD&RPSDQKLDGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHRXGR V DFLRQLVWD V FRQWURODGRU HV 
DOpP GH VDWLVID]HU RV UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV QRV WHUPRV GR DUWLJR    GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVHUHVSRQGHUSHORVGDQRVTXHFDXVHPSRUFXOSDRXGRORQDDYDOLDomR
GD &RPSDQKLD FRQIRUPH SUHYLVWR QR  GHVVH PHVPR DUWLJR $YDOLDGRU  SDUD D
HODERUDomRGHODXGRGHDYDOLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHDSXUDUiR9DORU(FRQ{PLFR
GD&RPSDQKLDQRVFDVRVGH23$SDUDFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDHPLVVRUDGH
YDORUHVPRELOLiULRVQD&90RXSDUDVDtGDGR1tYHOQRVWHUPRVGR&DStWXOR,;GR(VWDWXWR
6RFLDO

[[L 

IL[DU DV UHJUDV H SURFHGLPHQWRV SDUD L FRQYHUVmR GH Do}HV QRV WHUPRV GR $UWLJR  GR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDH LL FULDomRHPLVVmRHFDQFHODPHQWRGHUnitsQRVWHUPRV
GR$UWLJRHVHJXLQWHVGR(VWDWXWR6RFLDOHDSURYDUDFRQWUDWDomRGHLQVWLWXLomRSUHVWDGRUD
GRVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGHDo}HV LQFOXVLYHVREDIRUPDGHUnits 

[[LL 

UHVROYHUVREUHDDEHUWXUDPDQXWHQomRHQFHUUDPHQWRHWUDQVIHUrQFLDGHILOLDLVVXFXUVDLV
DJrQFLDV HVFULWyULRV GHSyVLWRV GHSHQGrQFLDV UHSUHVHQWDo}HV HRX RXWURV
HVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPTXDOTXHUSDUWHGRWHUULWyULRQDFLRQDORXQRH[WHULRU








[[LLL  GHOLEHUDU SUHYLDPHQWH VREUH D DSUHVHQWDomR SHOD &RPSDQKLD GH SHGLGR GH IDOrQFLD RX
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO

[[LY  DGLFLRQDOPHQWH jV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QR  GR $UWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO DXWRUL]DU
TXDQGR FRQVLGHUDU QHFHVViULD D UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD SRU XP ~QLFR PHPEUR GD
'LUHWRULDRXSRUXPSURFXUDGRU

[[Y 

GHOLEHUDUVREUHDVXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV


[[YL  DSURYDU R LQJUHVVR GD &RPSDQKLD HP QRYDV OLQKDV GH QHJyFLR TXH QmR VHMDP DTXHOHV
QHJyFLRVDWXDOPHQWHFRQGX]LGRVSHOD&RPSDQKLDHSRUTXDLVTXHUGHVXDVVXEVLGLiULDV

[[YLL  GHOLEHUDU VREUH D LQGLFDomR GDV SHVVRDV TXH GHYDP LQWHJUDU yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR H
FRQVHOKRV FRQVXOWLYRV H ILVFDLV GDV VRFLHGDGHV H HQWLGDGHV HP TXH D &RPSDQKLD WHQKD
SDUWLFLSDomRLQFOXVLYHLQGLUHWD

[[YLLL  GHOLEHUDUDFHUFDGDDYDOLDomRGHEHQVGHVWLQDGRVjLQWHJUDOL]DomRGRFDSLWDOVRFLDOGDVVXDV
VXEVLGLiULDVHFRQWURODGDVH[FHWRVHGHRXWUDIRUPDSUHYLVWRHPOHL
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[[L[  GHFLGLURWHRUGRYRWRDVHUSURIHULGRSHOD&RPSDQKLDHPDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVHRX
H[WUDRUGLQiULDV UHXQL}HV SUpYLDV GH DFLRQLVWDV RX TXRWLVWDV UHXQL}HV GH VyFLRV HRX HP
TXDOTXHU RXWUD UHXQLmR GH VRFLHGDGHV GDV TXDLV D &RPSDQKLD YHQKD D VHU WLWXODU GH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

[[[ 

GHOLEHUDUVREUHTXDLVTXHUIRUPDVGHDVVRFLDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDIRUPDomRHRX
DOWHUDomRGHFRQVyUFLRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVHjoint-ventures

[[[L  HVFROKHUHGHVWLWXLUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV


[[[LL  IL[DUDSROtWLFDGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD

[[[LLL  DSURYDUROLFHQFLDPHQWRGHPDUFDVGHSURSULHGDGHGD&RPSDQKLD

[[[LY  DSURYDU RSHUDo}HV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FRP TXDOTXHU GRV
DFLRQLVWDVFRQVHOKHLURVGLUHWRUHVHRXH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV
VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV RX SDUHQWHV DWp R VHJXQGR JUDX RX DILOLDGDV
REVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJRLQFLVR LL GR(VWDWXWR6RFLDO

[[[Y  QRPHDUHGHVWLWXLURUHVSRQViYHOSHODDXGLWRULDLQWHUQDOHJDOPHQWHKDELOLWDGRHTXHILFDUi
YLQFXODGRjSUHVLGrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HV
SDUDHODERUDomRGRSODQRGHDXGLWRULDLQWHUQDHKRPRORJiOR

[[[YL  UHVROYHURVFDVRVRPLVVRVHH[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVOHJDLVTXHQmRFRQIOLWHPFRPDTXHODV
GHILQLGDVSHOR(VWDWXWR6RFLDORXSHODOHLRXSRU$FRUGRGH$FLRQLVWDVH

[[[YLL  GHOLEHUDUVREUHTXDLVTXHUPDWpULDVFXMRVOLPLWHVXOWUDSDVVHPDDOoDGDHVWDEHOHFLGDSDUDD
'LUHWRULDQRVWHUPRVGRLQFLVR YLL DFLPD

&RPSHWHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L
HVFROKHURVHFUHWiULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL 
FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV GHPDLV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DWULEXLQGR
UHVSRQVDELOLGDGHVHSUD]RVH

LLL 
SDUWLFLSDUGDVUHXQL}HVGHTXDOTXHUFRPLWr

&RPLWrGH$XGLWRULD

$FULDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGH
MDQHLURGH2&RPLWrGH$XGLWRULDVHUHSRUWDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVVXLUHJLPHQWR
LQWHUQRSUySULRDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHMDQHLURGH3DUDPDLRUHV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHPLLDEDL[R

LL VH R HPLVVRU SRVVXL FRPLWr GH DXGLWRULD HVWDWXWiULR LQIRUPDQGR FDVR SRVLWLYR VXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR

2 &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD p yUJmR QmR HVWDWXWiULR H FRPSRVWR SRU QR PtQLPR WUrV
PHPEURV WRGRV HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP SUD]R GH JHVWmR GH GRLV DQRV
SHUPLWLGDDUHHOHLomRVHQGRTXH L DRPHQRV XP GHYHVHUPHPEURLQGHSHQGHQWHGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR H LL DR PHQRV  XP  GHYH WHU UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH
FRQWDELOLGDGHVRFLHWiULD VHQGRFHUWRTXHRPHVPRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHUiFXPXODU
DVFDUDFWHUtVWLFDVGHVWHVLWHQV L H LL 

2FRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHGR&RPLWrGH$XGLWRULDQmRSRGH L VHUDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLUHWRRX
LQGLUHWR GD &RPSDQKLD LL WHU VHX H[HUFtFLR GH YRWR QDV UHXQL}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
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YLQFXODGRSRUDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHWHQKDSRUREMHWRPDWpULDVUHODFLRQDVj&RPSDQKLD LLL VHU
F{QMXJH FRPSDQKHLUR RX SDUHQWH HP OLQKD UHWD RX FRODWHUDO DWp VHJXQGR JUDX GR DFLRQLVWD
FRQWURODGRU GH DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD RX GH DGPLQLVWUDGRU GR DFLRQLVWD FRQWURODGRU HRX
LY WHUVLGRQRV~OWLPRVDQRVHPSUHJDGRRXGLUHWRUGD&RPSDQKLDRXGHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRU
e YHGDGD D SDUWLFLSDomR QR &RPLWr GH $XGLWRULD GH GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD VXDV FRQWURODGDV
FRQWURODGRUDFROLJDGDVRXVRFLHGDGHVHPFRQWUROHFRPXP

2&RPLWrGH$XGLWRULDWHUiXP&RRUGHQDGRURTXDOVHUiHVFROKLGRGHQWUHVHXVPHPEURVQDPHVPD
UHXQLmRHPTXHIRUHP UH HOHLWRVRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHVHUiUHVSRQViYHOSRUGHQWUH
RXWURV WHPDV GHILQLU FDOHQGiULR DQXDO GH UHXQL}HV SDUD JDUDQWLU TXH R FRPLWr FXPSUD DV VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHVGHILQLGDVQD/HLHFRQYRFDUUHXQL}HVRUGLQiULDVDRPHQRVELPHVWUDOPHQWH

2 &RPLWr GH $XGLWRULD WHUi DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO H RUoDPHQWR DQXDO SUySULR DSURYDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVXILFLHQWHSDUDTXHSRVVDFREULUGHVSHVDVFRPVHX
IXQFLRQDPHQWR H FXPSULU FRP DV VXDV IXQo}HV SRGHQGR SDUD WDQWR FRQWUDWDU FRQVXOWRUHV
DGYRJDGRVSHULWRVHRXWURVSURILVVLRQDLVH[WHUQRVFRQIRUPHHQWHQGDVHUDSURSULDGRSDUDDVVLVWLOR
QRFXPSULPHQWRGHVXDVIXQo}HV

5HIHULGRFRPLWrpXPyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDTXHPUHSRUWD
DVGLVFXVV}HVUHDOL]DGDVQRkPELWRGR&RPLWr2VUHSRUWHVGR&RPLWrGH$XGLWRULDDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRVmRUHDOL]DGRVQRPtQLPRWULPHVWUDOPHQWHHHVWHVGHYHPVHULQGLFDGRVQDVDWDVGH
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$OpP GDV DWULEXLo}HV OHJDLV FRPR R PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GH TXDOLGDGH GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H compliance H DFRPSDQKDPHQWR GH
GHQ~QFLDV UHDOL]DGDV SRU PHLR GH VHXV FDQDLV GH GHQ~QFLD R &RPLWr GH $XGLWRULD SRVVXL DV
VHJXLQWHVDWULEXLo}HV

L
5HYHU H DYDOLDU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GHPDLV LQIRUPDo}HV S~EOLFDV VREUH R
GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

LL  5HYHU H DYDOLDU DV GHFODUDo}HV GD DGPLQLVWUDomR FRQVWDQWHV GDV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV H
DQXDLV

LLL  $QWHV GD GDWD GH HQWUHJD GR UHODWyULR VREUH FRQWUROHV LQWHUQRV VROLFLWDU LQIRUPDo}HV j
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDj'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGD&61HDRV
DXGLWRUHVH[WHUQRVVREUHDVLWXDomRGD&RPSDQKLDHPUHODomRjDGHTXDomRHHILFiFLDGHVHXV
FRQWUROHVLQWHUQRV

LY  'LVFXWLUFRPDDGPLQLVWUDomRHFRPRVDXGLWRUHVH[WHUQRVVREUH

D  $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV H WULPHVWUDLV DOpP GH TXHVW}HV
VLJQLILFDWLYDV TXH SRVVDP DIHWDU D FRQILDELOLGDGH GHVVDV GHPRQVWUDo}HV
DQWHVGDGLYXOJDomRIRUPDOGRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVH

E  2HVFRSRGDDXGLWRULDDDYDOLDomRGRDXGLWRUFRPUHODomRjTXDOLGDGHGRV
SULQFtSLRV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR TXHVW}HV ILQDQFHLUDV
UHOHYDQWHVUHSRUWDGDVHDYDOLDo}HVVREUHDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV HWRGRVHTXDLVTXHUSUREOHPDVRXGLILFXOGDGHVHQFRQWUDGDVQR
FXUVRGRWUDEDOKRGHDXGLWRULDHDUHVSRVWDGDDGPLQLVWUDomR

Y  $YDOLDUDUHDOL]DomRHDTXDOLGDGHGDVDXGLWRULDVHUHYLV}HVILQDQFHLUDVHFRQWiEHLVUHDOL]DGDV
SHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVHLQWHUQRV

YL  0RQLWRUDU R FXPSULPHQWR GDV OHLV UHJXODPHQWRV H VLVWHPDV GH FRQIRUPLGDGH compliance 
SHODRUJDQL]DomR
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YLL  $FRPSDQKDUDVIXQo}HVHSUiWLFDVILQDQFHLUDVHGHFRQWURODGRULDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRR
DFRPSDQKDPHQWR GDV REULJDo}HV GRV DGPLQLVWUDGRUHV FRP UHODomR j PDQXWHQomR GH
FRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRV

YLLL  'LVFXWLUFRPDDGPLQLVWUDomRHFRPRVDXGLWRUHVH[WHUQRVVREUH

F  $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV H WULPHVWUDLV DOpP GH TXHVW}HV
VLJQLILFDWLYDV TXH SRVVDP DIHWDU D FRQILDELOLGDGH GHVVDV GHPRQVWUDo}HV
DQWHVGDGLYXOJDomRIRUPDOGRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVH

G  2HVFRSRGDDXGLWRULDDDYDOLDomRGRDXGLWRUFRPUHODomRjTXDOLGDGHGRV
SULQFtSLRV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR TXHVW}HV ILQDQFHLUDV
UHOHYDQWHVUHSRUWDGDVHDYDOLDo}HVVREUHDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV HWRGRVHTXDLVTXHUSUREOHPDVRXGLILFXOGDGHVHQFRQWUDGDVQR
FXUVRGRWUDEDOKRGHDXGLWRULDHDUHVSRVWDGDDGPLQLVWUDomR

L[ 

$YDOLDUDUHDOL]DomRHDTXDOLGDGHGDVDXGLWRULDVHUHYLV}HVILQDQFHLUDVHFRQWiEHLVUHDOL]DGDV
SHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVHLQWHUQRV

[

0RQLWRUDU R FXPSULPHQWR GDV OHLV UHJXODPHQWRV H VLVWHPDV GH FRQIRUPLGDGH compliance 
SHODRUJDQL]DomR

[L 

$FRPSDQKDUDVIXQo}HVHSUiWLFDVILQDQFHLUDVHGHFRQWURODGRULDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRR
DFRPSDQKDPHQWR GDV REULJDo}HV GRV DGPLQLVWUDGRUHV FRP UHODomR j PDQXWHQomR GH
FRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRV





[LL  5HYHUDIRUPDFRPTXHR'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWHH'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV DYDOLDP D DGHTXDomR H HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H DYDOLDU VH D
DGPLQLVWUDomRLQFHQWLYDHPDQWpPXPDPELHQWHTXHSHUPLWDDHODERUDomRHGLYXOJDomRGH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHTXDOLGDGH

[LLL  %XVFDU LQIRUPDo}HV VREUH R FXPSULPHQWR GR &yGLJR GH &RQGXWD H DFRPSDQKDU R
FXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVEHPFRPRPRQLWRUDUDVSHFWRVGHpWLFD
HFRQGXWDLQFOXLQGRDHIHWLYLGDGHGR&yGLJRGH&RQGXWDGR&DQDOGH'HQ~QFLDVHDHYHQWXDO
H[LVWrQFLDGHIUDXGH

[LY  2EWHU LQIRUPDo}HV GD DGPLQLVWUDomR VREUH UHODWyULRV UHFHELGRV GH yUJmRV UHJXODGRUHV H
DXWRULGDGHVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVHDUHVSRVWDGDGDDHVVHVUHODWyULRV

[Y  'LVFXWLURULHQWDo}HVHSROtWLFDVTXHGLVFLSOLQHPRSURFHVVRSHORTXDOD&RPSDQKLDJHUHQFLD
VXDH[SRVLomRDULVFRVEHPFRPRPRQLWRUDURVUHVXOWDGRVGHVVHJHUHQFLDPHQWR

[YL  $FRPSDQKDURVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDFRQGXomRGDVLQYHVWLJDo}HV
UHIHUHQWHVDTXHVW}HVFRQWiEHLVGHDXGLWRULDHILQDQFHLUDVLQFOXLQGRSURFHGLPHQWRVSDUDD
FRQILGHQFLDOLGDGHHVLJLORQDVVXEPLVV}HVGDVSUHRFXSDo}HVH[WHUQDGDV

[YLL  4XHVWLRQDUDDGPLQLVWUDomRHRVDXGLWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVVREUHRFRQKHFLPHQWRRXQmR
GD RFRUUrQFLD GH IUDXGHV SDJDPHQWRV VXVSHLWRV RX LOHJDLV RX GHVFXPSULPHQWR GH OHLV H
UHJXODPHQWRV

[YLLL  'LVFXWLUFRPD'LUHWRULDGH$XGLWRULD5LVFRVHComplianceGD&61HFRPRVDXGLWRUHVLQWHUQRV
H H[WHUQRV TXDLVTXHU UHFRPHQGDo}HV SDUD PHOKRULD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV ILQDQFHLURV H
FRQWiEHLV

[L[  $YDOLDU R SURFHVVR GH URWDomR GH HPSUHVDV GH DXGLWRULD H[WHUQD SDUD UHYHU H JDUDQWLU D
FRQWLQXLGDGHGRVVHUYLoRV

[[  $YDOLDUQRPtQLPRDQXDOPHQWHDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRUH[WHUQR
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[[L  &RQGX]LUDXWRDYDOLDomRGRGHVHPSHQKRGR&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDLGHQWLILFDURSRUWXQLGDGHV
GHDSULPRUDPHQWR

[[LL  3UHSDUDUFRPRDVVHVVRUDPHQWRGD6HFUHWDULDGR&RPLWrGH$XGLWRULDDVDWDVGHWRGDVDV
UHXQL}HVHGLVWULEXLUDVUHVSHFWLYDVPLQXWDVDWRGRVRVPHPEURVSDUDFRPHQWiULRVDQWHVGH
VHUHPHPLWLGDVHPIRUPDILQDO

[[LLL  0RQLWRUDUHDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR D TXDOLGDGH GRV WUDEDOKRV SUHVWDGRV H UHVXOWDGRV DSUHVHQWDGRV
HVWUXWXUDH[LVWHQWHHSODQRGHWUDEDOKR

[[LY  5HYLVDUFRQVLGHUDUHUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDLQGLFDomRUHPXQHUDomR
FRQWUDWDomR H GHVWLWXLomR GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SDUD D UHDOL]DomR GD DXGLWRULD GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDYDOLDomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVQmRSRGHQGRVHUFRQWUDWRFRPR
DXGLWRUH[WHUQRTXHPWHQKDSUHVWDGRVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQWHUQDSDUDDFRPSDQKLDKiPHQRV
GHWUrVDQRV

[[Y  0RQLWRUDUDHIHWLYLGDGHGRWUDEDOKRGRVDXGLWRUHVH[WHUQRVDVVLPFRPRVXDLQGHSHQGrQFLD
DOpPGHDYDOLDUHGLVFXWLUVHXSODQRDQXDOGHWUDEDOKR

[[YL  $SURYDU SUHYLDPHQWH D FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV H[WUDDXGLWRULD D VHUHP SUHVWDGRV SHORV
DXGLWRUHVH[WHUQRVDVVHJXUDQGRTXHQmRFRPSURPHWDPDLQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVEHP
FRPR DVVHJXUDU TXH RV SURFHGLPHQWRV SDUD D DSURYDomR SUpYLD GH WDLV VHUYLoRV VHMDP
VHJXLGRV

[[YLL $YDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

[[YLLL $YDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV

[[L[  SUHSDUDUDQXDOPHQWHUHODWyULRUHVXPLGRGR&RPLWrGH$XGLWRULDFRQWHPSODQGRDVUHXQL}HV
UHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRVHGHVWDFDQGRDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVSHOR
&RPLWr GH $XGLWRULD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD R TXDO GHYHUi VHU
GLYXOJDGRDQXDOPHQWHSHOD&RPSDQKLD

[[[  ,QIRUPDUVXDVDWLYLGDGHVWULPHVWUDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHDDWDGH
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUGLYXOJDGDLQGLFDQGRPHQFLRQDGRUHSRUWH

2UHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGHRTXDOHQFRQWUDVHGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQR
HQGHUHoR
HOHWU{QLFR
GD
UHGH
PXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV
GD
&RPSDQKLD
KWWSULFVQPLQHUDFDRFRPEU 

2V PHPEURV LQGHSHQGHQWHV GR &RPLWr GH $XGLWRULD UHVSHLWDUmR RV UHTXLVLWRV GH LQGHSHQGrQFLD
LPSRVWRVSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

3RUILPR&RPLWrGH$XGLWRULDREVHUYDWRGDVDVGLVSRVLo}HVGR 5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
SRVVXLQGRLQFOXVLYHFDQDOGHGHQ~QFLDVDSWRDRUHFHELPHQWRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFD
GR GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H QRUPDWLYRV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD DOpP GH
UHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomR
GR SUHVWDGRU H GD FRQILGHQFLDOLGDGH GD LQIRUPDomR DV TXDLV VHUmR GHYLGDPHQWH DSXUDGDV SHOD
'LUHWRULD GH $XGLWRULD 5LVFRV H Compliance GD &61 H UHSRUWDGDV DR &RPLWr GH $XGLWRULD 3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVFDQDLVGHGHQ~QFLDDWXDOPHQWHGLVSRQtYHLVYLGHR,WHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LLLGHTXHIRUPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWD
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GDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUD
DXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH 1mR REVWDQWH p UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HVFROKHU H GHVWLWXLU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV REVHUYDQGRVH QHVVD HVFROKD R
GLVSRVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO$RFRQWUDWDURXWURVVHUYLoRVTXHQmRGHDXGLWRULDH[WHUQDGH
VHXV DXGLWRUHV D &RPSDQKLD DGRWD SUiWLFDV GH PRGR D SUHVHUYDU D LQGHSHQGrQFLD GR DXGLWRU
VHJXLQGRRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV D RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDUVHXSUySULRWUDEDOKR E RDXGLWRU
QmRGHYHH[HUFHUIXQo}HVJHUHQFLDLVQD&RPSDQKLDH F RDXGLWRUQmRGHYHSURPRYHURVLQWHUHVVHV
GD&RPSDQKLD

$SDUWLUGHMDQHLURGHRVWUDEDOKRVGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHSDVVDUmRDVHUHPDFRPSDQKDGRV
SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD R TXDO GHYHUi DQDOLVDU VXD DEUDQJrQFLD H GDWDV GH GLYXOJDomR GRV
SDUHFHUHVEHPFRPRVXDLQGHSHQGrQFLDDOpPGHDYDOLDUHGLVFXWLURSODQRDQXDOGHWUDEDOKRGRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV 2 &RPLWr GH $XGLWRULD VHUi FRPSRVWR SRU DR PHQRV XP PHPEUR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H R &RPLWr GH $XGLWRULD UHSRUWD DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DR PHQRV WULPHVWUDOPHQWH DV GLVFXVV}HV KDYLGDV QR kPELWR GR
&RPLWrGH$XGLWRULD

$GHPDLVR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiRSLQDUHUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHD
FRQWUDWDomRRXVXEVWLWXLomRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHEHPFRPRDFRPSDQKDUDDWXDomRGDDXGLWRULD
H[WHUQD

E
HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLVLQGLFDQGR
VH D GLUHWRULD SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR H LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmRV
UHVSRQViYHLV SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ 'LUHWRULD p FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  GRLV  GLUHWRUHV H QR Pi[LPR  FLQFR  GLUHWRUHV
UHVLGHQWHV QR %UDVLO HOHJtYHLV DR FDUJR GH DFRUGR FRP D OHL DSOLFiYHO H FRP FRQKHFLPHQWR
HVSHFtILFRHPVXDiUHDVHQGRXP'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWHXP'LUHWRU)LQDQFHLURHXP'LUHWRUGH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VHQGR SHUPLWLGD D FXPXODomR GH FDUJRV H RV GHPDLV FRP D
GHVLJQDomRDHOHVFRQIHULGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRFDGDXPFRPDiUHDGHDWXDomR
GHWHUPLQDGDSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR2SUD]RGRPDQGDWRGRVPHPEURVGDGLUHWRULDpGH
 GRLV DQRVSHUPLWLGDDVXDUHHOHLomRSDUDXPQ~PHURLOLPLWDGRGHPDQGDWRVHVHHVWHQGHUiDWp
DLQYHVWLGXUDGRVUHVSHFWLYRVVXFHVVRUHV

2EVHUYDGDVDVGLUHWUL]HVHGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
FRQIRUPHDSOLFiYHORV'LUHWRUHVVmRUHVSRQViYHLVSRUFRQGX]LUDVDWLYLGDGHVGHDGPLQLVWUDomRH
RSHUDomRGRVQHJyFLRVVRFLDLVHGHYHUmRH[HUFHURVSRGHUHVFRQIHULGRVDHOHVSHODDVVHPEOHLD
JHUDOSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOR(VWDWXWR6RFLDOSDUDGHVHPSHQKDURVDWRVH[LJLGRV
SDUDDUHJXODURSHUDomRGD&RPSDQKLD

+iDLQGDDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVSDUDFDGD'LUHWRUGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWDVDEDL[R

'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH

&RPSHWHDR'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH

L  SUHVLGLUDVUHXQL}HVGDGLUHWRULD

LL  H[HUFHU D GLUHomR H[HFXWLYD GD &RPSDQKLD FXPSULQGROKH SDUD WDQWR FRRUGHQDU H
VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GRV GHPDLV GLUHWRUHV GLOLJHQFLDQGR SDUD TXH VHMDP
ILHOPHQWH REVHUYDGDV DV GHOLEHUDo}HV H DV GLUHWUL]HV IL[DGDV SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHSHODDVVHPEOHLDJHUDO

LLL  RUJDQL]DU FRRUGHQDU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV TXH OKH HVWLYHUHP
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GLUHWDPHQWHVXERUGLQDGDV

LY  DWULEXLU D TXDOTXHU GRV GLUHWRUHV DWLYLGDGHV H WDUHIDV HVSHFLDLV LQGHSHQGHQWHPHQWH
GDTXHODV TXH OKH FRXEHUHP RUGLQDULDPHQWH DG UHIHUHQGXP GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRH

Y  PDQWHURFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDGRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

'LUHWRU)LQDQFHLUR

&RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLUR

L  SODQHMDUFRRUGHQDURUJDQL]DUVXSHUYLVLRQDUHGLULJLUDVDWLYLGDGHVUHODWLYDVjVRSHUDo}HV
GHQDWXUH]DILQDQFHLUDFRQWiELOILVFDOHWULEXWiULDGD&RPSDQKLD

LL  JHULUDVILQDQoDVGD&RPSDQKLD

LLL  HODERUDU H UHYLVDU LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRUHODWyULRDQXDOGDDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLD

LY  SURSRUDVPHWDVSDUDRGHVHPSHQKRHRVUHVXOWDGRVGDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD
RRUoDPHQWRGD&RPSDQKLDHDFRPSDQKDUVHXVUHVXOWDGRVH

Y  FRRUGHQDUDDYDOLDomRHLPSOHPHQWDomRGHRSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHRSHUDo}HV
LQFOXLQGRILQDQFLDPHQWRVVHPSUHQRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD

'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHPDLVGLUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD

&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDOpPGDVDWULEXLo}HVOHJDLVLPSRVWDVDRFDUJR
H DRV GHPDLV 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR HVSHFLILFDV DV DWULEXLo}HV TXH IRUHP HVWDEHOHFLGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L
UHSUHVHQWDULVRODGDPHQWHD&RPSDQKLDSHUDQWHD&90RXWUDVHQWLGDGHVGHFRQWUROHH
RXWUDVLQVWLWXLo}HVQmRILQDQFHLUDVGRVPHUFDGRVILQDQFHLURHGHFDSLWDLV

LL 
SUHVWDU LQIRUPDo}HV DR S~EOLFR LQYHVWLGRU j &90 jV EROVDV GH YDORUHV HP TXH D
&RPSDQKLD WHQKD VHXV YDORUHV PRELOLiULRV DGPLWLGRV j QHJRFLDomR H GHPDLV yUJmRV
UHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRQIRUPHOHJLVODomR
DSOLFiYHOQR%UDVLOHRXQRH[WHULRU

LLL 
WRPDUSURYLGrQFLDVSDUDPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD
&90H

LY 
UHSRUWDU DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH TXDOTXHU VLWXDomR UHODWLYD jV TXHVW}HV UHIHUHQWHV D
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD

4XDOTXHUDWRRXQHJyFLRMXUtGLFRTXHLPSOLTXHUHVSRQVDELOLGDGH RXREULJDomRGD&RPSDQKLDSHUDQWH
WHUFHLURVRXDH[RQHUDomRGHVWHVSHUDQWHHODVHUmRREULJDWRULDPHQWHDVVLQDGRV L SRU GRLV GLUHWRUHV
DJLQGRHPFRQMXQWR LL SRU XP GLUHWRUDJLQGRHPFRQMXQWRFRP XP SURFXUDGRUFRQVWLWXtGRQDIRUPD
GR  GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD RX DLQGD LLL  SRU  GRLV  SURFXUDGRUHV FRP
SRGHUHVHVSHFLDLVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDLVRODGDPHQWHSRU XP GLUHWRUQDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV L 
SHUDQWH UHSDUWLo}HV S~EOLFDV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV DXWDUTXLDV HPSUHVDV S~EOLFDV RX
PLVWDVLQFOXLQGRD-XQWD&RPHUFLDO-XVWLoDGR7UDEDOKR,166,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6HJXULGDGH
6RFLDO )*76 ± )XQGR GH *DUDQWLD SRU 7HPSR GH 6HUYLoR H RV EDQFRV FRUUHVSRQGHQWHV GH
UHFROKLPHQWR LL SHUDQWHSHVVRDVGHGLUHLWRS~EOLFRGHVGHTXHQmRUHVXOWHHPUHVSRQVDELOLGDGHRX
REULJDomRSHUDQWHWHUFHLURVSRUSDUWHGD&RPSDQKLD LLL DVVLQDWXUDGHLQVWUXPHQWRVSDUDHIHLWRVGH

775
PÁGINA: 251 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

FREUDQoDRXGHSyVLWRHPIDYRUGD&RPSDQKLDRXSDUDGHIHQGHUGLUHLWRVGD&RPSDQKLDHPSURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRV GH TXDOTXHU QDWXUH]D EHP FRPR SDUD R FXPSULPHQWR GH TXDOTXHU REULJDomR GH
QDWXUH]DWULEXWiULDWUDEDOKLVWDRXSUHYLGHQFLiULD LY HQGRVVRGHWtWXORVSDUDHIHLWRVGHFREUDQoDRX
GHSyVLWR HP IDYRU GD &RPSDQKLD Y  UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD HP DVVHPEOHLDV JHUDLV GH
DFLRQLVWDV UHXQL}HV GH VyFLRV RX UHXQL}HV HTXLYDOHQWHV GH RXWUDV VRFLHGDGHV FRQVyUFLRV RX
HQWLGDGHVHPTXHD&RPSDQKLDSDUWLFLSH YL UHFHELPHQWRGHFLWDo}HVRXQRWLILFDo}HVMXGLFLDLVEHP
FRPRSDUDSUHVWDUGHSRLPHQWRHPMXt]RSRULQWHUPpGLRGR'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWHRXRXWURGLUHWRU
GHVLJQDGRSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDWDOILPVHPSUHTXHD&RPSDQKLDIRUUHJXODUPHQWH
LQWLPDGDVHPSRGHUGHFRQIHVVDUH YLL DVVLQDWXUDGHFRUUHVSRQGrQFLDVHDWRVGHVLPSOHVURWLQD

$&RPSDQKLDSRGHUiSRU GRLV GHVHXV'LUHWRUHVRXSRU XP 'LUHWRUHPFRQMXQWRFRP XP 
SURFXUDGRU GHVLJQDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQVWLWXLU PDQGDWiULRV HVSHFLILFDQGR QR
LQVWUXPHQWRDILQDOLGDGHGRPDQGDWRRVSRGHUHVFRQIHULGRVHRSUD]RGHYDOLGDGHTXHQmRH[FHGHUi
 XP DQRVDOYRTXDQGRDSURFXUDomRIRURXWRUJDGDFRPSRGHUHVad judiciaRXSDUDDGHIHVDGH
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVFDVRHPTXHVXDYLJrQFLDSRGHUiVHUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XP UHJLPHQWR LQWHUQR GD
'LUHWRULD

F
GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHLQIRUPDQGRVHSRVVXL
UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR H LQGLFDQGR HP FDVR SRVLWLYR GDWD GD VXD DSURYDomR SHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RQVHOKR )LVFDO GH IXQFLRQDPHQWR QmR SHUPDQHQWH H QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR KDYLD VLGR LQVWDODGR 4XDQGR LQVWDODGR R FRQVHOKR ILVFDO VHUi
FRPSRVWR SRU  WUrV  D  FLQFR  PHPEURV H LJXDO Q~PHUR GH VXSOHQWHV HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD
*HUDOTXHGHYHUiIL[DUVXDUHPXQHUDomR&DGDPDQGDWRGRFRQVHOKRILVFDOHQFHUUDUVHiQDSULPHLUD
DVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDUHDOL]DGDDSyVDVXDLQVWDODomR

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDXPUHJLPHQWRLQWHUQRSDUDR
&RQVHOKR)LVFDO

G
PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GH FDGD
yUJmRRX&RPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR GLVS}H GH XP PHFDQLVPR IRUPDO GH DYDOLDomR GRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(QWUHWDQWRD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRGHOLEHUDVREUHD UH HOHLomRGRV
PHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomROHYDHPFRQVLGHUDomRRVHXERPGHVHPSHQKRGXUDQWHR
SHUtRGRHDDVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HVGXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRUEHPFRPRVXDH[SHULrQFLDHQtYHO
GHLQGHSHQGrQFLD

$OpPGLVVRDSHVDUGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRVHJXLUXPSURFHVVRIRUPDOGHDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKRWHPWRWDODXWRQRPLDSDUDGLVFXWLURGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOGHFDGDPHPEURHFRP
LVVRSURSRUPHGLGDVGHDSULPRUDPHQWRGXUDQWHRPDQGDWR

2 GHVHPSHQKR GRV GLUHWRUHV p DYDOLDGR HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GH WUDEDOKRV HVSHFtILFRV
SURMHWRVRXPHWDVGLIHUHQFLDGDVSRGHQGRVHUHVVDVILQDQFHLUDVRXQmR

&RP UHODomR DR &RPLWr GH $XGLWRULD LQVWDODGR HP MDQHLUR GH  VHX UHJLPHQWR LQWHUQR SUHYr
DXWRDYDOLDomRGRGHVHPSHQKRGR&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDTXHVHMDPLGHQWLILFDGDVRSRUWXQLGDGHV
GHDSULPRUDPHQWR


776
PÁGINA: 252 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

LDSHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLDLQGLFDQGRVHDDYDOLDomRpIHLWDVRPHQWH
HPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV

1mRDSOLFiYHO
LLPHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

1mRDSOLFiYHO

LLL FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH

1mRDSOLFiYHO

LYVHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

1mRDSOLFiYHO
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV

D
SUD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDGLIHUHQFLDGDGDTXHODSUHYLVWDQDOHJLVODomRVRFLHWiULDFRPUHODomR
D SUD]RV GH FRQYRFDomR SDUD DVVHPEOHLDV JHUDLV $V DVVHPEOHLDV JHUDLV GD &RPSDQKLD VmR
FRQYRFDGDVFRPQRPtQLPRGLDVFRUULGRVGHDQWHFHGrQFLDHPSULPHLUDFRQYRFDomRHGLDV
FRUULGRVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomR$OpPGLVVRDSHGLGRGHTXDOTXHUDFLRQLVWDH
RXYLGD D &RPSDQKLD D &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV &90  SRGHUi D VHX H[FOXVLYR FULWpULR
PHGLDQWHGHFLVmRIXQGDPHQWDGDGHVHXFROHJLDGRLQWHUURPSHUSRUDWpGLDVRFXUVRGRSUD]RGH
DQWHFHGrQFLD GD FRQYRFDomR GH DVVHPEOHLD JHUDO H[WUDRUGLQiULD GH FRPSDQKLD DEHUWD D ILP GH
FRQKHFHU H DQDOLVDU DV SURSRVWDV D VHUHP VXEPHWLGDV j DVVHPEOHLD H VH IRU R FDVR LQIRUPDU j
FRPSDQKLDDWpRWpUPLQRGDLQWHUUXSomRDVUD]}HVSHODVTXDLVHQWHQGHTXHDGHOLEHUDomRSURSRVWD
jDVVHPEOHLDYLRODGLVSRVLWLYRVOHJDLVRXUHJXODPHQWDUHV

E
FRPSHWrQFLDV

&RPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHLHQR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD

L  GHOLEHUDUVREUHRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDHPLVVRUDGHYDORUHVPRELOLiULRV
QD &90 H D VDtGD GD &RPSDQKLD GR 1tYHO  TXDQGR WDLV DWRV IRUHP GH LQFLDWLYD GD
&RPSDQKLDH

LL  GHOLEHUDUVREUHDHVFROKDGHDYDOLDGRUTXHUHDOL]DUiDDSXUDomRGRYDORUHFRQ{PLFRGD
&RPSDQKLD PHGLDQWH D XWLOL]DomR GH PHWRGRORJLD UHFRQKHFLGD RX FRP EDVH HP RXWUR
FULWpULRTXHYHQKDDVHUGHILQLGRSHOD&90DSDUWLUGDDSUHVHQWDomRSHORFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRGHOLVWDWUtSOLFHQRVWHUPRVGR$UWLJRLQFLVR [[ GR(VWDWXWR6RFLDO

F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

2V GRFXPHQWRV UHIHUHQWHV jV PDWpULDV FRQVWDQWHV GD RUGHP GR GLD GDV DVVHPEOHLDV JHUDLV GD
&RPSDQKLD SRGHP VHU HQFRQWUDGRV QRV HQGHUHoRV GD SiJLQD PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GD
&RPSDQKLD ZZZULFVQPLQHUDFDRFRPEU  GD &90 KWWSZZZFYPJRYEU  H GD %
KWWSZZZEFRPEU 

$OWHUQDWLYDPHQWHDGRFXPHQWDomRUHODWLYDjVPDWpULDVGDRUGHPGRGLDGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVILFD
jGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVQDVHGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQDFLGDGHGH&RQJRQKDV(VWDGRGH
0LQDV*HUDLVQD(VWUDGD&DVDGH3HGUDVQSDUWH

G
LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD PHFDQLVPRV IRUPDLV DGLFLRQDLV DOpP GR SUHYLVWR QD OHJLVODomR HP DR
&yGLJR&LYLOHj/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSDUDLGHQWLILFDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHQDVDVVHPEOHLDV
JHUDLV

1HVWHVHQWLGRFRQIRUPHSUHFHLWXDD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
GHYHPH[HUFHUVHXGLUHLWRDYRWRQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVQRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDQmRSRGHQGR
YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV TXH SXGHUHP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX HP TXH WLYHU LQWHUHVVH
FRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD&RQVLGHUDUVHiDEXVLYRRYRWRH[HUFLGRFRPRILPGHFDXVDUGDQR
j&RPSDQKLDRXDRXWURVDFLRQLVWDVRXGHREWHUSDUDVLRXSDUDRXWUHPYDQWDJHPDTXHQmRID]
MXVHGHTXHUHVXOWHRXSRVVDUHVXOWDUSUHMXt]RSDUDD&RPSDQKLDRXDRXWURVDFLRQLVWDV

$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLDpDQXOiYHORDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRVHVHUiREULJDGRDWUDQVIHULU
SDUDD&RPSDQKLDDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR2DFLRQLVWDUHVSRQGHSHORVGDQRVFDXVDGRVSHOR
H[HUFtFLRDEXVLYRGRGLUHLWRGHYRWRDLQGDTXHVHXYRWRQmRKDMDSUHYDOHFLGR
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H
VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVRXSUiWLFDVHVSHFtILFDVSDUDVROLFLWDomRGHSURFXUDo}HV
SHOD DGPLQLVWUDomR SDUD R H[HUFtFLR GH GLUHLWR GH YRWR QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV VHQGR VHJXLGD
TXDQGRDSOLFiYHODOHJLVODomRYLJHQWH

I
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH D &RPSDQKLD H[LJH RX GLVSHQVD R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR MXUDPHQWDGD H VH D &RPSDQKLD DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV
SRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

2VDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDVSRGHUmRVHID]HUUHSUHVHQWDUQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVSRUSURFXUDGRU
FRQVWLWXtGRKiPHQRVGHXPDQRTXHVHMDRXWURDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGR
RX LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD FDEHQGR DR DGPLQLVWUDGRU GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR UHSUHVHQWDU RV
FRQG{PLQRV

&RQIRUPH RULHQWDomR GR &ROHJLDGR GD &90 HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH 
3URFHVVR &90 5-  RV DFLRQLVWDV SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV QDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVSRUPHLRGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSRUPHLRGHPDQGDWiULRVGHYLGDPHQWH
FRQVWLWXtGRV Ki PHQRV GH XP DQR GH DFRUGR FRP RV DWRV FRQVWLWXWLYRV GD VRFLHGDGH H FRP DV
UHJUDVGR&yGLJR&LYLO'HVWDIRUPDQmRKiQHFHVVLGDGHGHRSURFXUDGRUGHSHVVRDMXUtGLFDVHU
DFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDRXDGYRJDGR

$FySLDDXWHQWLFDGDRXYLDRULJLQDOGRVLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRMXQWRFRPRVGRFXPHQWRVTXHRV
DFRPSDQKDPGHYHPVHUGHSRVLWDGRVQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDDWp TXDUHQWDHRLWR KRUDV
DQWHVGDKRUDPDUFDGDSDUDDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOFRPDILUPDGHYLGDPHQWHUHFRQKHFLGD
RX HQFDPLQKDGRV QHVVH PHVPR SUD]R SRU PHLR GH SURWRFROR GLJLWDO SDUD R HPDLO
LQYUHO#FVQPLQHUDFDRFRPEU 3DUD RV DFLRQLVWDV GRPLFLOLDGRV QR H[WHULRU DOpP GH REVHUYDUHP R
GLVSRVWRQHVWHSDUiJUDIRD&RPSDQKLDDLQGDVROLFLWDTXHRLQVWUXPHQWRGHSURFXUDomRVHMDQRWDUL]DGR
H OHJDOL]DGR SHUDQWH R &RQVXODGR EUDVLOHLUR HP VHX SDtV GH RULJHP RX FDVR VHMD VLJQDWiULR VHMD
DSUHVHQWDGRFRPDGHYLGD$SRVWLODGH+DLDHDFRPSDQKDGRGDWUDGXomRMXUDPHQWDGD

$ SURFXUDomR GHYH HVWDU DFRPSDQKDGD GRV GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP D TXDOLGDGH GR
UHSUHVHQWDQWH H GR UHSUHVHQWDGR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH VH SHVVRD ItVLFD H HVWDWXWRFRQWUDWR
VRFLDOHDWDGHHOHLomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHSHVVRDMXUtGLFD MXQWDPHQWHFRPSRGHUHVHVSHFtILFRV
SDUDSDUWLFLSDomRQDDVVHPEOHLDJHUDO
$ &RPSDQKLD VROLFLWD DRV DFLRQLVWDV FXMDV Do}HV HVWHMDP VRE FXVWyGLD TXH DSUHVHQWHP H[WUDWR
DWXDOL]DGRH[SHGLGRSHORyUJmRFXVWRGLDQWHHPDWp FLQFR GLDVFRQWDGRVGDGDWDGDUHDOL]DomRGDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVGHPRQVWUDQGRDWLWXODULGDGHGDVDo}HVGHWLGDVSHORDFLRQLVWD

$&RPSDQKLDQmRDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

2DFLRQLVWDSRGHUiRSWDUSRUH[HUFHUVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGR%ROHWLPGH9RWRD
'LVWkQFLD %9'  SUHHQFKLGR FRP DV GHYLGDV LQVWUXo}HV GH YRWR H HQYLDGR GLUHWDPHQWH j
&RPSDQKLDDRVFXLGDGRVGR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRHQGHUHoR$YHQLGD%ULJDGHLUR
)DULD /LPD Q   DQGDU ,WDLP %LEL 6mR 3DXOR63 &(3  1HVVH FDVR VHUmR
H[LJLGRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV L YLDItVLFDGR%9'UHIHUHQWHjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWH
SUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRH LL FySLDVDXWHQWLFDGDVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

D $FLRQLVWDSHVVRDItVLFD


'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR VHUmRFRQVLGHUDGRVFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHD
FpGXODGHLGHQWLGDGHUHJLVWURQDFLRQDOGHHVWUDQJHLURVFDUWHLUDQDFLRQDOGHKDELOLWDomRSDVVDSRUWH
HFDUWHLUDVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSRUFRQVHOKRVSURILVVLRQDLV 
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E $FLRQLVWDSHVVRDMXUtGLFDRXIXQGRGHLQYHVWLPHQWR


ÒOWLPRHVWDWXWRVRFLDOFRQWUDWRVRFLDORXUHJXODPHQWRGRIXQGRFRQVROLGDGRVFRQIRUPHR
FDVR


(VWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUGRIXQGRFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGD
DSROtWLFDGHYRWRGRIXQGR


$WRTXHGHPRQVWUHDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWD i.e.DWDGHHOHLomRGRVGLUHWRUHVHRX
SURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFtILFRV 


'RFXPHQWRYiOLGRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO VHUmRFRQVLGHUDGRVFRPR
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHDFpGXODGHLGHQWLGDGHUHJLVWURQDFLRQDOGHHVWUDQJHLURVFDUWHLUDQDFLRQDO
GHKDELOLWDomRSDVVDSRUWHHFDUWHLUDVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSRUFRQVHOKRVSURILVVLRQDLV 

&DVRR%9'VHMDDVVLQDGRSRUXPSURFXUDGRUGHYHPVHUREVHUYDGDVDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQR
LWHPIGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSDUDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HV

6HRDFLRQLVWDIRUSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDGRPLFLOLDGDQRH[WHULRUDOpPGHREVHUYDURGLVSRVWRDFLPD
WRGRV RV GRFXPHQWRV DSUHVHQWDGRV GHYHP VHU WUDGX]LGRV H OHJDOL]DGRV SHUDQWH R FRQVXODGR
EUDVLOHLUR HP VHX SDtV GH GRPLFLOLR RX FDVR VHMD VLJQDWiULR VHMDP DSUHVHQWDGRV FRP D GHYLGD
$SRVWLOD GH +DLD GH IRUPD TXH WRGDV DV FySLDV VHMDP DXWHQWLFDGDV H WRGDV DVVLQDWXUDV WHQKDP
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPD

2%9'GHYHVHUUHFHELGRSHOD&RPSDQKLDHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGDDVVHPEOHLDJHUDO
VHQGRTXHRVEROHWLQVUHFHELGRVDSyVDGDWDHVWDEHOHFLGDVHUmRGHVFRQVLGHUDGRV

K
VHD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

L
LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

'HDFRUGRFRPRDUW/GD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
,&90   p IDFXOWDGR DRV DFLRQLVWDV LQFOXtUHP QR %9' L  FDQGLGDWRV DR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRFRQVHOKRILVFDOH LL SURSRVWDVGHGHOLEHUDomRREVHUYDGRVRVSHUFHQWXDLVGH
GHWHUPLQDGDHVSpFLHGHDo}HVSUHYLVWRVQR$QH[R/,H/,,GD,&90

2 DFLRQLVWD TXH RSWDU SRU LQFOXLU SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR %9' GHYHUi HQYLDU VHX SHGLGR QR SUD]R
HVWDEHOHFLGRSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWHGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDDRVFXLGDGRVGR'LUHWRUGH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR VHJXLQWH HQGHUHoR $YHQLGD %ULJDGHLUR )DULD /LPD Q  
DQGDU,WDLP%LEL6mR3DXOR63&(3

$VVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRPHQFLRQDGDVDFLPDGHYHP L VHUIRUPXODGDVGHDFRUGRFRPRDUWLJR
* GD ,&90  H LL  YLU DFRPSDQKDGDV GRV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV D  DV LQIRUPDo}HV
UHODFLRQDGDV QRV DUWLJRV  D  GD UHIHULGD ,QVWUXomR D GHSHQGHU GD PDWpULD E  LQGLFDomR GDV
YDJDVDVHUHPRFXSDGDVSHORVFDQGLGDWRVLQGLFDGRVVHHOHLWRV F GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPD
TXDOLGDGHGHDFLRQLVWDREVHUYDGRVWRGRVRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQRLWHPJGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD EHP FRPR RV GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP D SDUWLFLSDomR DFLRQiULD DWXDOL]DGD
UHTXHULGD SDUD D UHIHULGD VROLFLWDomR H G  QR FDVR GH LQFOXVmR GH SURSRVWD DV LQIRUPDo}HV
VROLFLWDGDVQR$QH[R0,,GD,&90
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M
VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVRXSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

$OpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDEHPFRPRGDVUHJUDVSUHYLVWDVQD,&90QmR
Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV j SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD H DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR D
GLVWkQFLD
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 5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

D
Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGHVFULPLQDGRHQWUHQ~PHUR
GHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV

(PIRUDPUHDOL]DGDVUHXQL}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGDVTXDLVWRGDVRFRUUHUDPHP
FDUiWHUH[WUDRUGLQiULRFRQIRUPHLQGLFDGRDEDL[R

7LSRGHUHXQLmRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
'DWD


E

([WUDRUGLQiULD

GHDEULOGH

([WUDRUGLQiULD

GHDEULOGH

([WUDRUGLQiULD

GHPDLRGH

([WUDRUGLQiULD

GHMXOKRGH

([WUDRUGLQiULD

GHDJRVWRGH

([WUDRUGLQiULD

GHVHWHPEURGH

([WUDRUGLQiULD

GHVHWHPEURGH

([WUDRUGLQiULD

GHRXWXEURGH

([WUDRUGLQiULD

GHQRYHPEURGH

([WUDRUGLQiULD

GHGH]HPEURGH

VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR


$ &RPSDQKLD SRVVXL HP VHX $FRUGR GH $FLRQLVWDV GLVSRVLo}HV TXH HVWDEHOHFHP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRFRQIRUPH
GHVFULWRQRLWHPJGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F
UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2VFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVmRLGHQWLILFDGRVHDGPLQLVWUDGRVQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVHGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHSRUH[HPSOR
RDGPLQLVWUDGRUGHLQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLD EHP FRPR QD GHOLEHUDomR TXH D UHVSHLWR WRPDUHP RV GHPDLV DGPLQLVWUDGRUHV
FXPSULQGROKHFLHQWLILFiORVGRVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRRXGDGLUHWRULDDQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH1mRKiYHGDomRTXHR
DGPLQLVWUDGRUFRQWUDWHFRPDFRPSDQKLDHPFRQGLo}HVUD]RiYHLVRXHTXLWDWLYDVVLPLODUHVjVTXH
SUHYDOHFHPQRPHUFDGRRXHPTXHD&RPSDQKLDFRQWUDWDULDFRPWHUFHLURV

2&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDSUHYrUHJUDVHVSHFtILFDVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVDSOLFiYHLV
DRVVHXVFRODERUDGRUHVGHQWUHHOHVRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDRV
TXDLV DVVLQDP WHUPR GH DGHVmR DR &yGLJR GH &RQGXWD EHP FRPR GHFODUDomR GH FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVDRVHUHPHPSRVVDGRVHPVHXVUHVSHFWLYRVFDUJRV

'HVWDIRUPDKDYHQGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHLQWHJUDQWHVGDDGPLQLVWUDomRHVWHVGHYHPVHDEVWHU
GHYRWDUQDGHOLEHUDomRID]HQGRFRQVWDUHPDWD&DVRRFRQIOLWDGRQmRVHPDQLIHVWHRXWUDSHVVRD
SRGHUiID]rORFDVRWHQKDFRQKHFLPHQWRGHHYHQWXDOFRQIOLWR

$LQGDQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDIRLHVWDEHOHFLGDDFRPSHWrQFLDH[FOXVLYDGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRSDUDGHOHJDUHIL[DUDOoDGDVjGLUHWRULDSDUDDSUiWLFDGHGHWHUPLQDGRVDWRVLQFOXLQGR
DTXHOHVFHOHEUDGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDORVQHJyFLRVMXUtGLFRV
TXH HVWHMDP IRUD GDV DOoDGDV IL[DGDV SDUD D GLUHWRULD GHYHUmR VHU DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração


1HVWH FRQWH[WR KDYHQGR SRVVLELOLGDGH GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQYROYHQGR DGPLQLVWUDGRU HVWH
GHYHUi DEVWHUVH GH YRWDU HP TXDOTXHU GHOLEHUDomR TXH HQYROYD D WUDQVDomR REMHWR GR FRQIOLWR
FDEHQGR D GHFLVmR DRV GHPDLV PHPEURV TXH QmR SRVVXHP TXDOTXHU UHODomR FRP D PDWpULD HP
H[DPH 7RGRV RV PHPEURV GRV yUJmRV GH GHOLEHUDomR H ILVFDOL]DomR EHP FRPR WRGRV RV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHVWmRYLQFXODGRVDR&yGLJRGH&RQGXWDTXHSRVVXLUHJUDVHSULQFtSLRV
QRUWHDGRUHV TXH YLVDP SURWHJHU D &RPSDQKLD FRQWUD TXDOTXHU WRPDGD GH GHFLVmR TXH SRVVD
SUHMXGLFDURLQWHUHVVHVRFLDO

G
VHD&RPSDQKLDSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR

LyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXH
DSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

LLSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGDSROtWLFDLQFOXLQGRUHJUDVUHODWLYDVDRSURFHVVRGHLQGLFDomR
GRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR j FRPSRVLomR GR yUJmR H j VHOHomR GH VHXV
PHPEURV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR WHP SROtWLFD GH LQGLFDomR H GH
SUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP

1RV WHUPRV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH
$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRWRGDHTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLU
HQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDVHPHVSHFLDOGDDSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomR
YLRODomRHVHXVHIHLWRVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR(VWDWXWR6RFLDOQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR
0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &90 EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV
DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR
5HJXODPHQWRGR1tYHOGR5HJXODPHQWRGH6DQo}HVHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1tYHOGH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD2GLVSRVWRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQmRVHDSOLFDjV
GLVSXWDVGHFDUiWHUFROHWLYRPRYLGDVSRUJUXSRVGHDFLRQLVWDVDUUHJLPHQWDGRVSRUWHUFHLURV
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540.617.256-53

Não aplicável.

07/02/1973

Administrador de empresas

Daisuke Hori

055.677.247-48

Não aplicável.

24/06/1962

Engenheiro

Armando Maurício Max

Não aplicável.

Pertence apenas à Diretoria

Engenheiro

657.575.057-53

Pertence apenas à Diretoria

Administrador

618.266.778-87

Helena Olimpia de Almeida Brennand
Guerra

29/09/1976

Economista

228.138.758-56

Não aplicável

25/05/1992

Victoria Steinbruch

Não aplicável

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

28/06/1953

Benjamin Steinbruch

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Não aplicável

30/09/1985

Economista

Pedro Barros Mercadante Oliva

313.339.278-60

Não aplicável.

12/11/1977

Engenheiro

Marcelo Cunha Ribeiro

829.510.041-68

Diretor de Planejamento Estratégico

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Operações

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Descrição de outro cargo / função

06/01/1960

Cargo eletivo ocupado

Enéas Garcia Diniz

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

15/10/2020

15/10/2020

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

1

0.00%

1

100.00%

2

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

2

0.00%

3

0.00%

3
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Administrador

049.414.548-04

11/08/1963

Economista

Hiroshi Akiba

106.536.971-98

Não aplicável.

30/08/1944

Yoshiaki Nakano

Não aplicável

Engenheiro

332.816.028-00

Não aplicável.

Enéas Garcia Diniz - 657.575.057-53

Experiência profissional / Critérios de Independência

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/09/1946

Miguel Ethel Sobrinho

Não aplicável.

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Administrador

600.719.770-07

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/05/1978

Makoto Oishi

Não aplicável.

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Advogada

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

932.023.424-87

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Não

2 anos

Não

2 anos

Sim

2 anos

Sim

100.00%

2

100.00%

1

100.00%

1

0.00%

1

0.00%

PÁGINA: 262 de 394

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Versão : 1

Daisuke Hori - 055.677.247-48

O Sr. Armando Maurício Max declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de Diretor de Operações da Companhia desde 27 de outubro de 2017. Trabalhou cerca de 30 anos na Vale S.A., com sólida experiência nas áreas de Mineração e Pelotização de minério de ferro,
onde deixou a companhia como Diretor Global de Pelotização ao final do ano de 2016. Atuou como Administrador de empresas coligadas de Pelotização (Itabrasco, Hispanobras, Nibrasco e Kobrasco) e como
Presidente do Conselho de Administração da Vale Omã Pelletizing Company LLC (VOPC). Atualmente, é Presidente do Conselho Diretor da Fundação Gorceix em Ouro Preto. É graduado em Engenharia de Minas
pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduado em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral e especializado em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas. É
também mestre em fundamentos da administração pela Columbia University. Além disso, é formado pelos programas voltados para o desenvolvimento de liderança do Massachusetts Institute of Thecnology nos
Estados Unidos e pelo IMD International Institute for Management Development na Suíça.

Armando Maurício Max - 540.617.256-53

O Sr. Enéas Garcia Diniz declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de Diretor da Companhia desde 21 de novembro de 2016. Ocupou o cargo de Diretor Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") de 21 de junho de 2005 até 31 de julho de 2016, tendo
atuado como responsável pelas áreas de produção em siderurgia e cimentos, de energia, de portos e de meio ambiente. Trabalhou na CSN desde 1985, tendo exercido anteriormente as seguintes funções: Gerente
Geral de Laminação a Quente, Gerente Geral de Manutenção, Diretor de Metalurgia, Diretor da Usina Presidente Vargas e conselheiro da Nacional Minérios S.A. Foi também conselheiro na Arvedi Metalfer do Brasil
S.A., Cia. Metalic Nordeste, Companhia Metalúrgica Prada, Congonhas Minérios S.A. (atual CSN Mineração S.A.), Itá Energética S.A., Sepetiba Tecon S.A., Lusosider - Aços Planos S.A. e Lusosider Projectos
Siderúrgicos S.A. Foi também Diretor da Cia Metalic Nordeste, Companhia Florestal do Brasil, Companhia Metalúrgica Prada, CSN Energia S.A., Estanho de Rondônia S.A., Itá Energética S.A., Mineração Nacional
S.A. e Stahlwerk Thüringen GmbH ("SWT"). Atualmente, é Diretor da Fundação CSN e da Minérios Nacional S.A., e membro do Conselho de Administração da MRS Logística S.A. É formado em Engenharia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com especialização em Engenharia Mecânica, especialização em Gestão de Negócios pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e MBA empresarial
pela Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte - MG.
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Ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 21 de janeiro de 2021, tendo anteriormente ocupado do cargo de Diretor de Financeiro e de Relações com Investidores no período de
15 de outubro de 2020 a 21 de janeiro de 2021. É Diretor Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) desde 29 de setembro de 2017, sendo responsável pelas áreas de tesouraria, controladoria, tributária
e de contabilidade, cumulando as funções de Diretor Executivo de Relações com Investidores desde 26 de março de 2018. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da FTL – Ferrovia Transnordestina
Logística S.A. e da Transnordestina Logística S.A. e membro do Conselho Deliberativo da Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CBS. É diretor da Minérios Nacional S.A. e da
EQUMAC S.A. Antes de ingressar na CSN foi CFO do Grupo St. Marche, Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., CFO do Grupo SBF
(GP Investimentos Ltd), Managing Director na área de Private Equity da GP Investimentos Ltd e CFO da San Antonio International Ltd. Também foi membro do Conselho de Administração do Hopi Hari S.A., Telemar
Norte Leste S.A. (Oi S.A.), Contax Participações S.A., Estácio Participações S.A., Magnesita Refratários S.A., BR Towers SPE1 S.A. É bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo e possui
MBA pela Harvard Business School.
O Sr. Marcelo Cunha Ribeiro declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Marcelo Cunha Ribeiro - 829.510.041-68

Ocupa o cargo de Diretor da Companhia desde 20 de dezembro de 2018. Foi Gerente do Departamento de Recursos de Minérios de Ferro e Siderurgia da Itochu Corporation e do Conselho de Administração da
Brazil Japan Iron Ore Corporation. Também foi Diretor e Gerente Geral do Departamento de Minerais da Itochu Brasil S.A, e membro suplente do Conselho de Administração da Namisa S.A. É formado em Ciência
Política pelo Departamento de Direto da Universidade Doshisha em Kyoto, Japão.
O Sr. Daisuke Hori declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.
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É integrante do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de novembro de 2016, ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Ocupa também o cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") desde 23 de abril de 1993, ocupando, desde 28 de abril de 1995, o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CSN, também é Diretor
Presidente da CSN desde 30 de abril de 2002, sendo também responsável pelas áreas, institucional e participações minerárias e ferroviárias. É Presidente do Conselho de Administração do Jockey Club de São
Paulo, Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Membro do Conselho Administrativo da Câmara Portuguesa e membro do CCI – Conselho Consultivo Interinstitucional do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Também é Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação CSN. Atualmente, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Textília S.A., Fibra Cia. Securitizadora de
Créditos Imobiliários, Banco Fibra S.A. e Elizabeth S.A. – Indústria Têxtil e Vicunha Steel S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Aços S.A., membro do Conselho de Administração da
Vicunha Participações S.A., Diretor da Rio Purus Participações S.A., Rio Iaco Participações S.A. Também atua como administrador da Fazenda Alvorada de Bragança Agro-Pastoril Ltda. Nos últimos 5 anos, foi
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Vicunha Siderurgia S.A. (incorporada pela Vicunha Aços S.A. em 2015), 1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estados de São Paulo –
FIESP, membro do Conselho Superior Estratégico da FIESP, Conselheiro do Instituto Robert Simonsen e Presidente do Conselho de Administração da Nacional Minérios S.A. (incorporada pela CSN Mineração S.A.
em 2015), Transnordestina Logística S.A. e FTL – Ferrovia Transnordestina Logística S.A., e administrador do Haras Phillipson Ltda. (sociedade extinta em novembro de 2017). É formado em Administração pela
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – SP, com pós-graduação em Marketing e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas - SP.

Benjamin Steinbruch - 618.266.778-87

O Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena
em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia desde 21 de janeiro de 2021. É Assessor da Presidência da Companhia Siderúrgica Nacional desde 2019. Atualmente é
presidente do Conselho de Administração da Equimac S.A. e membro do Conselho de Administração da CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, ambas sob o mesmo controle da Companhia,
bem como membro do Conselho de Administração da Mitre Realty. Nos últimos 5 anos foi co-fundador e é sócio e membro do Conselho da Brasil Student Housing, empresa focada no desenvolvimento e operação
de residências estudantis no Brasil e consultora especializada de FIP focado neste segmento. Também foi sócio da Leste Investimentos com atuação em private equity, vice-presidente e membro do Conselho de
Administração da Petra Energia, membro do Conselho de Administração da Vicenza Mineração, membro do Conselho de Administração da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia e membro fundador do
URBEM (Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole). Graduado em Economia pela FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo), com Master of
Finance na Judge Business School, University of Cambridge, Program for Leadership Development pela Harvard Business School e Executive Negotiation Workshop: Bargaining for Advantage pela Wharton
Business School.
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A Sra. Helena Guerra declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 21 de janeiro de 2021. É Diretora de Sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho da Companhia Siderúrgica
Nacional desde junho de 2020. Anteriormente ocupou cargos de Diretora Geral Corporativa, Vice Presidente de Governança e Compliance Diretora Corporativa de Sustentabilidade e QSMS no Grupo STR, que
integra as empresas Petra Energia, Vicenza Mineração, Arborm e STR Energia. É graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, possui MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Politécnica
de Pernambuco e Especialização em Direito Ambiental pela PUC/SP.

Helena Olimpia de Almeida Brennand Guerra - 932.023.424-87

A Sra. Victoria Steinbruch declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 21 de janeiro de 2021. Atualmente é Assessora da Presidência da Companhia Siderúrgica Nacional, cargo que ocupa desde 2020,
tendo ocupado, anteriormente, o cargo de Gerente de Gestão de Resultados da CSN entre os anos de 2017 a 2019. Também ocupa os cargos de membro do Conselho de Administração da CBSI – Companhia
Brasileira de Serviços de Infraestrutura, de membro do Conselho Deliberativo da Fundação CSN, de membro do Conselho Deliberativo da CBS – Caixa Beneficente dos Empregados da CSN e de membro do
Conselho de Administração da Elizabeth S.A. Indústria Têxtil, empresa do grupo controlador. Nos últimos 5 anos também foi analista de research de investimentos internacionais da M Square. É forma em Economia
pela Barnard College, Columbia University (Nova York), com Mestrado (Msc) pela London School of Economics (Londres).

Victoria Steinbruch - 228.138.758-56

O Sr. Benjamin Steinbruch declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.
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Ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 15 de outubro de 2020. Ocupa o cargo de Chief Executive Officer para América Latina na ITOCHU Corporation e de Diretor
Presidente na Itochu Brasil S.A. desde abril de 2020. Juntou-se à ITOCHU Corporation em abril de 1986 e ocupou diversas posições desde então, incluindo as posições de General Manager Brisbane Office e
General Manager of Coal Department, Presidente e CEO da Itochu Coal Americas Inc., Deputy COO, Coal, Nuclear Fuel and Solar Division, e General Manager da Regional de Tohoku da Itochu Corporation.
Graduado em Economia pela Keio University.
O Sr. Hiroshi Akiba declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Hiroshi Akiba - 106.536.971-98

O Sr. Yoshiaki Nakano declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

O Sr. Yoshiaki Nakano atende aos requisitos de membro independente do conselho de administração da Companhia à medida que preenche todos os requisitos da definição de conselheiro independente previstos
no Regulamento de Nível 2 da B3: (i) não possui qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital, (ii) não é acionista controlador e não possui vínculo com este, pois também atua como membro
independente de seu conselho de administração, (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou de qualquer de suas afiliadas, (iv) não é fornecedor ou comprador de serviços ou
produtos da Companhia, (v) não é administrador de sociedade que demande serviços ou produtos em magnitude que implique perda de independência, tendo em vista que no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020 apenas 11,29% da receita líquida da Companhia decorre de vendas à acionista controladora, CSN, (vi) não é cônjuge ou parente de outro administrador da Companhia, e (vii) não recebe outra
remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro.

Ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia desde 21 de janeiro de 2021 e além disso, desde 29 de abril de 2004 é membro do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica
Nacional (“CSN”) e também de seu Comitê de Auditoria desde 24 de junho de 2005, ocupando a função de presidente do Comitê de Auditoria desde 30 de outubro de 2017. Atua também como membro do Conselho
de Administração da Transnordestina Logística S.A. (controlada em conjunto pela CSN) e, nos últimos 5 anos, atuou como professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Diretor da Escola de Economia da
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, membro do Conselho Superior de Economia (COSEC) da FIESP/IRS e integrou o Conselho de Administração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –
FAPESP até 2015. Anteriormente, foi Secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda e Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Formado em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas e com Mestrado e Doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos.
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O Sr. Makoto Oishi declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

Ocupa o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia desde 15 de outubro de 2020. Ocupa o cargo de Diretor na Itochu Brasil S.A. desde novembro de 2018 e Diretor da Japan Brasil
Minério de Ferro Participações LTDA. Juntou-se à ITOCHU Corporation em abril de 2003 e atuou na CSN Mineração de 2016 a 2018 como Gerente de Planejamento Estratégico. Graduado e pós graduado em
Ciências pela Tohoku University.

Makoto Oishi - 600.719.770-07
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Daisuke Hori - 055.677.247-48

N/A

Armando Maurício Max - 540.617.256-53

N/A

Enéas Garcia Diniz - 657.575.057-53

Tipo de Condenação

N/A

Makoto Oishi - 600.719.770-07

N/A

Hiroshi Akiba - 106.536.971-98

N/A

Yoshiaki Nakano - 049.414.548-04

N/A

Helena Olimpia de Almeida Brennand Guerra - 932.023.424-87

N/A

Victoria Steinbruch - 228.138.758-56

N/A

Benjamin Steinbruch - 618.266.778-87

N/A

Pedro Barros Mercadante Oliva - 313.339.278-60

N/A

Marcelo Cunha Ribeiro - 829.510.041-68

N/A

Descrição da Condenação
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O Sr. Miguel Ethel Sobrinho declarou, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM 617/19.

O Sr. Miguel Ethel Sobrinho atende aos requisitos de membro independente do conselho de administração da Companhia à medida que preenche todos os requisitos da definição de conselheiro independente
previstos no Regulamento de Nível 2 da B3: (i) não possui qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital, (ii) não é acionista controlador e não possui vínculo com este, pois também atua como
membro independente de seu conselho de administração, (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou de qualquer de suas afiliadas, (iv) não é fornecedor ou comprador de serviços
ou produtos da Companhia, (v) não é administrador de sociedade que demande serviços ou produtos em magnitude que implique perda de independência, tendo em vista que no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020 apenas 11,29% da receita líquida da Companhia decorre de vendas à acionista controladora, CSN, (vi) não é cônjuge ou parente de outro administrador da Companhia, e (vii) não recebe outra
remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro.

É integrante do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de novembro 2016 e, além disso, desde 26 de abril de 2019 é integrante do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional
(“CSN”). Também é Diretor e acionista da Participa – Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., atuando como empresário e desenvolvedor de atividades que visam participações em shopping centers,
projetos de energia hídrica e a gás e em redes de fast food. É formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade São Paulo, mestre em Administração (MBA) pela Faculdade de Economia
e Administração da Universidade São Paulo, foi Professor de Análise de Investimentos e Projetos na Faculdade de Economia e Administração da Universidade São Paulo e membro do Conselho Curador e fundador
da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo.
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N/A

Miguel Ethel Sobrinho - 332.816.028-00
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A criação do Comitê de Auditoria da Companhia foi aprovada em reunião do conselho de administração
realizada em 21 de janeiro de 2021, comprometendo-se o Conselho de Administração a instalar e realizar a eleição de
todos os membros de referido comitê até 28 de janeiro de 2021.
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228.138.758-56 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

618.266.778-87 Vicunha Aços S.A.

618.266.778-87 Vicunha Steel S.A.

030.626.328-95 Vicunha Steel S.A.

618.266.778-87 Vicunha Aços S.A.

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

O Sr. Ricardo Steinbruch é membro do Conselho de Administração da Vicunha Steel.

Ricardo Steinbruch

Pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

O Sr. Ricardo Steinbruch é membro do Conselho de Administração da Vicunha Aços.

Ricardo Steinbruch

Pessoa relacionada

030.626.328-95 Vicunha Aços S.A.

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

A Sra. Victoria Steinbruch ocupa o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Victoria Steinbruch

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1
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04.213.131/0001-08 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

04.169.992/0001-36

04.169.992/0001-36 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

04.213.131/0001-08

04.213.131/0001-08 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

33.042.730/0001-04

33.042.730/0001-04 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

618.266.778-87 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

CPF

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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618.266.778-87 Vicunha Steel S.A.

006.990.838-93 Vicunha Steel S.A.

618.266.778-87 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

228.138.758-56 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

618.266.778-87 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Pessoa relacionada

A Sra. Victoria Steinbruch ocupa o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Victoria Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Pessoa relacionada

A Sra. Victoria Steinbruch ocupa o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Victoria Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

228.138.758-56 Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

A Sra. Elisabeth Steinbruch é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Steel.

Elisabeth Steinbruch Schwarz

Pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Benjamin Steinbruch

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

33.042.730/0001-04
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33.042.730/0001-04 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

33.042.730/0001-04

33.042.730/0001-04 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

04.169.992/0001-36

04.169.992/0001-36 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

04.213.131/0001-08

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

006.990.838-93 Vicunha Aços S.A.

CPF

A Sra. Elisabeth Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Aços.

Elisabeth Steinbruch Schwarz

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Observação

Cargo

Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Versão : 1
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Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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33.042.730/0001-04

618.266.778-87

CPF/CNPJ

Controle

Administrador do Emissor

04.213.131/0001-08

618.266.778-87

Prestação de serviço

04.169.992/0001-36

618.266.778-87

Prestação de serviço

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Steel S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Vicunha Steel S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

O Sr. Benjamin Steinbruch é vice-presidente do Conselho de Administração da Vicunha Aços S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Vice- Presidente do Conselho de Administração

Vicunha Aços S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é controlador indireto da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Acionista Indireto

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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60.078.060/0001-59

618.266.778-87

CPF/CNPJ

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

06.990.482/0001-50

Prestação de serviço

Prestação de serviço

33.042.730/0001-04

618.266.778-87

Prestação de serviço

Controlador Indireto

Victoria Steinbruch

Administrador do Emissor

228.138.758-56

Prestação de serviço

Controlador Direto

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Presidente da Rio Iaco Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Diretor Presidente

Rio Iaco Participações S.A.

Pessoa Relacionada

618.266.778-87

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor da Rio Purus Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Diretor

Rio Purus Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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33.042.730/0001-04

CPF/CNPJ

Elizabeth S.A. Indústria Têxtil

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Victoria Steinbruch

Administrador do Emissor

48.038.541/0001-35

Prestação de serviço

Versão : 1

13.623.957/0001-36

228.138.758-56

Prestação de serviço

Fornecedor

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Helena Olimpia de Almeida Brennand Guerra

Administrador do Emissor

932.023.424-87

Prestação de serviço

Controlador Direto

PÁGINA: 274 de 394

A Sra. Victoria Steinbruch é membro do Conselho de Administração da CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, fornecedora da Companhia e controlada da CSN,

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Victoria Steinbruch

Administrador do Emissor

A Sra. Victoria Steinbruch é membro do Conselho de Administração da Elizabeth S.A. Indústria Têxtil, que é controlada diretamente pelo Espólio de Dorothea Steinbruch, acionista controladora
indireta da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

228.138.758-56

Fornecedor

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

A Sra. Victoria Steinbruch é empregada da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Empregada

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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33.042.730/0001-04

CPF/CNPJ

Observação

Administrador

CSN Mining Portugal Unipessoal, Lda

Pessoa Relacionada

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

Prestação de serviço

01.417.222/0001-77

657.575.057-53

Prestação de serviço

Empregado

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Pedro Barros Mercadante Oliva

Administrador do Emissor

33.042.730/0001-04

313.339.278-60

Prestação de serviço

O Sr. Enéas Garcia Diniz é membro efetivo do Conselho de Administração da MRS Logística S.A., que é uma fornecedora relevante da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

MRS Logística S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

O Sr. Enéas Garcia Diniz é administrador da CSN Mining Portugal Unipessoal Lda, controlada indireta da Companhia.

657.575.057-53

Controlador Direto

Fornecedor

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

A Sra. Helena Olimpia de Almeida Brennand Guerra é empregada da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Empregada

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Cargo/Função

Identificação
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CPF/CNPJ

13.623.957/0001-36

313.339.278-60

Prestação de serviço

Versão : 1

33.042.730/0001-04

Prestação de serviço

Controlador Direto

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Miguel Ethel Sobrinho

Administrador do Emissor

33.042.730/0001-04

332.816.028-00

Prestação de serviço

Controlador Direto
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O Sr. Marcelo Cunha Ribeiro é Diretor Executivo de Finanças, cumulando as funções de Relações com Investidores da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da
Companhia.

Observação

Diretor

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Marcelo Cunha Ribeiro

Administrador do Emissor

829.510.041-68

O Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva é membro do Conselho de Administração da CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, fornecedora da Companhia e controlada da CSN.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Pedro Barros Mercadante Oliva

Administrador do Emissor

Fornecedor

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva é empregado da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Cargo/Função

Identificação
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CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Versão : 1

33.042.730/0001-04

049.414.548-04

Prestação de serviço

Controlador Direto

33.042.730/0001-04

Controle

Observação

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

33.042.730/0001-04

618.266.778-87

Prestação de serviço

O Sr. Benjamin Steinbruch é controlador indireto da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Acionista Indireto

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018
618.266.778-87

Controlador Direto

Controlador Direto

PÁGINA: 277 de 394

O Sr. Yoshiaki Nakano é membro efetivo do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Yoshiaki Nakano

Administrador do Emissor

O Sr. Miguel Ethel Sobrinho é membro efetivo do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Cargo/Função

Identificação
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CPF/CNPJ

04.213.131/0001-08

618.266.778-87

Prestação de serviço

Administrador do Emissor

04.169.992/0001-36

Prestação de serviço

60.078.060/0001-59

618.266.778-87

Administrador do Emissor

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor da Rio Purus Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Diretor

Rio Purus Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Prestação de serviço

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Steel S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Vicunha Steel S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

618.266.778-87

O Sr. Benjamin Steinbruch é Vice Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Aços S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Vice Presidente do Conselho de Administração

Vicunha Aços S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 278 de 394

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Cargo/Função

Identificação
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06.990.482/0001-50

618.266.778-87

CPF/CNPJ
Prestação de serviço

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Victoria Steinbruch

Administrador do Emissor

33.042.730/0001-04

Prestação de serviço

657.575.057-53

Prestação de serviço

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

657.575.057-53

Prestação de serviço

O Sr. Enéas Garcia Diniz é administrador da CSN Mining Portugal Unipessoal Lda, controlada indireta da Companhia.

Observação

Administrador

CSN Mining Portugal Unipessoal, Lda

Pessoa Relacionada

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

A Sra. Victoria Steinbruch é empregada da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Empregada

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

228.138.758-56

Fornecedor

Controlada Direta

Controlador Direto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 279 de 394

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Presidente da Rio Iaco Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Diretor Presidente

Rio Iaco Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Cargo/Função

Identificação
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01.417.222/0001-77

CPF/CNPJ

Diretor

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Marcelo Cunha Ribeiro

Administrador do Emissor

Prestação de serviço

33.042.730/0001-04

618.266.778-87

Controle

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

618.266.778-87

Prestação de serviço

O Sr. Benjamin Steinbruch é controlador indireto da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Acionista Indireto

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 280 de 394

O Sr. Marcelo Cunha Ribeiro é Diretor Executivo de Finanças, cumulando as funções de Relações com Investidores da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da
Companhia.

Observação

33.042.730/0001-04

829.510.041-68

Controlador Direto

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Enéas Garcia Diniz é membro efetivo do Conselho de Administração da MRS Logística S.A., que é uma fornecedora relevante da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

MRS Logística S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação
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33.042.730/0001-04

CPF/CNPJ

Vicunha Aços S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

04.213.131/0001-08

Prestação de serviço

04.169.992/0001-36

618.266.778-87

Prestação de serviço

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

618.266.778-87

Prestação de serviço

O Sr. Benjamin Steinbruch é membro do Conselho de Administração da Vicunha Steel S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Vicunha Steel S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

O Sr. Benjamin Steinbruch é Presidente do Conselho de Administração da Vicunha Aços S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Presidente do Conselho de Administração

618.266.778-87

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 281 de 394

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação
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60.078.060/0001-59

CPF/CNPJ

Observação

Diretor Superintendente

Rio Iaco Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Benjamin Steinbruch

Administrador do Emissor

Prestação de serviço

33.042.730/0001-04

228.138.758-56

Prestação de serviço

Administrador

CSN Mining Portugal Unipessoal, Lda

Pessoa Relacionada

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

657.575.057-53

Subordinação

A Sra. Victoria Steinbruch é empregada da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Empregada

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Victoria Steinbruch

Administrador do Emissor

Controlada Direta

Controlador Direto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 282 de 394

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor Superintendente da Rio Iaco Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

06.990.482/0001-50

618.266.778-87

O Sr. Benjamin Steinbruch é Diretor da Rio Purus Participações S.A., que é controladora indireta da Companhia.

Observação

Diretor

Rio Purus Participações S.A.

Cargo/Função

Identificação
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CPF/CNPJ

01.417.222/0001-77

657.575.057-53

Prestação de serviço

33.042.730/0001-04

Prestação de serviço

Controlador Direto

Observação

Diretor

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

Marcelo Cunha Ribeiro

Administrador do Emissor

33.042.730/0001-04

829.510.041-68

Prestação de serviço

Controlador Direto

O Sr. Yoshiaki Nakano é conselheiro independe e membro do Comitê de Auditoria da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da Companhia.

Observação

Membro independente do Conselho de Administração

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Pessoa Relacionada

Membro independente do Conselho de Administração

Yoshiaki Nakano

Administrador do Emissor

049.414.548-04

O Sr. Enéas Garcia Diniz é membro efetivo do Conselho de Administração da MRS Logística S.A., que é uma fornecedora relevante da Companhia.

Observação

Membro (efetivo) do Conselho de Administração

MRS Logística S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Superintendente

Enéas Garcia Diniz

Administrador do Emissor

Fornecedor

Versão : 1

PÁGINA: 283 de 394

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

O Sr. Enéas Garcia Diniz é administrador da CSN Mining Portugal Unipessoal Lda, controlada indireta da Companhia.

Observação

Cargo/Função

Identificação
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CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Versão : 1

PÁGINA: 284 de 394

O Sr. Marcelo Cunha Ribeiro é Diretor Executivo de Finanças, cumulando as funções de Relações com Investidores da Companhia Siderúrgica Nacional, que é controladora direta da
Companhia.

Cargo/Função

Identificação
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±$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

$DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDD&61PDQWpPDSyOLFHVGHVHJXURVGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO
6HJXUR ' 2  WHQGR SRU REMHWR R SDJDPHQWR GRV FXVWRV GH GHIHVD H LQGHQL]DomR DRV VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHVXDVVXEVLGLiULDVGHQWUHHODVD&RPSDQKLDFRPUHODomRjV
SHUGDVLQFRUULGDVSRUHVVHVHPGHFRUUrQFLDGHDWRVRXRPLVV}HVFXOSRVDVTXHWHQKDPVLGRSUDWLFDGRV
QRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQRVWHUPRVGDUHIHULGDDSyOLFHLQFOXLQGRDFRUGRVEHPFRPRSDJDPHQWR
GHPXOWDVHSHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDVLPSRVWDVDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSURFHGLPHQWRVTXH
VHMDP FRQGX]LGRV SRU yUJmRV HVWDWDLV RX DXWRJHULGRV HP YLUWXGH GH UHJXODomR H ILVFDOL]DomR GDV
DWLYLGDGHVGR7RPDGRUGR6HJXUR&RQWURODGDRX6XEVLGLiULD2SHUtRGRGHYLJrQFLDpGHGHPDUoR
GHDWpGHPDUoRGH$DSyOLFHFREUHUHFODPDo}HVDSUHVHQWDGDVFRQWUDRVVHJXUDGRV
FRP UHWURDWLYLGDGH LOLPLWDGD SDUD IDWRV GHVFRQKHFLGRV GRV VHJXUDGRV QR PRPHQWR GH FRQWUDWDomR
(PERUDDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD&61WHQKDFRQWUDWDGRDVDSyOLFHVGHVFULWDVH[LVWHP
GHWHUPLQDGRVWLSRVGHULVFRTXHSRGHPQmRHVWDUFREHUWRVSRUHODVRXDOJXPDVGHODVWDLVFRPRDWRV
GRORVRVGHVSHVDVGHOLPSH]DHGHVSROXLomRFDXVDGRVSRUGDQRVDPELHQWDLVIXQGRGHSHQVmRrunoff YLRODomR GH REULJDo}HV LPSRVWDV SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H TXDOTXHU WLSR GH GDQR
UHODFLRQDGR D EDUUDJHQV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D SURFHGLPHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRVRXMXGLFLDLVGHTXDOTXHUQDWXUH]DGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRDHVWHHYHQWR
1DKLSyWHVHGHRFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGHVVHVHYHQWRVQmRFREHUWRVD&RPSDQKLDSRGHUiLQFRUUHU
HPFXVWRVDGLFLRQDLVREVHUYDQGRRTXDQWRGLVSRVWRQRFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHFRQIRUPHDEDL[R$
SDUWLUGDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDGHYHUiDYLVDUDVHJXUDGRUDHVROLFLWDU
HQGRVVRSDUDTXHVHMDPDQWLGDDFREHUWXUDSDUDUHFODPDo}HVH[FOXVLYDPHQWHUHODFLRQDGDVDRSHUDomR
GDRIHUWDS~EOLFDTXDQGRRYDORUFDSWDGRXOWUDSDVVDUGRYDORUGHPHUFDGRGD&RPSDQKLD&DVR
WDOHQGRVVRQmRVHMDREWLGRR6HJXUR' 2SRGHUiQmRFREULUUHFODPDo}HVUHODFLRQDGDVDRSHUDomR

$VRIHUWDVGHFREHUWXUDSHORPHUFDGRVHJXUDGRUHVWmRYLQFXODGDVDRDSHWLWHGHULVFRVHUHVXOWDGRV
GHVXDVFDUWHLUDVGHQHJyFLRSRGHQGRHYHQWXDOPHQWHRFRUUHUSHUtRGRV DQR HPTXHGHWHUPLQDGDV
FREHUWXUDVGH6HJXUR' 2GHL[HPGHVHURIHUWDGDV

'HVWHPRGRDSHVDUGHQmRKDYHUSUHYLVmRHVWDWXWiULDD&RPSDQKLDPDQWpPFRQWUDWRGHLQGHQLGDGH
SDUDRVPHPEURVGD'LUHWRULDRTXHUHSUHVHQWDPDLRUJDUDQWLDSDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVHQGR
TXHHVWHFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHYLVDH[LPLUGHUHVSRQVDELOLGDGHHLQGHQL]DURVDGPLQLVWUDGRUHVSRU
TXDLVTXHUGHVSHVDVQHFHVViULDVLQFRUULGDVSHORVPHVPRVHPVXDVGHIHVDVRXSRUYDORUHVTXHHVWH
VHMDFRQGHQDGRDSDJDUHPYLUWXGHGHLQTXpULWRSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLVRXDGPLQLVWUDWLYRV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GD MXULVGLomR TXH YHQKDP D VHU VRIULGRV LQFRUULGRV GHYLGRV FREUDGRV RX
LPSXWDGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLDRX
HPHPSUHVDVFRQWURODGDVHRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLD 6RFLHGDGHV GHVGHTXHWHQKDDWXDGR
QRV HVWULWRV OLPLWHV GH VXDV IXQo}HV GH UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV GD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP RV
SRGHUHVHDWULEXLo}HVFRQIHULGRVSHORHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOFRQIRUPHRFDVR

$V GHVSHVDV RX SHUGDV SDVVtYHLV GH VHUHP LQGHQL]DGDV VRE R UHIHULGR FRQWUDWR LQFOXHP
LQGHQL]Do}HVHQFDUJRVGHVSHVDVOHJDLVHDGPLQLVWUDWLYDVFXVWDVGHSyVLWRVMXGLFLDLVKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV KRQRUiULRV GH DVVLVWHQWHV WpFQLFRV SHULFLDLV iUELWURV H RXWURV HVSHFLDOLVWDV
FRQWUDWDGRVHP EDVHV GH PHUFDGR H TXDLVTXHU RXWURV YDORUHV TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV WHQKDP D
SDJDU LQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRVDPELHQWDLV 

2VDGPLQLVWUDGRUHVQmRIDUmRMXVjSURWHomRFRQIHULGDSHORFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHFDVRDVVXDV
GHVSHVDVRXFRQGHQDomRSHFXQLiULDGHFRUUDPGH

L
DWR RX RPLVVmR GRORVD RX FRP FXOSD HTXLSDUiYHO DR GROR PiIp IUDXGH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HV HVWUDWpJLFDVFRQILGHQFLDLV RX SUiWLFD GH DWR WLSLILFDGR FRPR FULPH SHORV
DGPLQLVWUDGRUHV

LL 
GHULYHPGHDWXDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVIRUDGDVFRPSHWrQFLDVGRVFDUJRVSDUDRVTXDLV
IRUDP QRPHDGRV DWXDomR HP GHVFXPSULPHQWR GH VHXV GHYHUHV ILGXFLiULRV SDUD FRP D
&RPSDQKLDRXDEDQGRQRGRFDUJR
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LLL 

VHMDPUHODFLRQDGDVDTXDOTXHUSURFHVVRPRYLGRSHORDGPLQLVWUDGRUFRQWUDD&RPSDQKLDRX


LY 
VHMDPREMHWRGHLQGHQL]DomRDRVDGPLQLVWUDGRUHVVRER6HJXUR' 2

9HULILFDGD D REULJDomR GH LQGHQL]DomR R VHX SDJDPHQWR SHOD &RPSDQKLD GHYHUi VHU HIHWXDGR
PHGLDQWHRUHFHELPHQWRGHVROLFLWDomRSRUHVFULWRGR V DGPLQLVWUDGRU HV DFRPSDQKDGDGHWRGRV
RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GDV GHVSHVDV RX SHUGDV LQGHQL]iYHLV LQFRUULGDV SHOR V 
DGPLQLVWUDGRU HV RXSRUWHUFHLURVVHQGRTXHLQGHQL]Do}HVUHIHUHQWHVjFHOHEUDomRGHDFRUGRVQD
HVIHUDMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOVRPHQWHVHUmRSDVVtYHLVGHFRPSHQVDomRFDVRD&RPSDQKLDWHQKD
FRQVHQWLGRSUpYLDHH[SUHVVDPHQWHFRPRVWHUPRVGRUHVSHFWLYRDFRUGR

$OpPGLVVRDSURWHomRSUHYLVWDQRFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHDEUDQJHWRGRVRVDWRVSUDWLFDGRVSHORV
DGPLQLVWUDGRUHVGXUDQWHRH[HUFtFLRGR V FDUJR V QD&RPSDQKLDLQFOXLQGRTXDLVTXHUGHVSHVDVRX
FRQGHQDo}HVSHFXQLiULDVYHULILFDGDVDSyVRWpUPLQRGHVHX V PDQGDWR V JHVWmR }HV 

$ FHOHEUDomR GRV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH FRP RV DGPLQLVWUDGRUHV HOHJtYHLV QRV WHUPRV
PHQFLRQDGRV DFLPD IRUDP DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP
GHRXWXEURGHHDVVLQDGRRFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHQmRKiTXDOTXHURXWUDIRUPDOLGDGHD
VHUREVHUYDGDXPDYH]YHULILFDGDDREULJDomRGHLQGHQL]DomR1RFDVRGHH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRV
RXG~YLGDVFDGDFDVRHVSHFtILFRVHUiVXEPHWLGRjGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVGRVDGPLQLVWUDGRUHVLPSRUWDQDDVVXQomRGH
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH SRGHP DFDUUHWDU QD REULJDomR GH SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV HRX
SHQDOLGDGHVDWHUFHLURVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVQmRFREHUWDSHOR6HJXUR' 2$OpPGLVVRHPUD]mR
GDUHOHYkQFLDGRSDSHOH[HUFLGRSHORVDGPLQLVWUDGRUHVD&RPSDQKLDWHPLQWHUHVVHHPSURSRUFLRQDU
OKHFRQGLo}HVSDUDTXHFRQWLQXHPDWXDQGRFRPDVHJXUDQoDQHFHVViULDDRERPGHVHPSHQKRGH
VXDVDWULEXLo}HVHQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

,QIRUPDo}HVVREUHTXyUXQVGHLQVWDODomRGHDVVHPEOHLDVJHUDLV

$EDL[R FRP UHODomR jV DVVHPEOHLDV JHUDLV GD &RPSDQKLD UHDOL]DGDV QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV
VRFLDLV L GDWDGHVXDUHDOL]DomR LL FDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXPGH
LQVWDODomR

(YHQWR
'DWD
4XyUXP
&RQYRFDomR
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDH


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
([WUDRUGLQiULD
DFLRQLVWDV
'LVSHQVDGDWHQGRHPYLVWD
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD


DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRV
DFLRQLVWDV
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±'HVFULo}HVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD

D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomRHORFDORQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUORFDOL]DGR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR IRUPDOL]DGD &RQWXGR D SUiWLFD GH
UHPXQHUDomR GD &RPSDQKLD WHP SRU REMHWLYR L  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H
FRODERUDGRUHV H RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD LL  DWUDLU UHFRPSHQVDU UHWHU H LQFHQWLYDU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVGHIRUPDVXVWHQWiYHOREVHUYDGRV
RV OLPLWHV GH ULVFR DGHTXDGRV LLL  SURSRUFLRQDU XPD UHPXQHUDomR FRP EDVH HP FULWpULRV TXH
GLIHUHQFLHPRGHVHPSHQKRHSHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFH
LQGLYLGXDOH LY DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGHSDGU}HVFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGD
FDUJR WHPSR GH GHGLFDomR H FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHIHUHQFLDO HVWDEHOHFHQGR
GLUHWUL]HVSDUDDIL[DomRGHHYHQWXDOUHPXQHUDomRHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVH
FRODERUDGRUHV

E
FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQFOXVLYH

L
GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

5HPXQHUDomR)L[D

2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ID]HP MXV D XPD UHPXQHUDomR IL[D FRQVLVWHQWH HP
KRQRUiULRVPHQVDLVIL[DGRVHPUHXQLmRGRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRREMHWLYRGH
JDUDQWLU D FRPSDWLELOLGDGH GD IXQomR FRP D UHPXQHUDomR SDJD (QWUHWDQWR RV PHPEURV QmR
LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHQXQFLDUDP DR UHFHELPHQWR GH VXDV UHVSHFWLYDV
UHPXQHUDo}HV7RGRVRVPHPEURVUHFHEHPRPHVPRYDORU

%HQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRV

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHO

'LUHWRULD(VWDWXiULD

5HPXQHUDomR)L[D

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DFRQVLVWHQWHHPKRQRUiULRV
PHQVDLV

%HQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRV

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDVmRHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV D SODQRGHVD~GH E 
SODQRRGRQWROyJLFR F VHJXURGHYLGD G SUHYLGrQFLDSULYDGDFRPSOHPHQWDUH H FKHFNXSDQXDO

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDVmRHOHJtYHLVDRUHFHELPHQWRGHE{QXVTXHVmRHVWUXWXUDGRV
HP IXQomR GR DWLQJLPHQWR GH PHWDV RX VRE D IRUPD YDULiYHO HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GH
WUDEDOKRVHVSHFtILFRVSURMHWRVRXPHWDVGLIHUHQFLDGDVHGHIRUPDYLQFXODGDDWDLVSURMHWRV
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(VWD UHPXQHUDomR YDULiYHO DGLFLRQDO HVWi DWUHODGD XVXDOPHQWH DR KRQRUiULR QRPLQDO RX
HYHQWXDOPHQWH D RXWUD IRUPD GH UHPXQHUDomR FRPSDWtYHO FRP R UHVXOWDGR HVSHUDGR GR
FRUUHVSRQGHQWHSURMHWRHDVPHWDVDWULEXtGDVDFDGDXPGRVPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD

'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D

2VPHPEURVGD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDID]HPMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO

%HQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRV

2VPHPEURVGD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDVmRHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV D SODQRGHVD~GH
E SODQRRGRQWROyJLFR F YDOHDOLPHQWDomR G YDOHUHIHLomR H VHJXURGHYLGDH I SUHYLGrQFLD

5HPXQHUDomR9DULiYHO

$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRHVWDEHOHFHTXHRVPHPEURVGD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDVmRHOHJtYHLV
DRUHFHELPHQWRGHSURJUDPDGHLQFHQWLYRVFRPEDVHHPPHWDVHQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR)L[D

4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDORVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOID]HPMXVDXPDUHPXQHUDomR
PHQVDOQRVWHUPRVGDGHWHUPLQDomROHJDOHVSHFLILFDPHQWHRGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVHpDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDQRPRQWDQWHGH GH]SRUFHQWR GR
YDORUGDPpGLDGDUHPXQHUDomRIL[DGRV'LUHWRUHV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDQmRFRPSXWDGRVRV
EHQHItFLRVYHUEDVGHUHSUHVHQWDomRHSDUWLFLSDomRQRVOXFURV

%HQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRV

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]HPMXVDREHQHItFLRGHUHHPEROVRGDVGHVSHVDVGH
ORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGDIXQomR

2VPHPEURVHPH[HUFtFLRGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDRXWURVEHQHItFLRVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHO

&RPLWrGH$XGLWRULD

$OpPGR&RPLWrGH$XGLWRULDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
RXWURVFRPLWrVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRV

5HPXQHUDomR)L[D

2 &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD IRL FULDGR HP  GH MDQHLUR GH  SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H VHUi LQVWDODGR DWp R GLD GHMDQHLURGH 4XDQGR GH VXD
LQVWDODomRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLUiGHOLEHUDUGHQWUHRXWUDVPDWpULDVVREUHDUHPXQHUDomR
GR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD

%HQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRV

2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDQmRID]HPMXVDEHQHItFLRV
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5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHO

LL
HPUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVTXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWR
QDUHPXQHUDomRWRWDO

$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWRWDO
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
'LUHWRULD
&RQVHOKRGH
&RQVHOKR
'LUHWRULD
&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR
1mR
&RPLWrV
$GPLQLVWUDomR
)LVFDO
(VWDWXWiULD
(VWDWXWiULD
5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO





5HPXQHUDomR9DULiYHO





%HQHItFLRV





&HVVDomRGR([HUFtFLRGR
&DUJR











5HPXQHUDomR%DVHDGDHP
$o}HV











2XWURV HQFDUJRVVRFLDLV 











727$/











2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtD PHPEURV UHPXQHUDGRV EHP FRPR QmR SRVVXtD GLUHWRULD QmRHVWDWXWiULD EHP FRPR QmR
SRVVXtD&RQVHOKR)LVFDORX&RPLWrVLQVWDODGRV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
'LUHWRULD
&RQVHOKRGH
&RQVHOKR
'LUHWRULD
&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR
1mR
&RPLWrV
$GPLQLVWUDomR
)LVFDO
(VWDWXWiULD
(VWDWXWiULD
5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO





5HPXQHUDomR9DULiYHO





%HQHItFLRV





&HVVDomR GR ([HUFtFLR GR
&DUJR











5HPXQHUDomR %DVHDGD HP
$o}HV











2XWURV HQFDUJRVVRFLDLV 











727$/











2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtD PHPEURV UHPXQHUDGRV EHP FRPR QmR SRVVXtD GLUHWRULD QmRHVWDWXWiULD EHP FRPR QmR
SRVVXtD&RQVHOKR)LVFDORX&RPLWrVLQVWDODGRV
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR
)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO
5HPXQHUDomR9DULiYHO
%HQHItFLRV













'LUHWRULD
1mR
(VWDWXWiULD




&HVVDomR GR ([HUFtFLR GR
&DUJR











5HPXQHUDomR %DVHDGD HP
$o}HV











2XWURV HQFDUJRVVRFLDLV 











727$/











&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR

&RPLWrV




2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtD PHPEURV UHPXQHUDGRV EHP FRPR QmR SRVVXtD GLUHWRULD QmRHVWDWXWiULD EHP FRPR QmR
SRVVXtD&RQVHOKR)LVFDORX&RPLWrVLQVWDODGRV

LLL
PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

$UHPXQHUDomRIL[DpHVWDEHOHFLGDFRPEDVHQRJUDXGHUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRRXIXQomRQDV
H[SHULrQFLDV H TXDOLILFDo}HV LQGLYLGXDLV UHTXHULGDV SDUD R FDUJR RX IXQomR H QRV YDORUHV PpGLRV
DGRWDGRV SRU VRFLHGDGHV TXH DWXHP QR PHVPR VHWRU TXH D &RPSDQKLD VHQGR FDOFXODGD HP
SDUFHODVIL[DVPHQVDLV

2UHDMXVWHGDUHPXQHUDomRpGHILQLGRFRPEDVHQDYDULDomRGRFUHVFLPHQWRGHPHUFDGRH[HFXWLYR
RXSRUPHLRGDLQIODomRDFXPXODGDGRV~OWLPRVPHVHVRFRUUHQGRRUHDMXVWHDQXDOPHQWH

$UHPXQHUDomRYDULiYHOpGHILQLGDHPSURJUDPDVGHLQFHQWLYRFRPEDVHHPPHWDVHQRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD1DVUHXQL}HVGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDVmRGHILQLGRVLQGLFDGRUHV
GHGHVHPSHQKRRVTXDLVWrPFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHUDVPHWDVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDH
EXVFDURVPHOKRUHVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
LY

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

2V YDORUHV GH UHPXQHUDomR SDJRV SHOD &RPSDQKLD DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV VmR GHILQLGRV GH
DFRUGRFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLYLGXDLVFRPUHJUDVHVWUDWpJLFDVFRQGLo}HVJHUDLVSUHYLDPHQWH
HVWDEHOHFLGDVHFRPSDUDGRVSHULRGLFDPHQWHFRPRPHUFDGRYLVDQGRDYDOLDUVXDFRPSHWLWLYLGDGHH
HIHWXDUHYHQWXDLVDMXVWHVEHPFRPRFULDUYDORUQRORQJRSUD]RVHQGRFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HV
UHVSRQVDELOLGDGHVHGLVSRQLELOLGDGHVGHWHPSRSDUDDWXDomRQRFDUJR

$UHPXQHUDomRIL[DWHPSRUREMHWLYRUHFRQKHFHUHUHIOHWLURYDORUGRWHPSRHGHGLFDomRGRVPHPEURV
EDVHDGR HP SDUkPHWURV GH PHUFDGR YLVDQGR UHPXQHUDU D FRQWULEXLomR LQGLYLGXDO SDUD R
GHVHPSHQKRHRFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRGD&RPSDQKLD

$UHPXQHUDomRYDULiYHOWHPSRUREMHWLYRSUHPLDURDOFDQFHHVXSHUDomRGDVPHWDVSUpHVWDEHOHFLGDV
SHOD &RPSDQKLD DOLQKDGD DR GHVHPSHQKR VXVWHQWDELOLGDGH H j HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GR
QHJyFLRGD&RPSDQKLDHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDOJHUDQGRLQFHQWLYRVHDOLQKDQGRLQWHUHVVHVFRPRV
LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD EHP FRPR HP IXQomR GR UHFRQKHFLPHQWR GH WUDEDOKRV
HVSHFtILFRV SURMHWRV RX PHWDV GLIHUHQFLDGDV H GH IRUPD YLQFXODGD D WDLV SURMHWRV 'HVWH PRGR
EXVFDPD[LPL]DUDFULDomRGHYDORUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHUHVXOWDGRVFRQVLVWHQWHV
HVXVWHQWiYHLVWDQWRGHPpGLRTXDQWRGHORQJRSUD]R
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DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2VPHPEURVQmRLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHRFXSDUDPFDUJRVQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRUHFHEHUDPUHPXQHUDo}HVHP
UD]mR GH WHUHP UHQXQFLDGR jV VXDV UHPXQHUDo}HV &RP UHODomR j UHPXQHUDomR UHFHELGD SHORV
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQGLFDGRV SHOR DFLRQLVWD FRQWURODGRU SHOR H[HUFtFLR GH
IXQo}HVQRDFLRQLVWDFRQWURODGRUYLGHVHomR

F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

$UHPXQHUDomRIL[DpHVWDEHOHFLGDFRPEDVHHPSDUkPHWURVGHPHUFDGRFRQVLGHUDQGRRVYDORUHV
DGRWDGRVSRUVRFLHGDGHVTXHDWXHPQRPHVPRVHJPHQWRTXHD&RPSDQKLDHUHVSRQVDELOLGDGHV
DWULEXtGDV DR FDUJR VHQGR DSOLFDGD DWUDYpV GH PHWRGRORJLD DGRWDGD SRU FRQVXOWRULD H[WHUQD
HVSHFLDOL]DGDHPUHPXQHUDomR

$ UHPXQHUDomR YDULiYHO FRQVLGHUD R DWLQJLPHQWR GRV LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV QD &RPSDQKLD
LQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDHPHWDVQDXQLGDGHGHQHJyFLRiUHD
VREVXDUHVSRQVDELOLGDGHEDVHDGDHPPHWDVHPSUHVDULDLVTXDOLWDWLYDVHTXDQWLWDWLYDVLQFOXLQGRR
UHFRQKHFLPHQWRGHWUDEDOKRVHVSHFtILFRVSURMHWRVRXPHWDVLQGLYLGXDLV

G
&RPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR

$VPHWDVJOREDLVGD&RPSDQKLDVmRGHILQLGDVHVHJUHJDGDVFRQIRUPHDSOLFiYHOjVGLIHUHQWHViUHDV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHPDQHLUDTXHVHMDSRVVtYHOSDFWXDUDVPHWDVHVSHFtILFDVTXHFDGD
XPDGDVGLIHUHQWHViUHDVRSHUDFLRQDLVGHYHUiFXPSULU

$GLFLRQDOPHQWH VmR SDFWXDGDV DV PHWDV LQGLYLGXDLV D VHUHP FXPSULGDV QR GHFRUUHU GR PHVPR
H[HUFtFLRVRFLDO

2 DWHQGLPHQWR D HVVDV PHWDV p DFRPSDQKDGR GH IRUPD SHULyGLFD GXUDQWH R DQR H ILQDOPHQWH
DSXUDGR DR WpUPLQR GR H[HUFtFLR VRFLDO VHQGR HVVH UHVXOWDGR ILQDO D EDVH SDUD R FiOFXOR GD
UHPXQHUDomRYDULiYHOFRQVLGHUDQGRRQtYHOGHDWHQGLPHQWRGHFDGDLQGLFDGRU

H
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD

$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDSRU
PHLRGR&LFORGH*HVWmRGD(VWUDWpJLDQRTXDORFRUUHRGHVGREUDPHQWRGDVPHWDVHVWDEHOHFLGDVSRU
PHLRGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSODQHMDPHQWRRUoDPHQWiULRDFRPSDQKDPHQWRGDSHUIRUPDQFHH
DYDOLDomRGRVUHVXOWDGRVHVWDEHOHFHQGRDUHPXQHUDomRSRUGHVHPSHQKR

(VWDSUiWLFDpVXVWHQWDGDSHORVVHJXLQWHVSRQWRV

• )RFRQRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVUHSUHVHQWDQGRDo}HVTXHWHQKDPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQD
PHOKRULDFRQWtQXDGRGHVHPSHQKRGDHPSUHVD
• 0HGLomRHDYDOLDomRGRVREMHWLYRVGHUHVXOWDGRGDRUJDQL]DomRSUHYLVWRVHPVHXRUoDPHQWR
HVXDYDULDomRGHYHQGRUHIOHWLURDOFDQFHRXQmRGHVVHVREMHWLYRV
• 'HILQLomRDSDUWLUGRGHVGREUDPHQWRGHPHWDVGDHPSUHVD
• 'HVFULomR FODUD IyUPXODV H IRQWHV SUHYLDPHQWH GHILQLGDV VHQGR GH IiFLO HQWHQGLPHQWR H
DIHULomR
• &RPSDUDomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVHXQLIRUPL]DomRGDDYDOLDomR

(VWHVHOHPHQWRVYLVDPDH[FHOrQFLDGRVUHVXOWDGRVGDFRPSDQKLD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

1mRKiUHPXQHUDomRUHFHELGDSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPIXQomRGRFDUJRTXHRFXSDPQD&RPSDQKLD
TXHVHMDVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD

J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD

1mRKiTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUHYHQWRVRFLHWiULR

K
3UiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDLQGLFDQGR

L
yUJmRV H FRPLWrV GD &RPSDQKLD TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR
LGHQWLILFDQGRGHTXHIRUPDSDUWLFLSDP

1RVFDVRVHPTXHDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRpIL[DGDHPYDORUJOREDOSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
R3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpRUHVSRQViYHOSHODDORFDomRGDUHPXQHUDomRHQWUH
RVVHXVPHPEURVHRVPHPEURVGD'LUHWRULDFRQIRUPHSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

LL 
FULWpULRV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO
LQGLFDQGR VH Ki D XWLOL]DomR GH HVWXGRV SDUD D YHULILFDomR GDV SUiWLFDV GH
PHUFDGRHHPFDVRSRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHV
HVWXGRV

6mRHODERUDGRVHVWXGRVGHSUiWLFDGHPHUFDGRSRUFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVHPUHPXQHUDomRH
RPHVPRpOHYDGRSDUDWRPDGDGHGHFLVmRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LLL 
FRP TXH IUHTXrQFLD H GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD D
DGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD

(QWUHGRLVHWUrVDQRVpUHDOL]DGRXPHVWXGRGHSUiWLFDGHPHUFDGRHVXEPHWLGRjDSUHFLDomRGR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHLUiDYDOLDUDDGHTXDomRGDSUiWLFDGHUHPXQHUDomR
HHYHQWXDLVDMXVWHV
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,08

3,00

0,00

9,08

Nº de membros remunerados

0,25

3,00

0,00

3,25

37.500,00

3.647.555,00

0,00

3.685.055,00

Benefícios direto e indireto

0,00

50.850,00

0,00

50.850,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

911.889,00

0,00

919.389,00

Bônus

0,00

1.445.032,00

0,00

1.445.032,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

361.258,00

0,00

361.258,00

Pós-emprego

0,00

202.466,00

0,00

202.466,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
"Outros": valor referente ao INSS
pago pela Companhia sobre a
remuneração.

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais

"Outros": valor referente ao
INSS pago pela Companhia
sobre a remuneração.

45.000,00

6.619.050,00

0,00

6.664.050,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

3.822.077,00

0,00

3.822.077,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Benefícios direto e indireto

0,00

52.928,00

0,00

52.928,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

664.031,00

0,00

664.031,00

Bônus

0,00

2.285.403,00

0,00

2.285.403,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

437.607,00

0,00

437.607,00

Pós-emprego

0,00

199.209,00

0,00

199.209,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

No exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, o Conselho
"Outros": valor referente ao
de Administração não possuía
INSS pago pela Companhia
membros remunerados e a
sobre a remuneração.
Companhia não possuía Conselho
Fiscal instalado.
"Outros": valor referente ao INSS
pago pela Companhia sobre a
remuneração.
Total da remuneração

0,00

7.461.255,00

0,00

7.461.255,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,08

3,58

0,00

9,66

Nº de membros remunerados

0,00

3,58

0,00

3,58

Salário ou pró-labore

0,00

3.596.026,00

0,00

3.596.026,00

Benefícios direto e indireto

0,00

65.811,00

0,00

65.811,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

654.179,00

0,00

654.179,00

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

225.731,00

0,00

225.731,00

Participação de resultados

0,00

94.423,00

0,00

94.423,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

37.864,00

0,00

37.864,00

Pós-emprego

0,00

191.560,00

0,00

191.560,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

No exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, o Conselho
"Outros": valor referente ao
de Administração não possuía
INSS pago pela Companhia
membros remunerados e a
sobre a remuneração.
Companhia não possuía Conselho
Fiscal instalado.
"Outros": valor referente ao INSS
pago pela Companhia sobre a
remuneração.
Total da remuneração

0,00

4.865.594,00

0,00

4.865.594,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

4,42

0,00

10,42

Nº de membros remunerados

0,00

4,42

0,00

4,42

Salário ou pró-labore

0,00

5.604.004,00

0,00

5.604.004,00

Benefícios direto e indireto

0,00

114.161,00

0,00

114.161,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.182.977,00

0,00

1.182.977,00

0,00

629.986,00

0,00

629.986,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
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Participação de resultados

0,00

1.866.720,00

0,00

1.866.720,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

47.701,00

0,00

47.701,00

Pós-emprego

0,00

219.261,00

0,00

219.261,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

No exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, o Conselho
"Outros": valor referente ao
de Administração não possuía
INSS pago pela Companhia
membros remunerados e a
sobre a remuneração.
Companhia não possuía Conselho
Fiscal instalado.
"Outros": valor referente ao INSS
pago pela Companhia sobre a
remuneração.
Total da remuneração

0,00

9.664.810,00

0,00

9.664.810,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
±5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO

5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  
9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


'LUHWRULD
(VWDWXWiULD




9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR
±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO




1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHUR
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO













%{QXV


































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


























2EV 1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR QmR SRVVXtD PHPEURV UHPXQHUDGRV H D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD &RQVHOKR )LVFDO
LQVWDODGR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


'LUHWRULD
(VWDWXWiULD




9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO




1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHUR
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO













%{QXV


































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


























2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtDPHPEURVUHPXQHUDGRVHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


'LUHWRULD
(VWDWXWiULD




9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO




1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHUR
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO













%{QXV


































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


























2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtD PHPEURV UHPXQHUDGRV H D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD &RQVHOKR )LVFDO LQVWDODGR   1R
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH]HPEUR GH  QmR KDYLD H[HFXWLYRV FRP UHFHELPHQWR GH
3URJUDPDGH3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRVGHPRGRTXHRYDORUUHFHELGRVHUHIHUHDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD

&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD




1~PHURWRWDOGH
PHPEURV




1~PHUR
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV
%{QXV




9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR




9DORU Pi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR




9DORUSUHYLVWRQR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV




9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV




9DORU
PtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR




9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR




SODQR
GH
UHPXQHUDomR ±
PHWDVDWLQJLGDV




9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO

2EV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmR
SRVVXtDPHPEURVUHPXQHUDGRVHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
 ± 3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

 ± 5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD
HVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.6 - Opções em Aberto

±,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
SHODGLUHWRULDHVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

±2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

±,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

±3DUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVGHWLGDVSRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  RV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR HUDP
WLWXODUHV GDV VHJXLQWHV Do}HV TXRWDV HRX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV GD
&RPSDQKLDRXGHVHXVFRQWURODGRUHVHRXFRQWURODGDVGLUHWDVHRXLQGLUHWDV

&216(/+2'(
',5(725,$
Ï5*262&,('$'(
&216(/+2),6&$/
$'0,1,675$d2
(67$787È5,$
Controladores Diretos e Indiretos
&RPSDQKLD
1DFLRQDO

6LGHU~UJLFD







5LR,DFR3DUWLFLSDo}HV6$







9LFXQKD$o}HV6$



















056/RJtVWLFD6$







&610LQLQJ+ROGLQJ6/8







&610LQLQJ$VLD/LPLWHG







&61 0LQLQJ 3RUWXJDO
8QLSHVVRDO/GD







&610LQLJ*PE+







5LR 3XUXV 3DUWLFLSDo}HV
6$
9LFXQKD6WHHO6$
Controladas e Coligadas


$GLFLRQDOPHQWHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR6U%HQMDPLQSRVVXtD
GLUHLWRDDSUR[LPDGDPHQWH XPWHUoR GRLQYHQWiULRGR(VSyOLRGH'RURWKpD6WHLQEUXFKRTXH
QHVWDGDWDOKHRXWRUJDULDGLUHLWRVREUH L  XPWHUoR GDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD5LR
3XUXV3DUWLFLSDo}HV6$GHWLGDVSHOR(VSyOLRGH'RURWKpD6WHLQEUXFKH LL  XPWHUoR GDVDo}HV
RUGLQiULDVGHHPLVVmRGD5LR,DFR3DUWLFLSDo}HV6$GHWLGDVSHOR(VSyOLRGH'RURWKpD6WHLQEUXFK
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
±,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

$&RPSDQKLDSDWURFLQDDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUGDHQWLGDGH
&%6±3UHYLGrQFLD±&DL[D%HQHILFHQWHGRV(PSUHJDGRVGD&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDOSHOR
TXDO RV SDUWLFLSDQWHV SRGHP FRQWULEXLU GH WUrV D VHLV SRU FHQWR GH VHXV UHVSHFWLYRV VDOiULRV
QRPLQDLVKRQRUiULRVHDSDWURFLQDGRUDFRQWULEXLFRPGRYDORUGRSDUWLFLSDQWH


1~PHURGH0HPEURV  
1RPHGR3ODQR  
4XDQWLGDGH GH DGPLQLVWUDGRUHV TXH
UH~QHPFRQGLo}HVSDUDVHDSRVHQWDU
&RQGLo}HV SDUD VH DSRVHQWDU
DQWHFLSDGDPHQWH

9DORU DFXPXODGR DWXDOL]DGR GDV
FRQWULEXLo}HV DWp R HQFHUUDPHQWR GR
~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GHVFRQWDGD D
SDUFHOD UHODWLYD D FRQWULEXLo}HV IHLWDV
GLUHWDPHQWHSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
9DORU
WRWDO
DFXPXODGR
GDV
FRQWULEXLo}HV UHDOL]DGDV GXUDQWH R
~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GHVFRQWDGD D
SDUFHOD UHODWLYD D FRQWULEXLo}HV IHLWDV
GLUHWDPHQWHSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
3RVVLELOLGDGH GH 5HVJDWH $QWHFLSDGR
HFRQGLomRSDUDVXDHIHWLYDomR



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR




'LUHWRULD(VWDWXWiULD

3ODQRGH%HQHItFLRV&%635(9






2 EHQHItFLR GD DSRVHQWDGRULD
DQWHFLSDGD VHUi FRQFHGLGR DR
SDUWLFLSDQWH PHGLDQWH UHTXHULPHQWR H
VHUi SDJR HP SDUFHODV PHQVDLV
VXFHVVLYDV REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV
SUHYLVWDVQRUHJXODPHQWRGRSODQRTXH
VH HQFRQWUD GLVSRQtYHO QR VLVWHPD
LQWHUQRGHLQIRUPDomRGD&RPSDQKLD
EHP FRPR DSURYDGR SHOR 35(9,& H
SXEOLFDGR QR 'LiULR 2ILFLDO GD 8QLmR
WHQGRVHXYDORULQLFLDOIL[DGRGHDFRUGR
FRP D RSomR SHOD IRUPD GH
UHFHELPHQWRHRPRQWDQWHDFXPXODGR
HPVHXUHVSHFWLYR)*%
5



5



6LP EDVWDHVWDU GHVOLJDGR GD
3DWURFLQDGRUDHQmRHVWDUHPJR]RGH
EHQHItFLRVQD&%6

'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVSDUWLFLSDQWHVGRV3ODQRVHPGHGH]HPEURGH
23ODQR&%635(9HVWiHVWUXWXUDGRQDPRGDOLGDGHGH&RQWULEXLomR'HILQLGDSXUD VHPFRPSRQHQWHVGHULVFRVDWXDULDLV 
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3,00
3.177.131,00
178.123,00
1.192.793,00

3,00

5.243.454,00

613.486,00

2.487.085,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

4,50

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2018

Nos três últimos exercícios sociais, o Conselho de Administração não tinha membros remunerados e a Companhia não tinha Conselho Fiscal instalado.

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2017

31/12/2017

Nos três últimos exercícios sociais, o Conselho de Administração não tinha membros remunerados e a Companhia não tinha Conselho Fiscal instalado.

0,00

0,00

0,00

0,00

6,08

31/12/2018

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2019

Nos três últimos exercícios sociais, o Conselho de Administração não tinha membros remunerados e a Companhia não tinha Conselho Fiscal instalado.

1.610.802,00

262.475,00

3.415.850,00

31/12/2017

Conselho de Administração

31/12/2019

Observação

3,00

31/12/2018

3,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ± 0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD

1mRDSOLFiYHO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQVWUXPHQWRVTXH
HVWUXWXUHP PHFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
±3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
GDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV

1mR DSOLFiYHO 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDV
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP

1mRDSOLFiYHO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR
)LVFDOQmRUHFHELDPTXDOTXHUUHPXQHUDomRHPUD]mRGLYHUVDGDVIXQo}HVTXHRFXSDP
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGD&RPSDQKLD

Remuneração recebida em função do exercício de cargo em controladora, controladas e sociedades
sob controle comum


([HUFtFLRVRFLDO
&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
([HUFtFLRVRFLDO
&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
([HUFtFLRVRFLDO
&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR




'LUHWRULD(VWDWXWiULD



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



'LUHWRULD(VWDWXWiULD




&RQVHOKR
)LVFDO



&RQVHOKR
)LVFDO



&RQVHOKR
)LVFDO
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13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

Implantação do Comitê de Auditoria

(PMDQHLURGHHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRLDSURYDGDDFULDomRGR&RPLWrGH
$XGLWRULD GD &RPSDQKLD R TXDO VHUi LQVWDODGR H SDVVDUi D FRPSRU QR IXWXUR RV TXDGURV GH
UHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFUHYHURVUHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLDIRUQHFHQGRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV

D
1~PHURGHHPSUHJDGRV


$WDEHODDEDL[RHYLGHQFLDDFRPSRVLomRGHWDOKDGDGRTXDGURGHFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDQDV
GDWDVLQGLFDGDV


([HUFtFLRVRFLDO
SHUtRGRGH
PHVHVILQGRHP
GHVHWHPEUR
GH

HQFHUUDGRHP
GHGH]HPEUR
GH

HQFHUUDGR
HPGH
GH]HPEURGH


HQFHUUDGRHP
GH
GH]HPEURGH


&RPSDQKLD









*HUHQFLDPHQWR
(VSHFLDOLVWD
$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
&610LQLQJ+ROGLQJ6/8
*HUHQFLDPHQWR
(VSHFLDOLVWD
$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
&610LQLQJ$VLD/LPLWHG
*HUHQFLDPHQWR
(VSHFLDOLVWD
$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
&61
0LQLQJ
3RUWXJDO
8QLSHVVRDO/GD
*HUHQFLDPHQWR
(VSHFLDOLVWD
$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
&610LQLQJ*PE+
*HUHQFLDPHQWR
(VSHFLDOLVWD
$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
7RWDO





























































































1~PHUR7RWDOGH(PSUHJDGRV


$VFDWHJRULDVUHIHUHPVHjVVHJXLQWHVVXEFDWHJRULDV


*HUHQFLDPHQWR

'LUHWRUHV$VVHVVRUHV*HUHQWHV*HUDLV*HUHQWHV&RRUGHQDGRUHVH
6XSHUYLVRUHV

(VSHFLDOLVWD

&DUJRVGHQtYHOVXSHULRU H[$QDOLVWDV(VSHFLDOLVWDV(QJHQKHLURV 
&DUJRVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRVHRSHUDFLRQDLV 7pFQLFRV$VVLVWHQWHV
$X[LOLDUHV2SHUDGRUHV 

$GPLQLVWUDWLYR2SHUDFLRQDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

E

Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV


$ WDEHOD D VHJXLU HYLGHQFLD D FRPSRVLomR GRV WUDEDOKDGRUHV WHUFHLUL]DGRV FRQWUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDQDVGDWDVLQGLFDGDV


([HUFtFLRVRFLDO
SHUtRGRGHPHVHV
HQFHUUDGRHPGH
ILQGRHPGH
GH]HPEURGH
VHWHPEURGH
1~PHUR7RWDOGH
7HUFHLUL]DGRV





HQFHUUDGRHP
GHGH]HPEUR
GH

HQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH







F
tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

2 tQGLFH GH URWDWLYLGDGH p FDOFXODGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR R Q~PHUR WRWDO GH IXQFLRQiULRV
GHPLWLGRV RX TXH SHGLUDP GHPLVVmR GXUDQWH R SHUtRGR GLYLGLGR SHOR Q~PHUR GH HPSUHJDGRV QR
~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRU

2TXDGURDEDL[RHYLGHQFLDRVtQGLFHVGHURWDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGH
VHWHPEURGH


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


3HUtRGRHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV

1mRKiDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHPUHODWLYDPHQWHDR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHHDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV

D
3ROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ &RPSDQKLD WHP FRPR SUiWLFD GH UHPXQHUDomR SURSLFLDU R HTXLOtEULR LQWHUQR HQWUH RV
FRODERUDGRUHV HH[WHUQR GHIRUPDFRPSHWLWLYDFRPUHODomRDRPHUFDGR EXVFDQGRFRPSDWLELOL]DU
D UHPXQHUDomR RIHUHFLGD FRP D UHVSRQVDELOLGDGH H[HUFLGD SHOR FDUJR GH IRUPD D DWUDLU UHWHU H
PRWLYDUVHXVFRODERUDGRUHV

2VFRODERUDGRUHVID]HPMXVjUHPXQHUDomRIL[DHYDULiYHO

$ UHPXQHUDomR IL[D p FRPSRVWD SRU VDOiULR QRPLQDO PHQVDO IpULDV H GpFLPR WHUFHLUR VDOiULR
FRQIRUPH SUHYLVWR QD &RQVROLGDomR GDV /HLV 7UDEDOKLVWDV FRP R REMHWLYR GH JDUDQWLU D
FRPSDWLELOL]DomRGDIXQomRH[HUFLGDFRPDUHPXQHUDomRSDJD

$UHPXQHUDomRYDULiYHORIHUHFHRSRUWXQLGDGHGHJDQKRGHUHPXQHUDomRDGLFLRQDODOpPGRVDOiULR
QRPLQDOGRFRODERUDGRUHPGHFRUUrQFLDGRVUHVXOWDGRVGDVPHWDVGHHPSUHVDQHJyFLREHPFRPR
GHVXDPHWDLQGLYLGXDORXFROHWLYDHDYDOLDomRGHFRPSHWrQFLDV(VWDUHPXQHUDomRYDULiYHOpSDJD
DQXDOPHQWHFRPRREMHWLYRGHJDUDQWLUDFRPSDWLELOL]DomRGDIXQomRH[HUFLGDFRPDUHPXQHUDomR
SDJD

$ &RPSDQKLD HIHWXD UHDMXVWHV VDODULDLV GH DFRUGR FRP D GDWDEDVH GRV DFRUGRV RX FRQYHQo}HV
FROHWLYDVDSOLFiYHLV$OpPGLVVRFRQFHGHDXPHQWRVVDODULDLVHPGHFRUUrQFLDGHHQTXDGUDPHQWRV
EHP FRPR GH PpULWRV H SURPRo}HV GH DFRUGR FRP R GHVHPSHQKR H QtYHO GH HQJDMDPHQWR GRV
FRODERUDGRUHV

E
3ROtWLFDGHEHQHItFLRV

2VEHQHItFLRVFRQFHGLGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRHPOLQKDFRPDSUiWLFDGHPHUFDGRVHQGRHOHV

$X[tOLR &UHFKH RIHUHFLGR QD IRUPD GD OHL DFRUGR FROHWLYR HRX FRQYHQo}HV FROHWLYDV DRV
FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD FRP H[FHomR GDV ILOLDLV TXH QmR DSUHVHQWDP Q~PHUR PtQLPR GH
PXOKHUHVSDUDDDSOLFDELOLGDGHGREHQHItFLR

3ODQRGH6D~GHRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

3ODQR2GRQWROyJLFRRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDURIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

6HJXURGH9LGDRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

9DOH$OLPHQWDomRRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

9DOH5HIHLomRRX5HIHLWyULRRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDDVHXVFRODERUDGRUHV

F
&DUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR

1mRDSOLFiYHO
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHVLQGLFDWRV

2V HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD VmR PDMRULWDULDPHQWH UHSUHVHQWDGRV SHOR 6LQGLFDWR GRV
7UDEDOKDGRUHVGDV,QG~VWULDVGDH[WUDomRGRIHUURHPHWDLVEiVLFRVGH&RQJRQKDV%HOR9DOHH2XUR
3UHWR±HD&RPSDQKLDUHVSHLWDDOLYUHDVVRFLDomRDRVLQGLFDWR

$&RPSDQKLDSRVVXLUHODFLRQDPHQWRKDUP{QLFRFRPDVHQWLGDGHVVLQGLFDLVSDWURQDOHSURILVVLRQDO
HSDUWLFLSDGHQHJRFLDo}HVGHFRQYHQo}HVFROHWLYDVHDFRUGRVFROHWLYRV$QHJRFLDomRWHPVLGRR
PpWRGR XWLOL]DGR SDUD VROXomR GH LPSDVVHV VHPSUH SDXWDGD QD EXVFD SHOR DWHQGLPHQWR DRV
LQWHUHVVHVP~WXRV

$ &RPSDQKLD REHGHFH D WRGDV DV ILVFDOL]Do}HV H FRQFLOLDo}HV WUDEDOKLVWDV GH PRGR TXH EXVFD
DWHQGHU jV HYHQWXDLV UHFODPDo}HV GRV HPSUHJDGRV QR VLQGLFDWR SURILVVLRQDO D ILP GH PLQLPL]DU
TXDOTXHU WLSR GH FRQIOLWR HQWUH DV SDUWHV H SURFXUD HVWDU HP GLD FRP WRGDV DV FRQWULEXLo}HV GDV
HQWLGDGHVVLQGLFDLVPDQWHQGRXPDUHODomRUHVSHLWRVDHWUDQVSDUHQWH$&RPSDQKLDWDPEpP]HOD
SHORFXPSULPHQWRGDVFOiXVXODVGHILQLGDVSHORVDFRUGRVHFRQYHQo}HVFROHWLYDVILUPDGRVHQWUHDV
SDUWHV

1R H[HUFtFLR VRFLDO FRUUHQWH H QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR IRL UHJLVWUDGD TXDOTXHU
SDUDOLVDomRQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRUIRUoDGHJUHYHHRXRXWUDVPDQLIHVWDo}HV
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844
PÁGINA: 320 de 394

109.751.820

4.752.584.400

Brasileira

0

545.353.980

Brasileira

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

23.460.425/0001-89

Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.

Não

33.042.730/0001-04

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

0,000%

0,000%

10,043%

87,524%

2,021%

Sim

Sim

Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.

Sim

Sim

Coreana

05.732.776/0001-10

POSCO

0,412%

Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.

22.366.860

Taiwanesa

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Sim

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

14.745.878/0001-60

China Steel Corporation

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

845
Não

Sim

Juridica

Não

Juridica

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

15/10/2020

15/10/2020

23.460.425/0001-89

15/10/2020

23.460.425/0001-89

15/10/2020

0

0

545.353.980

4.752.584.400

109.751.820

22.366.860

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 321 de 394

0,000%

0,000%

10,043%

87,524%

2,021%

0,412%

Total ações %

Versão : 1

TOTAL

Classe ação

5.430.057.060

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Tipo pessoa

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

5.430.057.060

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 322 de 394

100,000%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

OUTROS

1.387.524.047

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

4,194

Brasileira

46,298

Classe ação

58.193.503

Não

06.990.482/0001-50

Rio Iaco Participações S.A.

642.398.790

0,534

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

7.409.500

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.387.524.047

58.193.503

19/08/2014

642.398.790

7.409.500

33.042.730/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 323 de 394

100,000

4,194

46,298

0,534

Composição capital social

Versão : 1

48,974

679.522.254

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

Não

Brasileira

Ações ordinárias %

04.213.131/0001-08

Vicunha Aços S.A.

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

679.522.254

08/08/2018

33.042.730/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 324 de 394

48,974

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

TOTAL

OUTROS

873.153.884

198.345.367

100,000

22,716

0

TOTAL

77,284

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

674.808.517

Sim

05.488.866/0001-07

Itochu Corporation

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Makoto Oishi

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

849
0,000

0,000

0,000

Fisica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

873.153.884

198.345.367

674.808.517

23/03/2020

0

23.460.425/0001-89

CPF/CNPJ acionista

600.719.770-07

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 325 de 394

100,000

22,716

77,284

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

99,993

Brasileira

0,000

Classe ação

753.021.799

Não

60.078.060/0001-59

Rio Purus Participações S.A.

0

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

0,007

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

50.001

Não

Espólio de Dorothéa Steinbruch

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Rio Iaco Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

753.021.799

19/08/2014

0

50.001

0

06.990.482/0001-50

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 326 de 394

99,993

0,000

0,007

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

753.071.800

Rio Iaco Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

753.071.800

06.990.482/0001-50

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 327 de 394

100,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

234.073.661

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

100,000

Brasileira

100,000

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

234.073.661

Não

04.169.992/0001-36

Vicunha Steel S.A.

TOTAL

0

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

Não

110.521.137

110.521.137

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Vicunha Aços S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

100,000

100,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

234.073.661

30/06/2015

344.594.798

110.521.137

0

04.213.131/0001-08

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 328 de 394

67,927

100,000

32,073

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

TOTAL

50,005

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

702.191.372

Não

Espólio de Dorothéa Steinbruch

0

TOTAL

0,002

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1.000

Não

006.990.838-93

Brasileira

0

TOTAL

Elisabeth Steinbruch Schwarz

Qtde. de ações (Unidades)

0,002

Brasileiro

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1.000

Não

618.266.778-87

Benjamin Steinbruch

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Rio Purus Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

702.191.372

1.000

1.000

0

60.078.060/0001-59

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 329 de 394

50,005

0,002

0,002

0,000

Composição capital social

Versão : 1

702.046.223

1.404.240.595

100,000

0

TOTAL

0,002

Brasileiro

49,989

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Classe ação

1.000

Não

030.626.328-95

Ricardo Steinbruch

OUTROS

Rio Purus Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.404.240.595

1.000

702.046.223

60.078.060/0001-59

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 330 de 394

100,000

0,002

49,989

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

231.273.798

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

60,000

Brasileira

40,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

138.764.278

Não

60.078.060/0001-59

Rio Purus Participações S.A.

92.509.520

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Vicunha Steel S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

855
0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

231.273.798

138.764.278

30/06/2015

92.509.520

0

04.169.992/0001-36

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 331 de 394

100,000

60,000

40,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

20/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

4

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

677.453.919

12,476%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

677.453.919

12,476%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

±2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLD
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH

D
SDUWHV

6mR SDUWHV GR $FRUGR GH $FLRQLVWD GD &RPSDQKLD L  &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD 1DFLRQDO &61 
LL -DSmR%UDVLO0LQpULRGH)HUUR3DUWLFLSDo}HV/WGD LLL &KLQD6WHHO&RUSRUDWLRQH LY 326&2 RV
$FLRQLVWDV 0LQRULWiULRV H HP FRQMXQWR FRP D &61 RV $FLRQLVWDV  FRP LQWHUYHQLrQFLD GD
&RPSDQKLD

E
GDWDGHFHOHEUDomR

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRHPGHQRYHPEURGH

F
SUD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRVVXLYLJrQFLDDWpGHGH]HPEURGHSRGHQGRVH
HQFHUUDU DQWHV FDVR LL  DV Do}HV YLQFXODGDV GHWLGDV FRQMXQWDPHQWH SHORV $FLRQLVWDV 0LQRULWiULRV
UHSUHVHQWH PRQWDQWH LQIHULRU D  GH] SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD RX LLL 
RFRUUDTXDOTXHUHYHQWRGHUHVFLVmRFRQIRUPHSUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

G
GHVFULomRGDFOiXVXODUHODWLYDDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHWHUPLQDTXHRV$FLRQLVWDVVHFRPSURPHWDPDYRWDUQDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVRXDID]HUFRPTXHDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHDSOLFiYHOYRWHPH
H[SUHVVHPVXDRSLQLmRRXIDoDPFRPTXHVHXVUHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHVH[SUHVVHPVXDRSLQLmR
FRQIRUPHDSOLFiYHOQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUXPD
GH VXDV VXEVLGLiULDV SDUD DVVHJXUDU D REVHUYkQFLD GRV SULQFtSLRV EiVLFRV SUHYLVWRV QR UHIHULGR
LQVWUXPHQWR

2V $FLRQLVWDV RX PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU HOHV HOHLWRV FRQIRUPH DSOLFiYHO
GHYHUmR UHDOL]DU XPD UHXQLmR SHOR PHQRV  TXDWUR  GLDV DQWHV GH TXDOTXHU DVVHPEOHLD JHUDO RX
UHXQLmR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX GH TXDOTXHU XPD GH VXDV VXEVLGLiULDV
FRQIRUPHDSOLFiYHOSDUDGHOLEHUDUDVPDWpULDVOLVWDGDVDEDL[RVHQGRFHUWRTXHWDLVPDWpULDVGHYHUmR
VHUDSURYDGDVFRPRYRWRDILUPDWLYRGRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVRXSHORPHPEURGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHOHLWRSRUHOHVQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRXUHXQL}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDRXHPTXDOTXHUXPDGHVXDVVXEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHO

L
TXDOTXHU DOWHUDomR GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD RX GH TXDOTXHU XPD GH VXDV
VXEVLGLiULDVUHODFLRQDGDjVPDWpULDVOLVWDGDVDEDL[R

D  DOWHUDo}HVPDWHULDLVQRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
E  FULDomRGHQRYDVHVSpFLHVRXFODVVHVGHDo}HV
F  DOWHUDo}HVQRVGLUHLWRVDWULEXtGRVDFDGDHVSpFLHRXFODVVHGHDomR
G  PXGDQoDV QD HVWUXWXUD HRX Q~PHUR GH PHPEURV IXQFLRQDPHQWR H FRPSHWrQFLDV
DWULEXtGDV DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VH WDLV PXGDQoDV YLRODUHP RV GLUHLWRV GRV
$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
H  DOWHUDo}HV QD FRPSHWrQFLD FRQIHULGD jV DVVHPEOHLDV JHUDLV GH DFLRQLVWDV VH WDLV
PXGDQoDVYLRODUHPRVGLUHLWRVGRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD
I  DOWHUDo}HVQRVTXyUXQVGHDSURYDomRGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHDFLRQLVWDVHUHXQL}HV
GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VH WDLV PXGDQoDV YLRODUHP RV GLUHLWRV GRV $FLRQLVWDV
0LQRULWiULRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
J  DOWHUDo}HVQDIyUPXODGHFiOFXORGRYDORUGDDomRSDUDH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHUHFHVVR
K  DWUDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD
L  DOWHUDo}HVQDIRUPDGHUHVROXomRGHGLVSXWDVH
M  TXDLVTXHURXWUDVDOWHUDo}HVDRHVWDWXWRVRFLDOVHWDLVPXGDQoDVYLRODUHPRVGLUHLWRVGRV
$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
LL 

HPLVVmRRXDFRUGRSDUDHPLVVmRGHDo}HVHRXTXDLVTXHUYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHP
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Do}HVGD&RPSDQKLDRXGR7(&$5 LQFOXLQGRunits TXDQGRIRUHPRIHUHFLGDVDSHQDVj&61
HRXDXPDSDUWHUHODFLRQDGDGD&61DRSRUWXQLGDGHGHSDUWLFLSDUGHWDOHPLVVmR

LLL 

TXDOTXHUUHGXomRGHFDSLWDOGHVSURSRUFLRQDOGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV

LY 

FRQFHVVmR GH JDUDQWLD FRUSRUDWLYD D WHUFHLURV SHOD &RPSDQKLD RX SRU TXDOTXHU GH VXDV
VXEVLGLiULDV HP XP YDORU LJXDO RX VXSHULRU D 86 FLQTXHQWD PLOK}HV GH
GyODUHV VHMDHPXPD~QLFDWUDQVDomRRXVpULHGHWUDQVDo}HVUHODFLRQDGDVFRPUHODomRD
WUDQVDo}HVTXHQmRVmRUHODFLRQDGDVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUGHVXDV
VXEVLGLiULDVFRQIRUPHDSOLFiYHO

TXDOTXHU YHQGD DUUHQGDPHQWR OLFHQoD RX GLVSRVLomR LQFOXLQGR SRU PHLR GH UHGXomR GH
FDSLWDORXUHVJDWHGHDo}HV GHHFULDomRGHJUDYDPHVVREUHDWLYRVUHOHYDQWHV FRQIRUPH
GHILQLGRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD FRPH[FHomRGDVKLSyWHVHVGHVFULWDVQD
&OiXVXOD H GR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

QHJRFLDomR FRP GHULYDWLYRV IRUD GD SROtWLFD GH GHULYDWLYRV HRX hedge GD &RPSDQKLD
FRQIRUPH DSURYDGD SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR TXH GHYHUi HVWDU GH DFRUGR FRP RV
SDGU}HVGHPHUFDGR

OLTXLGDomR UHTXHULPHQWR YROXQWiULR GH XP SHGLGR GH GLVVROXomR RX OLTXLGDomR GH RX
TXDOTXHU SHGLGR GH IDOrQFLD RX SHGLGR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO SHOD
&RPSDQKLDRXTXDOTXHUGHVXDVVXEVLGLiULDV



Y

YL 

YLL 

YLLL 

L[ 
[
[L 

WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD TXDOTXHU XPD GH VXDV
VXEVLGLiULDVHTXDOTXHUXPGHVHXVDFLRQLVWDVRXDILOLDGDV D HPXPYDORULJXDORXVXSHULRU
D86 FHPPLOK}HVGHGyODUHV VHMDHPXPD~QLFDWUDQVDomRRXHPXPD
VpULHGHWUDQVDo}HVUHODFLRQDGDVH[FHWRFRQIRUPHSUHYLVWRQD&OiXVXOD K D GR$FRUGR
GH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDH E QmRFHOHEUDGRVHPFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR

DOWHUDo}HV QD SROtWLFD GH GLYLGHQGRV PtQLPRV GD &RPSDQKLD RX GH TXDOTXHU GH VXDV
VXEVLGLiULDV

QRPHDomR GH TXDOTXHU DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H[FHWR 3ULFH:DWHUKRXVH&RRSHUV 3Z& 
'HORLWWH(UQVW <RXQJRX.30*H

FHUWDV DOWHUDo}HV DRV DFRUGRV OLVWDGRV QR $QH[R  N  GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD


H
GHVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV RX PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRUQRPtQLPRFLQFRHQRPi[LPRVHWH
PHPEURV2V$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVSRGHUmRLQGLFDUXPPHPEURLQGHSHQGHQWHPHQWHGRQ~PHUR
GHFRQVHOKHLURV$&61SRGHUiLQGLFDURUHVWDQWHGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD GRV TXDLV XP GHYH VHU LQGHSHQGHQWH H QmR GHYH VHU HPSUHJDGR DILOLDGR RX SDUWH
UHODFLRQDGDGD&61GD&RPSDQKLDRXGHVXDVUHVSHFWLYDVVXEVLGLiULDV

$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD QR PtQLPR GRLV GLUHWRUHV H QR Pi[LPR FLQFR GLUHWRUHV
VHQGRXP'LUHWRU6XSHULQWHQGHQWH2V$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVWHUmRRGLUHLWRGHLQGLFDUXPPHPEUR
GDGLUHWRULD$&61WHUiRGLUHLWRGHLQGLFDURVGHPDLVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
R 'LUHWRU 6XSHULQWHQGHQWH 2V GLUHWRUHV HOHLWRV GHYHUmR WHU FRPSURYDGD H[SHULrQFLD HP VXDV
UHVSHFWLYDViUHDVGHDWXDomR$LQGDRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVWHUmRRGLUHLWRGHLQGLFDUXPJHUHQWH
JHUDOHGRLVJHUHQWHVGD&RPSDQKLD

I
GHVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV
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'LUHLWRGH2IHUWD-XVWD

&DVRD&61GHVHMHDOLHQDUDXPWHUFHLURRXUHFHEDXPDRIHUWDILUPHGHWHUFHLURVGHERDIpSDUD
DOLHQDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH QR WRGR RX HP SDUWH TXDOTXHU GH VXDV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDRXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDVXEVFUHYHUDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDSRU
PHLR GH XPD QHJRFLDomR ELODWHUDO RX XP SURFHVVR RUJDQL]DGR FRP TXDOTXHU Q~PHUR GH SDUWHV
LQWHUHVVDGDVD&61GHYHUiFRQYLGDURV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVSDUDSDUWLFLSDUHPGRSURFHVVRGH
YHQGDGHWDLVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDVXEVFULomRGHDo}HV
GD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGD&61FDVRKDMDXPSURFHVVRIRUPDOLPSODQWDGR

'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD Tag Along 

&DVR D &61 WHQKD D LQWHQomR GH DOLHQDU VXDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX R GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSDUDVXEVFULomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD SDUDXPWHUFHLURHFRPRUHVXOWDGR
GHWDOWUDQVIHUrQFLDD&61GHL[HGHFRQWURODUD&RPSDQKLDHRWHUFHLURFRPSUDGRUDGTXLUDRFRQWUROH
GD&RPSDQKLDD&61VHUiREULJDGDDRIHUHFHUDRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVSRUPHLRGHQRWLILFDomR
SRU HVFULWR FRP FySLD SDUD D &RPSDQKLD R GLUHLWR GH YHQGHU WRGDV DV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD GHWLGDV SHORV $FLRQLVWDV 0LQRULWiULRV DR WHUFHLUR FRPSUDGRU QRV PHVPRV WHUPRV H
FRQGLo}HVDSOLFiYHLVjYHQGDSHOD&61

'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD Co-Sale Rights 

1R FDVR GH XPD YHQGD SULYDGD TXDOLILFDGD SDUD L  XP WHUFHLUR TXH WHQKD XP UHODFLRQDPHQWR
UHOHYDQWHFRPD&61RXFRPRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&61RX LL XPWHUFHLURTXHIDoDSDUWHGH
TXDOTXHUWUDQVDomRSDUDOHODFRPD&61RV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVSRGHPSRUPHLRGHQRWLILFDomR
SRUHVFULWRFRPFySLDSDUDD&RPSDQKLDH[HUFHURGLUHLWRGHSDUWLFLSDUGHWDOYHQGDHDOLHQDUVXDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpRPHVPRQ~PHURGHDo}HVVHQGRDOLHQDGDVSHOD&61DWDO
FRPSUDGRUQRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVDSOLFiYHLVjSHOD&61

J
GHVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH

9LGHDOtQHDGGHVWHLWHP



860
PÁGINA: 336 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
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 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU

1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
 QmR KRXYH DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGDVQRJUXSRTXHWHQKDPWLGRHIHLWRUHOHYDQWH
SDUD D &RPSDQKLD LQFRUSRUDo}HV IXV}HV FLV}HV LQFRUSRUDo}HV GH Do}HV DOLHQDo}HV H
DTXLVLo}HVGHFRQWUROHVRFLHWiULRDTXLVLo}HVHDOLHQDo}HVGHDWLYRVLPSRUWDQWHV

(YHQWR

3ULQFLSDLV
1HJyFLR

,QFRUSRUDomRGD&*3$5&RQVWUXomR3HVDGD6$SHOD&RPSDQKLD

&RQGLo}HV

GR

6RFLHGDGHVHQYROYLGDV
(IHLWRV
UHVXOWDQWHV
GD
RSHUDomR
QR
TXDGUR
DFLRQiULRGD&RPSDQKLD

,QFRUSRUDomR GD &*3$5 &RQVWUXomR 3HVDGD 6$ &*3$5  SHOD
&RPSDQKLDFRPDH[WLQomRGD&*3$5HDWUDQVIHUrQFLDGHVHXUHVSHFWLYR
SDWULP{QLRSDUDD&RPSDQKLDVHQGRTXHRYDORUGRSDWULP{QLRGD&*3$5
IRLDYDOLDGRHP5$UHIHULGDLQFRUSRUDomRIRLGHYLGDPHQWH
DSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
 GH DJRVWR GH  H FRQVLGHUDQGR TXH D WRWDOLGDGH GDV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD &*3$5 Mi HUDP GH WLWXODULGDGH GD
&RPSDQKLDQDGDWDGDLQFRUSRUDomR LHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&*3$5Mi
HVWDYDLQWHJUDOPHQWHUHIOHWLGRQRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD WHPVH
TXH D LQFRUSRUDomR QmR UHVXOWRX HP TXDOTXHU PDMRUDomR GR FDSLWDO VRFLDO
HPLVVmR GH QRYDV Do}HV RX DOWHUDomR GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
5HVVDOWDVH TXH D WLWXODULGDGH GD &RPSDQKLD GD WRWDOLGDGH GR FDSLWDO GD
&*3$5IRLGHFRUUHQWHGDDOLHQDomRSHOD&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDO
HPGHMXOKRGHGHGDVDo}HVGD&*3$5FRUUHVSRQGHQWHVD
 FHPPLO Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
&RPSDQKLD&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDOH&*3$5&RQVWUXomR3HVDGD
6$
$ RSHUDomR UHVXOWRX QD LQFRUSRUDomR GD &*3$5 SHOD &RPSDQKLD ~QLFD
DFLRQLVWDQDGDWDGDLQFRUSRUDomR&RQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDGHL[RX
GH GHWHU TXDOTXHU SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD &*3$5 TXH HP UD]mR GD
LQFRUSRUDomRGHL[RXGHH[LVWLU
1mRDSOLFiYHOSRLVRTXDGURVRFLHWiULRGD&RPSDQKLDQmRVRIUHXDOWHUDo}HV
FRPDLQFRUSRUDomRGD&*3$5

4XDGUR VRFLHWiULR DQWHV H
GHSRLV
0HFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD
JDUDQWLU
R
WUDWDPHQWR 1mRDSOLFiYHO
HTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

Informações Complementares ao Item 15.1/2

&RP UHODomR DR (VSyOLR GH 'RURWKpD 6WHLQEUXFK WLWXODU GH SDUWLFLSDomR FRQWURODGRUD LQGLUHWD QD
&RPSDQKLDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRUHIHULGRHVSyOLRp
DGPLQLVWUDGRSHODLQYHQWDULDQWH6UD(OLVDEHWK6WHLQEUXFK6FKZDU]1RVWHUPRVGRVDUWLJRVH
VHJXLQWHVGD/HLQGHGHPDUoRGHFRQIRUPHDOWHUDGD &yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 
RLQYHQWDULDQWHpUHVSRQViYHOSRUGHQWUHRXWUDVREULJDo}HVOHJDLV L UHSUHVHQWDURHVSyOLRDWLYDH
SDVVLYDPHQWH HP MXt]R RX IRUD GHOH LL  PLQLVWUDU R HVSyOLR YHODQGROKH RV EHQV FRP D PHVPD
GLOLJrQFLD TXH WHULD VH VHXV IRVVHP H RXYLGR RV LQWHUHVVDGRV H FRP SUpYLD DXWRUL]DomR MXGLFLDO
LLL WUDQVLJLUHDOLHQDUEHQVGHTXDOTXHUHVSpFLHGHWLWXODULGDGHGRHVSyOLR

Informações Complementares ao Item 15.3

$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDV-DSmR%UDVLO0LQpULRGH)HUUR
3DUWLFLSDo}HV /WGD &KLQD 6WHHO &RUSRUDWLRQ H 326&2 IRUDP FRQVLGHUDGDV FRPR Do}HV HP
FLUFXODomRSDUDRVILQVGRLWHP
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
 ± 'HVFULomR GDV UHJUDV SROtWLFDV H SUiWLFDV GD &RPSDQKLD TXDQWR j UHDOL]DomR GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUPDOPHQWHDSURYDGDSHOR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXTXDOTXHURXWURyUJmRGD&RPSDQKLD(QWUHWDQWRDVWUDQVDo}HVFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD HP FRQGLo}HV HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYDV
REVHUYDQGRVHSUHoRVHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGRHSRUWDQWRQmRJHUDPTXDOTXHUEHQHItFLR
LQGHYLGRjVVXDVFRQWUDSDUWHVRXSUHMXt]RVj&RPSDQKLD

$ GHVSHLWR GD &RPSDQKLD QmR DGRWDU XPD SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
IRUPDOPHQWHDSURYDGDSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HVGHVVDQDWXUH]D
UHVSHLWDUi R GLVSRVWR QR &yGLJR GH &RQGXWD QD UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD GD &90 QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVEHPFRPRQDUHJXODPHQWDomRFRQWiELOGR&3&TXHGHWHUPLQDPHQWUH
RXWUDVUHJUDVDYHGDomRDRDFLRQLVWDRXDRDGPLQLVWUDGRUFRQIRUPHRFDVRGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWR GH OLEHUDOLGDGH j FXVWD GD &RPSDQKLD LL  UHFHEHU HP UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH
YDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWDGHWHUFHLURVVHPDXWRUL]DomRHVWDWXWiULDRXGDDVVHPEOHLDH
LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGDFRPSDQKLDRX
QDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVDGPLQLVWUDGRUHV

1RV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD FRPSHWH DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DSURYDU
RSHUDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDRXVXDVVXEVLGLiULDVFRPTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVFRQVHOKHLURV
GLUHWRUHV HRX H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV
FRPSDQKHLURVRXSDUHQWHVDWpRVHJXQGRJUDXRXDILOLDGDVREVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJR
LQFLVR LL GRHVWDWXWRVRFLDO$LQGDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSRGHUiGHOHJDUHIL[DUDOoDGDVj
GLUHWRULDSDUDDSUiWLFDGHGHWHUPLQDGRVDWRVLQFOXLQGRDTXHOHVFHOHEUDGRVFRPSDUWHUHODFLRQDGD
REVHUYDGRTXHRVDWRVTXHHVWHMDPIRUDGDVDOoDGDVIL[DGDVSDUDDGLUHWRULDGHYHUmRVHUDSURYDGRV
SHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$VQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHPUHJUDV
DILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHVSHFLDOPHQWHDTXHODVHQYROYHQGRSDUWHVUHODFLRQDGDV
VHMDPWRPDGDVWHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDEDVHDQGRVHQRVSULQFLSDLVSDUkPHWURV
XWLOL]DGRVSHORPHUFDGR(PWDLVUHJUDVHVWmRDEUDQJLGDVDFRQWUDWDomRFRQWDELOL]DomRHWUDPLWDomR
GH GRFXPHQWRV UHODWLYRV D P~WXRV FRQWDVFRUUHQWHV H DGLDQWDPHQWRV SDUD IXWXURV DXPHQWRV GH
FDSLWDOFRPWRGDVDVHPSUHVDVQDVTXDLVD&RPSDQKLDGHWpPSDUWLFLSDomRVLWXDGDVQR%UDVLOHQR
H[WHULRUGHILQLQGRRIOX[RGDRSHUDomRGHVGHRVHXSODQHMDPHQWRDWpDUHPHVVDGHQXPHUiULRVH
VHXVUHVSHFWLYRVUHJLVWURVFRQWUROHVHDSURYDo}HV

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWDEHOHFH XP FRQWUROH LQWHUQR RULHQWDGR SDUD GHWHFWDU SUHYHQLU H
FRPEDWHUSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVJDUDQWLQGRTXHDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
VHMDPFRPSOHWDPHQWHUHJLVWUDGDVGHYLGDPHQWHFODVVLILFDGDVHFRQWDELOL]DGDV
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O contrato poderá ser rescindido mediante notificação prévia, por qualquer das partes contratantes, com antecedência de 60 (sessenta) dias.
O contrato de compartilhamento de custos e despesas administrativas tem por objeto estabelecer o rateio proporcional e o reembolso, pela
Companhia, dos custos e despesas efetivamente incorridos pela Companhia Siderúrgica Nacional relacionado ao suporte administrativo prestado
pela CSN à Companhia. Em caso de mora, serão acrescidos na data de efetivo pagamento juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. O
montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

O contrato de compartilhamento de custos e despesas tem por objeto estabelecer o rateio proporcional e o reembolso, pelo Grupo CSN, dos custos
e despesas efetivamente incorridos pela Companhia relacionado ao suporte em demandas específicas da atividade de mineração e operação
portuária prestado pela Companhia ao Grupo CSN. Em caso de mora, serão acrescidos na data de efetivo pagamento juros de mora de 1% ao mês,
calculados pro rata die. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor
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O contrato poderá ser rescindido mediante notificação prévia, por qualquer das partes contratantes, com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não aplicável.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Compartilhamento de custos e despesas administrativas

Indeterminado

Objeto contrato

R$ 5.073.711,48

Controladora, com a relação à CSN, e sociedades sob controle comum, com relação às demais sociedades.

-

Relação com o emissor

5.073.711,48

15/10/2019

CSN, Minérios Nacional, Estanho de Rondônia
S.A. e Sepetiba TECON S.A (todas, "Grupo
CSN")

Especificar

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não aplicável.

Indeterminado

Garantia e seguros

R$ 103.360.524,88

Compartilhamento de custos e despesas administrativas

-

Objeto contrato

103.360.524,88

Controladora

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

15/10/2019

Montante (Reais)

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) acordo mútuo das partes; (ii) por iniciativa da ITOCHU, mediante notificação prévia
com 90 dias de antecedência; (iii) em caso fortuito ou de força maior por prazo superior a 1 ano, mediante notificação prévia por qualquer das partes
após o decurso do referido prazo de 1 anos; (iv) falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação de qualquer das partes; (v)
pela Companhia, em caso de qualquer descumprimento material (conforme definido no contrato) por parte da ITOCHU; (vi) pela ITOCHU, em caso
de qualquer descumprimento material (conforme definido no contrato)pela Companhia; ou (vii) automaticamente, caso o Acordo de Acionistas da
Companhia rescindido, no prazo de 90 dias contado da referida rescisão.
A Itochu Corporation é uma consultoria japonesa que realiza estudos de mercado e de campo, prestando suporte ao desenvolvimento de estratégias
comerciais e de vendas para a Companhia. Os valores devidos em razão da celebração do contrato são denominados em dólares, prevendo o
pagamento à Itochu de US$ 5.000.000,00 ao ano. O prazo do contrato será renovado automaticamente por períodos sucessivos de 5 anos, desde
que o Acordo de Acionistas esteja em vigor. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor total do contrato em U.S.
dólares convertido para Reais pela taxa de
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Prestação de serviços de transportes ferroviário
Não aplicável

Objeto contrato

Garantia e seguros

R$ 164.199.057,90

Coligada

680.768.929,68

Relação com o emissor

MRS Logística S.A.

Especificar
R$ 680.768.929,68

Indeterminado

NÃO

PÁGINA: 342 de 394

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não aplicável.

30/11/2030

Garantia e seguros

289.085.875,00

Assessoria de Marketing e Desenvolvimento de Mercado. Os serviços prestados pela Itochu consistem em consultoria de marketing e
desenvolvimento de mercado para a Companhia por meio de: (i) suporte de estudos e propostas potenciais para novos acordos/contratos de compra
e venda de minério entre a Companhia e siderúrgicas localizadas na Ásia; (ii) estudos, propostas e análises para manutenção da competitividade da
Companhia no mercado chinês e asiático de venda de minério de ferro; (iii) suporte ao desenvolvimento de novos mercados, incluindo a indicação
de oportunidades a serem exploradas; (iv) elaboração de relatório trimestral com informações diversas sobre o mercado de minério de ferro, aço e
frete marítimo.

289.085.875,00

Objeto contrato

423.052.500,00

Acionista indireto com influência significativa

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/11/2015

Montante (Reais)

Itochu Corporation ("Itochu")

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

10/10/2016

Sociedade sob controle comum
Prestação de serviços de infraestrutura.

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Relação com o emissor

Objeto contrato

-

R$ 1.099.598,03

31/10/2020

NÃO

PÁGINA: 343 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

1.099.598,03

O contrato de prestação de serviços nº S11220373 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de manutenção civil predial e
industrial na Usina Presidente Vargas. A Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados
entre os dias 19 e 18 de cada mês. Em caso de mora, serão aplicados juros de mora de 0,5% do valor total estimado do contrato durante o período
do inadimplemento. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social
encerrado em 31.12.19.

Natureza e razão para a operação

Especificar

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 90 dias.

Rescisão ou extinção

0,000000

Não aplicável

NÃO

Garantia e seguros

30/11/2020

Prestação de serviços de infraestrutura, limpeza e conservação.

R$ 2.831.545,46

Objeto contrato

-

Sociedade sob controle comum

2.831.545,46

Relação com o emissor

30/11/2015

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

O Contrato tem por objeto a prestação, pela MRS às companhias do grupo CSN do serviço de transporte ferroviário de minério de ferro, a partir dos
terminais de carregamento de minério de ferro até o TECAR. A Companhia é obrigada a disponibilizar, e a MRS a transportar, tonelagens anuais de
minério de ferro estabelecidas no Contrato. As contratantes garantem à MRS o pagamento mínimo de 80% da receita anual programada da MRS. O
montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O Contrato poderá ser rescindido por (i) inadimplemento não sanado em 60 dias; (ii) falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou
liquidação judicial ou extrajudicial, declarada ou homologada; (iii) por determinação do poder concedente, suspensão pelas autoridades competentes
da execução dos serviços ou pela extinção da concessão; (iv) se a MRS paralisar, injustificadamente, os serviços prestados por mais de 10 dias
consecutivos ou 30 dias alternados; (v) suspensão do serviço por caso fortuito ou de força maior por prazo superior a 60 dias; e (vi) cessão do
contrato sem consentimento prévio das demais partes.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Especificar
31/12/2020

NÃO

PÁGINA: 344 de 394

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 1.662.185,89

O objeto do Contrato é o fornecimento de minério de ferro nos termos previstos no Contrato. Nos termos do Contrato, a Companhia (“Vendedora”)
obriga-se a fornecer o minério de ferro à Kobe (“Compradora”) em quantidade anual total de aproximadamente 420.000 de toneladas métricas. A
precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes pertinentes de mercado. A
Companhia não forneceu minério de ferro para a Kobe no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) pela Vendedora, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela Compradora,
de qualquer obrigação de pagamento, desde que a Vendedora notifique a Compradora inadimplente a respeito de tal descumprimento e a
Compradora inadimplente não sane tal descumprimento no prazo 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal
notificação; (ii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação
prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal
descumprimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes, a
seu exclusivo critério, caso qualquer das partes se torne insolvente ou incapaz de arcar com suas obrigações decorrentes do Contrato ou (iv) por
qualquer das partes no caso de um evento de força maior que dure 210 (duzentos e dez) dias consecutivos ou mais.

Rescisão ou extinção

1.662.185,89

Não aplicável

Garantia e seguros

16/11/2017

Compra e venda de minério de ferro

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Acionista Indireto

31/03/2055

Relação com o emissor

--

30/11/2015

Kobe Steel, Ltd. (“Kobe”)

--

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

O contrato de prestação de serviços nº S12950046 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de manutenção nos caminhos
de rolamento em Itaguaí. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme
apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

Especificar

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

30/04/2022

NÃO

PÁGINA: 345 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

990.746,68

O contrato de prestação de serviços nº S14006637 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços gerais e de obras para
manutenção e operação das barragens diques, baias e pilhas da Companhia. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores
correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta
transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

990.746,68

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

26/06/2018

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

06/10/2015

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

01/03/2021

Devedor

Posição contratual do emissor

1.023.219,45

O contrato de prestação de serviços nº S13567911 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de limpeza social, distribuição
de água e gelo, zeladoria e conservação predial e copa. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada
serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao
valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

1.023.219,45

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

Especificar

Não aplicável

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

30/09/2020

NÃO

PÁGINA: 346 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 3.233.333,51

O contrato de prestação de serviços nº S12651513 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de manutenção civil. Nos
termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30
de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

3.233.333,51

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

06/06/2016

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

04/01/2016

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

31/10/2020

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 1.390.079,68

O contrato de prestação de serviços nº S14047214 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de operação de posto de
combustível. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre
os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

1.390.079,68

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

Especificar

Prestação de serviços de suporte.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

30/09/2020

NÃO

PÁGINA: 347 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 7.886.794,20

O contrato de prestação de serviços nº S11856334 tem por objeto a prestação, pela CBSI Companhia Brasileira de Serviços e Infraestrutura à
Companhia de serviços de lavagem e limpeza de equipamentos. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes
a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação
corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 90 dias.

Rescisão ou extinção

7.886.794,20

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

24/04/2017

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/07/2016

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

30/06/2021

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 16.020.088,74

O contrato de prestação de serviços nº S11856334 ("Contrato") tem por objeto a prestação, pela CBSI Companhia Brasileira de Serviços e
Infraestrutura ('CBSI") à Companhia de serviços de lavagem e limpeza de equipamentos. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os
valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para
esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 90 dias.

Rescisão ou extinção

16.020.088,74

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

Especificar

Prestação de serviços de suporte.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

31/10/2021

NÃO

PÁGINA: 348 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 12.655.978,32

O contrato nº S13197064 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de manutenção civil, elétrica, e serviços diversos visando
garantir a integridade dos equipamentos e dependências na sede da Companhia em Congonhas e sua filial em Ouro Preto/MG e na filial da
Mineração Nacional em Rio Acima/MG. A Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviço prestado, conforme apurados entre
os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

12.655.978,32

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

13/03/2017

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

16/09/2016

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

31/10/2020

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 3.243.742,89

O contrato de prestação de serviços nº S13036972 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de limpeza Industrial. Nos
termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviço prestado, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de
cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

3.243.742,89

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

Especificar

Prestação de serviços de suporte.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

31/12/2020

NÃO

PÁGINA: 349 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 131.592,26

O contrato de prestação de serviços nº S13436970 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de limpeza social, distribuição
de água e gelo, zeladoria e conservação predial e copa. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada
serviço prestado, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor
despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

-

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

131.592,26

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

23/06/2014

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

Relação com o emissor

0,000000

17/10/2017

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Especificar
NÃO

Devedor

Posição contratual do emissor

30/06/2021

O contrato de prestação de serviços nº S13314546 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços para executar manutenção de
estrutura metálica visando garantir a dos equipamentos e dependências do TECAR. A Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a
cada serviço prestado, conforme apurados entre os dias 21 e 20 do mês seguinte, com obrigação de entrega das medições até o 23º dia do mês da
prestação do serviço. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

R$ 2.155.689,27

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

-

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

2.155.689,27

Prestação de serviços de suporte.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

873

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

01/12/2055

NÃO

PÁGINA: 350 de 394

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 518.564.378,88

O contrato de prestação de serviços nº S13257552 tem por objeto a prestação, pela CBSI Companhia Brasileira de Serviços e Infraestrutura à
Companhia de serviços de limpeza e Serviços de limpeza urbana, roçada mecanizada e capina química nas filiais das Contratantes em Itaguaí, RJ.
A Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O
montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

R$ 518.564.378,88

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

965.111.083,11

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

01/12/2015

Prestação de serviços de suporte.

Objeto contrato

Especificar

Sociedade sob controle comum

Relação com o emissor

0,000000

10/03/2017

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Especificar
NÃO

Devedor

Posição contratual do emissor

31/10/2020

O contrato de prestação de serviços nº S14106591 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviço de manutenções preventivas,
corretivas e melhorias em todos os equipamentos do laboratório de análises do Porto, em Itaguaí na área de mecânica, elétrica, pneumática,
hidráulica e de automação. A Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes a cada serviço prestado, conforme apurados entre os dias 01 e
30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

R$ 1.137.641,45

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.

Rescisão ou extinção

-

A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.

Garantia e seguros

1.137.641,45

Prestação de serviços de suporte.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Sociedade sob controle comum

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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24/11/2017
Sociedade sob controle comum
Compra e venda de minério de ferro
Não aplicável

Minérios Nacional S.A. (“MISA”)

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Especificar
NÃO

PÁGINA: 351 de 394

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

31/12/2020

O objeto do Contrato é o fornecimento de minério de ferro dos tipos granulado, sinter feed e pellet feed nos termos e condições previstos no
Contrato. A Companhia (Vendedora) obriga-se a fornecer o minério de ferro à CSN (Compradora) em quantidade anual não superior a 10.000.000
de toneladas métricas. A precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes
pertinentes de mercado. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor bruto faturado pela Companhia no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

R$ 2.089.638,70

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) a CSN deixe de efetuar algum pagamento devido à Companhia na data de seu
vencimento e de purgar a mora no prazo de 180 (cento e oitenta) dias do recebimento de notificação enviada pela Companhia; (ii) por qualquer das
partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação prevista no Contrato, desde que
a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal descumprimento no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, caso haja o
deferimento do processamento de recuperação judicial, o início de processo de recuperação extrajudicial, a decretação de falência ou a dissolução
da parte inadimplente; ou (iv) mediante notificação encaminhada por uma parte à outra, quando da ocorrência de evento de força maior ou caso
fortuito que perdure por mais de 6 (seis) meses consecutivos.

Rescisão ou extinção

R$ 2.089.638,70

Não aplicável

Garantia e seguros

125.973.348,04

Compra e venda de minério de ferro

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controladora

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Prestação de serviços de suporte.
Não aplicável
O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 60 dias.
O contrato de prestação de serviços nº S12655942 tem por objeto a prestação, pela CBSI à Companhia de serviços de manutenção, limpeza e
conservação de áreas verdes, canteiros, e jardins de áreas industriais, sociais, barragens e aceiros. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à
CBSI os valores correspondentes a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. No exercício social findo em 31
de dezembro de 2019 não houve movimentação neste contrato.
Devedor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 352 de 394

Sociedade sob controle comum

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

06/10/2015

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Especificar
31/01/2021

Devedor

Posição contratual do emissor

0,00

O objeto do Contrato é o fornecimento de minério de ferro do tipo granulado sinter feed nos previstos no Contrato. Nos termos do Contrato, a
Companhia (“Compradora”) obriga-se a comprar o minério de ferro à MISA ("Vendedora") em quantidade total de aproximadamente 2.080.000 de
toneladas métricas. A precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes
pertinentes de mercado. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte
inadimplente, de qualquer obrigação monetária prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal
descumprimento e a parte inadimplente não sane tal descumprimento no prazo de 30 (trinta) dias calendário contados da data do recebimento de tal
notificação; (ii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação
prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal
descumprimento no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias calendário contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes,
a seu exclusivo critério, caso qualquer declaração prestada pela parte inadimplente no Contrato se revele incorreta ou inverídica, por qualquer razão,
desde que essa incorreção ou inveracidade, se passível de regularização, não seja sanada no prazo de 30 (trinta) dias calendário contados da data
do recebimento da notificação que apontar a incorreção ou inveracidade; (iv) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, caso haja o
deferimento do processamento de recuperação judicial, o início de processo de recuperação extrajudicial, a decretação de falência ou a dissolução
da parte inadimplente; ou (v) mediante notificação encaminhada por uma parte à outra, quando da ocorrência de evento de força maior ou caso
fortuito que perdure por mais de 4 (quatro) meses, consecutivos ou não.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Sociedade sob controle comum
Prestação de serviços de suporte.
A CBSI contrata os seguintes seguros, no âmbito da prestação dos serviços: (i) seguro de acidentes de trabalho; (ii) seguro de vida e saúde; (iii)
seguro de acidentes pessoais; (iv) seguro de responsabilidade civil; e (v) seguro de responsabilidade civil de veículos.
O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela Companhia mediante notificação prévia com antecedência de 30 dias ou, no caso da CBSI,
mediante notificação prévia com antecedência de 90 dias.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 353 de 394

06/06/2016

CBSI – Companhia Brasileira de Serviços de
Infraestrutura

Especificar
0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

NÃO

O objeto é o fornecimento de minério de ferro. Nos termos do Contrato, a Companhia obriga-se a fornecer o minério de ferro à CSC ou a qualquer
das afiliadas da CSC expressamente indicadas por esta em quantidade anual total de aproximadamente 620.000 de toneladas métricas. A
precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes pertinentes de mercado. O
montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor faturado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019.

Natureza e razão para a operação

30/09/2020

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) pela Vendedora, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela Compradora,
de qualquer obrigação de pagamento, desde que a Vendedora notifique a Compradora inadimplente a respeito de tal descumprimento e a
Compradora inadimplente não sane tal descumprimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal
notificação; (ii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação
prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal
descumprimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes, a
seu exclusivo critério, caso qualquer das partes se torne insolvente ou incapaz de arcar com suas obrigações decorrentes do Contrato; ou (iv) por
qualquer das partes no caso de um evento de força maior que dure 210 (duzentos e dez) dias consecutivos ou mais.

Rescisão ou extinção

3.233.333,51

Não aplicável

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Compra e venda de minério de ferro

31/03/2055

Duração

Objeto contrato

R$ 46.913.910,42

Montante (Reais)

Acionista

R$ 46.913.910,42

Saldo existente

Relação com o emissor

71.089.563,52

Montante envolvido
(Reais)

30/11/2015

Data
transação

Versão : 1

China Steel Corporation (“CSC”)

Especificar
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Acionista
Compra e venda de minério de ferro
Não aplicável

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

804.199.395,04

30/11/2015

JFE Steel Corporation (“JFE”)

Especificar

Administração de plano de previdência

Objeto contrato

-

Entidade Fechada de Previdência Complementar

9.765.805,63

Relação com o emissor

CBS – Caixa Beneficente dos Empregados da
CSN

Especificar
R$ 9.765.805,63

Indeterminado

NÃO

PÁGINA: 354 de 394

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,000000

O objeto do Contrato é o fornecimento de minério de ferro nos termos previstos no Contrato. Nos termos do Contrato, a Companhia (“Vendedora”)
obriga-se a fornecer o minério de ferro à JFE (“Compradora”) em quantidade anual total de aproximadamente 2.950.000 de toneladas métricas. A
precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes pertinentes de mercado. O
montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor faturado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019.

NÃO

Natureza e razão para a operação

31/03/2055

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) pela Vendedora, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela Compradora,
de qualquer obrigação de pagamento, desde que Vendedora notifique a Compradora inadimplente a respeito de tal descumprimento e a
Compradora inadimplente não sane tal descumprimento no prazo 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal
notificação; (ii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação
prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal
descumprimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes, a
seu exclusivo critério, caso qualquer das partes se torne insolvente ou incapaz de arcar com suas obrigações decorrentes do Contrato ou (iv) por
qualquer das partes no caso de um evento de força maior que dure 210 (duzentos e dez) dias consecutivos ou mais.

R$ 71.922.888,90

Rescisão ou extinção

R$ 71.922.888,90

Devedor

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

O contrato de prestação de serviços nº S11856334 tem por objeto a prestação, pela CBSI Companhia Brasileira de Serviços e Infraestrutura à
Companhia de serviços de lavagem e limpeza de equipamentos. Nos termos do Contrato, a Companhia pagará à CBSI os valores correspondentes
a cada serviços prestados, conforme apurados entre os dias 01 e 30 de cada mês. O montante envolvido informado para esta transação
corresponde ao valor despendido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Compra e venda de minério de ferro
Não aplicável
O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) pela Vendedora, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela Compradora,
de qualquer obrigação de pagamento, desde que a Vendedora notifique a Compradora inadimplente a respeito de tal descumprimento e a
Compradora inadimplente não sane tal descumprimento no prazo 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal
notificação; (ii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação
prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal
descumprimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias calendário contados da data do recebimento de tal notificação; (iii) por qualquer das partes, a
seu exclusivo critério, caso qualquer das partes se torne insolvente ou incapaz de arcar com suas obrigações decorrentes do Contrato ou (iv) por
qualquer das partes no caso de um evento de força maior que dure 210 (duzentos e dez) dias consecutivos ou mais.
A natureza da operação é o fornecimento de minério de ferro. A Companhia (“Vendedora”) obriga-se a fornecer o minério de ferro à POSCO
(“Compradora”) ou a qualquer das afiliadas da POSCO expressamente indicadas por esta, quantidade anual total de aproximadamente 2.970.000 de
toneladas métricas. A precificação do minério de ferro comercializado tem como base a cotação do Platts e leva em consideração os ajustes
pertinentes de mercado. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor faturado pela Companhia no exercício social
findo em 31 d
Credor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Especificar
31/12/2015

Acionista

119.312.565,61

R$ 70.154.037,74

R$ 70.154.037,74

02/08/2047

NÃO

PÁGINA: 355 de 394

0,000000

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

30/11/2015

POSCO

31/03/2055

Patrocinadora

Especificar
R$ 4.599.950,03

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 4.599.950,03

Contribuições aos planos de pensão oferecidos aos seus funcionários e ex-funcionários, estes últimos como auto-patrocinados, dos quais a
Companhia é Patrocinadora. Os planos são regidos e fiscalizados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. O
montante envolvido nesta transação corresponde ao valor total das contribuições feitas pela Companhia para formação da poupança dos fundos
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

469.688.381,22

A Companhia poderá requerer a sua retirada da condição de patrocinadora dos planos de pensão mediante autorização prévia do órgão regulador e
fiscalizador, na forma da legislação vigente.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não aplicável

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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16/10/2019
Controladora

Pré pagamento de compartilhamento de custos e despesas administrativas
Não aplicável.

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Especificar
NÃO

PÁGINA: 356 de 394

125,000000

Credor

Posição contratual do emissor

Indeterminado

Nos termos do Contrato, a Companhia obriga-se a prestar os serviços à CSN, e a CSN obriga-se a adquirir os serviços da Companhia em
quantidade anual de 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) toneladas métricas de carga, com desvio-padrão aceitável de 10% para mais ou para
menos. O preço dos serviços prestados é equivalente aos custos, despesas, impostos, taxas e contribuições incorridas pela Companhia em relação
aos serviços prestados. O montante envolvido informado para esta transação corresponde ao valor bruto cobrado pela Companhia no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019.

Natureza e razão para a operação

414.880.000,00

O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: (i) pela CSN, se a Companhia fornecer serviços em quantidade inferior a 90% da quantidade
básica prevista no contrato e não compensada em 90 dias, exceto se a quantidade inferior tenha sido solicitada pela CSN; (ii) pela CSN, se houver
reorganização societária ou alteração no controle sem prévio consentimento da CSN, ou em reestruturações ou ou venda de ativos relevantes da
Companhia que possam implicar em redução da qualidade da prestação dos serviços; (iii) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, em caso
de descumprimento, pela parte inadimplente, de qualquer outra obrigação prevista no Contrato, desde que a outra parte notifique a parte
inadimplente a respeito de tal descumprimento e a parte inadimplente não sane tal descumprimento no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
do recebimento de tal notificação; (iv) por qualquer das partes, a seu exclusivo critério, caso haja o deferimento do processamento de recuperação
judicial, o início de processo de recuperação extrajudicial, a decretação de falência ou a dissolução da parte inadimplente; (v) por qualquer das
partes, se houver suspensão das operações pelas autoridades competentes por descumprimento da legislação vigente ou falta de licenças e
autorizações inerentes às operações; (vi) mediante notificação encaminhada por uma parte à outra, quando da ocorrência de evento de força maior
ou caso fortuito que perdure por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; (vii) por qualquer das partes, sem aviso prévio, se houver envolvimento de
qualquer das partes em casos de fraudes, corrupção ou práticas coercitivas e obstrutivas; ou (viii) pela CSN mediante notificação com antecedência
de 60 (sessenta) dias.

Rescisão ou extinção

402.937.962,56

A Companhia contrato seguro com cobertura de danos materiais e pessoais de terceiros, em decorrência de suas atividades decorrentes da
execução da prestação dos serviços objeto do contrato e decorrentes de suas atividades regulares.

Garantia e seguros

414.880.000,00

O objeto do Contrato é a prestação de serviço de desembarque de carvão, coque e barrilha, pela Companhia, para a CSN, e embarque dos
materiais em outros veículos de carga, tais como trens e caminhões, e serviços relacionados às manobras de atracação e desatracação dos navios,
nas quantidades, prazos e demais termos e condições previstos no Contrato.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controladora

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Pré pagamento de contrato de compartilhamento de custos e despesas administrativas. O montante envolvido corresponde ao valor do
adiantamento efetuado no início da vigência do contrato. A Companhia pagou antecipadamente por serviços de natureza corporativa, cujo montante
adiantado estima-se cobrir um período de aproximadamente 5 anos. À medida que os custos mensais são incorridos e cobrados pela CSN, o saldo
é amortizado. Os juros são capitalizados no saldo em aberto no balanço patrimonial e estão alinhados com as taxas de mercado (inclusive os juros
utilizados em operações pela Companhia).

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O contrato será extinto quando o valor adiantado, acrescido da remuneração correspondente, for integralmente amortizado pela Companhia
Siderúrgica Nacional ("CSN").

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

DLGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

8PDGDVPHGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVIRLHVWDEHOHFHUHP
VHXHVWDWXWRVRFLDOFRPSHWrQFLDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDDSURYDURSHUDo}HVHQYROYHQGR
D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FRP TXDOTXHU GRV DFLRQLVWDV FRQVHOKHLURV GLUHWRUHV HRX
H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV RX
SDUHQWHVDWpRVHJXQGRJUDXRXDILOLDGDVREVHUYDGRTXHRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSRGHUiIL[DU
DOoDGDVSDUDDSURYDomRGHWDLVRSHUDo}HVSHODGLUHWRULD

1HVWHFRQWH[WRHPOLQKDFRPRSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHPFDVRGH
LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH HQWUH D &RPSDQKLD H DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD HVWH GHYHUi DEVWHUVH GH
LQWHUYLUFDEHQGRDGHFLVmRDRVGHPDLVPHPEURVTXHQmRSRVVXHPTXDOTXHUUHODomRFRPDPDWpULD
HPH[DPH7RGRVRVDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO HFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
HVWmRYLQFXODGRVDR&yGLJRGH&RQGXWDTXHSRVVXLUHJUDVHSULQFtSLRVQRUWHDGRUHVTXHYLVDPSURWHJHU
D&RPSDQKLDFRQWUDTXDOTXHUWRPDGDGHGHFLVmRTXHSRVVDSUHMXGLFDURVVHXVLQWHUHVVHV

$VSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVjVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRVXEPHWLGDVDRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H GLYXOJDGDV HP QRWDV H[SOLFDWLYDV jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHUHJUDVDSOLFiYHLV

(VVDVLQIRUPDo}HVGLYXOJDGDVGHYHPGLVFULPLQDU L DVSDUWHVHVXDUHODomRFRPD&RPSDQKLD LL 
R PRQWDQWH GDV WUDQVDo}HV LLL  R PRQWDQWH GRV VDOGRV H[LVWHQWHV LY  VHXV WHUPRV H FRQGLo}HV
LQFOXLQGRVHSRVVXHPJDUDQWLD Y DQDWXUH]DGRPRQWDQWHDVHUSDJR YL LQIRUPDo}HVGHTXDLVTXHU
JDUDQWLDVGDGDVRXUHFHELGDV YLL SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDUHODFLRQDGDFRPR
PRQWDQWHGRVVDOGRVH[LVWHQWHVH L[ GHVSHVDUHFRQKHFLGDGXUDQWHRSHUtRGRDUHVSHLWRGHGtYLGDV
LQFREUiYHLVRXGHOLTXLGDomRGXYLGRVDGHSDUWHVUHODFLRQDGDV

EGHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

(VSHFLILFDPHQWHFRPUHODomRjVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVLQGLFDGDVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDDSUHVHQWDDEDL[RDVUD]}HVFRPEDVHQDVTXDLVHQWHQGH
TXH WDLV RSHUDo}HV IRUDP UHDOL]DGDV HP VHX EHQHItFLR H LQWHUHVVH FRP R HVWDEHOHFLPHQWR GH
FRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDVHRXSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

 &RPUHODomRDRVFRQWUDWRVGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHFXVWRVHGHVSHVDVGHTXHD&RPSDQKLD
HGHWHUPLQDGDVVRFLHGDGHVGR*UXSR&61VmRSDUWHVD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHHVVHV
FXVWRVHGHVSHVDVUHIHUHPVHDVHUYLoRVHDWLYLGDGHVFHQWUDOL]DGRVQRSHVVRDOFRUSRUDWLYR
GR*UXSR&61WDLVFRPRRVGDiUHDMXUtGLFDFRQWDELOLGDGHULVFRVHcomplianceUHFXUVRV
KXPDQRV GHSDUWDPHQWR SHVVRDO DXGLWRULD LQWHUQD SODQHMDPHQWR ILQDQFHLUR RUoDPHQWR
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDVVHVVRULDGHFRPXQLFDomRUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVVXSULPHQWRV
VXSRUWH HP GHPDQGDV HVSHFtILFDV GD DWLYLGDGH GH PLQHUDomR H RSHUDomR SRUWXiULD 2V
JDVWRV LQFRUULGRV VmR GHWHUPLQDGRV SRU PHGLo}HV PHQVDLV GD DORFDomR GH WHPSR GRV
IXQFLRQiULRVQDH[HFXomRGDVDWLYLGDGHVFRUSRUDWLYDVGD&RPSDQKLDHYDORUDGDVSHORFULWpULR
KRPHPKRUDHUDWHLRH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQVGHUHSDVVHGRFXVWRVDODULDOFRUUHVSRQGHQWH
HFRQVXPRGHPDWHULDOGHHVFULWyULR$VFREUDQoDVHVWmRVXMHLWDVDMXURVGHDRPrVHP
FDVRGHLQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRjFHOHEUDomRGR&RQWUDWRGH3Up3DJDPHQWRGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH&XVWRVH
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVFHOHEUDGRHPGHRXWXEURGHHQWUHD&RPSDQKLDHD&61
D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH SDJRX DQWHFLSDGDPHQWH SRU HVVHV VHUYLoRV GH QDWXUH]D
FRUSRUDWLYDFXMRPRQWDQWHDGLDQWDGRHVWLPDVHFREULUXPSHUtRGRGHDSUR[LPDGDPHQWHFLQFR
DQRV¬PHGLGDTXHRVFXVWRVPHQVDLVVmRLQFRUULGRVHFREUDGRVSHOD&61FRQIRUPHFULWpULR
GHVFULWRQRLWHPDFLPDRVDOGRGRDGLDQWDPHQWRYDLVHQGRDPRUWL]DGR2FRQWUDWRSUHYr
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MXURVGHGR&',TXHVmRFDSLWDOL]DGRVQRVDOGRGRDGLDQWDPHQWRHPDEHUWRQREDODQoR
SDWULPRQLDO(VVHVMXURVHVWmRDOLQKDGRVFRPDVWD[DVGHPHUFDGRHHVWmRFRPSDWtYHLVFRP
RVMXURVLQFLGHQWHVVREUHRXWURVFRQWUDWRVGD&RPSDQKLDGHPRQWDQWHVVLPLODUHVWDLVFRPR
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURj*OHQFRUH

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHWUDQVSRUWHIHUURYLiULRFHOHEUDGRHPGHMDQHLUR
GHHQWUHD&RPSDQKLDHD056/RJtVWLFD6$ 056 D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXH
RHVFRDPHQWRGRPLQpULRGHIHUURDSDUWLUGHVXDVSODQWDVpIHLWRQDPDOKDIHUURYLiULDGD
0562FRQWUDWRHVWDEHOHFHXPSODQRDQXDOGHWUDQVSRUWHTXHpH[HFXWDGRjWDULIDDQXDO
YLJHQWH KRPRORJDGD SHOD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 7UDQVSRUWHV 7HUUHVWUHV $177  2V
SDJDPHQWRVVmRIHLWRVj056DFDGDGH]GLDV&RQIRUPHLQIRUPDGRSHOD056DRPHUFDGR
DV HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD (UQVW  <RXQJ H 0i[LPD DX[LOLDUDP QD FULDomR GR PRGHOR
WDULIiULR GD 056 EXVFDQGR DVVLP SUHFLILFDU DGHTXDGDPHQWH VHXV IOX[RV GH WUDQVSRUWH
LQFOXVLYH SDUD R IOX[R GH WUDQVSRUWH FHOHEUDGR FRP DV SDUWHV UHODFLRQDGDV (P  R
PRGHORIRLUHYLVDGRSHOD=0&RQVXOWRULD

 &RP UHODomR j TXDUWD WUDQVDomR LQGLFDGD QR LWHP  DFLPD TXDO VHMD R FRQWUDWR GH
DVVHVVRULDGHPDUNHWLQJHGHVHQYROYLPHQWRGHPHUFDGRFHOHEUDGRHPGHQRYHPEURGH
HQWUHD&RPSDQKLDHD,WRFKX&RUSRUDWLRQD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHD,WRFKXXWLOL]D
GHVHXFRQKHFLPHQWRGDGLQkPLFDGRPHUFDGRGHPLQpULRGHIHUURHVSHFLDOPHQWHQDÈVLD
SDUDHVWDEHOHFHUUHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHVSRWHQFLDLVHDODYDQFDUQRYDVRSRUWXQLGDGHV
GH YHQGD GH PLQpULR GH IHUUR GD &RPSDQKLD 1mR KRXYH WHQWDWLYD GH FRQWUDWDU WHUFHLURV
LQGHSHQGHQWHVSDUDDSUHVWDomRGRVPHVPRVVHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLD2VVHUYLoRVVmR
IDWXUDGRVWULPHVWUDOPHQWHFRPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHYLQWHHFLQFRGLDVHHVWmRVXMHLWRVj
PXOWDGHHMXURVGHDRPrVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR

&RPUHODomRDRVFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQIUDHVWUXWXUDOLPSH]DHFRQVHUYDomR
FHOHEUDGRVHPGDWDVGLYHUVDVHQWUHD&RPSDQKLDHD&%6,±&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6HUYLoRV
H,QIUDHVWUXWXUDD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHHVVHVFRQWUDWRVVHUHIHUHPjPDQXWHQomROLPSH]D
HFRQVHUYDomRFLYLOSUHGLDOHLQGXVWULDOQDVVXDVLQVWDODo}HVVHMDPHGLILFDo}HVPLQDVHSODQWDV
(VVHVVHUYLoRVVmRFRQWUDWDGRVDYDORUHVGHPHUFDGRDSyVDUHDOL]DomRGHFRQFRUUrQFLDFRP
RXWURVIRUQHFHGRUHVGHPHUFDGRFXMRFULWpULRGHHVFROKDpRPHOKRUSUHoRGHQWURGHXPHVFRSR
GHWHUPLQDGRHDSURYDGRWHFQLFDPHQWH1RkPELWRGDVFRQFRUUrQFLDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD
FRPRXWURV IRUQHFHGRUHV GH PHUFDGR QR H[HUFtFLRVRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEUR GH
 1R kPELWR GDV FRQFRUUrQFLDV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD FRP RXWURV IRUQHFHGRUHV GH
PHUFDGR QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D UHODomR HQWUH RV
PRQWDQWHVWRWDLVGLVSHQGLGRVFRPVHUYLoRVGDPHVPDQDWXUH]DFRQWUDWDGRVFRPWHUFHLURVHFRP
D&%6,IRLGHMXQWRDWHUFHLURVHMXQWRD&%6,GHPRGRTXHWDOUHODomRGHFRUUHGD
DSXUDomR VHJUHJDGD GRV PRQWDQWHV GLVSHQGLGRV FRP RV VHJXLQWHV VHUYLoRV L  VHUYLoRV GH
facilities OLPSH]D H FRQVHUYDomR  WHUFHLURV H  &%6, LL  VHUYLoRV GH PDQXWHQomR
RSHUDomRHSURFHVVRWHUFHLURVH&%6, LLL VHUYLoRVGHPDQXWHQomRFLYLOWHUFHLURV
H&%6,H LY VHUYLoRVGHREUDFLYLOEDUUDJHPWHUFHLURVH&%6,'HVWDIRUPDRV
VHUYLoRVVmRFREUDGRVDDSOLFDomRGHWDEHODGHFXVWRSRUQDWXUH]DGHVHUYLoRLQFOXtGRQRHVFRSR
GRV FRQWUDWRV H SHODV PHGLo}HV GH KRPHPKRUD DORFDGRV QD UHDOL]DomR GRV VHUYLoRV QDV
LQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDHVmRSDJRVHPTXDUHQWDHFLQFRGLDVDFRQWDUGDGDWDGHDSURYDomR
GDPHGLomRDSUHVHQWDGD$TXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&%6,pSHUPDQHQWHPHQWH
DYDOLDGDHVWDQGRRIRUQHFHGRUVXMHLWRDPXOWDSRUIUDFRGHVHPSHQKR2VFRQWUDWRVQmRSUHYHHP
JDUDQWLDVHQmRKiLQFLGrQFLDGHHQFDUJRVILQDQFHLURVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEUR
GH  HQWUH D &RPSDQKLD H D &RPSDQKLD 6LGHU~UJLFD 1DFLRQDO  &61 D &RPSDQKLD
HVFODUHFHTXHD&61DGTXLUHXPYROXPHPHQVDOGRPLQpULRGHIHUURGDPLQD&DVDGH3HGUD
SDUD DEDVWHFHU RV VHXV DOWRVIRUQRV ORFDOL]DGRV QD 8VLQD 3UHVLGHQWH 9DUJDV HP 9ROWD
5HGRQGD2PLQpULRGHIHUURpYHQGLGRj&61DRVSUHoRVHFRQGLo}HVGHPHUFDGRYLJHQWHVj
pSRFDGHFDGDHPEDUTXHHFRPSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHFHQWRHRLWHQWDGLDVSUDWLFDGR
DWXDOPHQWHSHOD&61DVHXVIRUQHFHGRUHV$SUHFLILFDomRGHWRGDVDVYHQGDVGD&RPSDQKLD
WDQWRQRPHUFDGRLQWHUQRRQGHVHLQVHUHDVYHQGDVj&61FRPRQRPHUFDGRH[WHUQRWHP
FRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWVHOHYDHPFRQVLGHUDomRRVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLV
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FRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWRSRUWXiULRTXDOLGDGHWHRUGHIHUURHXPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWH
DSOLFiYHLV$&RPSDQKLDpSUHSRQGHUDQWHPHQWHH[SRUWDGRUDHDVYHQGDVQRPHUFDGRLQWHUQR
SDUDD&61VmRH[FOXVLYDPHQWHQRVYROXPHVQHFHVViULRVSDUDJDUDQWLURDEDVWHFLPHQWRGRV
DOWRVIRUQRV GD &61 QD 8VLQD 3UHVLGHQWH 9DUJDV HP 9ROWD 5HGRQGD H UHSUHVHQWDP XPD
SHTXHQD SDUFHOD GD UHFHLWD OtTXLGD WRWDO GD &RPSDQKLD 2 FRQWUDWR HVWDEHOHFH XP
FRPSURPLVVR ILUPH GH FURQRJUDPD H YROXPH DQXDO GH  PLOK}HV GH WRQHODGDV FRP
TXDQWLGDGH Pi[LPD DQXDO HVWDEHOHFLGD HP  PLOK}HV GH WRQHODGDV SRUpP QmR SUHYr XP
YROXPHPtQLPRPHQVDORXDQXDO2FRQWUDWRQmRSUHYrJDUDQWLDV(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLD
DVSDUFHODVYHQFLGDVHVWmRVXMHLWDVjDWXDOL]DomRSHOR,*30PDLVMXURVGHDRPrV$
&RPSDQKLD HVFODUHFH TXH HP UHODomR DRV FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH PLQpULR GH IHUUR
FHOHEUDGRV FRP WHUFHLURV LQGHSHQGHQWHV WDPEpP QmR H[LVWH SUHYLVmR GH YROXPH PtQLPR
PHQVDO RX DQXDO 1DV KLSyWHVHV GH FRQWUDWRV GH PpGLR H ORQJR SUD]R DR ILQDO GH FDGD
WULPHVWUHD&RPSDQKLDHVXDVUHVSHFWLYDVFRQWUDSDUWHVUHDOL]DPRDOLQKDPHQWRSDUDGHILQLUR
YROXPHDVHUIRUQHFLGRQRWULPHVWUHVHJXLQWH
 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHFRPSUDGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEURGH
HQWUHD&RPSDQKLDHD0LQpULRV1DFLRQDO6$D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHFRPSUD
PLQpULR GH IHUUR GH XPD GDV HPSUHVDV GR *UXSR &61 D 0LQpULRV 1DFLRQDO SDUD
FRPSOHPHQWDUDVXDSURGXomRSUySULD$VFRPSUDVVmRUHDOL]DGDVPHQVDOPHQWHFRPEDVH
HPXPSODQRGHIRUQHFLPHQWRSUpHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWRHVHXVDGLWLYRVDRVSUHoRVH
FRQGLo}HVGHPHUFDGRFRPSUD]RSDUDSDJDPHQWRHPWULQWDGLDV$SUHFLILFDomRGRPLQpULR
FRPSUDGRGD0LQpULRV1DFLRQDOWHPFRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWVHOHYDHPFRQVLGHUDomR
RVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWRSRUWXiULRTXDOLGDGHWHRU
GHIHUURHXPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWHDSOLFiYHLV2FRQWUDWRHVWDEHOHFHXPFRPSURPLVVR
ILUPHGHFURQRJUDPDHYROXPHPHQVDOHDQXDOSRUpPQmRSUHYrXPYROXPHPtQLPRPHQVDO
RXDQXDO2FRQWUDWRQmRSUHYrJDUDQWLDVQHPDLQFLGrQFLDGHHQFDUJRVILQDQFHLURVHPFDVR
GHLQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEUR
GHHQWUHD&RPSDQKLDHD&KLQD6WHHO&RUSRUDWLRQ &6& D&RPSDQKLDHVFODUHFH
TXHIRUQHFHPHQVDOPHQWHVHXPLQpULRGHIHUURj&6&DRVSUHoRVHFRQGLo}HVGHPHUFDGR
YLJHQWHVjpSRFDGHFDGDHPEDUTXHFRPSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHYLQWHGLDVDSyV
RVHPEDUTXHV$SUHFLILFDomRGRPLQpULRYHQGLGRj&6&WHPFRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWV
HOHYDHPFRQVLGHUDomRRVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWR
SRUWXiULRTXDOLGDGHWHRUGHIHUURHXPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWHDSOLFiYHLV2FRQWUDWR
HVWDEHOHFHXPFRPSURPLVVRILUPHGHFURQRJUDPDHYROXPHDQXDOGHPLOWRQHODGDVFRP
SRVVLELOLGDGHGHDMXVWHGHTXDQWLGDGHHPSDUDPDLVRXPHQRV2FRQWUDWRQmRSUHYr
JDUDQWLDVQHPHQFDUJRVILQDQFHLURVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEUR
GHHQWUHD&RPSDQKLDHD-)(6WHHO&RUSRUDWLRQ -)( D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXH
IRUQHFH PHQVDOPHQWH VHX PLQpULR GH IHUUR j -)( DRV SUHoRV H FRQGLo}HV GH PHUFDGR
YLJHQWHVjpSRFDGHFDGDHPEDUTXHFRPSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHYLQWHGLDVDSyV
RVHPEDUTXHV$SUHFLILFDomRGRPLQpULRYHQGLGRj-)(WHPFRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWV
HOHYDHPFRQVLGHUDomRRVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWR
SRUWXiULRTXDOLGDGHWHRUGHIHUURHXPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWHDSOLFiYHLV2FRQWUDWR
HVWDEHOHFH XP FRPSURPLVVR ILUPH GH FURQRJUDPD H YROXPH DQXDO GH  PLOK}HV GH
WRQHODGDV FRP SRVVLELOLGDGH GH DMXVWH GH TXDQWLGDGH HP  SDUD PDLV RX PHQRV 2
FRQWUDWRQmRSUHYrJDUDQWLDVQHPHQFDUJRVILQDQFHLURVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEUR
GH  HQWUH D &RPSDQKLD H D .REH 6WHHO /WG .REH  D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH
IRUQHFH PHQVDOPHQWH VHX PLQpULR GH IHUUR j .REH DRV SUHoRV H FRQGLo}HV GH PHUFDGR
YLJHQWHVjpSRFDGHFDGDHPEDUTXHFRPSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHYLQWHGLDVDSyV
RVHPEDUTXHV$SUHFLILFDomRGRPLQpULRYHQGLGRj.REHWHPFRPREDVHDFRWDomRGR3ODWWV
HOHYDHPFRQVLGHUDomRRVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWHPDUtWLPRFXVWR
SRUWXiULRTXDOLGDGHWHRUGHIHUURHXPLGDGHTXDQGRGHYLGDPHQWHDSOLFiYHLV2FRQWUDWR
HVWDEHOHFHXPFRPSURPLVVRILUPHGHFURQRJUDPDHYROXPHDQXDOGHPLOWRQHODGDVFRP
SRVVLELOLGDGHGHDMXVWHGHTXDQWLGDGHHPSDUDPDLVRXPHQRV2FRQWUDWRQmRSUHYr
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

JDUDQWLDVQHPHQFDUJRVILQDQFHLURVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRH

 &RPUHODomRDRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHPLQpULRGHIHUURFHOHEUDGRHPGHQRYHPEUR
GHHQWUHD&RPSDQKLDHD3RKDQJ,URQDQG6WHHO&RPSDQ\ 326&2 D&RPSDQKLD
HVFODUHFHTXHIRUQHFHPHQVDOPHQWHVHXPLQpULRGHIHUURj326&2DRVSUHoRVHFRQGLo}HV
GHPHUFDGRYLJHQWHVjpSRFDGHFDGDHPEDUTXHFRPSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHYLQWH
GLDV DSyV RV HPEDUTXHV $ SUHFLILFDomR GR PLQpULRYHQGLGR j 326&2 WHP FRPR EDVH D
FRWDomRGR3ODWWVHOHYDHPFRQVLGHUDomRRVDMXVWHVSHUWLQHQWHVGHPHUFDGRWDLVFRPRIUHWH
PDUtWLPR FXVWR SRUWXiULR TXDOLGDGH WHRU GH IHUUR H XPLGDGH TXDQGR GHYLGDPHQWH
DSOLFiYHLV2FRQWUDWRHVWDEHOHFHXPFRPSURPLVVRILUPHGHFURQRJUDPDHYROXPHDQXDOGH
PLOK}HVGHWRQHODGDVFRPSRVVLELOLGDGHGHDMXVWHGHTXDQWLGDGHHPSDUDPDLVRX
PHQRV 2 FRQWUDWR QmR SUHYr JDUDQWLDV QHP HQFDUJRV ILQDQFHLURV HP FDVR GH
LQDGLPSOHPHQWR

 &RPUHODomRjWUDQVDomRLQGLFDGDQRLWHPDFLPDHQYROYHQGRDDGPLQLVWUDomRGHSODQR
GH SUHYLGrQFLD SHOD &DL[D %HQHILFHQWH GRV (PSUHJDGRV GD &61 &%6  D &RPSDQKLD
HVFODUHFHTXHpXPDGDVSDWURFLQDGRUDVGRVSODQRVGHSUHYLGrQFLDGD&%6HRIHUHFHXP
SODQR GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU DRV VHXV IXQFLRQiULRV GHQRPLQDGR &%63UHY 2
&%63UHYpXPSODQRGHFRQWULEXLomRGHILQLGDVLPLODUDRVSODQRVGHVVDQDWXUH]DH[LVWHQWHV
QRPHUFDGRHHVWiVXMHLWRjVUHJXODPHQWDo}HVHILVFDOL]Do}HVGD6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDO
GH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDU±35(9,&

 &RP UHODomR DR FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoR GH GHVHPEDUTXH GH FDUYmR FRTXH H
EDUULOKD FHOHEUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  HQWUH D &RPSDQKLD H D &RPSDQKLD
6LGHU~UJLFD1DFLRQDO&61D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHD&61PRYLPHQWDXPYROXPHDQXDO
GH FDUJDV WDLV FRPR FDUYmR FRTXH H RXWURV PDWHULDLV SDUD DEDVWHFLPHQWR GH VXD XVLQD
VLGHU~UJLFD GH 9ROWD 5HGRQGD 3RU HVWD UD]mR D &61 XWLOL]D RV VHUYLoRV UHDOL]DGRV QR
7(&$5 GD &RPSDQKLD UHODFLRQDGRV D DSRLR QD DWUDFDomR H GHVDWUDFDomR GRV QDYLRV
GHVHPEDUTXHGDFDUJDGRVQDYLRVHFDUUHJDPHQWRHPYHtFXORVGHFDUJDWDLVFRPRWUHQVH
FDPLQK}HV3HODUHDOL]DomRGHVVHVVHUYLoRVD&RPSDQKLDFREUDGD&61DWRWDOLGDGHGRV
FXVWRV GHVSHVDV WD[DV LPSRVWRV FRQWULEXLo}HV H TXDLVTXHU RXWURV YDORUHV TXH
HYHQWXDOPHQWH OKHV VHMDP FREUDGRV GHFRUUHQWHV GD H[HFXomR GRV VHUYLoRV 2 FRQWUDWR
HVWDEHOHFH XP FRPSURPLVVR ILUPH GH YROXPH DQXDO GH  PLOK}HV GH WRQHODGDV FRP
SRVVLELOLGDGHGHDMXVWHGHTXDQWLGDGHHPSDUDPDLVRXSDUDPHQRV2FRQWUDWRQmR
SUHYr JDUDQWLDV 2 IDWXUDPHQWR VH Gi PHGLDQWH D DSUHVHQWDomR SHOD &RPSDQKLD GR
GHWDOKDPHQWR GH WRGRV RV YDORUHV LQFRUULGRV QD UHDOL]DomR GDV DWLYLGDGHV SRUWXiULDV
DFRPSDQKDGRV GD GRFXPHQWDomR FRPSUREDWyULD SHUWLQHQWH FRP R IDWXUDPHQWR GHYHQGR
RFRUUHU DWp R WHUFHLUR GLD VXEVHTXHQWH j DSUHVHQWDomR GD GRFXPHQWDomR 2 SUD]R GH
YHQFLPHQWRGDVIDWXUDVpGHTXLQ]HGLDV(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLDDVSDUFHODVYHQFLGDV
HVWmRVXMHLWDVjDWXDOL]DomRSRUtQGLFHGHLQIODomRPDLVMXURVGHDRPrV
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSHOD
&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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15/10/2020

Tipo de capital

15/10/2020

Tipo de capital

15/10/2020

Tipo de capital

15/10/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

1.800.000.000,00

Capital Autorizado

6.103.872.721,36

Capital Integralizado

6.103.872.721,36

Capital Subscrito

6.103.872.721,36

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

887

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Prazo de integralização

0

5.430.057.060

5.430.057.060

5.430.057.060

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

5.430.057.060

5.430.057.060

5.430.057.060

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve aumento de capital da Companhia nos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2020.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramentos, grupamentos ou bonificações de ações nos últimos três exercícios sociais e no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução do capital social da Companhia nos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

(P $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  IRL DSURYDGR R
GHVGREUDPHQWR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD QD SURSRUomR GH  SDVVDQGR R FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD D VHU UHSUHVHQWDGR SRU  FLQFR ELOK}HV TXDWURFHQWRV H WULQWD PLOK}HV
FLQTXHQWDHVHWHPLOHVHVVHQWD Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Conforme previsto no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, serão distribuídos: (i) 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido do exercício calculado nos termos do Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações a título de dividendo mínimo obrigatório; (ii) 25% incidente sobre o lucro
líquido ajustado calculado nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, após a
subtração dos valores que forem retidos com base em orçamento de capital, a título de dividendo
adicional; e (iii) o valor do saldo do lucro líquido ajustado, após as destinações previstas nos itens (i)
e (ii) acima, nem alocado à reserva estatutária, será distribuído aos acionistas como dividendos ou
juros sobre o capital próprio adicionais.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirarse do quadro societário, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor
patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá
ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver
aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por
Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleia geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito a retirar-se da Companhia, nos
casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Para maiores informações acerca do direito de participação dos acionistas em eventual oferta
pública de alienação de controle, vide o item 18.2 deste Formulário de Referência.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
±'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRSUHYrUHJUDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGRVDFLRQLVWDV

2 DUWLJR GR (VWDWXWR 6RFLDOGD&RPSDQKLD SUHYr TXHFDVR RFRUUDD DOLHQDomR GRFRQWUROHGD
&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUi
VHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRVXVSHQVLYDRXUHVROXWLYDGHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXH
D UHDOL]DU 23$ WHQGR SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV
DFLRQLVWDVREVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHQR5HJXODPHQWR
GR1tYHOGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH

$GLFLRQDOPHQWH R DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SUHYr TXH QD KLSyWHVH GH VHU
GHOLEHUDGDDVDtGDGD&RPSDQKLDGR1tYHOSDUDTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRVSDVVHP
DWHUUHJLVWURSDUDQHJRFLDomRIRUDGR1tYHORXHPYLUWXGHGHRSHUDomRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
QDTXDODVRFLHGDGHUHVXOWDQWHGHVVDUHRUJDQL]DomRQmRWHQKDVHXVYDORUHVPRELOLiULRVDGPLWLGRVj
QHJRFLDomRQR1tYHORDFLRQLVWDFRQWURODGRUVHH[LVWHQWHGHYHUiQRSUD]RGH FHQWRHYLQWH 
GLDV FRQWDGRV GD GDWD GD $VVHPEOHLD *HUDO TXH DSURYRX D UHIHULGD RSHUDomR UHDOL]DU 23$ SDUD
DTXLVLomR GDV Do}HV SHUWHQFHQWHV DRV GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD 2 DFLRQLVWD FRQWURODGRU
HVWDUiGLVSHQVDGRGHUHDOL]DUD23$VHD&RPSDQKLDVDLUGR1tYHOHPUD]mR L GDFHOHEUDomRGR
FRQWUDWRGHSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRHVSHFLDOGD%GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGRRX
LL VHDVRFLHGDGHUHVXOWDQWHGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDREWLYHUDXWRUL]DomRSDUDQHJRFLDomRGH
YDORUHV PRELOLiULRV QR 1RYR 0HUFDGR QR SUD]R GH  FHQWR H YLQWH  GLDV FRQWDGRV GD GDWD GD
$VVHPEOHLD*HUDOTXHDSURYRXDUHIHULGDRSHUDomR
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
 ± 'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR

1mR DSOLFiYHO 2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD QmR SUHYr TXDLVTXHU H[FHo}HV HRX FOiXVXODV
VXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVHRXSROtWLFRV
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários de sua emissão
admitidos à negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer valores mobiliários emitidos
no Brasil.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía quaisquer valores mobiliários emitidos
no Brasil.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

1mRDSOLFiYHO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDLVTXHUYDORUHV
PRELOLiULRV DGPLWLGRV j QHJRFLDomR HP PHUFDGRV RUJDQL]DGRV $SyV D REWHQomR GR UHJLVWUR GH
HPLVVRUFDWHJRULD$HUHJLVWURGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDMXQWRj
&90Hj%EHPFRPRDREWHQomRGRGHIHULPHQWRGDOLVWDJHPGHWDLVDo}HVSHOD%DVDo}HV
RUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRQHJRFLDGDVQRVHJPHQWRGHOLVWDJHP1tYHOGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui quaisquer valores mobiliários admitido à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui quaisquer títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 ± 2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD VHXV FRQWURODGRUHV H VXDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV QmR UHDOL]DUDP
TXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV

DFRPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

E VH KRXYH GHVYLRV UHOHYDQWHV HQWUH D DSOLFDomR HIHWLYD GRV UHFXUVRV H DV SURSRVWDV GH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR

FFDVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR UHODWLYDV D
YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GH VXD HPLVVmR QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP
GHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GH
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV

1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR GH Do}HV GH
HPLVVmRGHWHUFHLURVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHH
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR DSOLFiYHO 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV
UHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia não manteve qualquer valor mobiliário de sua emissão em tesouraria nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR DSOLFiYHO 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV
UHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

15/10/2020

Órgão responsável pela aprovação Política de Negociação
Cargo e/ou função

Pessoas vinculadas são: (i) a Companhia; (ii) seu acionista controlador, direto e indireto, (iii) seus
administradores e membros do conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos técnicos e
consultivos; (iv) colaboradores e executivos com acesso à informação relevante, (v) consultores,
(vi) controladas, coligadas e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia, no acionista controlador, nas controladas e coligadas, tenha acesso a informação
relevante, mesmo que referida pessoa não tenha aderido formalmente à Política de Negociação.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação, elaborada nos termos da Instrução da CVM nº 358, /02, conforme alterada, tem como propósito estabelecer as
regras e procedimentos que deverão ser compulsoriamente observados e aplicados pelas Pessoas Vinculadas e Pessoas Ligadas
quando da negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, conforme regras e procedimentos descritos neste item 20.
A Política de Negociação estabelece as regras para negociação de valores mobiliários, determinando as normas de conduta e os
procedimentos a serem observados pela Companhia, pessoas vinculadas e pessoas ligadas quando da negociação de Valores
Mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 358, de forma a afastar a presunção de uso inadequado de informação relevante e
demonstrar ao público investidor que a Companhia está atenta à lisura e transparência de operações envolvendo seus valores
mobiliários.
No que diz respeito à negociação dos valores mobiliários, a Política de Negociação define: (i) as regras e os períodos nos quais a
Companhia, Pessoas Vinculadas e Pessoas Ligadas deverão abster-se de negociar Valores Mobiliários, direta e indiretamente, conforme
impostas pela legislação aplicável; e (ii) tem como princípios fundamentais os valores da boa-fé, lealdade, veracidade e transparência,
de forma que as operações e a situação econômico-financeira da Companhia são refletidas no mercado de forma fiel. Assim, as
informações relevantes são divulgadas pela Companhia sempre que necessário, de forma clara, precisa e nos momentos oportunos,
assegurando a igualdade e a transparência dessa divulgação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em prejuízo dos outros,
evitando, assim, o uso indevido de Informações Privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas pessoas que a elas tenham
acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, dos mercados de Valores Mobiliários e da própria
Companhia.
A Política de Negociação pode ser consultada no website de Relação com Investidores da Companhia (www.ri.csnmineração.com.br),
bem como no website da CVM.

908
PÁGINA: 384 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de Valores Mobiliários:
dos procedimentos de fiscalização a) antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante, nos termos da Política de
Negociação, por parte da Companhia, Pessoas Vinculadas, Pessoas Ligadas (conforme definido
na Política de Negociação), até que a Companhia divulgue tal informação ao mercado;
b) em relação ao acionista controlador, direto ou indireto, bem como aos Administradores, sempre
que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria
Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver
sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
c) em relação à Companhia, às Pessoas Vinculadas e às Pessoas Ligadas sempre que existir a
intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária;
d) em relação à Companhia, às Pessoas Vinculadas e às Pessoas Ligadas após a divulgação de
ato ou fato relevante caso a negociação possa, a juízo da Companhia, interferir nas condições
dos negócios com ações da Companhia, de maneira a resultar prejuízo à própria Companhia ou a
seus acionistas. Sempre que a Companhia decidir pela manutenção da vedação de negociação, o
Diretor de Relações com Investidores divulgará tal decisão por meio de comunicação por escrito a
essas pessoas;
e) em relação aos ex-administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da
divulgação de informação relevante originada durante seu período de gestão, estendendo-se esta
vedação até o encerramento do prazo de 06 (seis) meses contado da data de seu afastamento,
ou até a divulgação, pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado, salvo se, nesta
segunda hipótese, a negociação com as ações da Companhia, após a divulgação do ato ou fato
relevante, puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da
Companhia ou dela própria, prevalecendo sempre o evento que ocorrer em primeiro lugar entre
as alternativas acima referidas; e
f) em relação à Companhia, às Pessoas Vinculadas e às Pessoas Ligadas no período de 15
(quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP)
exigidas pela CVM.
Durante os períodos previstos acima a Companhia não poderá, em nenhuma hipótese, proceder
com negociações com as próprias ações, inclusive enquanto não forem tornados públicos a
existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária, celebração de qualquer acordo ou contrato, ou a outorga de opção
ou mandato visando transferência do controle acionário da Companhia. Além dos períodos de
vedação estabelecidos na Instrução CVM nº 358/2002, o Diretor de Relações com Investidores
poderá, a seu exclusivo critério, fixar períodos em que as Pessoas Vinculadas não poderão
negociar com os Valores Mobiliários, por meio de comunicação interna via e-mail.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

2VDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHGHTXDLVTXHUyUJmRVWpFQLFRVHFRQVXOWLYRVVmR
REULJDGRV D LQIRUPDU j &RPSDQKLD D WLWXODULGDGH H DV QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV FRP 9DORUHV
0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRUVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRURXSRUFRQWURODGDVTXHVHMDP
FRPSDQKLDVDEHUWDV(VVDFRPXQLFDomRWDPEpPGHYHUiDEUDQJHUDVQHJRFLDo}HVFRPGHULYDWLYRV
RX TXDLVTXHU RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV UHIHUHQFLDGRV QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD GH VHX DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX GH VXDV FRQWURODGDV GHVGH TXH HVWDV VHMDP
FRPSDQKLDVDEHUWDV

1DFRPXQLFDomRWDPEpPGHYHPVHULQGLFDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGH
VHXDFLRQLVWDFRQWURODGRURXGHVXDVFRQWURODGDVGHVGHTXHHVWDVVHMDPFRPSDQKLDVDEHUWDVGH
SURSULHGDGH GR VHX F{QMXJH GH VHX FRPSDQKHLUR D  GH TXDOTXHU GHSHQGHQWH LQFOXtGR QD VXD
GHFODUDomRGHLPSRVWRVREUHDUHQGDHGHVRFLHGDGHVSRUHOHVFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH

$FRPXQLFDomRGHYHUiVHUHIHWXDGDSHODVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDQRVVHJXLQWHVPRPHQWRV
D QRSUD]RPi[LPRGH FLQFR GLDV~WHLVDSyVDUHDOL]DomRGHFDGDQHJyFLRH E QRSULPHLURGLD
~WLODSyVDLQYHVWLGXUDQRFDUJR

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVpRUHVSRQViYHOSHODWUDQVPLVVmRj&90GDVLQIRUPDo}HV
UHIHULGDV DFLPD EHP FRPR GDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV jV QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV SHOD SUySULD
&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVQRSUD]RGH GH] GLDVDSyVRWpUPLQRGRPrVHP
TXHVHYHULILFDUHPDOWHUDo}HVGDVSRVLo}HVGHWLGDVRXGRPrVHPTXHRFRUUHUDLQYHVWLGXUDQRFDUJR
GDVSHVVRDVDFLPDFLWDGDV
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
± 'HVFUHYHU QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOR HPLVVRU
SDUD DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHMDP UHFROKLGDV
SURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD

3DUDDVVHJXUDUTXHDVLQIRUPDo}HVDVHUHPGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHVHMDPUHFROKLGDVSURFHVVDGDV
H UHODWDGDV GH PDQHLUD SUHFLVD H WHPSHVWLYD D &RPSDQKLD DGRWD RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QD
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WRV RX )DWRV 5HOHYDQWHV H GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD
&RPSDQKLD 3ROtWLFDGH'LYXOJDomR HODERUDGDQRVWHUPRVGD,QVWUXomRGD&90QGHGH
MDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ,QVWUXomR&90 DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHSDVVDQGRDYLJHUQDPHVPDGDWD

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR WHP FRPR SURSyVLWR HVWDEHOHFHU DV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV SDUD D
GLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHDVHUHPREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLDHSRU L DGPLQLVWUDGRUHV
LL  DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWR H LQGLUHWR LLL  PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO H GRV GHPDLV yUJmRV
WpFQLFRV H FRQVXOWLYRV LLL  FRQVXOWRUHV FRODERUDGRUHV H H[HFXWLYRV FRP DFHVVR j LQIRUPDomR
UHOHYDQWH H DLQGD LY  SRU TXHP TXHU TXH HP YLUWXGH GH VHX FDUJR IXQomR RX SRVLomR QD
&RPSDQKLD QR DFLRQLVWD FRQWURODGRU QDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV WHQKD DFHVVR D LQIRUPDomR
UHOHYDQWH DLQGD TXH UHIHULGD SHVVRD QmR WHQKD DGHULGR IRUPDOPHQWH j 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR
3HVVRDV9LQFXODGDV 

$GLYXOJDomRGRDWRRXIDWRUHOHYDQWHWHPSRUREMHWLYRDVVHJXUDUDGLVSRQLELOLGDGHHPWHPSRKiELO
GDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWR3DUDLVVRD&RPSDQKLDGHYHVHPSUH
DSUHVHQWDURVIDWRVGHPRGRFODURSUHFLVRHHPPRPHQWRVRSRUWXQRVDVVHJXUDQGRDLJXDOGDGHH
DWUDQVSDUrQFLDHHYLWDQGRSRUWDQWRRXVRLQGHYLGRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHRSUHMXt]RGR
S~EOLFRLQYHVWLGRU

&DEHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVFHQWUDOL]DUDVLQIRUPDo}HVVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWH
H ]HODU SHOD DPSOD H LPHGLDWD GLVVHPLQDomR VLPXOWkQHD GDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV HP WRGRV RV
PHUFDGRVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR1HVVHVHQWLGRDViUHDVGD
&RPSDQKLDWrPRGHYHUGHIRUQHFHUHVSRQWkQHDHSURQWDPHQWHLQIRUPDo}HVFRPSOHWDVDR'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXHHPFRQMXQWRFRPDGLUHWRULDMXUtGLFDHDVGLUHWRULDVHQYROYLGDV
HP RSHUDo}HV TXH RULJLQDUDP D SRWHQFLDO GLYXOJDomR MXOJDUi VH WUDWD GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH
FRPXQLFDGRDRPHUFDGRRXVHQmRpRFDVRGHVHUWRUQDGRS~EOLFR

&DVRDV3HVVRDV9LQFXODGDVWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHFRQVWDWHPD
RPLVVmR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR FXPSULPHQWR GH VHX GHYHU GH GLYXOJDomR
VRPHQWHVHH[LPLUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVHFRPXQLFDUHPLPHGLDWDPHQWHRDWRRXIDWRUHOHYDQWHj
&90

&DVRRFRUUDRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiYHULILFDULQWHUQDPHQWHVHWHULDRXQmRRFRUULGRDOJXP
WLSR GH YD]DPHQWR GH LQIRUPDomR HP HVSHFLDO MXQWR jV SHVVRDV FRP DFHVVR D LQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHVHDJLUiLPHGLDWDPHQWHGHIRUPDDFRUULJLUTXDLVTXHUGHVYLRVHYHQWXDOPHQWHGHWHFWDGRV
HPUHODomRjVGHWHUPLQDo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

(PFDVRGHYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUi
VHUSURQWDPHQWHLQIRUPDGRSDUDTXHSRVVDDYDOLDUDH[WHQVmRHJUDYLGDGHGRIDWRHSURYLGHQFLDUD
GLYXOJDomRDRPHUFDGRTXHHQWHQGHUFDEtYHOHPWDLVFLUFXQVWkQFLDVHYLWDQGRTXHSHUGXUHVLWXDomR
GHDVVLPHWULDGHLQIRUPDo}HV

&DVRVHSUHWHQGDYHLFXODUSRUTXDOTXHUPHLRGHFRPXQLFDomRLQFOXVLYHLQIRUPDomRjLPSUHQVDHP
UHXQLmRGHHQWLGDGHVGHFODVVHLQYHVWLGRUHVDQDOLVWDVRXFRPS~EOLFRVHOHFLRQDGRQRSDtVRXQR
H[WHULRULQIRUPDomRUHOHYDQWHDLQGDQmRGLYXOJDGDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUi
VHUDYLVDGRDQWHVGHWDOYHLFXODomRSRUTXHPWHQKDFRQKHFLPHQWRGDLQIRUPDomRHVHXVGHWDOKHV
SDUDTXHSRVVDSURYLGHQFLDUSUpYLDRXVLPXOWDQHDPHQWHVXDGLYXOJDomRDRPHUFDGR
$GLYXOJDomRGHYHUiRFRUUHUVLPXOWDQHDPHQWHQD&906(& Securities and Exchange Commission 
EROVD GH YDORUHV H DR S~EOLFR LQYHVWLGRU HP JHUDO LQFOXLQGR QR SRUWDO GH QRWtFLDV
KWWSSXEOLFLGDGHOHJDOIROKDXROFRPEU LPHGLDWDPHQWHDSyVVXDRFRUUrQFLDHVHPSUHTXHSRVVtYHO
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
DQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQDVEROVDVGHYDORUHVPDVSUHIHUHQFLDOPHQWH
DSyVRHQFHUUDPHQWRGHWDLVQHJyFLRV7DPEpPpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHVDSUHVWDomRGHTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVDRVyUJmRVFRPSHWHQWHVTXDQGR
VROLFLWDGR EHP FRPR D FRUUHomR RX HVFODUHFLPHQWR GH LQIRUPDomR VREUH DWR RX IDWR UHOHYDQWH
SHUDQWHD&90D6(&HjVEROVDVGHYDORUHV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
 ± 'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGD&RPSDQKLDVHFRDGXQDFRPDVQRUPDVOHJDLV
YLJHQWHVHPHVSHFLDOD/HLQD,QVWUXomR&90HRSecurites ActGHHGLVFLSOLQD
D GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV TXH UHSUHVHQWHP DWR RX IDWR UHOHYDQWH UHODFLRQDGR j &RPSDQKLD H
FRQWURODGDVHVHIXQGDPHQWDQRVSULQFtSLRVGDWUDQVSDUrQFLDVLPHWULDGHLQIRUPDomRHTXLGDGHGH
WUDWDPHQWRHUHVSHLWRDRVGLUHLWRVGRS~EOLFRLQYHVWLGRU

2VYDORUHVGDERDIpOHDOGDGHYHUDFLGDGHHWUDQVSDUrQFLDGHYHPSDXWDUDFRQGXWDGDVSHVVRDV
VXMHLWDVj3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

$VGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWR YHQGDFRPSUDRXSHUPDQrQFLD VmRDWRVH[FOXVLYRVGHFDGDLQYHVWLGRU
HGHYHPVHUSDXWDGDVSHODDQiOLVHHLQWHUSUHWDomRGDLQIRUPDomRGLYXOJDGDDRPHUFDGRHMDPDLV
SHORDFHVVRSULYLOHJLDGRDWDOLQIRUPDomR

$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DUiVXDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVHPSUHTXHQHFHVViULRGHIRUPDFODUD
SUHFLVDHQRVPRPHQWRVRSRUWXQRVDVVHJXUDQGRDLJXDOGDGHHDWUDQVSDUrQFLDGHVVDGLYXOJDomRD
WRGRVRVLQWHUHVVDGRVVHPSULYLOHJLDUDOJXQVHPSUHMXt]RGHRXWURVHYLWDQGRDVVLPRXVRLQGHYLGR
GHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVSHODVSHVVRDVTXHDHODVWHQKDP
DFHVVRHPSURYHLWRSUySULRRXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRVLQYHVWLGRUHVHPJHUDOGRVPHUFDGRV
GHYDORUHVPRELOLiULRVHGDSUySULD&RPSDQKLD

$VLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDRVLQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRVDQDOLVWDVHGHPDLVDJHQWHV
GRPHUFDGRGHFDSLWDLV 3~EOLFR,QYHVWLGRU GHYHPSDXWDUVHSHODWUDQVSDUrQFLDRXVHMDGHYHP
UHIOHWLURPDLVILHOPHQWHSRVVtYHODVRSHUDo}HVHDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
7RGD GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH RX TXDOTXHU RXWUD GLYXOJDomR GH LQIRUPDomR GHYHUi
REVHUYDURGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRHQDOHJLVODomRHPYLJRU

$WRVH)DWRV5HOHYDQWHV

6mR FRQVLGHUDGRV DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV DTXHOHV GHILQLGRV FRPR UHOHYDQWHV QRV WHUPRV GD
,QVWUXomR&90LQFOXVLYHTXDOTXHUGHFLVmRGH$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV FRQIRUPHGHILQLGRVQD
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR  GHOLEHUDomR GD DVVHPEOHLD JHUDO RX GRV yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD RX TXDOTXHU RXWUR DWR RX IDWR GH FDUiWHU SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYR WpFQLFR QHJRFLDO RX
HFRQ{PLFRILQDQFHLUR RFRUULGR RX UHODFLRQDGR DRV VHXV QHJyFLRV TXH SRVVD LQIOXLU GH PRGR
SRQGHUiYHO L QDFRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD LL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHVGH
FRPSUDUYHQGHURXPDQWHURVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDRX LLL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHV
GHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVjFRQGLomRGHWLWXODUGHYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV 

2 $WR RX )DWR 5HOHYDQWH FRPR UHJUD GHYH VHU GLYXOJDGR LPHGLDWDPHQWH (QWUHWDQWR
H[FHSFLRQDOPHQWHFDVRRDFLRQLVWDFRQWURODGRURXRVDGPLQLVWUDGRUHVHQWHQGDPTXHDUHYHODomRGH
$WR RX )DWR 5HOHYDQWH FRORFDUi HP ULVFR LQWHUHVVH OHJtWLPR GD &RPSDQKLD SRGHUmR GHL[DU GH
GLYXOJiORLQIRUPDQGRDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

2 $WR RX )DWR 5HOHYDQWH GHYHUi VHU GLYXOJDGR LPHGLDWDPHQWH SHOR DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX
DGPLQLVWUDGRUHVGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHDLQIRUPDomR
UHOHYDQWH HVFDSDU DR FRQWUROH RX VH RFRUUHU RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH
QHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRV


913
PÁGINA: 389 de 394

Formulário de Referência - 2020 - CSN MINERAÇÃO S.A.

Versão : 1

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
&RPXQLFDGRVDR0HUFDGR

&RPXQLFDGR DR 0HUFDGR p R PHLR SHOR TXDO D &RPSDQKLD GLYXOJD LQIRUPDomR QmR FDUDFWHUL]DGD
FRPR$WRRX)DWR5HOHYDQWHFRQVLGHUDGD~WLOGHVHUGLYXOJDGDDRVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRDLQGD
TXH HVVD GLYXOJDomR QmR VHMD REULJDWyULD QRV WHUPRV GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR HP YLJRU
JDUDQWLQGRVH GHVWD IRUPD TXH WDO LQIRUPDomR VHMD GLYXOJDGD GH IRUPD DEUDQJHQWH H XQLIRUPH
&RPXQLFDGRDR0HUFDGR 

7DPEpPVHUiGLYXOJDGR&RPXQLFDGRDR0HUFDGRQRFDVRGDVFRPXQLFDo}HVSUHYLVWDVQRDUWLJR
GD,QVWUXomR&90EHPFRPRSDUDHVFODUHFLPHQWRVDTXHVWLRQDPHQWRVIRUPXODGRVSHOD&90
RXEROVDVGHYDORUHV

2V&RPXQLFDGRVDR0HUFDGRWDPEpPVHUmRGLYXOJDGRVQRVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD
&RPSDQKLDSRGHQGRRXQmRVHUGLVSRQLELOL]DGRVQR3RUWDOGH1RWtFLDVDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDD
FULWpULRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

'HYHUHV5HVSRQVDELOLGDGHH3URFHGLPHQWRVQD'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH

&DVRTXDOTXHU3HVVRD9LQFXODGDYHULILTXHTXH D XPDLQIRUPDomRUHOHYDQWHDLQGDQmRGLYXOJDGDDR
S~EOLFR WRUQRXVH GR FRQKHFLPHQWR GH SHVVRDV GLYHUVDV GDV TXH D  WLYHUDP RULJLQDOPHQWH
FRQKHFLPHQWR HRX E  GHFLGLUDP PDQWHU VLJLORVD D LQIRUPDomR UHOHYDQWH RX DLQGD TXH RFRUUHX
RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH QHJRFLDGD GRV YDORUHV PRELOLiULRV WDLV IDWRV
GHYHUmR VHU LPHGLDWDPHQWH FRPXQLFDGRV j &RPSDQKLD QD SHVVRD GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV

$ViUHDVGD&RPSDQKLDWrPRGHYHUGHIRUQHFHUHVSRQWkQHDHSURQWDPHQWHLQIRUPDo}HVFRPSOHWDV
DR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXHHPFRQMXQWRFRPDGLUHWRULDMXUtGLFDHDVGLUHWRULDV
HQYROYLGDVHPRSHUDo}HVTXHRULJLQDUDPDSRWHQFLDOGLYXOJDomRMXOJDUiVHWUDWDVHGH$WRRX)DWR
5HOHYDQWH&RPXQLFDGRDR0HUFDGRRXVHQmRpRFDVRGHVHUWRUQDGRS~EOLFR2GRFXPHQWRDVHU
GLYXOJDGRVHUiGHYLGDPHQWHUHYLVDGRHDSURYDGRSHODGLUHWRULDMXUtGLFDSHORGLUHWRUGDiUHDHQYROYLGD
HSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

4XDLVTXHUUHXQL}HVFRPHQWLGDGHVGHFODVVHDQDOLVWDVRXFRPS~EOLFRVHOHFLRQDGRQRSDtVRXQR
H[WHULRUUHODWLYDVjPDWpULDTXHSRVVDFRQVXEVWDQFLDULQIRUPDomRUHOHYDQWHVRPHQWHSRGHUmRVHU
UHDOL]DGDV SRU DGPLQLVWUDGRUHV H GHYHUmR FRQWDU FRP D SUHVHQoD GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVRXGHRXWUDSHVVRDSRUHOHQRPHDGDSDUDHVVHILP&DVRFRQWUiULRGHYHUmRWHURVHX
FRQWH~GR UHSRUWDGR DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QDTXLOR TXH SRVVD FRQVXEVWDQFLDU
LQIRUPDomR UHOHYDQWH YLVDQGR D TXH D HYHQWXDO LQIRUPDomR UHOHYDQWH VHMD GLYXOJDGD
VLPXOWDQHDPHQWHDRPHUFDGR

$LQIRUPDomRGHYHUiVHUDSUHVHQWDGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVDHPOLQJXDJHPREMHWLYDHDFHVVtYHO
DRS~EOLFRLQYHVWLGRU6HPSUHTXHIRUXWLOL]DGRDOJXPFRQFHLWRWpFQLFRTXHDFULWpULRGR'LUHWRUGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHMDFRQVLGHUDGRFRPRGHPDLRUFRPSOH[LGDGHXPDH[SOLFDomRVREUH
RVHXVLJQLILFDGRGHYHUiFRQVWDUGDLQIRUPDomRGLYXOJDGD

&RQFRPLWDQWHPHQWHjGLYXOJDomRGH D $WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV E LQIRUPDo}HVVREUHSURYHQWRV
PHGLDQWHDYLVRDRVDFLRQLVWDVRXFRPXQLFDGRVDRPHUFDGR RX F FRPXQLFDomRGHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD press release GH UHVXOWDGRV  D &RPSDQKLD GHYHUi GLYXOJDU FySLD GH WDO LQIRUPDomR
UHOHYDQWHGHYLGDPHQWHWUDGX]LGDSDUDRLGLRPDLQJOrV1DKLSyWHVHGHUHIHULUVHDXPDLQIRUPDomR
UHOHYDQWH TXH HVFDSH DR FRQWUROH GD &RPSDQKLD RX RFRUUD RVFLODomR DWtSLFD QD QHJRFLDomR GH
YDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDDGLYXOJDomRPHQFLRQDGDQHVWHSDUiJUDIRSRGHUiVHU
UHDOL]DGDQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLOFRQWDGRGDGDWDHPTXHRFRUUHUDGLYXOJDomRHPSRUWXJXrV

2DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOFRODERUDGRUHVHH[HFXWLYRV
FRPDFHVVRjLQIRUPDomRUHOHYDQWHTXDOTXHULQWHJUDQWHGRVGHPDLVyUJmRVWpFQLFRVHFRQVXOWLYRV
FRQVXOWRUHVRXDLQGDTXHPTXHUTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRRXIXQomRWHQKDILUPDGRRWHUPRGH
DGHVmRWrPRGHYHUGH L JXDUGDUVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVD$WRRX)DWR5HOHYDQWHjVTXDLV
WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR DWp VXD DPSOD GLYXOJDomR DR PHUFDGR QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
'LYXOJDomREHPFRPR LL ]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP
UHVSRQGHQGRVROLGDULDPHQWHFRPHVWHVQDKLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWR'DPHVPDIRUPDWHUmRR
GHYHUGHREVHUYDUDUHJXODPHQWDomRTXHYHUVDVREUHDGLVSRQLELOL]DomRGHLQIRUPDomRSULYLOHJLDGD
EHPFRPRVREUHRVHXXVRQDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRV

0HLRVGHGLYXOJDomRGH$WRVH)DWRV5HOHYDQWHV

$ GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH HQYROYHQGR D &RPSDQKLD VHUi IHLWD SRU PHLR GH
GLVSRQLELOL]DomRQR3RUWDOGH1RWtFLDVQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90
QRHQGHUHoRHOHWU{QLFRKWWSSXEOLFLGDGHOHJDOIROKDXROFRPEU

$GLFLRQDOPHQWHR'5,GHYHUiLQIRUPDUj&90SRUPHLRGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGLVSRQtYHOQDSiJLQD
GD&90QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVjV%ROVDVGH9DORUHVQDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVGD&RPSDQKLD KWWSZZZULFVQPLQHUDomRFRPEU DVVLPFRPRDRS~EOLFRLQYHVWLGRU
HPJHUDOLPHGLDWDPHQWHDSyVDVXDFLrQFLDTXDOTXHULQIRUPDomRUHOHYDQWHRFRUULGDRXUHODFLRQDGD
DRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR ]HODU SHOD VXD DPSOD H LPHGLDWD GLVVHPLQDomR GD
LQIRUPDomRUHOHYDQWHVLPXOWDQHDPHQWH

3URFHGLPHQWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

&RP UHODomR DRV SURFHGLPHQWRV SDUD PDQXWHQomR GH VLJLOR GDV LQIRUPDo}HV D 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR SUHYr TXH RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO
FRODERUDGRUHV H H[HFXWLYRV FRP DFHVVR j LQIRUPDomR UHOHYDQWH TXDOTXHU LQWHJUDQWH GRV GHPDLV
yUJmRVWpFQLFRVHFRQVXOWLYRVFRQVXOWRUHVRXDLQGDTXHPTXHUTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRRX
IXQomRWHQKDILUPDGRR7HUPRGH$GHVmRWrPRGHYHUGHJXDUGDUVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVD
$WRRX)DWR5HOHYDQWHjVTXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRDWpVXDDPSODGLYXOJDomRDRPHUFDGR
QRVWHUPRVGDUHIHULGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGH
VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP UHVSRQGHQGR VROLGDULDPHQWH FRP HVWHV QD KLSyWHVH GH
GHVFXPSULPHQWR'DPHVPDIRUPDWHUmRRGHYHUGHREVHUYDUDUHJXODPHQWDomRTXHYHUVDVREUHD
GLVSRQLELOL]DomRGHLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDEHPFRPRVREUHRVHXXVRQDQHJRFLDomRGRVYDORUHV
PRELOLiULRV

6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDDUHVSHLWRGDUHOHYkQFLDDFHUFDGHLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDGHYHVHHQWUDU
HPFRQWDWRFRPR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDILPGHVDQDUDG~YLGD

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLD

D  ]HODUi SDUD TXH VRPHQWH DV SHVVRDV FRQVLGHUDGDV LPSUHVFLQGtYHLV QDV Do}HV TXH
FRPSUHHQGDPLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDVHMDPHQYROYLGDVDVTXDLVGHYHUmRDVVLQDUXPWHUPR
GHFRQILGHQFLDOLGDGH
E  HYLGHQFLDUiDRVHQYROYLGRVVXDUHVSRQVDELOLGDGHOHJDODOHUWDQGRRVGHTXHDVRSHUDo}HV
DWRVRXIDWRVHPGHVHQYROYLPHQWRVmRVLJLORVRVHQmRGHYHPVHUFRPHQWDGRVRXGLVFXWLGRV
HPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVDEHUWDVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDORXHPORFDLVS~EOLFRV
FRPR HP HOHYDGRUHV UHVWDXUDQWHV HYHQWRV HWF QHP FRP TXDLVTXHU SHVVRDV QmR
HQYROYLGDVHPWDLVDVVXQWRVLQFOXVLYHPHPEURVGDIDPtOLDSDUHQWHVHDPLJRVDLQGDTXHVH
SRVVDHVSHUDUTXHUHIHULGRWHUFHLURQmRSRVVDLQWXLURVLJQLILFDGRGDFRQYHUVD
F  ]HODUiSDUDTXHRVPHLRVHPTXHDVLQIRUPDo}HVVHHQFRQWUDPDUPD]HQDGDVVHMDHPSDSHO
RXHPPtGLDPDJQpWLFDVHMDPPDQWLGRVHPVHJXUDQoDUHVWULQJLQGRRDFHVVRVRPHQWHjV
SHVVRDVQHFHVViULDVHDXWRUL]DGDVTXHVHUmRRULHQWDGDVDQmRDVWUDQVIHULURXWUDQVPLWLODV
DWHUFHLURVGHIRUPDQmRDGHTXDGDPHQWHSURWHJLGD
G  UHDOL]DUiDo}HVGHFRQVFLHQWL]DomRYLVDQGRDQmRFLUFXODomRLQWHUQDGRVGRFXPHQWRVTXH
FRQWHQKDP LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO HRX UHVWULQJLQGR D FLUFXODomR VRPHQWH jV SHVVRDV
FRQVLGHUDGDVLPSUHVFLQGtYHLVQDVDo}HVTXHFRPSUHHQGDPLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDH
H  PDQWHUi QD VHGH GD &RPSDQKLD D UHODomR GDV SHVVRDV TXH WRPDUDP FRQKHFLPHQWR GD
LQIRUPDomRUHOHYDQWHDQWHVGDVXDGLYXOJDomRDRPHUFDGR
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/RFDLVRQGHDSROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGD

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGH VHU FRQVXOWDGD QR ZHEVLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD
&RPSDQKLD KWWSZZZULFVQPLQHUDomRFRPEU EHPFRPRQRZHEVLWHGD&90

2 WH[WR LQWHJUDO GD 3ROtWLFD SRGHUi VHU HQFRQWUDGR L  QD SiJLQD GD &90
KWWSVFYPZHEFYPJRYEU6:%6LVWHPDV6&:&3XEOLFD&LD$E)RUP%XVFD&LD$EDVS["7LSR&RQ
VXOW F  EXVFDQGR SHOD FRPSDQKLD &61 0LQHUDomR 6$ H VHOHFLRQDQGR D FDWHJRULD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH H LL  QD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GD
&RPSDQKLD KWWSZZZFVQPLQHUDomRFRPEU  FOLFDQGR QR FDPSR ,QYHVWLGRUHV HP VHJXLGD HP
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDORJRDSyVHP3ROtWLFDV(VWDWXWRH5HJLPHQWRVHSRUILPVHOHFLRQDQGR
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHVHGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
 ± $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVpUHVSRQViYHOSHODH[HFXomRHDFRPSDQKDPHQWRGDVUHJUDV
HVWDEHOHFLGDV QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR 7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH DWR RX IDWR UHOHYDQWH GD
&RPSDQKLDVHUmRFHQWUDOL]DGDVQDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODo}HV FRP,QYHVWLGRUHVUHVSRQViYHO
SRU VHX HQYLR H SRU ]HODU SHOD DPSOD H LPHGLDWD GLVVHPLQDomR VLPXOWDQHDPHQWH HP WRGRV RV
PHUFDGRVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD
,QVWUXomR&90

&DEHUiDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFDVRGHG~YLGDGHFLGLUVREUHDFDUDFWHUL]DomR
GHGHWHUPLQDGRDWRRXIDWRFRPRLQIRUPDomRUHOHYDQWH

3DUD TXH R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV SRVVD FXPSULU VHXV GHYHUHV DV 3HVVRDV
9LQFXODGDVWrPDREULJDomRGHOKHLQIRUPDUSURQWDPHQWHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHOHYDQWHLPLQHQWHRX
RFRUULGRGHTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRDILPGHTXHHVWHWRPHDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDVXD
GLYXOJDomR

&DVRRFRUUDRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiYHULILFDULQWHUQDPHQWHVHWHULDRXQmRRFRUULGRDOJXP
WLSR GH YD]DPHQWR GH LQIRUPDomR HP HVSHFLDO MXQWR jV SHVVRDV FRP DFHVVR D LQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHV (P VHJXLGD R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi DJLU GH IRUPD D FRUULJLU
TXDLVTXHU GHVYLRV HYHQWXDOPHQWH GHWHFWDGRV HP UHODomR jV GHWHUPLQDo}HV GD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR

&DEHUi DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D SUHVWDomR GH TXDLVTXHU HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLV DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV TXDQGR VROLFLWDGR EHP FRPR D FRQILUPDomR FRUUHomR RX
HVFODUHFLPHQWRGHLQIRUPDomRVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWHSHUDQWHD&90HjVEROVDVGHYDORUHV
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21.4 - Outras
Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSHOD
&RPSDQKLDSDUDRVILQVGHVWDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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