
Equity Research  15 de dezembro de 2020 

1 / 7 

#interna 

Revisão de Preço e CSN Day  

CSN 

CSN Day: atualização de projeções para 2021; novo preço-alvo 2021e 
 

Na última quinta-feira (10), a CSN realizou seu evento anual ‘CSN Day’. Como usual, 
após um breve panorama sobre o desempenho operacional e financeiro acumulado ao 
longo do ano, o foco foi a apresentação das perspectivas para os principais negócios e 
as estratégias de médio e longo prazo determinadas pela empresa. Na edição deste 
ano, a companhia também forneceu um detalhamento de suas iniciativas ESG, tema a 
que dedicou um tempo relevante da conferência.  
 
A empresa enxerga um cenário otimista para 2021, baseado na retomada do 
crescimento econômico, com demanda de aço doméstica ainda aquecida, boas 
perspectivas para preços de minério de ferro e ambiente favorável para o mercado de 
cimentos, cenário do qual corroboramos. A CSN considera que as iniciativas que tomou 
em função da pandemia desde março/20, o que inclui adequação da capacidade de 
produção e forte controle de custos e despesas, a tornaram mais preparada para 
aproveitar a retomada da indústria, o que já se traduz nos resultados do 3T20 
reportados. A empresa enfatizou suas metas de redução de alavancagem e está 
confiante de que suas estratégias a levarão a operar em um novo patamar de estrutura 
de capital. 
 
Diante das novas estimativas da empresa e dos resultados apresentados no 3T20, 
revisamos nosso modelo e apresentamos o novo preço-alvo 2021e de R$ 26,00/ação, 
com recomendação Neutra. 

 
Estratégia de geração de valor. A companhia apresentou sua estratégia de geração 
de valor para os acionistas, com destaque para a independência dos negócios. Em 
mineração, a CSN Mineração segue no processo de abertura de capital, com previsão 
para ocorrer no 1T21. Além de captar recursos para os investimentos em expansão e 
contribuir para a desalavancagem do grupo, espera-se um destravamento de valor com 
a listagem da subsidiária. A mesma estratégia será seguida para o segmento de 
cimentos, cujo processo de reestruturação societária para segregação está em 
andamento e a empresa prevê a realização do IPO ao longo de 2021.  
 
Por meio da CSN Inova, criada há 2 anos, o grupo atua em parceria com start-ups, 
universidades e outras instituições em diversas frentes voltadas para inovação. Os 
principais objetivos são buscar continuamente a sustentabilidade operacional (redução 
do consumo de combustíveis fósseis, aumento da produtividade, otimização de 
despesas logísticas, entre outras), inovação comercial e eficiência corporativa.  
 
Agenda ESG. A CSN vem buscando seguir as melhores práticas ESG (do inglês, 
ambiental, social e governança) e dedicou uma seção do seu evento para atualizar o 
mercado sobre suas iniciativas recentes e metas. A Companhia reconheceu a 
necessidade de comunicar suas ações sobre o tema de forma mais transparente e, para 
isso, lançou um site com conteúdo ESG e publicou o Relatório Integrado. Nesse ano, a 
empresa passou a ser signatária do Pacto Global e mapeou mais de 80 gaps em 
relação às melhores práticas.  
 
No aspecto ambiental, a CSN desembolsou mais de R$ 750 milhões em investimentos 

nos últimos 2 anos. A empresa destacou que foi pioneira nas técnicas de filtragem e 
empilhamento a seco e atingiu, em janeiro de 2020, 100% da operação utilizando 
métodos de processamento a seco, sendo a única grande mineradora independente do 
uso de barragens. Ainda assim, mantém a gestão e o monitoramento das barragens, e 
segue um cronograma de descaracterização para reforçar a segurança das operações. 
Com relação às emissões de carbono, a empresa apresentou redução das emissões de 
escopo 1 e 2 em 2019, e tem meta de redução de 10% até 2030, em relação a 2018. A 
CSN utiliza 75% de energia de fontes renováveis ou por geração própria, e tem como 
meta atingir 100% ainda em 2020. Outros aspectos como baixo consumo de água em 
relação à indústria e elevado índice de reutilização e reciclagem de resíduos, já 
presentes nas operações da companhia, são acompanhados para assegurar uma 
melhoria contínua.  
 
No pilar social, a CSN possui iniciativas voltadas para o aumento da diversidade, com 

meta de dobrar o percentual de mulheres no grupo até 2025, e para o aumento de 
segurança, com meta de redução de 10% na taxa de frequência de acidentes. Por meio 
da Fundação CSN, foram investidos R$ 56 milhões nos últimos 2 anos em ações sociais 
relacionadas a educação, cultura, esporte e meio ambiente. 
 

CSNA3 

Recomendação Neutra 

Preço-alvo - 2021E (R$) 26,00 

Último preço – 14/12/2020 (R$) 27,21 

Potencial de Valorização (R$) -4,4% 

 
 

Dados de Mercado     

 em 14/12/2020 

Valor de Mercado R$ milhões 37.553 

Variação 1 mês % 41,1% 

Variação UDM % 94,4% 

Variação 2020 % 93,1% 

Min. 52 sem. R$ 5,47 

Máx. 52 sem. R$ 28,61 

 

 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

EV/EBITDA  6,6   5,8   6,4  

LPA (R$)   1,15  2,20 1,36 

Fonte: Economatica e BB Investimentos, considerando 
EV corrente 

 
 

Victor Penna 
victor.penna@bb.com.br 

 
 

 

40

60

80

100

120

140

160

180

200

CSNA3 IBOV

mailto:victor.penna@bb.com.br


CSN 

2 / 7 

#interna 

 
No quesito governança, a companhia vem implementando comitês e políticas, entre eles o Comitê ESG, 

que será instituído até o final de 2020, e reportará ao Conselho de Administração, envolvendo a alta 
administração e membros externos. Foi estabelecida a meta de integrar o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) até 2022. 

 
Apesar das iniciativas mostradas, as metas apresentadas nos parecem tímidas em comparação a outras 
empresas que têm assumido compromissos mais ambiciosos ligados ao tema ESG. O aumento da 
transparência sobre as iniciativas pode configurar um passo importante para a empresa reportar a 
evolução de suas ações ao mercado e ampliar o debate sobre o assunto. A consultoria Refinitiv atribui o 
rating ESG C à CSN, sendo C no pilar Ambiental, C- no pilar Social e B no pilar Governança. Para mais 
informações sobre a análise do BB Investimentos sobre o tema ESG, acesse nosso relatório Seleção BB 
ESG. 
 
Perspectivas para os segmentos e guidances 
 
Mineração: mirando novos patamares de produção. A empresa destacou seu forte posicionamento no 
segmento de mineração e o ambiente favorável em função dos preços de minério de ferro, que tendem a 
permanecer elevados no curto prazo (CSN projeta para 2021 uma range entre US$ 105-125/t), dada a 
demanda consistente da China e retomada esperada da economia da Europa e Japão. Os guidances da 
companhia para o segmento são: (i) volume de produção e compras de 33 Mt para 2020 e 38-40 Mt para 
2021, (ii) custo caixa de minério de ferro (ou “C1”) de US$ 17/t em 2020 e US$ 16/t em 2021, e (iii) 
EBITDA de R$ 7,7 bilhões em 2020. 
 
A empresa reforçou a mensagem sobre a expansão esperada para o segmento, tal como detalhado no 
plano de negócios da CSN Mineração divulgado em setembro/2020. Estão previstos projetos de 
expansão relevantes que, após implementados, elevarão a capacidade de produção de minério de ferro 
das atuais 33 Mtpa para 108 Mtpa em 2032. Além disso, os projetos buscam a melhoria de qualidade dos 
produtos, onde a CSN estima avançar de uma média atual de 62% de teor de ferro para 67% no longo 
prazo. Os investimentos previstos somam ~R$ 31 bilhões, sendo R$ 14 bilhões entre 2021-2025 e o 
restante após 2025. A empresa projeta que a geração de caixa do segmento será suficiente para viabilizar 
os desembolsos, mas possui alternativas de captação de recursos para complementar os investimentos, 
se necessário. 
 
Siderurgia: foco em recuperação de volumes, eficiência operacional e rentabilidade. Após um 

cenário desafiador no 1T20 e 2T20, em função da crise da COVID-19, a empresa se mostrou surpresa 
com a forte recuperação de volumes de vendas com a retomada da indústria, reaquecendo a demanda de 
aço. A CSN implementou a reforma de equipamentos e adotou medidas para redução de custos, o que 
trouxe um aumento de produtividade e alicerçou margens operacionais elevadas no segmento. Além 
disso, manteve a estratégia de diversificação de clientes e mix de produtos de maior valor agregado, que 
contribuiu para uma maior rentabilidade em siderurgia. Com relação aos preços, a empresa está 
concluindo a negociação dos aumentos para 2021 com as montadoras, como forma de repassar parte do 
aumento de custos e da variação cambial de 2020. O reajuste em laminados zincados será de 30-35% e 
em laminados a quente de 40-45%, sendo que este será estendido a também a parte da cadeia 
automotiva.   
 
Para os próximos anos, a CSN tem uma perspectiva bastante otimista e acredita que continuará 
ocupando uma posição de destaque na indústria, atendendo principalmente o mercado interno. O cenário 
de alta utilização de capacidade produtiva das siderúrgicas chinesas para atender a demanda interna do 
país reduz as chances de a China exportar aço para os demais países. No Brasil, a retomada da indústria 
virá da maior demanda de veículos (cujos estoques estão baixos), das boas expectativas para máquinas 
agrícolas e veículos rodoviários e ferroviários, da linha branca (onde o cenário de pandemia aqueceu a 
demanda por eletrodomésticos, com a maior permanência das pessoas em suas residências) e da 
construção civil (imobiliário e infraestrutura). 
 
A empresa já possui carteira de pedidos para entrega até abril/2021 e projeta crescimento de 12% no 
volume de aços planos no mercado interno em 2021 (acima dos 8,4% projetados para o crescimento do 
mercado), e crescimento de 6% do volume de aços longos (em linha com o crescimento projetado para o 
mercado, dado que a empresa já está operando no limite de sua capacidade produtiva). Seu guidance de 
volume total de vendas de aço é de ~4,8 kt e 5,2kt em 2020 e 2021, respectivamente, EBITDA de R$ 2,3 
bilhões em 2020 (espera atingir EBITDA/t de US$165 em 2023, dos atuais US$ 96/t) e Capex de R$ 1 
bilhão em 2021. Os investimentos serão destinados a principalmente ao aumento de produtividade, mas a 
empresa possui alternativas de investimento em aumentos de capacidades em linhas específicas de 
produtos. 
 
Cimentos: uma aposta que se tornou relevante. A empresa destacou a resiliência do setor de 
construção civil, que proporcionou um aumento na demanda de cimento tanto em grandes projetos como 
no consumo em pequenas reformas. Seu otimismo para o segmento considera que a demanda continuará 
aquecida, enquanto a oferta está limitada, dado que alguns players deixaram o setor diante da baixa 
perspectiva nos anos anteriores, diferentemente da CSN, que continuou investindo e ampliou sua 
participação de mercado, com aumentos progressivos de margens no último ano. Hoje, ocupa a 6ª 

https://bit.ly/SelecaoBB_ESG
https://bit.ly/SelecaoBB_ESG
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posição no mercado e tem um plano de crescimento orgânico e inorgânico que poderá levá-la a ser o 3º 
maior produtor do país no futuro, visando aproveitar o potencial de crescimento do segmento para atender 
à crescente demanda dos setores residencial, infraestrutura e não residencial. 
 
Financeiro. A empresa divulgou guidance de EBITDA consolidado para 2020 (R$ 11,2 bilhões, com 
margem de 35%), reforçando que a geração de caixa operacional deverá ser suficiente para os 
investimentos no curto prazo (R$ 1,6 bilhão em 2020 e R$ 2,8 bilhões em 2021). Como já mencionado, a 
empresa tem um plano agressivo de desalavancagem, com meta de atingir uma alavancagem de 2,5x 
EBITDA em 2020 e 2,0x em 2021 (dívida líquida de R$ 20 bi ao final de 2021). Além da geração de caixa, 
a CSN vem buscando o alongamento e a redução da dívida e, além do IPO da CSN Mineração, mantém 
um plano de desinvestimentos, que, se efetivados, também contribuirão para a redução do 
endividamento. Com relação aos dividendos, a empresa pretende manter a política de distribuir 25% do 
lucro, como parte dos esforços de reduzir a alavancagem.  
 
Revisão de Preço 

 
Resultados 3T20. Os resultados do 3T20 reportados pela CSN foram positivos, em nossa visão.  
Após o cenário desafiador visto no 1º semestre, a empresa apresentou EBITDA ajustado trimestral 
recorde (~R$ 3,5 bi, +82% t/t), forte geração de caixa e, consequentemente, redução de alavancagem. 
 
O segmento de siderurgia apresentou uma evolução de volumes de vendas de 27% t/t (~1,3 Mt), com 

destaque para o mercado interno, cujo volume de vendas cresceu mais de 50% t/t, ao qual a empresa 
atribui sua diversificação de clientes e indústrias, e ao mix de produtos de maior valor agregado. A receita 
líquida de ~R$ 4,6 bi (+33% t/t) reflete preços médios de aço superiores, em função de reajustes e 
desvalorização cambial. O EBITDA do segmento foi de R$ 550 milhões (+70% t/t), resultando margem de 
12% e EBITDA por tonelada de R$ 431 (+33% t/t), o que indica forte eficiência operacional, mesmo 
considerando o desligamento do Alto-Forno 2 durante todo o trimestre. 
 
No segmento de mineração, após a redução da produção em função de chuvas e atrasos de licenças no 

1º semestre, a CSN retomou os volumes de produção ao patamar de 2019. Foram 9,4 Mt de produção e 
9,2 Mt de vendas (+18% t/t), que, somados ao o cenário de preços altos de minério de ferro e ao câmbio, 
geraram uma receita líquida de R$ 3,9 bi (+44% t/t), e EBITDA de R$ 2,7 bi, que representa uma margem 
EBITDA de 70% e um crescimento de 90% em relação ao 2T20.  
 
O segmento de cimento apresentou crescimento no volume de vendas de 16% t/t, alcançando receita 

líquida de R$ 259 milhões (+51% t/t). O EBITDA Ajustado foi de R$ 100 milhões (+270% t/t) e margem de 
39%. Vale destacar que o mercado brasileiro de cimento está em recuperação, mas ainda há uma 
limitação de oferta, e a empresa projeta que finalizará o ano de 2020 no maior patamar dos últimos 5 
anos. 
 
O lucro líquido foi de R$ 1,3 bi, com expressivo crescimento de 183% em relação ao 2T20. Também 
contribuiu para a forte geração de caixa operacional a redução significativa de estoques de ~R$ 1bi, 
sobretudo de placas de aço, o que resultou em redução de capital de giro. O Capex foi de ~R$ 460 
milhões, com investimentos em melhoria de segurança e confiabilidade das operações. A dívida líquida 
ao final do 3T20 era de R$ 37,5 bi, equivalente a 3,5x EBITDA, menor nível relativo dos últimos 5 anos.   
 
Tese de Investimento. Nossa tese de investimento para a CSN considera (i) que a demanda por aço no 
mercado interno deve continuar aquecida em 2021, em função da recuperação da indústria e 
investimentos em infraestrutura, (ii) o segmento de mineração deve continuar altamente rentável no curto 
prazo, em função de preços favoráveis do minério de ferro, (iii) boas perspectivas de retomada do 
segmento de cimento, (iv) melhoria de margens em todos os segmentos da CSN, e (v) disciplina 
financeira da empresa e redução do endividamento.  
 
Adicionalmente, a empresa possui grandes projetos de expansão e inovação que, se implementados, 
poderão trazer um importante potencial de crescimento no longo prazo. A continuidade do processo de 
desalavancagem será acompanhada de perto pelo mercado e, se bem-sucedido, poderá trazer uma 
empresa com estrutura de capital fortalecida e mais preparada para o crescimento, para buscar novos 
negócios e até mesmo aquisições oportunísticas.  
 
Tudo considerado, acreditamos que houve um movimento de antecipação dessas perspectivas positivas 
para a companhia na precificação do papel, o que resultou em um forte rally de alta desde a mínima 
atingida em março, acumulando uma valorização superior a 400% até o momento. Como não há potencial 
de valorização para nosso preço-alvo 2021e de R$ 26,00/ação, nossa recomendação é Neutra.  

 
É importante ressaltar que não estamos considerando em nosso modelo o plano de negócios da CSN 
Mineração de atingir 108 Mtpa até 2032, tampouco os R$ 31 bilhões a serem investidos, pois este projeto 
tem forte dependência da efetivação do IPO da subsidiária. No entanto, o que justifica nossa 
recomendação Neutra (e não Venda) é o fato de acreditarmos no sucesso do IPO, e não o contrário. 
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Riscos. Dentre principais os riscos que podem afetar nossas projeções, destacamos: (i) uma nova 
desaceleração econômica em razão de novas ondas do Covid-19, (ii) aumento de importações de aço, 
limitando novos reajustes de preços, (iii) queda significativa nos preços internacionais de minério de ferro, 
e (iv) falha em implementar as estratégias relacionadas ao processo de desalavancagem.  
 
Modelo BB-BI. Nosso modelo utiliza a metodologia de fluxo de caixa da firma descontado, em termos 

nominais, com uma taxa de perpetuidade (g) de 3,0% e um WACC de 9,8%. 
  

Principais Indicadores 
2019 

2020e  2021e 
2022e 2023e 

R$ milhões Anterior Novo Δ %  Anterior Novo Δ % 

Receita Líquida 25.436 25.124 29.077 15,7%  23.158 31.240 34,9% 29.726 29.660 

EBITDA Ajustado 7.251 6.692 9.621 43,8%  6.010 10.932 81,9% 10.040 9.931 

Dívida Bruta 27.967 27.320 33.967 24,3%  26.634 33.848 27,1% 33.705 33.563 

Dívida Líquida 24.245 24.105 24.603 2,1%  22.611 23.014 1,8% 22.321 21.705 

Margem Bruta (%) 32,1% 31,1% 34,2% 3,1 p.p.  29,2% 36,6% 7,4 p.p. 34,6% 33,9% 

Margem EBITDA (%) 28,5% 26,6% 33,1% 4,4 p.p.  26,0% 35,0% 9,0 p.p. 33,8% 33,5% 

Margem Líquida (%) 8,8% 4,9% 5,5% 0,6 p.p.  11,2% 9,8% -1,4 p.p. 6,4% 4,9% 

ROE (%) 19,8% 10,1% 18% 7,9 p.p.  19,0% 28,3% 9,3 p.p. 15,8% 11,4% 

EV/EBITDA 6,4 5,3 6,6 1,3x  5,9 5,8 -0,1x 6,4 6,4 

LPA 1,63 0,90 1,15 0,25  1,88 2,20 0,32 1,36 1,06 

Dívida Líquida / EBITDA 3,3x 3,6x 2,6x -1,0x  3,8x 2,1x -1,7x 2,2x 2,2x  

 

Endividamento      

 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 

Dívida Curto Prazo/Dívida Total (%) 19% 10% 10% 10% 10% 

D / D+E 71% 79% 76% 74% 72% 

Dívida Líquida / EBITDA  3,3  2,6  2,1  2,2  2,2  

Dívida Bruta / EBITDA 3,9  3,5  3,1  3,4  3,4  

 

DRE      

R$ milhões 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 

Receita líquida 25.436 29.077 31.240 29.726 29.660 

(-) COGS -17.263 -19.118 -19.807 -19.434 -19.602 

Lucro Bruto 8.173 9.959 11.433 10.292 10.058 

SG&A      

    (-) Vendas -2.331 -1.974 -2.123 -2.022 -2.019 

    (-) Gerais e Administrativas -486 -459 -498 -478 -481 

    (-) Depreciação alocada ao SG&A -36 -53 -57 -54 -54 

    (-) Outras -1.903 -2.898 -3.060 -2.859 -2.801 

EBIT Ajustado 3.542 7.472 8.755 7.738 7.504 

(+) Resultado Financeiro -2.131 -1.914 -1.085 -2.019 -2.489 

EBT 1.411 2.668 4.620 2.868 2.222 

(-) Impostos 834 -1.067 -1.571 -975 -756 

Lucro Líquido 2.245 1.601 3.049 1.893 1.467 

 

Fluxo de Caixa      

R$ milhões 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 

EBITDA Ajustado 7.251 9.621 10.932 10.040 9.931 

(-) Capex -2.215 -1.643 -2.243 -2.134 -2.129 

(-) Juros -2.563 -1.988 -1.878 -2.019 -2.268 

(-) Impostos 834 -1.067 -1.571 -975 -756 

(-/+) Variação do capital de Giro -674 1.211 159 99 62 

(=) Total 2.633 6.135 5.400 5.011 4.840 

Fonte: BB Investimentos 
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Múltiplos     

 2020e 2021e 2022e 2023e 

EV / EBITDA 6,6 5,8 6,4 6,4 

LPA 1,15 2,20 1,36 1,06 

P / L 24,5 12,9 20,7 26,7 

P / BV 4,4 3,6 3,3 3,0 

ROE 18,0% 28,3% 15,8% 11,4% 

ROA 13,0% 14,6% 12,7% 12,1% 

 

Balanço Patrimonial      

R$ milhões 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 

Ativos 50.869 57.324 60.046 60.866 61.877 

    Ativo Circulante 12.726 19.255 21.071 21.168 21.565 

         Caixa e Equivalente de Caixa 3.722 9.364 10.835 11.384 11.858 

         Contas a receber 2.048 2.585 2.690 2.560 2.554 

         Estoques 5.283 5.045 5.117 4.912 4.846 

         Impostos a Recuperar 0 0 0 0 0 

         Outros 1.673 2.262 2.430 2.312 2.307 

    Ativos não-circulantes 7.627 7.401 7.653 7.921 8.178 

    Investimentos 30.517 30.668 31.322 31.776 32.134 

         Investimentos 3.584 3.584 3.584 3.584 3.584 

         Propriedades, plantas e equipamentos  19.701 19.852 20.506 20.960 21.318 

         Ativos Intangíveis 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 

Passivo 50.869 57.324 60.046 60.866 61.877 

    Passivo Circulante 11.620 12.604 13.364 12.949 12.996 

         Salários a Pagar e impostos relacionados 318 404 434 413 412 

         Fornecedores 3.013 4.523 4.860 4.624 4.614 

         Impostos a pagar 541 1.615 1.736 1.651 1.648 

         Empréstimos e Financiamentos   5.126 3.397 3.385 3.370 3.356 

         Outros 2.526 2.585 2.864 2.807 2.884 

         Provisões 96 81 87 83 82 

    Passivo Não Circulante 27.887 35.829 35.901 35.962 36.017 

         Empréstimos e Financiamentos   22.841 30.570 30.464 30.334 30.207 

         Outros LP 5.046 5.258 5.437 5.628 5.811 

    Acionistas não controladores 11.362 8.891 10.781 11.955 12.864 

 

 

Estimativas   Valuation  

Valor da Companhia (R$ milhões)       60.390     

PV do FCFF              24.949   Beta                          1,2  

PV do Valor Terminal               35.441   D/(D+E) alvo 52% 

Dívida Líquida              24.603   WACC 9,8% 

Valor Patrimônio              35.787   Taxa Livre de Risco 4,3% 

N. Ações                  1.388   Prêmio de Mercado 7,6% 

Preço-alvo CSNA3 (R$) – 2021e                   26,0     

Fonte: BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja 

participação é detida pelo BB–Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem 

deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e 

foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Victor Penna - - -  - 

      

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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#interna 

BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI 

e-mail: pesquisa@bb.com.br 

 +55 (11) 4298 7000 

 

       

Diretor   Gerente Executivo   BB Securities - London 

Francisco Augusto Lassalvia  Mário Perrone    4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St. 

      EC2N 1ER – London – UK 

Gerentes da Equipe de Pesquisa         +44 (20) 7367 5800 

Estratégia - Wesley Bernabé, CFA   Análise de Empresas - Victor Penna       

wesley.bernabe@bb.com.br  

 victor.penna@bb.com.br  

   Managing Director  

      Juliano Marcatto de Abreu julianomarcatto@bb.com.br 

Renda Variável        Head of Sales and Trading  

Açúcar e Etanol  Óleo e Gás    Henrique Catarino henrique.catarino@bb.com.br 

Daniel Cobucci  Daniel Cobucci    Syndicate  

cobucci@bb.com.br  cobucci@bb.com.br    Daniel Bridges  daniel.bridges@bb.com.br 

Agronegócios  Papel e Celulose    Trading  

Luciana Carvalho  Victor Penna    Bruno Fantasia             bruno.fantasia@bb.com.br 

luciana_cvl@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

   Gianpaolo Rivas   gianpaolo.rivas@bb.com.br 

Alimentos e Bebidas  Siderurgia e Mineração      

Luciana Carvalho  Victor Penna      

luciana_cvl@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

     

Bancos e Serviços Financeiros  Transporte e Logística      

Wesley Bernabé, CFA  Renato Hallgren      

wesley.bernabe@bb.com.br  renatoh@bb.com.br      

Rafael Reis  Utilities    Banco do Brasil Securities LLC - New York 

rafael.reis@bb.com.br  

 Rafael Dias    535 Madison Avenue, 33th Floor  

Bens de Capital  rafaeldias@bb.com.br  

   New York City, NY 10022 - USA 

Catherine Kiselar  Varejo     (Member: FINRA/SIPC/NFA) 

ckiselar@bb.com.br  Georgia Jorge      

Educação  georgiadaj@bb.com.br  

   Managing Director  

Melina Constantino      Andre Haui  andrehaui@bb.com.br 

mconstantino@bb.com.br  

     Deputy Managing Director  

Imobiliário      Gabriel Cambui Mesquita Santos  gabriel.cambui@bb.com.br 

Kamila Oliveira      DCM  

kamila@bb.com.br  

     João Kloster  jkloster@bb.com.br 

      Luciana Batista  lbatista@bb.com.br 

Macroeconomia e Estratégia de Mercado  Renda Fixa    Head of Syndicate  

Hamilton Moreira Alves  Renato Odo    Shinichiro Fukui  shinfukui@bb.com.br 

hmoreira@bb.com.br  

 renato.odo@bb.com.br  

   Institutional Sales  

Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos    Michelle Malvezzi  m.malvezzi@bb.com.br 

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

   Fabio Frazão fabio.frazao@bb.com.br 

Richardi Ferreira        

richardi@bb.combr  

       

        

Equipe de Vendas          

Head - Henrique Reis  Contatos      

henrique.reis@bb.com.br  bb.distribuicao@bb.com.br  

   BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore 

  acoes@bb.com.br  

   6 Battery Road #11-02  

Carolina Duch      Singapore, 049909 

Denise Rédua de Oliveira        

Eliza Mitiko Abe      Managing Director  

Fábio Caponi Bertoluci      Marcelo Sobreira  marcelosobreira@bb.com.br 

Sandra Regina Saran   
   

Institutional Sales  

   Zhao Hao, CFA hao.zhao@bb.com.br  
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