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As vendas entre partes relacionadas são efetuadas com base nas tabelas de preço em
vigor e nos termos que estariam disponíveis para terceiros, nas exatas mesmas
condições comerciais.
As demais transações com partes relacionadas são substancialmente contratadas em
condições de mercado, considerando preços e prazos.
(f)

Resultado financeiro

Controladores
CAIXA
Nippon Steel Corporation Co. Ltd.
Nippon Usiminas Co. Ltd.
Não controladores
Companhia Siderúrgica Nacional

31/12/2011

31/12/2010

617
(12)
(64.321)

(1.352)
65.015

(394)

Controladas
Automotiva Usiminas
Cosipa Commercial
Cosipa Overseas
Mineração Usiminas
Rios Unidos
Soluções Usiminas
Usiminas Commercial
Usiminas Europa
Usiminas Eletrogalvanized
Usiminas Galvanized
Usiminas International
Usiminas Mecânica

403
(111.023)
7.148
8.186
(541)
12.264
(207.604)
13
(1.589)
(2.235)
3.002
(51)

Controladas em conjunto
Fasal Trading
Modal
Unigal
Usiroll
Coligadas
Codeme
Metform
MRS
Usifast Logística Industrial S.A.

523
(1)
(2.342)
1.355

(61.256)
(8.403)

(59)
(113.664)

3.085
346

(316)

166
52
(363)
163

Outras partes relacionadas
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(g)

Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, por serviços de
empregados, está demonstrada a seguir:
Controladora e consolidado

Honorários e encargos
Participação nos lucros
Planos de aposentadoria

31/12/2011

31/12/2010

20.617
8.720
275

20.148
7.544
390

29.612

28.082

Os valores acima estão registrados na demonstração do resultado na rubrica “Despesas
gerais e administrativas”.
A Companhia possui plano de pagamento baseado em ações conforme descrito na Nota
41.
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38.2

Consolidado

(a)

Ativo circulante
Contas a
receber de
clientes

31/12/2011
Demais
contas a
receber

Contas a
receber de
clientes

31/12/2010
Demais
contas a
receber

47

583

Controladores
CAIXA

1

Camargo Corrêa

3.858

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.

1

Nippon Steel Corporation Co. Ltd.

1.160

Votorantin Industrial S.A.

462

Não controladores
CSN

63

Controladas em conjunto
Fasal Trading Corporation

183

Unigal

917

Usiroll

4.840
2.285
7.210

15

2.500

Coligadas
Codeme

8.539

4.577

Metform

1.312

382

MRS

675

13.587

3.636

Usifast Logística Industrial S.A.

1.606

Outras partes relacionadas
Metal One Corporation

5.727

9

17.879

20.806

8

17.165

8.333

As contas a receber de clientes classificadas como partes relacionadas são
principalmente decorrentes de operações de vendas e vencem em prazos não superiores
a 30 dias. As contas a receber não têm garantias e estão sujeitas a juros. Em 31 de
dezembro de 2011 e de 2010, não foram constituídas provisões para as contas a receber
de partes relacionadas.
As demais contas a receber de partes relacionadas referem-se basicamente a contratos
de mútuo.
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(b)

Ativo não circulante - créditos com pessoas ligadas
Controladores
CAIXA (a)

31/12/2011

31/12/2010

5.710

5.291

Coligadas
Usifast Logística Industrial S.A. (b)

669

5.710

5.960

(a) Referente ao déficit atuarial.
(b) Referente à venda de imóvel.

(c)

Passivo circulante
31/12/2011
Passivos com partes
relacionadas
Demais
contas a
Fornecedores
pagar

Empréstimos e
financiamentos

Controladores
CAIXA

36

Nippon Steel Corporation Co. Ltd.

221

4

Nippon Usiminas Co. Ltd. (a)

93.015

Votorantin Industrial S.A.

17

Não controladores
CSN

15.641

Controladas em conjunto
Modal

299

Unigal

27.200

Usiroll

268

Coligadas
Codeme

24.624

Metform
MRS
Terminal Sarzedo

99

7.776

8.343

7.289

998
52.888
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31/12/2010
Passivos com partes relacionadas
Demais contas a
Fornecedores
pagar

Empréstimos e
financiamentos

Controladores
CAIXA

355

Camargo Corrêa S.A.

92

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.

1.609

5.457

Nippon Steel Corporation Co. Ltd.

4

809

Nippon Usiminas Co. Ltd (a)

83.357

Controladas em conjunto
Modal

1.116

Unigal

18.756

Usiroll

185

Coligadas
Codeme

24.624

Metform

132

MRS

7.776

4.726

Terminal Sarzedo

306

Usifast Logística Industrial S.A.

5.115

1.559

35.889

36.732

(a) Empréstimos em dólar norte-americano sobre os quais incidem encargos que variam de 0,83% a 2,35%
ao ano + libor.

Os valores a pagar a empresas ligadas classificadas como fornecedores são
principalmente decorrentes de operações de compra e vencem em prazos não superiores
a 45 dias. As contas a pagar não estão sujeitas a juros.
Os outros valores a pagar a empresas ligadas referem-se basicamente a contratos de
mútuo e valor a pagar pela aquisição de investimento.
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(d)

Passivo não circulante
31/12/2011
Empréstimos e
financiamentos
Controladores
Nippon Usiminas Co. Ltd. (a)

31/12/2010
Empréstimos e
financiamentos

Outros

379.996

Outros

417.658

Coligadas
Codeme
Metform

5.130
1.620
379.996

31.843
10.056

6.750

417.658

41.899

(a) Empréstimos em dólar norte-americano sobre os quais incidem encargos que variam de 0,83% a 2,35%
ao ano + libor.

(e)

Vendas e compras

31/12/2011
Controladores
Camargo Corrêa
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Nippon Steel Corporation
Nippon Steel Corporation Co. Ltd.
Votorantim Industrial S.A.

8.849

Não controladores
CSN

5.197

Vendas
31/12/2010

31/12/2011

36.997

Compras
31/12/2010

5.858
9.469
9.525

72.935
11.545

Controladas em conjunto
Fasal Tading
Modal
Unigal
Usiroll
Coligadas
Codeme
Metform
MRS

291.560

42.409

61.372

10.046

40.524

47.347
19.872

49.847
17.544

469

Terminal Sarzedo
Usifast Logística Industrial S.A.
Outras partes relacionadas
Metal One Corporation

134.189

168

279.219

143
5.834
112.902
2.899

191
3.310
119.006
2.611

2.540
2.363

3.826

291.262

287.178

11.170

10.651
137.053

12.987

235.032

745.205

823.710
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As principais operações da Companhia com partes relacionadas podem ser assim
resumidas:


Venda para a Camargo Corrêa de escória granulada, utilizada na fabricação de
cimentos.



Compra de serviços da Nippon Steel Corporation Co Ltd., que inclui fornecimento de
tecnologia industrial avançada, serviços de assistência técnica e treinamento de
empregados.



Compra da Modal e Terminal Sarzedo de serviços de estocagem e carregamento de
minério.



Compra da Unigal de serviços de galvanização por imersão a quente e de
resfriamento para a produção de chapas e bobinas galvanizadas laminadas a quente.



Compra da Usiroll de serviços de texturização e cromagem de cilindros utilizados nas
laminações.



Compra de serviços ferroviários da MRS para o transporte de produtos, minério de
ferro, carvão importado e outras matérias-primas.



Compra de serviços de transporte rodoviário de produtos siderúrgicos e materiais
diversos da Usifast Logística Industrial S.A..



Fornecimento de chapas grossas para a Codeme e Meltform.

As vendas entre partes relacionadas são efetuadas com base nas tabelas de preço em
vigor e nos termos que estariam disponíveis para terceiros, nas exatas mesmas
condições comerciais.
As demais transações com partes relacionadas são substancialmente contratadas em
condições de mercado, considerando preços e prazos.
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(f)

Resultado financeiro
31/12/2011

31/12/2010

617
(12)
(64.321)

(1.352)
65.015

Controladores
CAIXA
Nippon Steel Corporation Co Ltd.
Nippon Usiminas Co Ltd.
Não controladores
CSN

(394)

Controladas em conjunto
Fasal Trading
Modal
Unigal
Usiroll

261
(1)
(703)
678

(158)

Coligadas
166
52
(7.652)

Codeme
Metform
MRS
Terminal Sarzedo

Usifast

163

Outras partes relacionadas
Metal One Corporation

3.832
(71.309)

O resultado financeiro com partes relacionadas refere-se substancialmente a encargos
sobre empréstimos e financiamentos relacionados nos itens (c) e (d) anteriormente
descritos.
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39

Demonstrações dos fluxos de caixa

(a)

Caixa e equivalentes de caixa
A composição do caixa e equivalentes de caixa incluídos nas demonstrações dos fluxos
de caixa está demonstrada na Nota 9.

(b)

Informações suplementares

Transações de investimentos e financiamentos sem
efeito de caixa

31/12/2011

Controladora
31/12/2010

31/12/2011

Consolidado
31/12/2010

132.194

97.200

476.631

97.200

As transações de investimentos e financiamentos sem efeito de caixa referem-se a
aquisição de bens do ativo imobilizado com financiamento creditado diretamente ao
fornecedor.
(c)

Aquisição de controlada
Em 25 de novembro de 2011, a Mineração Usiminas concluiu a aquisição de 100% do
capital da Mineração Ouro Negro pelo valor total de R$628.544 a ser pago em 36
parcelas. Em 2011, o valor do caixa pago pela referida aquisição foi de R$151.912
(líquido do caixa adquirido), conforme demonstrado na Nota 37.

40

Cobertura de seguros (não auditada)
As apólices de seguros mantidas pela Companhia e por algumas controladas
proporcionam coberturas consideradas como suficientes pela Administração. Em 31 de
dezembro de 2011, a Companhia e algumas de suas controladas possuíam seguros para
prédios, mercadorias e matérias-primas, equipamentos, maquinismos, móveis, objetos,
utensílios e instalações que constituem os estabelecimentos segurados e as respectivas
dependências da Companhia, da Automotiva Usiminas, da Usiminas Mecânica, da Unigal
e da Usiroll, tendo como valor em risco US$28.201.088 mil (31 de dezembro de 2010 –
US$23.492.222 mil), uma apólice de seguro de riscos operacionais (All Risks) com limite
máximo de indenização de US$1.000.000 mil por sinistro. Em 31 de dezembro de 2011 e
de 2010, a franquia máxima para danos materiais era de US$7.500 mil, e, para as
coberturas de lucros cessantes (perda de receita), a franquia máxima era de 21 dias
(tempo de espera). O término desse seguro ocorrerá em 30 de dezembro de 2012.
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41

Plano de outorga de opção de compra de ações
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14 de abril de 2011, foi aprovado pelos
acionistas o Plano de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia (“Plano”).
Os principais objetivos do Plano são:





alinhamento de interesses entre executivos e acionistas;
incentivo à criação de valor sustentável;
atração e retenção de talentos;
manutenção da competitividade com as práticas de mercado.

O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, com a
assessoria do Comitê de Recursos Humanos, observadas as limitações constantes do
Plano.
(a)

Principais diretrizes do Plano
As principais diretrizes do Plano podem ser resumidas conforme a seguir:


Todos os empregados são potencialmente elegíveis ao Plano. Os potenciais
beneficiários de cada outorga deverão ser submetidos à avaliação e aprovação do
Conselho de Administração.



O Conselho de Administração definirá a cada ano, após ouvido o Comitê de Recursos
Humanos, os empregados que serão considerados elegíveis ao Plano.



Todas as ações resultantes do exercício das opções outorgadas de acordo com o
Plano serão ações preferenciais.

Para honrar o exercício das Opções, a Companhia poderá: (i) emitir novas Ações
Preferenciais, dentro do limite de seu capital autorizado; ou (ii) utilizar Ações
Preferenciais de sua emissão mantidas em tesouraria.

 Qualquer Ação Preferencial subjacente a uma Opção concedida de acordo com o
presente Plano que, por qualquer motivo, seja cancelada ou extinta sem ter sido
exercida, será novamente disponibilizada para concessão de Opções de acordo com o
Plano. O exercício das Opções não poderá, em nenhuma hipótese, resultar na
emissão ou atribuição de ações fracionadas, podendo o Conselho de Administração
determinar a maneira pela qual o valor de uma ação fracionária será tratado.


Na hipótese da emissão de novas ações pela Companhia em virtude de
desdobramento, grupamento ou bonificação, o Conselho de Administração poderá
realizar, a seu exclusivo critério, a substituição ou o ajuste que entender necessário (i)
no número de ações que podem resultar do exercício das Opções nos termos do
presente Plano; (ii) no número de ações relativas a Opções anteriormente concedidas
mas não exercidas; e (iii) no Preço de Exercício de tais Opções.
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(b)

Modalidades das Opções de Outorga
Para o Plano, foi destinado um total de 3.965.910 Opções, para as outorgas referentes ao
exercício de 2011.
As Opções foram concedidas em duas diferentes modalidades:
(i) Outorga Básica – em que o número de Opções concedidas será baseado na estratégia
da Usiminas, sendo que cada Opção concedida conferirá ao seu titular direito a adquirir
ou subscrever uma ação preferencial da Companhia.
(ii) Outorga Bonificada – a qual deverá ser atrelada a um investimento voluntário do
Participante, que destinar parte do valor líquido da remuneração variável para a
aquisição de ações preferenciais.

(c)

1ª outorga
Em 3 de outubro de 2011, foram outorgadas 2.589.451 Opções para a Outorga Básica e
402.302 para a Outorga Bonificada, totalizando 2.991.753 Opções referentes ao ano de
2011 (1ª outorga), a serem concedidas aos diretores executivos e estatutários
(“Participantes”) da Companhia mediante “Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações”. As principais características do Plano podem ser resumidas conforme a seguir:
- preço de exercício: R$11,98 por ação preferencial (USIM5);
- prazo de carência: 3 anos (33% após o 1º ano, 33% após o 2º ano e 33% após o 3º
ano);
- opção de destinação de até 50% da remuneração variável para compra de ações da
Usiminas. Em contrapartida, a empresa concede a outorga das opções bonificadas.
- prazo máximo de exercício das Opções: 7 anos.
Valor justo das Opções
O valor justo na data da outorga, bem como as principais premissas utilizadas de acordo
com o modelo de precificação Black & Sholes foram as seguintes:

1º ano
Valor justo na data da outorga

2º ano

3º ano

R$4,83

R$5,07

R$5,27

Preço da ação

R$ 11,45

R$ 11,45

R$ 11,45

Preço de exercício

R$ 11,98

R$ 11,98

R$ 11,98

50,70%

50,70%

50,70%

33% após 1º ano

33% após 2º ano

33% após 3º ano

2,94%

2,94%

2,94%

11,62% a.a.

11,65% a.a.

11,69% a.a.

4 anos

4,5 anos

5 anos

Volatilidade do preço da ação
Carência (3 anos)
Estimativa de dividendos
Taxa de retorno livre de risco
Vigência ajustada
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O preço de exercício foi determinado com base na média da cotação diária no exercício
de 30 dias anteriores à concessão da Opção.
A volatilidade do preço da ação prevista é baseada na volatilidade histórica ajustada dos
36 meses anteriores à data da outorga.
O valor justo das Opções concedidas é contabilizado como despesa ao longo do período
de carência.
Em 31 de dezembro de 2011, o número total de Opções em aberto e o preço médio de
exercício ponderado das Opções estão demonstrados a seguir:
Opções

Média ponderada do
preço de exercício

Outorgadas durante o exercício

2.991.753

R$ 11,98

Opções em aberto no final do exercício

2.991.753

R$ 11,98

Opções em aberto no início do exercício

Em 31 de dezembro de 2011, não ocorreram Opções exercidas e Opções canceladas.
O Plano de Outorga de Opção de Ações acima descrito totalizou R$2.274 em 31 de
dezembro de 2011, cujo montante foi contabilizado na demonstração do resultado, na
rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais líquidas”.
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42

Resultado líquido de operações descontinuadas
Em fevereiro de 2011, a Companhia efetuou a venda das ações relacionadas ao seu
investimento na Ternium. O resultado líquido da referida venda está demonstrado na
rubrica “Resultado líquido das operações continuadas” na demonstração do resultado. Os
saldos de 2010 foram reclassificados para fins comparativos.
31/12/2011
Saldo do investimento (e ágio)
Variação cambial coligada no exterior
Hedge de fluxo de caixa – coligada no exterior
Receita na venda de investimento
Tributos sobre venda
Equivalência patrimonial

31/12/2010

(1.571.204)
(245.017)
(5.778)
1.620.787
76.293
177.905
(124.919)

43

Eventos subsequentes

43.1

Contratação de Carta de Fiança

177.905

Em 13 de janeiro de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
contratação de carta de fiança junto ao Banco Safra, no valor de US$79.692 mil, para
garantir operação relacionada ao pagamento complementar e final da aquisição da
Mineração JMendes Ltda., da Siderúrgica do Oeste de Minas Gerais Ltda. (Somisa) e da
Global Mineração Ltda., conforme previsto no contrato original e divulgado em Fato
Relevante, datado de 2 de fevereiro de 2008.
43.2

Operação de compra e venda de ações e Novo Acordo de Acionistas
Em 17 de janeiro de 2012, a Companhia informou ao mercado, por meio de Fato
Relevante, a conclusão ocorrida em 16 de janeiro de 2012, das operações de compra e
venda de ações nos termos da regulamentação aplicável do mercado de capitais
brasileiro, cujo teor está descrito a seguir:
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(a)

Confab Industrial S.A. (“Confab”), Prosid Investments S.C.A. (“Prosid”), Siderar S.A.I.C.
(“Siderar”) e Ternium Investments S.à r.l. (“Ternium” e, juntamente com Confab, Prosid e
Siderar, o “Grupo Techint”) concluíram as operações de compra e venda de ações nos
termos dos contratos de compra e venda de ações celebrados junto à VBC Energia S.A.
(“VBC”), à Votorantim Industrial S.A. (“Votorantim”) e à Caixa dos Empregados da
Usiminas (“CEU” e os “Contratos de Compra e Venda do Grupo Techint”) em 27 de
novembro de 2011 e adquiriram 139.741.296 ações ordinárias da Usiminas,
representando aproximadamente 27,66% das ações ordinárias da Usiminas e
aproximadamente 13,78% do capital social da Usiminas, pelo preço de R$36,00 por ação,
totalizando o montante de R$5.030.687.

(b)

Nippon Steel Corporation (“NSC”) concluiu a operação de compra e venda de ações nos
termos do contrato de compra e venda de ações celebrado com à CEU em 27 de
novembro de 2011, e adquiriu 8.527.440 ações ordinárias da Usiminas, representando
aproximadamente 1,69% das ações ordinárias da Usiminas e aproximadamente 0,84% do
capital social da Usiminas, pelo preço de R$36,00 por ação, totalizando o montante de
R$306.988.

(c)

O Grupo Techint, NSC, Nippon Usiminas Co. Ltd. (“NU”), Metal One Corporation (“Metal
One”), Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. (“Mitsubishi”) e CEU celebraram um Acordo
de Acionistas Aditado e Consolidado da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –
USIMINAS (o “Novo Acordo de Acionistas”), em termos essencialmente idênticos aos
do Acordo de Acionistas Aditado e Consolidado da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. – USIMINAS celebrado em 27 de novembro de 2011, porém com a exclusão das
condições precedentes de eficácia deste acordo. O Novo Acordo de Acionistas adita,
consolida e substitui inteiramente o Acordo de Acionistas Aditado e Consolidado da
Usiminas de 06 de novembro de 2006 (“Acordo de Acionistas Original”) e, a partir da
presente data, deverá reger as relações entre partes de tal acordo na qualidade de
acionistas e membros do grupo de controle da Usiminas. Uma cópia do Novo Acordo de
Acionistas será entregue à Usiminas em 17 de janeiro de 2012, para que possa assiná-lo
na qualidade de interveniente anuente e arquivá-lo em sua sede social para os fins do
artigo 118 da Lei Nº 6.404/76.

(d)

O Novo Acordo de Acionistas também substitui e revoga o Acordo de Acionistas da
Usiminas de 18 de fevereiro de 2011, entre Mitsubishi, Metal One, NSC, NU, VBC e
Votorantim, o qual foi expressamente resilido pelas suas partes na presente data.
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Para fins de referência, o quadro a seguir indica a distribuição do capital votante da
Usiminas entre as partes do Novo Acordo de Acionistas na presente data e após a
conclusão das operações referidas nos itens “a)” e “b)”:
Acordo de Acionistas Original
Ações ONs
Total
Vinculadas
de Ações
(%)
ONs(%)

Novo Acordo de Acionistas
Ações ONs
Total
Vinculadas
de Ações
(%)
ONs(%)

NSC (a)
NU
Total NSC e NU

3,75
37,18
40,93

2,40
23,74
26,14

6,40
37,18
43,58

4,09
23,74
27,83

Mitsubishi e Metal One
Total NSC, NU, Mitsubishi e Metal One

2,54
43,47

1,62
27,76

2,54
46,12

1,62
29,45

26,26
3,10
6,20
7,75
43,31

16,77
1,98
3,96
4,95
27,66

Ternium
Siderar
Prosid
Confab
Grupo Techint
Grupo V/C (Votorantim e Camargo
Correa)

40,67

25,97

CEU

15,86

10,13

10,57

6,75

100,00

63,86

100,00

63,86

Acionistas controladores

36,14

Acionistas não-controladores

(a) O Grupo NSC possui 6.726.600 ações ordinárias livres, não vinculadas ao Novo Acordo de Acionistas.
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43.3

Substituição no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva
Em 16 de janeiro de 2012, o Conselho de Administração da Companhia: (i) nomeou, nos
termos do artigo 150 da Lei 6.404/1976, em substituição aos conselheiros que haviam
sido indicados pelo Grupo V/C, os quais apresentaram sua renúncia, os seguintes
membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia até a
Assembleia Geral Ordinária de 2012: Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal e
Alcides José Morgante, os quais foram indicados pelo Grupo Techint; e (ii) aprovou a
indicação do Sr. Julián Alberto Eguren como novo Diretor-Presidente da Companhia, em
substituição ao Sr. Wilson Nélio Brumer.

43.4

Nomeação de membros para a Diretoria Estatutária e designação dos respectivos
cargos
Em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 15 de fevereiro
de 2012, foi aprovada a nova estrutura da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme a
seguir:
 Diretor-Presidente;
 Subordinado ao Diretor-Presidente:
o Vice-Presidência Comercial;
o Vice-Presidência de Finanças e Relações com Investidores;
o Vice-Presidência Industrial;
o Vice-Presidência de Tecnologia e Qualidade;
o Vice-Presidência de Subsidiárias;
o Vice-Presidência de Planejamento Corporativo
Em função das alterações acima, a Diretoria Estatutária da Companhia fica assim
consolidada, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012:
Julián Alberto Eguren
Sergio Leite de Andrade
Ronald Seckelmann
Marcelo Rodolfo Chara
Rômel Erwin de Souza
Paolo Felice Bassetti
Vago (*)

Diretor-Presidente
Diretor Vice-Presidente Comercial
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações
com Investidores
Diretor Vice-Presidente Industrial
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade
Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias
Diretor Vice-Presidente de Planejamento
Corporativo

(*) Até o cumprimento dos requisitos legais pelo Sr. Nobuhiro Yamamoto.

178

Conselho de Administração
Israel Vainboim
Presidente
Alcides José Morgante
Conselheiro

Aloísio Macário Ferreira de Souza
Conselheiro

Daniel Agustín Novegil
Conselheiro

Fumihiko Wada
Conselheiro

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Conselheira

Roberto Caiuby Vidigal
Conselheiro

Rômel Erwin de Souza
Conselheiro

Toru Obata
Conselheiro

Conselho Fiscal
Lúcio de Lima Pires
Presidente
Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Conselheira

Marco Antônio Bersiani
Conselheiro

Masato Ninomiya
Conselheiro

Diretoria Executiva
Julián Alberto Eguren
Diretor-Presidente
Marcelo Rodolfo Chara
Diretor Vice-Presidente Industrial

Rômel Erwin de Souza
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e
Qualidade

Ronald Seckelmann
Diretor Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores

Sérgio Leite de Andrade
Diretor Vice-Presidente Comercial

Paolo Felice Bassetti
Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias

Vago
Diretor Vice-Presidente de Planejamento
Corporativo

Antônio Geraldo Vilela de Moraes
Gerente-Geral de Contabilidade
Responsável Técnico TC CRC-MG 57.658
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. – USIMINAS e de acordo com as disposições legais e estatutárias vigentes,
examinamos o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011. Com base nas análises
efetuadas e de acordo com o parecer, sem ressalvas, da PriceWaterHouseCoopers
Auditores Independentes, somos de opinião que os referidos documentos merecem a
aprovação dos senhores acionistas.

Belo Horizonte, 06 de março de 2012.

Conselho Fiscal

Lúcio de Lima Pires
Presidente
Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Conselheiro
Marco Antônio Bersiani
Conselheiro
Masato Ninomiya
Conselheiro

Proposta de Orçamento de Capital - 2012

DISCRIMINAÇÃO

R$ mil

RECONSTRUÇÃO DA COQUERIA 2
Reforma das baterias 2 e 3, visando reestabelecer a capacidade de
produção de 1.100.000 t/a.

51.466

TOTAL

51.466

ORÇAMENTO DE CAPITAL

Fontes

R$ mil

51.466

Empréstimos e Financiamentos

18.970

Recursos Próprios

32.496

Aplicações
Investimento Fixo

51.466

DECLARAÇÃO

Na qualidade de Diretores Estatutários de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –
Usiminas, declaramos nos termos da Instrução CVM 480 de 7 de dezembro de 2009, artº
25 parágrafo 1º itens V e VI que analisamos, discutimos e concordamos com as
Demonstrações Financeiras (Controladora e Consolidado) relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2011.

Belo Horizonte, 06 de março de 2012.

Julián Alberto Eguren
Diretor-Presidente

Marcelo Rodolfo Chara
Diretor Vice-Presidente Industrial

Rômel Erwin de Souza
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e
Qualidade

Ronald Seckelmann
Diretor Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores

Sérgio Leite de Andrade
Vice-Presidente Comercial

Paolo Felice Bassetti
Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias

DECLARAÇÃO

Na qualidade de Diretores Estatutários de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –
Usiminas, declaramos nos termos da Instrução CVM 480 de 7 de dezembro de 2009, artº
25 parágrafo 1º itens V e VI que analisamos, discutimos e concordamos com os termos do
Parecer dos auditores externos relativo às Demonstrações Financeiras (Controladora e
Consolidado) do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011.

Belo Horizonte, 06 de março de 2012.

Julián Alberto Eguren
Diretor-Presidente

Marcelo Rodolfo Chara
Diretor Vice-Presidente Industrial

Rômel Erwin de Souza
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e
Qualidade

Ronald Seckelmann
Diretor Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores

Sérgio Leite de Andrade
Vice-Presidente Comercial

Paolo Felice Bassetti
Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias

