Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Primeiro Trimestre de 2011
11 de Maio de 2011
Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX para divulgação dos resultados do primeiro trimestre
de 2011 publicados no dia 10 de maio. Obrigada por aguardarem. Neste
momento todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e em
seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais
instruções serão fornecidas para sua participação. Caso necessitem
assistência de uma operadora durante a conferência, por favor, digitem
asterisco zero (*0).
Antes de prosseguir gostaríamos de esclarecer que declarações serão feitas
sob o conceito de Porto Seguro da lei americana de Reforma de Litígio de
Títulos Privados de 1996, essas declarações futuras constituem em crenças e
premissas da diretoria da MMX e se baseiam em informações atualmente
disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no
futuro.
Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais,
condições setoriais e outros fatores operacionais também podem afetar o
desempenho futuro da MMX e levar a resultados que diferem materialmente
daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência está
sendo gravada.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Roger Downey, Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da MMX. Por favor, Sr. Roger.
Sr. Roger Downey: Muito obrigado. Bom dia a todos. Esse foi um início de ano
muito difícil, mas eu acho que nós começamos em um mês fraco de produção
em janeiro, nós conseguimos nos recuperar durante o trimestre e conseguimos
produzir vários resultados durante o primeiro trimestre, que demonstram que a
MMX, mesmo com os desafios e adversidades das chuvas que tivemos no
início do ano, nós conseguimos produzir resultados sólidos e positivos.
Como eu disse anteriormente, a chuva que tivemos no Brasil, não apenas nas
nossas minas, tiveram um impacto bastante marcante não apenas nas nossas
operações, mas também na nossa infraestrutura. Nós sofremos um forte
impacto de eletricidade, tivemos vários cortes de eletricidade, falta de
eletricidade, cujo fornecimento foi interrompido por várias horas. Também
tivemos impactos na nossa estrutura logística, com dificuldade de
movimentação entre nossas minas e os terminais ferroviários.
Tivemos impactos em todas essas áreas, mas no fim das contas nós
chegamos ao final do trimestre e, apesar de todas as adversidades, com bons
resultados eu acho, principalmente aqueles dos senhores que estão
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acompanhando o desempenho da nossa empresa por algum tempo, e isso está
muito diferente do que estávamos fazendo há um ano, por exemplo.
E isso reflete que nós conseguimos chegar com sucesso ao nosso turnaround,
com bons níveis no primeiro trimestre, apesar de toda a chuva que tivemos, e
ainda assim nós conseguimos chegar a níveis bons de capitalização e que nos
permitiram atingir as nossas metas de produção.
Um exemplo disso é que nós começamos com a nossa produção total em
janeiro, foi de cerca de 500 mil toneladas, 50 mil toneladas em março, acima de
800 mil a nossa capacidade anual, nossa produção anualizada em março já
indica mais de 10 milhões de toneladas de produção anual.
Então eu acho que uma coisa que começou errada, mas nós temos confiança
de que o que estamos fazendo está nos levando aonde nós queremos estar.
Entretanto, tendo dito isso, acho que nós temos alguns pontos muito
importantes para a empresa, o nosso foco está em expansão e nós temos
todos os ingredientes que são tão importantes de serem implementados para a
MMX.
O fato de que nós começamos a trabalhar em campo, que temos forte geração
de caixa é um bom ponto de partida. Eu acho que nossa forte geração de caixa
neste ano apenas melhora nossa capacidade de levar adiante os nossos
projetos no melhor prazo possível, e nos ajuda também com o financiamento e
o emprego do Capex.
Olhando agora os números do primeiro trimestre de 2011 as vendas caíram
basicamente devido à produção menor, como eu mencionei, nós tivemos
problemas de produção, começamos com níveis de produção ainda baixos no
trimestre, e apenas ao final do trimestre nós conseguimos nos recuperar - nós
simplesmente não tínhamos os produtos disponíveis para venda durante o
trimestre.
Também uma das nossas embarcações de exportação teve um acidente
durante o trimestre e isso também comprometeu uma parcela significativa de
nossas vendas, ainda assim nós conseguimos produzir um lucro sólido, um
Ebitda sólido, um Ebitda de cerca de R$ 40 milhões.
No último trimestre do ano passado é uma queda, mas ainda assim é
significativamente maior do que nós tínhamos há um ano. Eu acredito que nós
temos que nos focar não apenas nesse trimestre, mas na empresa como um
todo, e uma tendência, e a tendência certamente para o ano como um todo é
muito melhor de onde nós estávamos há um ano.
A produção, como eu mencionei, no segundo gráfico da nossa apresentação,
nós podemos ver que nós evoluímos muito em termos de produção, apesar de
nós temos perdido produção no primeiro trimestre, desde o início de 2009 em
circunstâncias específicas, e nós certamente iremos recuperar aquela mesma
linha, o mesmo nível de produção.
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Nós temos um nível de utilização de capacidade que nos dá confiança de que
nós podemos recuperar a mesma tendência de produção. Novamente, em
março nós produzimos mais de 800 mil toneladas de produção, e nós estamos
muito próximos da nossa utilização de capacidade. Nós temos muita confiança
de que está tudo indo bem, e que nós apenas precisamos ultrapassar essa
fase mais difícil das nossas operações.
Como eu mencionei anteriormente, como nós perdemos parte das nossas
vendas, como eu já expliquei, ainda assim nós temos volumes recordes de
vendas para um primeiro trimestre. Isso é normal, outras empresas de
mineração também sofreram dos mesmos efeitos e o primeiro trimestre foi até
mesmo pior por causa da umidade.
Apesar desses impactos dos nossos negócios, e esse impacto do clima ser
significante, eu acho que nós ainda assim temos 23 em termos de venda, nós
conseguimos produzir um Ebitda bastante forte e eu acho que nós temos que
nos lembrar disso (os 23, comparando trimestre com trimestre).
Isso é importante para o futuro da empresa, eu acho que é uma operação
contínua, que está ocorrendo, é claro, então nós temos que reunir todos os
ingredientes básicos para a empresa e partimos da nossa capacidade de
tonelagem atual para as 46 milhões de toneladas que nós queremos atingir.
Logística provavelmente é o componente mais importante do nosso negócio,
como eu disse para vários dos senhores anteriormente, e já mencionei
provavelmente também nesse call e em calls anteriores, é possível ter uma
mina muito boa, muito bem operada, mas se você não tiver uma logística e
eficiência, o negócio não prospera. Mesmo uma mina difícil, com logística e
muita eficiência, dará um bom negócio de minério de ferro.
Então em primeiro lugar o que estamos fazendo com o Porto de Sudeste sendo
parte agora da MMX, nós conseguimos garantir uma porta para os mercados, e
isso nos dá vantagens significativas, é um componente muito importante do
nosso do negócio.
A ferrovia ligando as nossas minas ao porto, nós não precisamos investir nela,
ela já está ali, ela está funcionando, é confiável, é uma das ferrovias mais
confiáveis do mundo, então nós achamos que ela pode ser facilmente
expandida. Nós temos a sorte de termos a ferrovia ligando as nossas minas ao
porto para quando o porto começar a funcionar.
Com relação aos recursos, que é um outro ingrediente essencial para uma
empresa no nosso setor, nós estamos criando os nossos recursos, temos 1,5
bilhão de toneladas de recursos à nossa disposição e mais 1,4 bilhão de
toneladas em potencial, o que nos leva a 3 bilhões de toneladas de recursos, e
ainda estamos buscando mais.
Temos outras áreas em que temos analisado e que vão ajudar a criar a nossa
base de recursos de maior natureza ainda. Isso mitiga riscos, e que muitos já
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identificaram em relação a nossa capacidade e aos nossos recursos, e a
capacidade de realmente conseguir o nosso plano de crescimento.
Além disso, no que diz respeito aos recursos, já mencionamos anteriormente,
todas as nossas opções no momento estão sendo pesadas, nós temos hoje
muito mais opções do que tivemos... no futuro (opções de crescimento), e
quando nós temos tantas opções de crescimento, temos uma maior chance de
melhorar os nossos negócios e os nossos projetos.
Hoje temos analisado a capacidade que temos de trazer exatamente novas
atividades em Pau de Vinho, em Bom Sucesso, e isso mostra que vamos ter
um melhor resultado no final.
Então os principais ingredientes desse negócio, mas há algumas outras coisas
na MMX que realmente contribuem para a história de sucesso e para um futuro
brilhante.
A equipe de gestão, nós temos 150 anos de experiência aqui reunida em toda
a nossa mesa de diretores, o modelo já foi testado, as minas de minério de
ferro no quadrilátero ferrífero já foram realmente testadas, o modelo é de
sucesso, não estamos reinventando a roda, não estamos criando nada
diferente aqui.
Na verdade uma questão de execução, e nós temos uma equipe que já
conseguiu resultados semelhantes em outras ocasiões. Temos muita confiança
de que poderemos nos desempenhar de acordo com as nossas metas.
Finalmente com relação à aquisição do Porto Sudeste, progredimos na nossa
oferta colocada ao Porto, os próximos passos são: o período de oferta pública
termina no final de maio, depois haverá um leilão no dia 20 de maio, depois
disso nós temos a negociação dos títulos de royalties na BM&F Bovespa, isso
no dia 24 de maio.
Estamos muito próximos do fechamento do negócio que já apresentamos
antes, temos o Luciano Ferreira, que é responsável... será responsável pelo
Superporto Sudeste, a equipe toda está já organizada e vai assumir a
execução do trabalho no Superporto Porto Sudeste.
Sem mais delongas eu gostaria de abrir para as perguntas, e no final da
sessão de perguntas faremos então as considerações finais.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Obrigada senhoras e senhores. Vamos agora começar com a
nossa sessão de perguntas e respostas. Se tiverem uma pergunta, por favor,
pressionem asterisco mais um no seu telefone (*1). Se a qualquer momento
quiserem sair da fila, pressione asterisco dois (*2).
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Gostaríamos de lembrar a todos os participantes de que o objetivo é que
tenhamos aqui toda a comunidade financeira. Os membros da mídia devem
enviar as suas perguntas para o nosso departamento de assessoria de
imprensa: rachel.porfirio@mmx.com.br ou por telefone no número (55 31) 3516
7512.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Leonardo Correa, do Barclays Capital.
Sr. Leonardo Correa: Bom dia a todos, muito obrigado por esse call. A minha
primeira pergunta é sobre Capex e inflação, nós temos visto muito no setor de
mineração. Eu gostaria de saber qual é o nível de conforto que tem com os
números já divulgados, principalmente agora que nós temos essa valorização
do real?
A segunda pergunta, Roger, se puder então nos falar o que espera desses
projetos, um pouco de cronograma, os anúncios? Eu sei que haverá
mudanças, se puder nos orientar então o que podemos esperar do projeto no
Chile para 2011 e 2012? Essas são as minhas duas perguntas.
Sr. Roger Downey: Muito obrigado por suas perguntas. Vamos começar com
as nossas estratégias para chegarmos as nossas metas de Capex. Tudo
depende... Capex e inflação será inevitável esse jogo, mas nós temos que ter
estratégias já pensadas para eliminar, reduzirmos o máximo possível o
impacto.
Se nós então analisarmos os nossos números de Capex que foram
apresentados no ano passado, são baseados nas cotações que as empresas
de engenharia levantaram na época. Basicamente quando a empresa de
engenharia montou o nosso relatório de engenharia básico, que agora está
completo, estamos só esperando alguns aspectos formais para a sua
publicação final, esses números são representativos do último trimestre do ano
passado.
Estamos há cinco, ou seis meses, não faz muito tempo, então nós temos que
aguardar para determinar ao mercado, a comercialização do mercado e como
isso variou. Nós temos trabalhado com fornecedores futuros de nosso
equipamento tentando realmente desenvolver e obter um lugar nessa fila, mas
também tentando desenvolver uma relação através da qual podemos tentar
mitigar o máximo possível o impacto, trabalhando com preços mais firmes.
Isso está à frente do licenciamento, representa e mostra que temos confiança
com os nossos projetos, e mesmo à frente do licenciamento nós já temos
pedidos de equipamentos, essa é uma estratégia. A outra estratégia é quando
alguns componentes de nossos equipamentos, que talvez fiquem um pouco
caros, nós sempre temos opções, não só diferentes fornecedores, poderíamos
recorrer a diferentes fornecedores, mas também em termos de equipamento de
mineração.
Ao invés de comprar os caminhões, nós podemos contratá-los, nós podemos
ter equipamentos alugados. Há empresas hoje que oferecem caminhões,
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transportadoras, tratores, que podem realmente significar um Capex menor. É
uma outra opção. Então nós temos estratégias, estratégias já devidamente
pensadas para tentar reduzir o impacto da inflação sobre Capex, que é na
verdade inevitável, como disse muito bem.
É claro que o câmbio não ajuda muito, talvez nós tenhamos que começar a
pensar em importar mais equipamentos do que fazíamos anteriormente. Em
um determinado momento nós tínhamos 80% do nosso Capex voltado ao
Brasil, agora estamos considerando talvez um pouco menos, começando a ter
um componente mais importado e obviamente isso tudo impactado pelo
câmbio.
Com relação ao Chile, acho que o que a gente pode esperar do Chile é o
desenvolvimento desse projeto, melhorando os seus recursos ao longo do ano.
Estamos fazendo muita sondagem em grande profundidade no Chile neste
ano, e a nossa meta é termos novas atualizações de nossos recursos no
segundo semestre deste ano, com estudos já sendo concluídos até o final do
ano.
Então eu acho que com tudo isso, com todo este trabalho e mais de 50 mil
metros de sondagem, e não é uma tarefa trivial, não é pequena, eu acho que o
projeto do Chile vai se finalizar, vai ficar pronto, é uma forma. Hoje ainda ele é
um projeto muito conceitual e nós estamos trabalhando com muitos recursos
potenciais, nós temos confiança de queremos comprová-los, mas é uma
questão de sondagem - quando chegarmos ao final do ano nós teremos já um
projeto muito mais tangível e sólido no Chile.
Sr. Leonardo: Muito obrigado por suas respostas, Roger. Se eu puder fazer
mais uma rápida pergunta, mais um detalhe. No press release os senhores
falaram sobre a reprogramação de envios ou de remessas no segundo
trimestre, há alguma questão específica no Superporto Sudeste, ou é só uma
questão de cronograma, de prazo, por que isso? Pode dar um pouco mais de
detalhes sobre essa revisão do cronograma?
Sr. Roger: Não é nada assim muito específico, não há uma grande questão aí.
A embarcação... houve esse incidente, com esses dias que a gente só vai
conseguir no segundo trimestre - a gente estava tentando fazer no primeiro
trimestre, mas agora nós tiramos isso para o segundo trimestre.
É uma combinação de dois fatores: é uma questão de encontrar a embarcação
e depois de termos os dias necessários. Essas coisas não se encaixam, não
coincide necessariamente, então a gente tem que fazer um equilíbrio entre a
disponibilidade da embarcação e os dias que nós temos no porto para
embarcação... para carregamento.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Ivan Fadel, do
Credit Suisse.
Sr. Ivan Fadel: Bom dia Roger e todos. São duas perguntas, a primeira é mais
específica ou mais geral sobre os fatores. Considerando a sua longa
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experiência nesse setor, qual é a sua visão sobre oferta e demanda que o
senhor vê agora para o curto e médio prazo? E também a visão sobre os
preços do minério de ferro no curto e médio prazo? Também em termos de
probabilidade que os senhores imaginam que a MMX tenha em termos de
minério de ferro no momento em que ela estiver plenamente operacional? Essa
seria a primeira pergunta.
A segunda pergunta é se o senhor poderia nos dar uma atualização sobre as
suas negociações com a MRS em termos de volumes, e a confiança em termos
de solucionar isso o mais rápido possível?
Sr. Roger: Bom dia Ivan, ótimas perguntas. Em termos de oferta e demanda
do minério de ferro eu acho que a maioria dos senhores sabe que na última
década os preços vêm se comportando de maneira que apesar do que
aconteceu na última década, há uma grande demanda. Também acho que
continua havendo muita pressão de demanda sobre os estoques, mas eu acho
que acima de tudo, no lado de fornecimento ou de oferta da história, está
ficando ainda mais crítico.
Eu mencionei para vários dos senhores quando vim trabalhar na MMX, a cerca
de um ano e meio, que encerrar um projeto, ou concluir, ou aprontar um há
vários modelos de oferta e demanda, às vezes você acha que as coisas vão
acontecer de um jeito e acaba acontecendo do outro.
Há vários componentes de oferta adicional que ficam por vários anos e depois
dá uma inversão. Se a gente pegar um modelo de oferta e demanda que nós
tínhamos há cerca de um ano e olharmos hoje, nós veremos que há vários
grupos de oferta adicional que foram agregados.
Então eu acho que é uma história que ainda está mudando, é um jogo onde um
tenta alcançar um outro e não é uma coisa assim tão simples. Claro, nós
tivemos a crise que atrasou vários dos projetos e provavelmente deu a esse
setor muitas dificuldades, foi um desafio e eu acho que vários de nós ainda não
pegamos o pé após a crise.
Nós da MMX também estamos tendo problemas e agora eu acho que nós
pegamos o pé, estamos evoluindo, indo adiante, mas eu acho que vários dos
nossos parceiros ainda não fizeram isso - esse é um componente importante
do que nós veremos ainda pelo menos nos próximos cinco anos.
Eu tenho grande confiança de que os níveis dos preços de minério de ferro que
nós vemos hoje provavelmente se manterão no curto ou médio prazo,
obviamente com alguma flutuação, mas de modo geral nós devemos ver os
preços de minério de ferro na China em cerca de 170 mais ou menos C&F. Eu
acho que em uma perspectiva de longo prazo e eu acho que os acréscimos de
oferta virão bastante rapidamente, esses acréscimos de oferta são muito mais
caros de serem entregues ou muito mais difíceis do que as pessoas previam
anteriormente.
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Eu acho que nós vamos ter que ter mais preço mesmo e provavelmente haverá
uma dificuldade desse acréscimo de oferta, o que provavelmente significa que
nós ainda teremos altos custos e margens de altos custos ainda no mercado na
próxima década que temos adiante de nós.
Então, francamente, eu acho que no longo prazo os preços vão ficar em torno
de US$ 100 mais ou menos porque é aí que os altos custos marginais serão
empregados nos próximos anos, eu não vejo muita diferença e muita mudança.
O nosso projeto, claro que é um pouco menor agora no início, mas à medida
que a gente põe tudo junto, provavelmente a gente leva em consideração
visões conservadoras sobre o crescimento da demanda.
Há muito crescimento nos mercados em geral e eu acho que nós ainda vemos
muita incerteza, mas certamente estamos evoluindo para uma área de grande
crescimento econômico no mundo todo, que ainda não se materialize nos
próximos anos, isso vai vir, mas talvez nós vejamos um crescimento econômico
global realmente começar a se acelerar mais ou menos em 2014/2015 e isso
vai coincidir mais ou menos com a época em que essa oferta adicional vai
chegar ao mercado.
Sr. Ivan: E o contrato da MRS?
Sr. Roger: Bom, a gente está conversando com eles, estamos evoluindo em
nossas discussões com eles. Os volumes que falamos para Serra Azul, para
expansão da Serra Azul com 24 milhões de toneladas e eu acho que nós
estamos evoluindo na direção que queremos e também na velocidade que nós
desejamos. Eu acredito que nós estamos bem, estamos seguros.
Sr. Ivan: Muito obrigado, Roger.
Sr. Roger: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rene Kleyweg, do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Bom dia Roger, bom dia a todos. Parabéns pelo bom
trimestre, considerando o ambiente tão difícil. Eu gostaria de fazer um follow-up
de algumas coisas. Poderia elaborar um pouquinho mais sobre a sua posição
de financiamentos e quais são suas expectativas entre o período agora e o final
do ano em termos de consolidação nessa faixa de financiamento?
Com relação à Pau de Vinho e Bom Sucesso e o processo, poderia nos falar
um pouco sobre aquisições que vão ser feitas? A combinação dos dois projetos
e qual é o cronograma, quanto tempo isso levará para os licenciamentos e para
expansão efetiva?
Sr. Roger: Bom dia Rene, ou boa tarde para você, Rene. Eu vou começar com
a consolidação e as nossas opções de crescimento, depois passarei a palavra
ao Guilherme que irá falar sobre essa parte de financiamento. Nós estamos
indo em frente em termos de consolidação, é difícil realmente dar qualquer
guidance ou ter maior clareza nisso.
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São coisas que temos feito, tivemos quatro... cinco metas diferentes no
passado, agora estamos falando em três, estamos um pouco mais reduzidos,
mas eu tenho segurança de que poderemos ter um negócio fechado até o final
do ano, as coisas estão caminhando muito bem e quanto mais nos
aproximamos do início da operação do porto, mais rápido poderemos avançar,
essa é a minha impressão... é isso que eu sinto, é a minha impressão.
Há uma série de ativos envolvidos ali, as pessoas querem entrar nesse
mercado de minério rapidamente, e a estrutura do negócio que nós
apresentamos ao mercado, aos produtores de ferro e aos proprietários de
recursos ali no quadrilátero, é uma estrutura básica, é um template que mostra
uma estrutura em que todos ganham, é uma estrutura ganha-ganha para
realmente fazer com que as coisas avancem.
Obviamente não é uma estrutura fixa, temos que ter flexibilidade, algumas
ideias talvez sejam um pouco diferentes, mas de forma geral eles seguirão as
diretrizes que temos hoje, dando acesso os mercados, a outros players
também, em troca de volumes e de recursos no mercado doméstico - então
trocando o internacional com o doméstico. Essa transação é reproduzível
porque ela é boa para todos, e temos confiança de que essa estratégia tem
avançado muito bem e que poderemos ter algo concluído até o final do ano.
Com relação à Pau de Vinho e Bom Sucesso estamos nos estágios iniciais
dessa análise, ainda temos... nós começamos realmente o trabalho de
engenharia nesses dois projetos, talvez ainda tenhamos alguns meses à frente
antes de termos o relatório de engenharia final para esses dois projetos, com
base nisso tomaremos as nossas decisões finais sobre o que fazer primeiro.
Obviamente nós estamos caminhando com ambos, fazendo sondagens e todas
as etapas correlatas, mas essa análise inicial, conceitual para esse projeto nos
mostra um resultado melhor de NPV em Pau de Vinho. Eu acho que realmente
é o que nós vamos acabar seguindo. Agora gostaria de passar a palavra ao
Guilherme que irá falar sobre financiamento.
Sr. Rene: ... depois da decisão, quanto tempo para licença?
Sr. Roger: Olha, o licenciamento vai levar um pouco mais de tempo porque
nós vamos ter que preparar o relatório de avaliação ambiental, para Serra Azul
nós conseguiremos o licenciamento no próximo mês já, que nos fará já
começar. O licenciamento da mina Pau de Vinho é uma questão menos
importante porque nós podemos fazer o licenciamento das operações de
mineração, não precisamos fazer a parte de licenciamento dos terminais
ferroviários, da planta das esteiras carreadoras, o processo é um pouco mais
simples, não é?
Em Bom Sucesso, em que nós nos já entramos com o arrima, com avaliação
de impacto ambiental, esperamos conseguir ter a licença de Bom Sucesso nos
próximos dois meses. Todo o processo de licenciamento concluído... o

9

licenciamento não é crítico, Rene, realmente para a decisão dos projetos e de
qual seguirmos, e nem é parte essencial do projeto como um todo.
Nós temos segurança com o licenciamento, eu sempre fico parecendo um
"disco quebrado", me repetindo, mas o licenciamento em Serra Azul parece ser
menos complicado exatamente em função da forma como estamos operando.
É uma mineração em áreas já minerada há mais de 40 anos, e muitas dessas
operações já tiveram atividades de mineração em sistemas muito menos
sustentáveis - áreas degradadas, há vários problemas ambientais na área, e a
forma como nós atuamos acaba melhorando a sustentabilidade e a
recuperação de áreas degradadas e recuperando realmente o impacto
ambiental.
Em última análise nós estamos até melhorando toda a estrutura. Uma outra
coisa que nos ajuda com esse processo é que é fácil e menos delicado, por
assim dizer, quer dizer, as autoridades regulatórias olham de forma mais
positiva se fizermos o licenciamento da estrutura toda consolidada, e não em
partes, por quê? Porque isso tem um impacto, o efeito sobre a área será menor
com o nosso projeto.
Por exemplo, no nosso projeto nós vamos usar a mesma estrutura de Pau de
Vinho, então quando consolidarmos aqui, não haverá a necessidade de ter o
dobro. Se tivéssemos dois projetos, precisaríamos, claro, de duas estruturas,
de esteiras carreadoras, duas estruturas a serem licenciadas, e isso
obviamente acaba diminuindo os requisitos e diminuindo tudo o que é exigido
para que tenhamos os nossos projetos aprovados e as estruturas já
determinadas.
Vou passar a palavra agora ao Guilherme.
Sr. Guilherme Escalhão: Bom dia. Com relação ao financiamento do projeto
de Serra Azul, nós estamos nas discussões finais, discutindo as cláusulas, e
também estamos dando os primeiros passos em direção a definirmos ou
configurarmos o plano de financiamento, esperamos fazer isso nos próximos
dois meses. Nós iremos conseguir um financiamento provavelmente no terceiro
trimestre desse ano para que tenhamos tudo preparado até o quarto trimestre,
quando realmente esperamos a construção ou a obra se iniciar em Serra Azul.
Com relação ao porto, o porto já está financiado e na verdade a construção do
porto de Sudeste já está ocorrendo, em operação, e assim que nós tenhamos o
encerramento, a conclusão da oferta, o Conselho e a Administração da MMX
irá dar prosseguimento ao processo de finalizar a construção, e também de
conseguirmos o financiamento do BNDES. Basicamente essa é a nossa
posição no momento.
Sr. Rene: Obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba,
do Morgan Stanley.
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Sr. Carlos de Alba: Muito obrigado senhores. Apenas pegando o gancho do
último comentário, o Capex desse ano... do quarto trimestre do ano passado
para o primeiro trimestre deste ano qual foi a diferença, a evolução? Os
senhores podem nos dar uma atualização?
A segunda pergunta: os senhores podem comentar um pouco sobre a taxa de
produção em abril? Como foi a produção em abril e no início agora de maio?
Ela continuou forte como vinha vindo em março, já no final do primeiro
trimestre?
E a última pergunta: quando eu conferi a produção de produção de minério de
ferro e de embarcação, ou de carregamento, os senhores construíram um
estoque nos últimos meses. Há uma oportunidade de utilizar esses recursos no
mercado interno, ou como pretendem utilizar esses estoques?
Sr. Roger: Oi Carlos, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar com os
estoques, nós produzimos estoques em Corumbá e nós estamos já adiantados
com relação ao nosso cronograma para Corumbá e a nossa capacidade de
vender também em Corumbá, estamos tentando encontrar clientes para este
minério. Sinceramente a gente sempre se defronta com a dificuldade, com o
desafio logístico. Então isso basicamente nos leva a reduzir a produção se a
gente não conseguir resolver esses problemas.
Por que a gente está produzindo mais em Corumbá do que a gente consegue
vender? Basicamente porque nós temos contratos de longo prazo com uma
usina, um dos clientes internos, nacionais que a gente tem, eles passaram por
dificuldades operacionais e não conseguiram absorver todo o volume e
basicamente nós ficamos com um excesso de estoque por causa disso. No
início do ano eles tiveram problemas de inundação e por isso afetou a sua
produção.
No Sudeste nós temos estoque, nós temos estoques que são basicamente de
materiais que nós temos que melhorar ainda para vender, ou processar para
vender. Novamente, nós estamos tentando recuperar as nossas vendas, mas
nós ainda não chegamos nesse estágio, é muito caro para gente, o custo é
muito caro de vendermos materiais que não atendem todas as especificações.
Então a gente tem que processar todo esse material e nós temos vários
equipamentos que nós adquirimos e que irão melhorar a qualidade do material
que nós produzimos, para então podermos vender esse material que temos
fora das especificações.
Com relação ao Capex, o nosso Capex basicamente é um resultado do quanto
podemos gastar no ano, não é em função de atrasos, e nós tivemos progressos
significativos com os portos e também com Serra Azul. O fato de nós termos
acabado de receber o relatório de engenharia básico para Serra Azul, também
significa que parte do Capex ficou atrasado... foi atrasado para ser feito durante
o ano, e nós esperamos poder recuperar isso durante o ano. Mais alguma
coisa a acrescentar, Guilherme?
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Sr. Guilherme: Não, basicamente o Capex de Serra Azul neste ano trata-se
apenas da parte inicial do projeto e a aceleração do desembolso de Capex será
feita durante o ano e mais no ano que vem, após todo o trabalho de
aterramento das empreiteiras ou de terraplanagem. Então nós temos todas as
questões de engenharia e também do pagamento inicial das compras de
equipamentos, nossos pedidos de equipamento, isso realmente vai se acelerar
em Serra Azul a partir de 2012.
No porto, por outro lado, ao contrário, a construção já está de vento em poupa,
as linhas já estão plenamente operacionais, estamos utilizando os fundos do
BNDES e o Capex para o porto em 2011 e vai chegar mais ou menos a R$ 1
bilhão, tudo bem?
Sr. Carlos: Obrigado. Será que o senhor pode comentar sobre as taxas com
relação a maio e com relação à ferrovia?
Sr. Roger: Nós ainda não encerramos o trimestre e eu acho que nós vamos
abordar isso quando nós divulgarmos os resultados do segundo trimestre. Nós
estamos com um pouco de dificuldade na mina, em abril tivemos dificuldades,
mas, como eu disse, o importante é que nós conseguimos atingir níveis de
utilização de capacidade que nós tínhamos por meta.
As coisas agora estão começando a se recuperar, mas sinceramente estamos
melhores do que no ano passado, mas a gente pegar a sequência de trimestre
a trimestre nós ainda tivemos alguns problemas em abril, em maio a gente está
subindo de novo, e desde provavelmente a segunda metade de abril e até o
início desse mês.
Sr. Carlos: Muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre
Miguel, do Itaú BBA.
Sr. Alexandre Miguel: Oi, bom dia Roger, bom dia a todos. A minha primeira
pergunta se relaciona à despesa feita no porto de 100 milhões de toneladas.
Os senhores poderiam comentar esse projeto em termos de potenciais
gargalos ou dificuldades, ou outros produtos que possam ser transportados?
Eu queria saber a sua visão sobre esse projeto de expansão?
Sr. Roger: Oi, Alexandre. Então de cara assim falando, a priori nós achamos
que há espaço no canal para expansão. Eu não acho que haverá espaço no
canal para todo mundo expandir, há muitos projetos nessa área eu não
gostaria de arriscar dizer quem vai dar certo, decolar, ou quem não vai.
Mas o projeto que nós temos ali... nós não teremos canal suficiente para todos
os nossos projetos, mas nós já estamos na fase de licenciamento para os 100
milhões de toneladas, nós já apresentamos o projeto para a ANTAQ (
autoridade portuária). Então eu acho que nós realmente estamos na liderança
do jogo aqui, nós estamos já trabalhando com o licenciamento ambiental do
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100 milhões de toneladas também, e nós temos confiança de que estamos
evoluindo bem.
No fim das contas, se realmente o canal se tornar um obstáculo, ou um gargalo
nessa área, o canal pode ser expandido, e isso é sempre uma possibilidade. É
um investimento significativo, mas ele pode ser alargado... não pode ser
aprofundado, mas alargado. Então eu creio que vai se chegar uma época em
que a autoridade portuária vai nos dizer o que fazer, na verdade isso tudo
depende basicamente de demanda.
Em termos dos nossos projetos, nós estamos adiante de todos os outros, nós
temos a dianteira, nós já apresentamos o nosso pedido para 100 milhões de
toneladas à ANTAQ, apresentamos os nossos projetos e a reação a priori foi
positiva e isso nos dá mais confiança ainda.
Sr. Alexandre: E as previsões da ANTAQ, da resposta da ANTAQ para os
senhores?
Sr. Roger: Eles não definiram prazo, uma data.
Sr. Alexandre: E a segunda pergunta se relaciona também as atividades
potenciais de aquisições e fusões. Então os senhores têm a intenção de
adquirirem ativos fora da região de Serra Azul? E também se os senhores terão
acesso a volume imediatamente? Por exemplo, há alguma produção que já
está ocorrendo, ou os senhores ainda precisam de mais tempo para
desenvolver um projeto maior como, por exemplo, para a aquisição de Pau de
Vinho?
Sr. Roger: Veja, Alexandre, tudo que está dentro da cobertura, do escopo da
MMX pode ser transportado pelo Superporto Sudeste. Então nós não estamos
restritos em fusões e aquisições na Serra Azul, nós vamos buscar alvos ali em
Serra Azul porque isso faz sentido, e nós vamos buscar alvos também fora de
Serra Azul se fizerem sentido. Na verdade é uma questão de senso econômico
comum, nós temos avaliado outras metas também, outros possíveis alvos, e
nós temos que avaliar o que pode acontecer nessas localidades.
Com relação a volumes, a números, há minas pequenas e minas grandes,
pequenas e grandes oportunidades que estamos avaliando. É difícil dar
qualquer informação sobre magnitude de produção adicional que teremos de
iniciativas de fusão e aquisição porque, como eu sempre digo, nós temos que
esperar para ter segurança.
Agora, qual é a estratégia por trás disso? Nós temos um porto que pode
aguentar 50 milhões em um primeiro estágio e 100 milhões em um segundo
estágio, essa é a nossa meta, nós queremos ocupar plenamente esse porto.
Eu não estou lhes dizendo que nós vamos produzir 100 milhões de toneladas
para ocupar o segundo estágio, nós vamos usar materiais terceiros, nós
teremos minério de terceiros contratados no porto, mas o nosso objetivo é
produzir ou ter volumes próprios da MMX para a grande maioria dessas
toneladas.
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Sr. Alexandre: Muito obrigado, Roger, ótimo.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Barros, do Deutsche
Bank.
Sr. Rodrigo Barros: Bom dia Roger, bom dia a todos. Eu tenho algumas
perguntas. Em primeiro lugar se pudesse nos dar uma atualização sobre as
discussões de royalties. Eu entendi que essa oferta já mudou agora para um
outro nível, se é uma preocupação, ainda alguma atualização?
E a segunda pergunta diz respeito a uma de suas respostas. Você mencionou
que estavam discutindo um contrato e eu fico em dúvida sobre quanto da
produção em Serra Azul estaria sujeita a esses contratos ainda em
negociação? Em segundo lugar discute-se também o acesso aberto às
ferrovias no Brasil, como isso poderia ter efeito sobre essas negociações?
Muito obrigado.
Sr. Roger: Bom dia Rodrigo, obrigado. Como produtor de ferro no Brasil nós
faremos o que for preciso, se houver royalties mais altos vamos pagar o que
temos que pagar, claro. É algo que não é externo aos nossos negócios, nós
temos um negócio e inevitavelmente se depara com esses desafios. As
mudanças na estrutura de mineração, na estrutura dos royalties se dá de tal
forma que pode aumentar ainda a produtividade do nosso setor, e é isso que
esperamos e vamos atender a essas regras.
Com relação à MRS, nós estamos assinando um contrato com a MRS para 24
milhões de toneladas, que é o projeto Serra Azul. Nós temos uma cláusula
específica no contrato, eu nesse momento vou evitar a falar sobre isso porque
fala sobre os termos comerciais negociados no contrato, até que tenhamos
uma assinatura final, eu prefiro manter as informações em sigilo.
Há, sim, um componente de take or pay, que é mais do que justo. Eles têm que
fazer um grande investimento, anunciaram que estão investindo mais de US$ 1
bilhão na sua expansão, e ter essa cláusula take or pay basicamente garante o
investimento, e isso é natural. Todos os contratos hoje em dia tem essa
cláusula, não é nada novo, são negócios como devem ser feitos e eu acho que
é mais do que justo.
Sr. Rodrigo: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Rene Kleyweg, do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Obrigado senhores. Os senhores podiam falar um pouco
sobre as pressões de custo no primeiro trimestre, se elas continuarão no
segundo trimestre? E em segundo lugar em termos de volumes de exportação
para 2011, os senhores têm 1 milhão de toneladas, o que é garantido para
2012 em termos de contratos de exportação através da CSN?
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Sr. Roger: Várias das pressões de custos que temos nesse trimestre estão
relacionadas à menor produção, então as pressões de custo vêm da produção
menor e temos um impacto significativo disso. Também os preços estão mais
altos, então nós pagamos mais em royalties por que os royalties são calculados
tomando por base os preços e não a produção.
Você verá, como eu disse, que a produção foi desviada mais para março no
primeiro trimestre, então a nossa produção total começou com 50 mil e em
março nós tivemos mais que 800 mil, então o senhor vê que houve um
aumento, uma elevação, e que isso exatamente não ajuda nossa equipe de
vendas, mas a gente teve custos mais altos, então essa foi uma coisa.
A segunda coisa é que... e pensando no futuro, é o fato que nós esperamos
estarmos operando em plena capacidade e produzindo mais do que
produzimos no primeiro trimestre, isso irá diluir um pouco os custos e nós
esperamos pagar mais em royalties porque os nossos preços serão maiores e
tudo bem. Esperamos encontrarmos modos de reduzirmos ainda mais os
riscos, nós estamos trabalhando em redução de custo na mina, com logística, e
nós estamos fazendo muitos esforços com relação a isso.
As operações de mineração nos primeiros quatro meses desse ano mais ou
menos tiveram impactos significativos do número de frentes nos quais
conseguimos operar as minas, então isso reduz as nossas opções na mina.
Daqui para frente não vai ser bem assim, daqui para frente nós vamos
conseguir recuperar a mineração em outros frontes, o que vai ajudar a reduzir
custos.
Resumindo: sim, nós estamos lidando com isso, são questões externas, não
são coisas que estão no nosso controle, e o melhor que podemos fazer é irmos
adiante plena capacidade e tentarmos diluir esses custos produzindo mais nos
trimestres futuros.
Com relação a perguntas sobre a CSN, o nosso contrato vai até 2012, então
ainda temos 1 milhão de toneladas de espaço para a CSN no próximo ano.
Sr. Rene: Então a pressão do custo veio principalmente da questão do porto,
os estoques, ou os custos anunciados no próximo trimestre serão mais altos
por causa das atividades que realizamos nesse trimestre? Há um prazo, há
uma linha do tempo para isso? Ou os números de produtividade foram
menores no primeiro trimestre e vão se recuperar no segundo trimestre?
Sr. Roger: Não, eu acho que nós veremos uma certa contaminação nos
números do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, mas eu acho
que serão melhores do que o primeiro trimestre.
Sr. Rene: Obrigado.
Operadora: Com licença, isso encerra a nossa sessão de perguntas e
respostas de hoje. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roger Downey
para fazer as suas considerações finais. Por favor, Sr. Downey.
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Sr. Roger: Obrigado. Eu acho que nós tivemos ótimas perguntas aqui hoje, e
que realmente tocou um dos aspectos críticos do nosso negócio. Espero que
as nossas respostas a essas perguntas tenham sido suficientes para
explicarem, esclarecerem os esforços que estamos fazendo para criarmos uma
MMX mais forte porque nós estamos trabalhando muito para conseguirmos
reunir todos os ingredientes que mencionamos no início, basicamente em
termos de logística, recursos, equipe de gestão e, é claro, nossa capacidade de
executarmos esses projetos.
Nós progredimos muito, eu acredito, estou muito satisfeito com o progresso
que fizemos em termos operacionais. Nós tivemos muitas dificuldades no
primeiro trimestre e eu estou muito satisfeito com o progresso que
conseguimos em nossos projetos.
E mais especificamente o Guilherme mencionou anteriormente que nós
estamos de vento em poupa indo para o segundo trimestre, esse segundo
trimestre pode mudar completamente o nosso negócio com relação ao porto,
mais especificamente - assim que nós possamos inaugurar e que ele esteja
plenamente operacional o mais rápido possível.
Novamente, muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por nos ouvirem e
nós teremos mais notícias no próximo trimestre. Muito obrigado, tenham um
bom dia.
Operadora: Isso encerra a audioconferência da MMX de hoje. Muito obrigada
por sua atenção, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.
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