Local Conference Call
MMX – Nac.
Resultados do Segundo Trimestre de 2010
13 de Agosto de 2010
Operadora: Senhoras e senhores bom dia e bem-vindos à audioconferência da
MMX relativa aos resultados do segundo trimestre de 2010. Muito obrigada por
aguardarem. No momento todos os participantes estão conectados no modo de
escuta apenas, mais tarde haverá a sessão de perguntas e respostas quando
os senhores receberão instruções para participar. Se precisarem de ajuda
durante esta conferência, pressionem estrela um (*1)... estrela zero (*0),
perdão.
Antes de continuar, deixe-me mencionar que declarações sobre o futuro da
empresa são feitas sob a Safe Harbor of the Securities Litigation Reform Act de
1996. Essas declarações envolvem riscos, incertezas e premissas porque se
relacionam a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer no futuro. Os investidores devem compreender que as condições
econômicas gerais, as condições da indústria e outros fatores operacionais
também podem afetar os resultados futuros da MMX, fazendo com que difiram
materialmente daqueles expressos nessas declarações sobre eventos futuros.
Essa conferência está sendo gravada.
Agora gostaria de passar ao Sr. Roger Downey, CEO e Diretor de Relações
com Investidores da MMX. Pode prosseguir Sr. Downey.
Sr. Roger Downey: Boa tarde a todos no Brasil e a todos nós também fora do
Brasil. Bom dia a todos que estão a leste e oeste de nós. Gostaríamos de
transmiti-los o nosso entusiasmo com os resultados do segundo trimestre que,
como todos concordarão, declaro muito claramente que essa empresa verá
dias melhores. O nosso processo está agora em pleno andamento, tivemos um
desempenho recorde, vendas recordes, produção recorde. O nosso Ebitda
ajustado pela primeira vez na história da empresa, com base nos resultados
operacionais, foi positivo. Um número bastante sólido, um desempenho
bastante sólido no segundo trimestre.
Os senhores têm os slides, antes de nós passarmos as perguntas e respostas,
o nosso desempenho tanto nas minas de Sudeste, como Corumbá foi ótima, e
sobretudo em Sudeste o nosso resultado foi de 1,8 milhões de toneladas, 22%
acima do trimestre anterior e 4 vezes o que era no ano passado. O mercado
está bastante aquecido, os preços também estão ótimos e, como resultado,
conseguimos nos beneficiar desse fato. Como conseguimos também produzir
bastante, sobretudo na mina Sudeste, nós fomos também capazes de nos
beneficiar desses volumes e do mercado aquecido.
A única coisa que vale a pena mencionar é que a produção foi mais voltada
para o mercado nacional, para o mercado brasileiro nesse trimestre, mas
apesar disso já fica claro para nós que fomos capazes de negociar termos
melhores para os nossos contratos para o mercado doméstico. Esses contratos
melhoraram bastante, permitindo que houvesse um crescimento de 70% de
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trimestre a trimestre. Tivemos um aumento na produção, mas mesmo com um
trimestre em que trabalhamos mais no mercado doméstico, aumentamos
também a nossa receita bruta em 70%.
Um crescimento também bastante expressivo em relação ao ano anterior, o
nosso resultado operacional foi R$ 55 milhões em termos de Ebitda ajustado.
Nós tínhamos alguns contratos e isso teve um impacto sobre os números, mas
as nossas operações estão indo muito bem, o negócio da MMX está indo muito
bem.
A métrica que nós temos aqui nos sugere que o negócio está indo muito bem.
Se nós olharmos para o custo por tonelada, todos os nossos esforços para
aumentar a eficiência na MMX em todas as nossas operações estão dando um
resultado positivo, o custo por tonelada caiu de R$ 45 por tonelada no primeiro
trimestre para R$ 38 aproximadamente no segundo trimestre.
As nossas despesas administrativas gerais caíram de 15% no primeiro
trimestre para 13% das receitas brutas, um esforço também que fizemos e que
foi recompensado com esse desempenho de modo geral.
Em relação ao futuro nós nos sentimos bastante estimulados pelo fato de
estarmos operando novamente com resultados positivos e no futuro, mesmo
com a volatilidade que vimos no mercado à vista, no mercado spot, estamos
tranqüilos em relação ao fato de que poderemos manter esses níveis de
lucratividade e que as nossas operações ainda estão crescendo, de modo que
teremos ainda um semestre muito melhor à frente.
A margem bruta reflete aquilo que eu já disse antes aos senhores, mesmo em
um segundo trimestre em que a maioria das vendas foi para o mercado
brasileiro, para o mercado doméstico, nós fomos capazes de ter um aumento
significativo na margem bruta, o que nos tranqüiliza bastante.
Em relação à produção, os senhores podem ver que a curva ainda é crescente.
Tivemos um segundo trimestre... tivemos um fechamento em Corumbá que
reduziu um pouco o ritmo porque nós melhoramos a planta em Corumbá, então
houve aí basicamente um fechamento por um mês e depois a mina recomeçou
a produzir - nós perdemos aproximadamente metade do trimestre em termos
de produção em Corumbá.
Não obstante, é bastante claro para todos que ainda estamos aumentando a
produção e buscando maiores volumes. Essa é tendência, nós teremos
volumes ainda melhores no segundo semestre. Em termos do perfil da dívida,
tenho aqui o nosso principal executivo de finanças, o nosso CFO, se tiverem
perguntas específicas ele pode nos ajudar, mas os senhores podem ver
claramente que renegociamos o perfil da nossa dívida para que ele fosse um
perfil com um prazo maior, o que significativamente melhora o nosso balanço passamos de um prazo de 16 meses para 14 meses em média nesse trimestre.
Por último, mas não menos importante a esse respeito ainda, nós estamos com
uma situação de caixa positiva agora, nós reduzimos a nossa dívida líquida de
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R$ 1,3 milhão para 0,4 milhão. Então novamente esta empresa está não
apenas melhorando as suas operações, mas o balanço também se encontra
agora mais forte, em uma situação melhor do que nos trimestres anteriores.
Por fim gostaria de passar para uma transação que acabamos de concluir e
que nós anunciamos na semana passada. Trata-se aqui de uma aquisição que
fizemos na área de Serra Azul – uma empresa que basicamente detinha
grandes estoques de finos, 13,4 milhões de tonelada de minério processado,
esse minério será utilizado para a expansão na planta de Ipê, de concentrado
de magneto, isso deverá ser entregue durante o ano que vem. Já começamos
a trabalhar aí e, como os senhores podem ver, é uma expansão bastante
competitiva, falamos de US$ 7.5 milhões... US$ 7 por tonelada de capacidade
adicional, é muito competitivo.
Essa capacidade, como eu lhes disse, começará a operar no meio do ano que
vem e sentiremos esse impacto de maneira mais completa em 2012. A
transação como um todo nos custou US$ 50.8 milhões e será paga durante a
duração desse estoque, então basicamente estamos alimentando 2 milhões de
toneladas na planta por mês... aliás, por ano, então levaremos 78 meses para
consumir todo esse estoque.
Com isso concluo as minhas considerações iniciais e abro para as perguntas e
respostas. Podemos passar para as perguntas e respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, agora iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas Se tiverem uma pergunta, pressionem estrela um (*1) em seu
telefone de tom. Se quiser remover-se da fila de perguntas, pressione estrela
dois (*2). Esta audioconferência é um fórum para investidores e analistas e a
comunidade de investidores, solicitamos que os senhores da mídia enviem
suas perguntas por e-mail para raquel.porfirio@mmx.com.br, ou por telefone
(55 31) 3516-7569. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ivan Fadel, do Credit
Suisse.
Sr. Ivan Fadel: Muito obrigado pelos seus comentários iniciais, duas
perguntas. Uma seria se vocês poderiam dar mais detalhes dos preços anuais
do segundo trimestre em que a MMX tem o carry over, a transferência, por
exemplo, dos preços ativos alinhados pelo que foi lançado por CSN e Vale? Se
vocês estão vendo, por exemplo, recuo, por exemplo, de clientes domésticos
utilizando o mecanismo de preços domésticos e também os preços spot?
Sr. Roger Downey: Muito boa tarde. Eu acho que a sua pergunta sobre preços
se relaciona na verdade à receita mais baixa por tonelada no segundo
trimestre. Respondendo a segunda pergunta, sim conseguimos implementar os
mesmos mecanismos de preços que o mercado tem utilizado. Também temos
o híbrido, temos mecanismos híbridos também em alguns casos, também
seguimos Vale, e em outros casos também seguimos o padrão australiano.
Basicamente estamos trabalhando com o período trimestral.
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Com relação aos preços do segundo trimestre, sim, conseguimos renegociar
todos os nossos contratos. Sim, tivemos algumas transferências, até aquelas
toneladas de carry over conseguimos negociar no segundo trimestre, e,
portanto fizemos um ajuste dentro do trimestre para que não houvesse nenhum
efeito que observamos em termos de receita por tonelada.
No segundo trimestre, que é um pouquinho abaixo do esperado, o mix de
venda foi mais dirigido ao mercado doméstico, como você pode lembrar, nós
temos diferentes bases de venda, por exemplo, no mercado doméstico
trabalhamos através de trem, e no X Works baseados em... temos preços mais
baixos, não que tenhamos um desconto, só que aqueles preços na verdade
são preços de exportação, menos a logística de portos e trens que nós não
utilizamos.
Mas nós teremos, na verdade, um preço mais baixo, mas não desconto, e pelo
fato de termos aumentado a nossa margem tanto no segundo trimestre, isso
mostra que os retornos nas vendas domésticas, o que é muito importante aqui,
é pelo menos tão bom quanto os retornos das exportações. Então temos
preços baixos, domesticamente os custos também são baixos e no final do dia
chegamos em um ponto de equilíbrio aqui em termos de margens.
Sr. Ivan: E minha segunda pergunta seria como vocês vêem a atividade M&A
na indústria vendo os preços anuais? Você acredita que vamos ver uma
aceleração, por exemplo, geral das atividades de fusões e aquisições?
Sr. Roger: É uma boa pergunta, portanto eu vou dar um panorama da indústria
em geral. O que precisamos analisar é o futuro, por exemplo, na próxima
década, nas próximas duas décadas... complexidade de projetos e talvez
disponibilidade de fornecimento nas principais áreas ao longo da indústria.
Portanto, o que vamos ver, por exemplo, fusões e aquisições sendo realmente
fomentadas pelas integrações verticais, as aciarias também não querendo
contar com o risco de terceiras partes, portanto vamos, por exemplo, ter o
fornecimento na mesma taxa que eles demandam.
E número dois, também dentro da indústria eu acredito que há outra fonte de
estímulo que vai provocar também fusões e aquisições, é logística, nem todos
têm uma estrutura logística para transportar tudo – se você não pode
transportar o minério de ferro, você não tem negócios no nosso território.
Acreditamos que há muitos recursos de minério de ferro que estão presos, na
verdade. Com a LLX temos uma parceria, temos uma grande vantagem em
termos da nossa logística e temos uma grande oportunidade. Também esses
portos da LLX, por exemplo, na sua segunda etapa talvez cheguem a 100
milhões de toneladas, também temos alternativas de exportar via Açu.
Vocês lembram que desde o início LLX e MMX sempre tiveram a opção de
utilizar esse porto para exportar minério de ferro, portanto vamos tentar utilizar
isso da melhor forma possível, e na nossa vantagem há um potencial de
consolidação na nossa área. Há recursos não somente em Serra Azul, mas
também na área de Minas Gerais do Brasil que deveríamos contemplar para
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poder maximizar essa alavancagem que podemos obter através dessa
estrutura logística.
Sr. Ivan: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta, Sr. Correa.
Sr. Leonardo Correa: Boa tarde a todos, muito obrigado por esse call. A
minha pergunta é sobre o plano de Capex. Já vimos, por exemplo, uma
atualização no Sistema Sudeste, se você poderia mostrar o que está por trás
dessa redução em Bom Sucesso? E se você poderia dar, por exemplo, um
panorama geral sobre as perfurações em Bom Sucesso ou sondagem? E
também da primeira pergunta sobre preços, simplesmente eu gostaria que
você esclarecesse o seguinte: vocês realmente conseguiram um prêmio de
qualidade, preço de qualidade, por exemplo, na exportação?
Sr. Roger: Eu vou começar com a sua segunda pergunta... muito obrigado,
boa tarde. Sim, conseguimos obter esse prêmio de ágio nas vendas ao
mercado de exportação. Agora, no mercado brasileiro não funciona dessa
forma porque, como vocês podem imaginar, isso já está embutido no preço,
não existe esta variação em termos de ágio.
Por exemplo, no mercado doméstico é tudo praticamente igual, minério de ferro
também é muito parecido, e isso está embutido no preço. Não funciona como
prêmio, o que interessa aqui, como eu mencionei, seria receita líquida que são
muito parecidas, nas margens líquidas são muito parecidas, sendo dessa forma
vocês podem ver que o prêmio já está embutido nos preços do mercado
doméstico.
Agora a sua segunda pergunta, o plano seria 24 milhões de toneladas em
Serra Azul e 10 milhões de toneladas em Bom Sucesso. Serra Azul também é
uma área de expansão, é uma expansão onde estamos mais próximos a
organizar não somente a mina, mas toda a logística dessa mina. Realmente faz
mais sentido maximizar o nosso potencial, em Bom Sucesso temos trabalhos
contínuos aí, mas também esperamos obter uma licença proximamente para
continuar com nosso trabalho de exploração. Também estou muito otimista
sobre a nossa programação em Bom Sucesso, se tudo andar conforme
esperamos, vamos ouvir muitas boas notícias sobre Bom Sucesso no futuro.
Respondendo a sua pergunta: realmente é o potencial que existe em Serra
Azul, temos um contrato LLX de 32 milhões de toneladas no mercado
doméstico para atender o que temos no dia de hoje em termos de recursos e
oportunidades de exportação, nós reequilibramos essas duas minas. Mas
também podemos assumir que, claro, há potencial de crescimento aqui.
Sr. Leonardo: Muito obrigado Roger. Só uma outra pergunta em relação à
Capex, a Usiminas disse quanto custaria fazer a expansão na mina, eles têm
um Capex de US$ 100. Eu sei que os projetos são diferentes e que talvez essa
pergunta seja uma pergunta muito precoce, mas em vista do que você tem
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visto no mercado e do seu plano, os seus níveis de Capex vocês imaginariam
50 ou US$ 100 por tonelada?
Sr. Roger: Eu vou tentar responder isso de uma maneira um pouco diferente,
eu não quero comparar laranja com banana. Na nossa situação aqui, no plano
de investimento que temos, a expansão é bastante competitiva, e uma das
razões pelas quais talvez sejamos... a mina mais competitiva em Serra Azul é
porque nós estamos mais próximos a infraestrutura.
Outros, inclusive aquele que o senhor mencionou, se encontra mais distante da
ferrovia da MRS, e, portanto, precisam gastar mais para chegar até a ferrovia.
Não sei qual é o plano deles, mas cada um terá o seu plano ou para ter
esteiras transportadoras, ou ferrovia e assim por diante. Esses são
componentes bastante caros no Capex, no nosso caso nós estamos muito
mais próximos da ferrovia e, portanto, seremos mais competitivos em relação a
isso.
Nós anunciaremos o nosso Capex assim que tivermos concluído todo o pacote,
como também o financiamento. Financiamento está muito bem, temos visto
mais interesse do que aquilo que precisamos em relação ao financiamento,
então basicamente aqui temos que ver quanto precisaremos, para onde
queremos chegar. Uma vez que tenhamos solucionado isso, anunciaremos sim
o plano de expansão e o modo de financiamento, tudo mesmo tempo.
Sr. Leonardo: Muito obrigado.
Sr. Roger: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do UBS. Sr. Derek, do UBS.
Sr. Derek Rene: Parabéns pelos seus resultados. Tenho aqui uma pergunta
sobre preço, se assumimos o preço de referência em 105 para Q2, e vocês têm
aí um prêmio, um ágio de US$ 45, quatro pontos percentuais, vocês estão indo
aí acima de US$ 120 como prazo de referência. Se tirarmos aqueles US$ 25
que vocês concordaram com a CSN, vocês têm aí 95 e o custo de ferrovia de
US$ 15 vai aí a 80. Será que eu estou tendo aqui as premissas básicas para
explicar, e aí nós temos um desconto de 30%, e vocês voltam ao preço? Será
que podemos pensar no preço dessa maneira?
Sr. Roger: Sim, acho que sim. Basicamente temos que pegar o nosso preço de
exportação FOB, subtrair a logística, que nós não estamos utilizando os portos,
a ferrovia, e no caso das vendas X Works não precisamos também fazer o
descarregamento. Então, sim, acho que o conceito é exatamente esse.
Sr. Derek: Eu fiquei um pouco confuso e peço desculpas, mas se o seu preço
de referência é 120, você tem 30% de desconto no mercado doméstico, o
preço realizado deve estar aí na região de US$ 80 em termos de exportações,
isto é, em termos domésticos com preços de exportação? Eu estou só me
perguntando: porque com a capacidade da CSN não foi tentador tentar
conseguir esses US$120? Os senhores ainda têm aí alguma coisa a ver com o
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mercado de exportação? Vocês têm compromissos que vocês têm que manter
para o ano todo? Quais são as questões em relação a exportar mais?
Sr. Roger: A razão pela qual nós não exportamos mais, Rene, é que
basicamente temos sete carregamentos por ano com a CSN. Vocês todos
sabem que temos uma janela de um milhão de toneladas por ano com a CSN,
e nós podemos carregar, então temos aí sete carregamentos grosseiramente
falando por ano, e eles não acontecem todos os meses, então infelizmente
nesse trimestre tivemos só uma venda para exportação da Sudeste, só um
carregamento da Sudeste, foi para Wisco - o nosso primeiro carregamento para
a Wisco, cumprindo o nosso requisito de contrato para este ano.
Como todos vocês sabem, essa informação está disponível, as nossas
exportações se baseiam no mecanismo de estabelecimento de preço trimestral
que é agora o novo benchmark para o minério ferro, nós exportamos assim
como outros produtores brasileiros, conforme essa referência.
Sr. Derek: Em relação às barcaças, há algum passivo relativo à barcaça? E em
segundo lugar se puder nos dar um guidance sobre a participação do minério
de ouro sobre os royalties, eles estão incluídos aí? Qual é o mecanismo de
participação do preço em termos do preço final de aquisição?
Sr. Roger: Vou começar com Kristen, não foram barcaças, foram navios que
nós tivemos que assegurar em regime de afretamento no estado do Rio. Nós
pagamos todo esse contrato, não acreditamos que haja nenhuma outra
questão aí nesse contrato que precisemos quitar, eu acho que tudo está limpo
agora.
Em termos de GVA, a sua segunda pergunta. GVA foi uma aquisição que nós
fizemos, e os 60% que nós acabamos de comprar não há royalties mais aí, o
que nós temos é basicamente 100% desta empresa que era detentora de 13,4
milhões de toneladas de finos que nós vamos usar para uma expansão da
planta de concentrado magnético, o feed é de 2 milhões de toneladas por ano e
isso significa que esses estoques devem durar seis anos e meio, e pagaremos
a GVA esses US$ 15.8 milhões durante a vida desse estoque.
Sr. Derek: Então o preço da prestação é dada pelo preço da aquisição ou do
minério?
Sr. Roger: O custo de aquisição foi 15.8 dividido por 78 prestações que serão
ajustadas conforme o preço de minério de ferro, se o preço decair, o preço de
aquisição cai também. E é bom ter em mente que nós começamos a ajustar
isso a partir de 2012.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba, da Morgan
Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Bom dia Roger, eu tenho algumas perguntas aqui. A
primeira é sobre os preços no mercado doméstico. Vemos que um dos maiores
produtores do Brasil está oferecendo preços com desconto ou esquemas

7

especiais, dependendo de onde está o preço do big iron. Você espera ver a
mesma situação para as vendas nesse setor?
Sr. Roger: Mercado é mercado, é difícil dizer se somos totalmente imunes aos
humores do mercado, quer sejam bons ou ruins, estamos falando aqui do
mercado de ferro-gusa. No primeiro trimestre todos os produtores de ferro-gusa
sofreram como resultado de o seu negócio ser muito orientado para
exportação, de forma que muitas vezes essa situação fica complicada. Os
promotores independentes de ferro-gusa para o mercado de exportação,
sobretudo, tem padecido com a volatilidade.
Então estamos sempre sujeitos a essas mudanças nos humores dos
mercados, como resultado disso temos que nos acomodar a certas coisas, aí
se trata ao mercado spot no mercado brasileiro. Não é inelástico o mercado...
não é que eles não têm o mercado então eles desligam, não, no terceiro
trimestre teremos uma pressão do mercado doméstico , mas eles não são
componentes muito grandes das nossas vendas no mercado doméstico.
Sr. Carlos: Então esses 84% que vocês venderam no mercado doméstico em
Q2, só um pequeno percentual foi para os produtores de ferro-gusa?
Sr. Roger: Sim, exato. A maior parte das nossas vendas para o mercado
brasileiro foi para siderúrgicas integradas e outras empresas de mineração.
Sr. Carlos: A minha pergunta é a seguinte: se eu olhar para as despesas
gerais e administrativas nas operações de Corumbá elas quase duplicaram de
trimestre para trimestre, isso tem a ver com as melhorias e os beneficiamentos
que vocês fizeram nessa operação? E será que essas despesas teriam que se
reverter para irem a valores que vimos no primeiro trimestre em Q3?
Sr. Roger: Sim, tivemos um impacto desses honorários de consultoria, tivemos
consultores que nos ajudaram em diversas áreas da empresa e é daí que vem
esse efeito nas despesas. Isso não será recorrente, é parte dos custos do
negócio, mas não necessariamente isso está embutido no nosso negócio.
Sr. Carlos: E em Corumbá será que nós temos aí algo relacionado ao trabalho
que vocês fizeram para melhoria da planta...
Sr. Roger: Desculpe, o que em Corumbá?
Sr. Carlos: Essas despesas gerais e administrativas que foram de R$ 3,8
milhões para R$ 7,4 milhões, e isso está associado com esses honorários de
consultoria?
Sr. Roger: Isso tem a ver com a consultoria na negociação daqueles navios,
tem a ver com vendas e um outro contrato que nós negociamos e para o qual
precisamos de advogados que nos ajudassem com alguns dos nossos clientes.
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Sr. Carlos: E a minha última pergunta é a seguinte: como é que vocês vêem a
segunda metade do ano em termos de volumes? Quantos navios vocês ainda
tem para vender através do Porto da CSN?
Sr. Roger: Ainda temos quatro carregamentos, nós temos oito, mas um veio de
2009, então temos a tonelagem de 2010 que nos é permitida pela CSN, temos
ainda quatro carregamentos. Em termos de volumes e produção nas minas
pode se ver claramente que estamos aumentando essa produção.
Nós não paramos, estamos aumentando a produção bastante drasticamente
como você pode ver na apresentação e que foi um pouco afetada por Corumbá
nesse trimestre, mas para aumentar a produção muitas vezes é necessário
eliminar os gargalos – tínhamos equipamentos que não estavam tendo
desempenho em termos de eficiência que nós gostaríamos.
Estamos buscando em termos de volume um aumento nos volumes e na
velocidade de produção no segundo semestre. Bato na madeira aqui, mas se
der tudo certo teremos uma performance ainda melhor em termos de volume
na segunda metade do ano.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Goldman Sachs, Leonardo
Liborio.
Sr. Leonardo Liborio: Boa tarde Roger, parabéns por esse resultado positivo.
Gostaria de fazer três perguntas aqui, gostaria de melhor entender essa
mudança do seu plano estratégico. Se eu entendi corretamente, Serra Azul
vocês pagam 11% de royalties, em Bom Sucesso não sei se vocês vão pagar
royalties, talvez não por que vocês compraram os direitos de mineração em
Bom Sucesso. Vocês estão próximos ao porto, muito mais próximos do que
vocês estão de Serra Azul. Então gostaria de entender realmente a capacidade
por tonelada talvez baixa, talvez poderia ser 20... 30 mais baixo para ver o
desvio entre royalty e custo logístico.
Sr. Roger: Eu acho que você está respondendo a sua própria pergunta - há
duas questões - o valor do dinheiro em termos de tempo, nós podemos fazer
isso com 24 milhões de toneladas em Serra Azul muito mais rápido do que
Bom Sucesso. E também sim, claro, se colocarmos todas essas variáveis no
modelo de negócios, nós vamos chegar a um melhor resultado fazendo as
coisas da forma como estamos fazendo, claro, nós pagamos royalties em Serra
Azul e não pagamos Royalties para Bom Sucesso. Lembre que Bom Sucesso
há mais para fazer em termos logísticos.
Sr. Leonardo: Ok, outra pergunta seria entender o Capex. Você colocou R$
200 milhões, esse é o Capex para o ano inteiro, é tudo ou há alguma coisa a
mais?
Sr. Roger: Certo, nós temos R$ 200 milhões em nosso Capex, seria o cálculo
para esse ano, já foi aprovado. Eu acredito que vamos conseguir, acredito que
vamos gastar todo esse valor. Francamente a segunda metade.... grande parte
será gasto na segunda metade do ano, isso está relacionado com as licenças
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que precisamos obter para realmente iniciar as nossas operações. Já
gastamos R$ 50 milhões até o dia de hoje, e temos, como eu já disse, uma
segunda metade do ano no qual vamos gastar muito mais, mas estamos
analisando a nossa programação e acredito que realmente consumiremos
esses R$ 200 milhões.
Sr. Leonardo: Ok, gostaria de entender o pagamento de impostos. Você tem
realmente uma disposição para pagar impostos, uma provisão para perdas...
porque você está fazendo essas provisões ou disposições para pagar
impostos?
Sr. Roger: Isso será discutido com as autoridades, principalmente no estado
de Minas Gerais, essa provisão de imposto. Isso está relacionado... já
discutimos isso com as autoridades do estado de Minas Gerais,
Sr. Leonardo: Isso é tudo? Você tem algum imposto pendente?
Sr. Roger: Claro, temos que (ininteligível X40:46) ICMS, PIS, Cofins para
pagar imposto de renda, claro, mas também estamos discutindo tudo isso com
as autoridades do estado de Minas Gerais com relação a esses impostos
pendentes.
Sr. Leonardo: Agora, talvez isso já foi mencionado, qual é o motivo principal
pelo qual você está cancelando esse acordo com Kristen?
Sr. Roger: Evitamos esses transporte de Corumbá em vez de ter, por
exemplo... não queríamos ter navios dedicados a esse negócio por dois
motivos: logística de Corumbá é muito complexa, precisamos ter barcaças indo
até a Argentina, depois utilizamos portos terceirizados próximo a Rosário, San
Nicolas, para carregar esses navios.
Portanto era muito difícil fazer uma operação, programação eficiente devido a
todas essas variáveis que estão fora do nosso controle. Então nós
concordamos que a melhor forma de trabalhar seria operar, seria através FOB
porque eles têm mais flexibilidade com navios. Eles têm as suas
programações... nossos clientes têm mais flexibilidade que os portos, e não há
esses problemas de flexibilidade de transporte.
Operadora: Rafael Biderman, de Bradesco.
Sr. Rafael Biderman: Parabéns pelo resultado, Roger. A minha primeira
pergunta está relacionada ao custo. Você está tomando medidas para cortar
custos. Eu queria entender qual seria o nível ideal e o quê que você está
fazendo em Corumbá em termos de diminuição de custos? Eu lembro que no
passado houve, por exemplo, uma estrada, vocês precisavam realmente se
desviar bastante da mina até as instalações. Eu acho que isso já foi resolvido,
não sei o que aconteceu, e até que ponto vocês podem diminuir custos,
também custos de logística e barcaças também, se há mais gordura para cortar
aí?
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A minha segunda pergunta seria se você poderia nos atualizar sobre os preços
de mercado, como a China, porque a demanda de inventários na China
começou a cair o ano passado... a semana passada. E se você está vendo
uma aceleração de demanda ou seria simplesmente um problema a curto
prazo que seria com relação às importações da China?
Sr. Roger: Mais uma vez não é só o foco, claro, nós também temos... não é só
cortar custos. Você tem certeza certamente sobre essa estrada em Corumbá,
foi um dos principais pontos de custo, por exemplo, em Corumbá,
precisávamos tirar a terra, o que você precisa fazer na mina é ter uma mínima
distância entre a mina e o triturador principal. O que nós fizemos em Corumbá
foi diminuir bastante essa distância que representa a capacidade da sua frota,
melhor gerenciado, você gasta menos dinheiro.
Em Serra Azul também há outras áreas relacionadas ao transporte, também
queremos melhorar eficiência na mina também, vamos mudar o nosso contrato
e, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma empresa que tem melhores
resultados em Serra Azul e tem diminuído nossos custos fixo e como resultado,
claro, o resultado é melhor.
A sua segunda pergunta sobre preços, sobre o mercado internacional
realmente os níveis de produção da China... eu acho que o que estamos
observando aqui seria um trimestre atípico porque pensávamos que a situação
estava firme, que havia uma forte demanda, e havia interesse, as pessoas
queriam mais contratos, ainda estavam preocupados com o longo prazo.
Então as coisas parecem estar firmes, muito diferente ao panorama de um ano
trás, mas simultaneamente vimos menos também atividades nas transações no
mercado spot. Isso eu acho que se deve ao sistema de precificação, temos um
preço spot mais baixo e ainda estamos em um período que se refere ao
trimestre anterior, e há um desequilíbrio aqui. Muitos compradores vão querer
seguir transações spot.
Agora, além disso, também o que vimos também como resultado, queremos
reduzir a exposição no terceiro trimestre para os preços do segundo trimestre.
Já vimos também muita desestocagem, claro, das aciarias tentando minimizar
a dependência que eles têm em materiais terceirizados, mas a conseqüência é
que deveríamos passar... vamos passar por uma etapa de reestocagem
novamente, provavelmente estamos muito próximos também a uma caída...
uma retomada.
Eu acho que já estamos pela metade do terceiro trimestre e eu acho que
vamos nos surpreender com essa recuperação de preços até o final do ano. Eu
acho que teremos um melhor período em termos de siderurgia e eu acho que
vamos nos recuperar no final do terceiro trimestre e início do quarto trimestre.
Estamos no mercado em alta, é um mercado em alta, mas o mais importante
seria ter em mente os próximos quatro, cinco anos, e eu até me arriscaria de
falar sobre uma década de desequilíbrio, temos um problema de fornecimento,
ou de suprimento. Quando você vê o futuro, a variável que preocupa a todos é
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a capacidade de manter o fornecimento, o fornecimento tem que atender a
demanda da próxima década, principalmente quando vocês têm um aumento
de complexidades nos diferentes projetos no mundo inteiro.
E a necessidade de substituir minas que estão já sendo esgotadas porque as
taxas aumentaram tanto, vamos ter que substituir as minas muito antes do que
antecipado. Temos África, temos localidades no Canadá e depois vocês tem...
e aí o fornecimento da Índia também, que Índia hoje é um grande fornecedor
que continuará sendo um fornecedor tão grande no futuro.
E a substituição também de concentrados de México e China, que utilizam
realmente um preço a longo prazo, eu acho que seria US$ 60 de preço anual, e
você somente US$ 70 e uma taxa de frete, isso significa US$ 90 por tonelada,
e está abaixo sua produção marginal de China. O que isso significa é que
nesses níveis a produção doméstica na China realmente já não é competitiva,
e se não houver também, por exemplo, suprimento no mercado você vai ter um
argumento, você vai ter que aumentar o preço para satisfazer a produção
doméstica da China ou do outro lado.
Sr. Rafael: E em relação a essas questões do mercado, Roger, no verão no
setor de papel e celulose houve uma deficiência de energia e algumas plantas
de celulose na China tiveram que reduzir a sua produção por falta de
eletricidade, isso reduziu a demanda por celulose. Algo semelhante aconteceu
nas siderúrgicas que reduziram a produção temporariamente por conta da falta
de eletricidade. Não houve nada nesse sentido que fosse significativo?
E se eu puder fazer uma última pergunta a respeito dessas oportunidades ou
alternativas de fusões e aquisições que vocês estão analisando, que é bastante
normal para tentar maximizar as oportunidades logísticas e o porto, eu fico me
perguntando se os senhores consideram oportunidades em que o senhores
integrarão a MMX e o porto, fazendo com que a MMX adquira o porto da LLX?
Sr. Roger: Estamos em um processo de consolidação, estamos nos
concentrando na maximização dessa oportunidade. Vemos que existem janelas
de oportunidade aí, nós podemos usar a LLX para 100 milhões de toneladas
por ano, Açu, há muito que podemos fazer. Estamos bastante otimistas e
estamos bastante ambiciosos a esse respeito. Mas o que nós que nós
precisamos fazer é nos concentrar realmente naquilo que precisamos e fazer
tudo o que precisamos fazer para chegar lá.
Há muitas variáveis que precisamos considerar, muitas coisas que precisamos
levar em consideração, e começamos aí com aquilo que já temos - já temos a
LLX, precisamos trazer recursos agora, é aí que estamos nos concentrando.
Como disse antes, precisamos trabalhar com todas as variáveis de que
dispomos para chegar onde queremos. Nossa meta é ambiciosa e precisamos
fazer muito para alcançá-la.
Operadora: Concluímos assim a sessão de perguntas e respostas da MMX.
Gostaria de convidar o Sr. Roger Downey para fazer a suas considerações
finais.
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Sr. Roger Downey: Muito obrigado a todos que participaram dessa
audioconferência hoje. Espero que tenham percebido o nosso entusiasmo em
relação ao negócio agora. Certamente vimos uma grande melhora no nosso
negócio, a melhora acontece dia a dia.
Estamos bastante estimulados pelo desempenho e estamos bastante
ambiciosos em nossos planos. Temos muito trabalho a fazer, trabalhamos
muito duro para chegar onde queremos. Fiquem atentos porque há mais por
vir. Esperamos poder discutir muitas coisas novas nos resultados do terceiro
trimestre, inclusive melhoras no desempenho. Muito obrigado.
Operadora: Concluímos assim a audioconferência da MMX hoje. Muito
obrigada por participarem e tenham bom dia.
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