Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Quarto Trimestre de 2012
19 de Março de 2013

Operadora: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX para apresentação de resultados referentes ao 4º
trimestre de 2012. Está presente hoje conosco o senhor Carlos Gonzalez,
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MMX.
Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais
instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma
assistência durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de
um operador digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via
webcast, podendo ser acessado no endereço http://ri.mmx.com.br, onde se
encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será
controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após
seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão
registrar, via website, perguntas para a MMX, que serão respondidas após o
término da conferência, pela área de RI.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da MMX, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se
em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis para a MMX. Considerações futuras não
são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois
se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições
do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da
MMX, e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles
expressos em tais condições futuras.

Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Gonzalez, Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Sr. Carlos Gonzalez: Bom, boa tarde a todos, é Carlos Gonzalez. Primeiro eu
gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, dizer que do meu
lado aqui está o CFO Sr. Ricardo Assef, e na linha se encontram os Diretores
de Operação e de Porto Antonio Schettino e Luciano.
Bom, iniciando essa descrição dos principais indicadores e destaques do ano
de 2012, fazendo uma avaliação sumária da avaliação, nós fizemos aqui (para
quem está acompanhando seria já o slide número 4) a primeira tabela nós
teremos aqui uma produção realizada de 7,4 milhões de toneladas; um número
2% inferior à produção de 2011, basicamente, motivado na produção do nosso
projeto Corumbá, tivemos problema com um dos clientes, um problema técnico
de alto forno que nos fez renegociar a nossa produção. Mas o número 2%
inferior está quase em linha com a produção do ano de 2011.
Falando um pouco das vendas aqui, nós tivemos vendas de 11% inferiores ao
ano passado no resultado de 6,9 milhões de toneladas. Essa venda muito se
deve também ao fraco desempenho dos preços realizados no segundo
semestre.
E só um comentário já sobre o ano de 2013; a gente tem uma expectativa de
reverter exatamente estes 11% de vendas não realizadas em 2012, em 2013
com este número aí de 11% aproximados referentes a um aumento entre a
produção e a venda projetada para 2013.
Falando da receita líquida, 806 milhões; -22% em relação ao do ano passado
também...desculpa, não ao ano passado, o ano de 2011, basicamente aí uma
associação entre uma redução de produção e vendas acompanhadas aí de um
baixo preço no segundo semestre de 2012.
Lucro líquido -792 milhões; este é um porto que acho que vale a pena
esclarecer que este foi o resultado que não tem efeito de caixa. No terceiro
trimestre já havia uma expectativa, ou já estava contabilizada -400 milhões, o
quarto trimestre em torno de 100 que é exatamente o efeito do royalty da MMX
era o final do ano a decisão tomada em Conselho de fazer o impairment do
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Chile, que tem o efeito de mais ou menos 200 milhões. Todos eles têm efeito
de caixa direto.
Falando um pouco do Ebitda ajustado, 48,6 milhões; 70% inferior. Novamente
aí resultado de uma redução nas vendas e nos preços tendo este número final.
Bom, falando um pouco de avanços e no ano de 2012 de uma forma geral, nós
tivemos para a empresa hoje que é considerada uma empresa já operacional,
que já produz 7,4 milhões, mas está totalmente alavancada num projeto de
expansão de sua capacidade em Serra Azul, eu acho que o grande avanço
este ano obviamente foram nas questões da expansão, nós conseguimos
durante o ano de 2012 a obtenção da licença ambiental de instalação para a
expansão da unidade de Serra Azul no mês de abril, tivemos início e término já
da terraplenagem (que é um volume grande de material, são 8 milhões de m³)
já realizados, houve no final do ano já a contratação da parte civil da expansão,
que já está mobilizada no terreno lá em Serra Azul.
Da parte do porto aqui nós tivemos a realização das audiências públicas nos
municípios de Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Porto Sudeste para
100 milhões de toneladas. A audiência pública já foi realizada, nós estamos
aguardando agora para os próximos meses a emissão da LP e da licença de
instalação também.
Tivemos a conclusão da incorporação da PortX pela MMX, tivermos o término
da parte civil da estrutura marítima e da montagem mecânica dos viradores de
vagão no Superporto. Essa foi uma fase importante porque (falando um pouco
da importância da civil no porto) o píer, né, a ponte de acesso e o píer é uma
obra muito grande e importante de concreto, então, já temos o terno de 100%
concluída desta fase, e iniciando agora já em algumas áreas a fase de
montagem tendo já o virador pronto. A fase de montagem agora se dedica
exclusivamente às casas de transferências, transportadores e stacker
reclaimers e o nosso ship loader – aliás, os nossos, são 2 – também já estão
montados em cima da ponte.
Tivermos sob o aspecto financeiro (de finance) a emissão de debênture
simples no valor de R$ 600 milhões pela MMX Sudeste e, o enquadramento
pelo BNDES do financiamento de longo prazo para a expansão de Serra Azul,
isso também é um tema importante e a maioria dos senhores sabe que ainda,
apesar de enquadrado, o que vai soltar o gatilho de a gente ter acesso a esse
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crédito, ele é a licença de instalação da nossa barragem, que a única faltante
ainda ao projeto, a aprovação do aumento de capital da MMX em R$ 1,4 bilhão
através da subscrição privada de novas ações ordinárias, esse também é um
tema importante, especialmente para 2013, o que garante à gente uma saúde
financeira para o ano de 2013 e dando continuidade ao projeto a aprovação da
desistência do projeto de investimento da companhia no Chile, com o
reconhecimento dos seus efeitos contábeis aí em 224 milhões. Esse já
comentado na primeira fase da minha fala. E a chegada dos carregadeiros eu
já comentei também.
Bom, aqui mostrando no slide número 5, falando um pouco da performance dos
preços do minério de ferro em 2011 e 12, o que refletem aí aquele resultado
(parte daquele resultado) negativo apresentado, aonde tivemos o decréscimo
médio entre o ano de 2011 e 2012 de 31% nos preços do minério de ferro.
Indo para o slide número 6, o resumo dos destaques financeiros aí
demonstrando em detalhe aqueles números já falados inicialmente; a queda da
receita líquida, diminuição do lucro bruto e a diminuição do Ebitda mais em
detalhes.
Mostrando o slide número 7, falando um pouco da dívida consolidada
aumentando. Obviamente, como eu já expliquei anteriormente, apesar de
sermos uma empresa operacional, isso eu acho que é uma vantagem quando
você tem um projeto de expansão tão grande que a gente pode considera-lo
como um brownfield, nós somos operacionais e esse aumento da dívida é
muito recorrente dos compromissos que nós estamos assumindo para a
expansão.
Ilustrando um pouco (e obviamente que é a grande questão para ser mostrada)
essa expectativa da expansão do projeto Serra Azul, eu acho que, falando de
uma forma geral, nós temos nestes projetos de expansão uma grande
expectativa para 2014 porque, a partir da liberação do primeiro embarque no
porto e da implantação definitiva do projeto, a gente vira um pouco a página da
MMX e passa a ser considerada uma empresa que vende boa parte do seu
produto no mercado interno, a gente começa a virar a nossa receita para
exportação 100%, isso aumentando significativamente a nossa margem para o
ano que vem.
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Então, a nossa prioridade hoje fundamental no projeto é dar continuidade e
entregar este porto até o final do ano, obviamente, manter a nossa produção
em níveis atuais e, porque não, buscar aí um aumento de produção por
eficiência operacional, poder participar um pouco do mercado interno já que
uma vez que a gente tem o porto em mãos a gente consegue boas
negociações com os atuais mineradores pequenos da região, podendo trazer
também esse aumento de margem de mercado interno e não de venda de
tarifa no porto, e por último, obviamente, expandir o projeto, concluir este
projeto de expansão da Serra Azul.
Então, estes são, em grosso modo, acho que a linha de atuação do grupo hoje.
Eu acho que a baixa no ativo Chile demonstra um pouco a nossa importância
que estamos dando e foco ao projeto porto e Serra Azul botando toda a força
do grupo agora na entrega destes projetos.
Esses slides de fotos ilustram um pouco aquilo que eu estou falando. Aqui é
parte de terraplenagem já construída. Essa foto agora ela já está inicializando a
parte civil do projeto. O slide próximo mostra um pouco dos equipamentos que
estão ainda em fase de montagem e o exemplo que dessa segunda fotografia
dos moinhos de bola da CITIC; ele já está montado e está vindo já para o
Brasil. Ele é um equipamento chinês.
O slide 11 é a expansão também relacionada ao moinho SAG, que é FLSmidth,
também em montagem na Austrália. Componentes do moinho vertical da
METSO. Em resumo, nós temos aí praticamente 90% de todos os
equipamentos na fase mina já comprado e sendo montados e muitos deles já
chegando no Brasil.
Falando um pouco da área do porto, esta é uma fotografia... eu acho que ela
não é tão... ela é recente porque é a última que nós tivemos aérea, mas hoje,
com a evolução das obras, principalmente olhando no slide 12 (que estou me
referindo), principalmente olhando no canto esquerdo aqui da foto essa estrada
e ponte de acesso já estão bem avançadas. A empresa que está construindo a
ponte de acesso aqui à ferrovia está muito bem acelerada.
O slide número 13 mostra já a condição do pátio 6, que é o primeiro parte vai
entrar em operação já em dezembro, e a gente consegue enxergar primeiro, ao
fundo do lado direito, já toda a parte de, vamos dizer assim, retiro de pedras e
de blocos para concluir o loop da ferrovia concluído. E na parte central inferior
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a gente consegue ver nitidamente os 2 viradores de vagão da Thyssen já
montados e na parte central a gente consegue ver o primeiro trilho, a fase civil
e construção do primeiro trilho, a primeira linha do stacker reclaimer já pronta.
A parte azul refere-se aos transportadores e a parte amarela as peças do
stacker reclaimers que estão começando a serem montadas na área.
Na parte superior o pátio 32, você já vê vários transportadores a direita e a
subestação eu vou mostrar o slide posterior, mas nós estamos na fase hoje de
retirada dessa brita que é da nossa pedreira para poder dar início à construção
civil também dos acessos aos stacker reclaimers.
Aqui no slide 14 em detalhe o que eu falei na foto macro aí...ou micro,
desculpe, dos stackers, da parte civil e do carregador de vagão já construídos.
O slide 15 vocês podem perceber a subestação já, praticamente construída
parte civil, vai começar a parte de montagem agora dos componentes. A parte
do túnel vocês já tem todos os transportadores construídos ao longo do túnel,
já montados também. Ao fundo aqui, na parte superior, você tem já toda a obra
civil para a instalação dos transportadores que ligará o parte 32 ao pátio 6
também já finalizado. Agora, o próximo passo, após concluirmos a montagem
do túnel, é começar essa montagem nessas instalações civis já prontas.
O slide 16 é a subestação referente ao acionamento dos ship loaders também
já concluída e os equipamentos já montados. O slide 17 mostra os 2 ship
loaders já sobre trilho, montados. O tripper atrás deles também já montados e
em fase de montagem os transportadores ao longo de toda a ponte de acesso.
Aqui é uma foto no slide 18 com um pouco mais de detalhe do tripper e dos 2
ship loaders. E aí, de novo, finalizando, e abrindo obviamente as perguntas, eu
acho que o grande desafio da MMX este ano passa a ser a entrega do porto.
Obviamente na mina nós temos a continuidade da parte da planta de
beneficiamento, da construção civil, início da montagem a m mecânica.
Tivemos essa vantagem de ter antecipado a licença da planta e fracionado ela
entre licença de planta e de barragem apesar de ter, obviamente, nos
condicionado a tirar a licença da barragem para termos o acesso ao crédito do
BNDES, mas a gente sabe quem está na indústria aí que o caminho crítico
todo é a montagem da planta, a barragem é um tempo mais curto, então, ainda
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estamos com um desafio na parte da mina de ter... dar continuidade na
montagem, na obra civil e, principalmente, conseguir a licença de instalação da
barragem e o porto passa a ser a fase já de montagem e comissionamento que
estamos nos preparando para terminar o ano já embarcando navios.
Por último, falando novamente e reforçando, somos uma empresa operacional,
já produzimos 7,4 milhões, estamos revendo todos esses projetos adicionais ao
projeto principal nosso que é o projeto de Serra Azul e porto e dando foco,
basicamente, aí para virar o ano de 2014 com 100% de produção a preço de
mercado externo.
Agora, me coloco à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 (*1). Para
retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Renato Antunes, Brasil Plural.
Sr. Renato: Boa tarde a todos, boa tarde Carlos e demais diretores. Primeira
pergunta é só um pouco mais qualitativa. Vocês têm mencionado aí tanto no
release quanto na decisão do Chile de revisar os projetos, reavaliar o modelo
de negócio. Eu queria entender um pouco o que dá para adiantar para gente
em relação a isso? O quê que muda em relação ao projeto (se é que muda
alguma coisa em relação ao projeto) de Serra Azul que a gente está
acostumado a ver em termos de target de produção, de timing.
E a segunda pergunta é em relação ao mercado doméstico de minério. Você
mencionou aí que eventualmente a MMX pode fazer um pouco dessa
arbitragem, vamos dizer, que hoje existe entre preço doméstico e preço externo
e preço transoceânico. Eu queria ouvir um pouco de vocês como vocês estão
sentindo esse mercado nos últimos meses e como vocês estão esperando para
os próximos um ou 2 anos? Vocês acham que a gente pode ver talvez um
pouco mais de pressão de eventuais compradores de minério doméstico
tentando usar a capacidade de porto? Essas são as perguntas. Obrigado.
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Sr. Carlos: Renato, obrigado pela pergunta, é bastante ampla. Vou tentar ser
mais clara possível. Bom, nós estamos aqui (o grupo) desde começo de
fevereiro, obviamente é uma nova gestão com a minha chegada. Nós estamos
revisando o business plan do projeto e, basicamente, em resumo eu já
comentei dando foco total aqui no projeto de Serra Azul.
Agora, é verdade e, é fato quando você menciona target que nós estamos
revisando os números e eu acho que o grande recado, a grande mensagem
que nós estamos fazendo um derisking do projeto e colocando o
projeto...tentando ao máximo maximizar o valor dele, obviamente, balanceando
produção, revendo todo nosso projeto de expansão e de engenharia, mas
considerando muito a nossa planta atual, a nossa licença de operação atual
(que é de 8,6 bilhões), onde podemos maximiza-lo e usa-lo ao máximo antes
até da expansão e, obviamente, conhecendo a parte da logística o quanto é
importante o minério de ferro e a gente tendo acesso através do porto
(colocando porto em operação, obviamente), a gente ganha uma vantagem
competitiva em relação ao mercado para poder trabalhar junto ao mercado
interno e aos pequenos e médios produtores do quadrilátero alguma forma de
também poder participar e aumentar o nosso volume de produção.
Todos sabem que nós temos um sistema logístico já integrado entre mina
própria, contratos MRS e o porto (que é próprio), nós temos compromissos
também com a MRS que é intermediária contratada, então, nós vamos buscar
ao máximo aí maximizar toda a parte operacional com, obviamente, baixo
desembolso de Capex para poder entregar a LO aí dos 8,6 milhões e,
obviamente, no tempo revisando toda parte de engenharia do projeto e
enquadrar esta expansão de forma que a gente maximize o valor do projeto.
Com relação à questão do preço, ou a expectativa para os próximos 2 anos,
estes 2 anos vão ser muito importantes para MMX. O ano de 2013 ainda é um
ano difícil porque nós temos esses gatilhos de entrega do porto, de licença de
instalação para conseguir o financiamento do BNDES como os 2 grandes
desafios do projeto.
Agora, o preço é o que o mercado diz; você pode pegar um analista mais
pessimista ou mais otimista que você consegue aí tirar a média de preço de
mercado aí em torno de US$100,00 eu acho que seria um valor razoável para a
gente está fazendo todo este redesenho do business plan. Não estamos
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ousando e colocando preços altos, mas também acredito que não há no
mercado chinês hoje uma grande expectativa de baixa de preço que caia nos
US$ 100 CFR.
Acho que isso aí talvez seja uma expectativa, bom, de novo, eu não sou
analista, eu sou um usuário da questão de preço e acompanha bastante. Mas
eu tenho hoje, talvez de forma realista, aí trabalhando com estes valores.
Com relação a volume de produção, a gente vê no mercado interno hoje uma
possibilidade. A gente sabe que o mercado hoje lá de Minas Gerais tem algo aí
em torno de 23 a 25 milhões que produzem internamente e as empresas
acabam tendo um grande comércio ali no mercado interno e utilizando-se da
logística do porto para poder exportar esse material e ganhar uma margem
sobre o minerador pequeno. Eu acho que minerador pequeno muitas vezes ele
também não quer participar do mercado externo, então para ele é uma
vantagem competitiva ele ter esse comprador lá de dentro que consegue
colocar esse minério para ele e ele fica satisfeito com a margem que lhe é
dada.
Mas eu acho que, por nós termos o porto e ser a grande alavanca do mercado
de minério de ferro nessa questão logística, eu acho que nós temos por
obrigação maximizar o valor do porto participando desse mercado também. É
uma visão estratégica da empresa, mas é uma visão que meio lógica a partir
do momento que você tem a logística na sua mão.
Sr. Renato: Obrigado. Só para confirmar; a LO de 8,6 é só Serra Azul, né?
Sr. Carlos: É Serra Azul, Renato.
Sr. Renato: Ok, obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Miguel Falcão,
HSBC.
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Sr. Miguel: Olá, bom dia. Obrigado pelo tempo. Eu tenho que perguntar se
vocês têm algum plan ou se isso é uma possibilidade reavaliarem os projetos
que vocês têm de Bom Sucesso de Pau de Vinho.
E a segunda pergunta é se vocês poderiam me dar mais detalhes de como
está a evoluir o processo de pedido de financiamento ao BNDES. Obrigado.
Sr. Carlos: Ok, obrigado pela pergunta. Marcelo....Miguel, desculpa...
S. Miguel: Pois não.
Sr. Carlos: Miguel, primeiro respondendo a questão dos 2 projetos – Bom
Sucesso e Pau de Vinho – realmente eles fazem parte desta revisão do
business plan, mas diferentemente do Chile, eles estão sendo consideradas
aqui. Eu acho até, falando um pouco tecnicamente, o Pau de Vinho não tem
muita questão a se discutir porque ele é um ativo vizinho ao projeto Serra Azul,
então, obviamente, faz todo sentido ali. O que nós estamos revisando é
justamente a questão da capacidade e reduzindo bastante (ou o quanto
pudermos) a questão do investimento para poder botar em operação. Eu acho
que essa é uma prioridade nossa aqui; reduzir ao máximo a exposição em
Capex para aumentar as produções.
Bom Sucesso, da mesma forma, também está sendo considerado por se tratar
de Minas Gerais, apesar dele não estar diretamente dentro do quadrilátero
ferrífero, mas ele está há 30 ou 40 km da ferrovia, então, como nós temos aí
esse contrato logístico já definido, ele cairia bem, mas também da mesma
forma, pensando em como minimizar ao máximo a parte de investimento de
Capex visto que o mercado hoje não está tão atrativo assim para fazer grandes
investimentos e minério de ferro sempre que você fala em aumento de
expansão...de aumento não, de expansão de capacidade, especialmente em
Bom Sucesso (que é greenfield) a gente fala de ordens bastante grandes.
Então, estamos buscando esse balanço, essa otimização para tentar utilizar
dos projetos, dos ativos, mas de uma forma a mitigar ou minimizada ao máximo
a exposição em investimento.
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Com relação ao BNDES, como já falamos (e aí eu dou liberdade que para o
Ricardo se quiser complementar a minha resposta), mas, de certa forma nós já
fomos o BNDES, apresentamos o projeto ao BNDES e conseguimos o
enquadramento do projeto. Obviamente que temos este gatilho para liberação
desse financiamento que está vinculado a licença de instalação da barragem –
que seria a licença faltante para completar este projeto – já que a licença de
instalação da planta, como mencionado anteriormente, já foi obtida. Então, eu
não sei se o Ricardo tem algo a acrescentar.
Sr. Ricardo: É, eu só gostaria de acrescentar aqui que, na verdade, o
processo após o enquadramento ele não está parado. A companhia tem tido
reuniões com o BNDES com uma certa freqüência. O BNDES passou para a
companhia uma agenda de pontos que a gente deve cobrir para que ele possa,
na verdade, elaborar o relatório para envio a crédito e isso passa por reuniões
que a gente cobre temas na área comercial, engenharia, meio ambiente,
estrutura de garantias e a gente vai estar conversando com ele sobre
modelagem financeira. Então, dessas reuniões a gente já concluiu umas 3, nós
temos ainda umas 3 ou 4 a serem concluídas nos próximos meses.
No mês de fevereiro os nossos assessores financeiros também concluíram a
entrega do relatório financeiro para o banco. Então, o projeto continua sendo
discutido dentro do banco e analisado e vai estar seguindo um trâmite normal
que vai ser, obviamente, uma vez concluído este relatório, apresentado em
crédito e na seqüência ele vai ser...segue para a aprovação em diretoria e tudo
indica que fica como uma condição precedente a obtenção LI da barragem.
S. Miguel: Tá, obrigado.
Sr. Carlos: Obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba,
Morgan Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Boa tarde. Como se encontra o processo para o ramp-up?
Eu vi muitas fotos detalhadas em relação aos avanços que a companhia
realizou e sem dúvida esse é um processo complicado. Eu gostaria de
entender a qual é o volume que os senhores acham que vão conseguir obter
em 2013 ou 2014 neste porto e qual esta previsão futura?
· Centro · Rio de Janeiro – RJ · Brasil · 20031-100
· www.mmx.com.br

Praça Mahatma Gandhi, 14 – 6º andar
t. + 55 21 2555 5557

E, finalmente, se os senhores puderem nos dar uma idéia do Capex para 2013
e 2014 eu agradeço. Obrigado.
Sr. Carlos: Obrigado pela pergunta Carlos. Bom, com relação à primeira
pergunta, vamos lá. O porto, isso novamente, ele faz parte dessa revisão de
business plan. Essa revisão ela não vai haver grandes mudanças nos números
de projeto. O projeto de engenharia está concluído, o projeto do porto já está
detalhado e em fase de montagem, então, obviamente, essa revisão não visa
alterar projetos de engenharia, e sim fazer uma reavaliação de curva de rampup e de capacidade de produção no tempo.
Sabemos e temos o conhecimento pleno da complexidade que é colocar um
porto em operação. Iremos não só trabalhar com produto nosso gerado pela
MMX, mas também fazer o handling de material de terceiros, então aí aumenta
também essa complexidade, e a revisão ela se passa exatamente por fazer o
derisking nesses aspectos e também (em colocando o porto em produção já no
final de 2013) estaríamos colocando parcialmente a primeira máquina em
operação.
E aí eu acho que vale a pena uma pausa só para quem não conhece
diretamente o projeto; nós temos 25 milhões de capacidade de cada car
dumper, então, eles se fecham em 50 milhões. Nós temos 25 milhões de
capacidade de cada ship loader, que fecham os 50 milhões. Intermediários a
isso, nós temos 2 pátios – o pátio 6 e o pátio 32 – aonde cada parte comtempla
2 máquinas – que nós chamamos de stacker reclaimers – cada uma com 12,5
milhões de capacidade. Então, quando se fala do ramp-up obviamente você vai
entrar comissionando uma máquina. Então, o porto ele entra com 12,5,
posteriormente você entra com a segunda máquina 25, a terceira máquina
37,5, e a quarta máquina 50 milhões.
Então, esses tempos e movimentos da entrada de capacidade de cada
máquina se fosse um processo de mineração talvez seria um pouco mais
demorado, mas um processo de porto com minério continuo chegando, ele não
é tão demorado assim. Mas estamos revisitando cada tempo e movimento de
montagem dessas máquinas. O primeiro pátio a sair é o pátio 6, é o pátio
inferior aonde já tem a obra civil das pistas e de rolamento dos stacker
reclaimers no já prontos e posteriormente parte 32.
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Então, eu acho que, respondendo sua pergunta e finalizando, entraríamos aí
com 12,5, 25, 37,5 e 50 numa curva de ramp-up que estamos adaptando agora
nessa revisão de business plan. A previsão destes números quantitativos (e
com precisão), a gente espera na próxima Reunião de Conselho da MMX estar
apresentando esses números e aí estarem disponível para mostrar para o
mercado.
Sr. Carlos de Alba: Muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Aguiar,
Goldman Sachs.
Sr. Marcelo: Oi senhores, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Dada a
importância dessa licença de instalação da barragem, eu queria que vocês
falassem um pouco, em maiores detalhes, da dificuldade ou não em
recebimento dessa barragem. E, tocando um pouco na questão da compra de
terras para a barragem, quanto vocês já atingiram e a razão de estar
demorando um pouco mais do que o esperado, eu acredito, para a compra
destas terras.
Então, eu queria um deep dive se possível aí dentro da questão da barragem,
por favor. Essa é a primeira pergunta.
Sr. Carlos: Marcelo, obrigado pela pergunta. É um assunto realmente
importante aí dentro deste contexto todo do nosso projeto, da evolução do
nosso projeto, talvez seja aí o grande trigger do projeto hoje seja essa licença.
Falando um pouco da compra de terra, eu acho que esse não é o tema talvez
mais relevante, mas nós temos aí algo em torno de 80% das propriedades já
compradas. Eu acho que a questão que passa hoje a ser crítica, e de novo,
quando falo crítica eu me refiro muito a questão...nós temos aí uma certa
margem de tempo que já que temos aí essa facilidade de termos descolado o
licenciamento (nós não estamos falando do licenciamento como um todo,
aonde a licença da barragem te atrapalha na condução ou na evolução da
licença da planta propriamente dita) então, esses tempos eles estão
descolados, o tempo de uma montagem de uma barragem ele pode ainda ser
acomodado dentro do tempo de construção da planta, que é mais ou menos aí
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um terço do tempo que você demora para construir a barragem em relação a
uma planta.
Agora, realmente, eu acho que a preocupação do grupo ela fica em torno de
você ter essa licença para te permitir acesso ao financiamento; isso é o grande
motivo também por a gente está acelerando ao máximo esse processo da
licença da barragem.
Bom, a questão da terra eu já comentei. Eu acho que o processo como um
todo ele está bem encaminhado com o estado de Minas Gerais. Essa opção,
essa alternativa locacional da planta ela foi amplamente discutida e sugerida
inclusive pelo estado porque se você olhar a fundo no projeto a nossa
barragem escolhida é a 9B, ou seja, você teve 10 opções anteriores que foram
discutidas aí com os órgãos e agências ambientais e recusadas. Então, a 9B é
que foi a solução onde atende a todos os quesitos ambientais do estado de
Minas Gerais para que a gente possa pleitear a licença.
Então, nós estamos em fase de avaliação pelo órgão ambiental do nosso EIARima, estamos discutindo muito a questão das compensações com os
municípios porque a gente acredita que... não queremos, obviamente...ainda
existe essa sensação de que barragem é uma coisa que você está jogando
rejeito ali naquela região, mas na verdade, a gente está tentando dar uma
conotação disso como um business, com espaço destinado dentro do
município aonde você vai, a partir dali, alavancar o desenvolvimento para a
região, desenvolvimento na geração de emprego, desenvolvimento na vocação
do município em prestar serviços e no desenvolvimento de fornecedores locais
para atender a sua mineração, na questão da criação de valores de
arrecadação de impostos criando, a partir do município, distritos onde
empresas possam se instalar e que vão ser prestadoras de serviços da
empresa, de garantir ao municípios um percentual de empregados que poderão
trabalhar no nosso projeto e a gente levar um banco de talentos ali – um SENAI
– para poder fazer aí todo esse trabalho de levantamento de quem são esses
profissionais.
Enfim, eu acho que é essa a parte mais sócio-econômica do projeto é um
desafio muito importante para nós, que queremos se reconhecidos e não só
reconhecidos, mas sermos sustentadas com o projeto.
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E sobre a parte técnica ambiental, aí eu já te expliquei que já foi definido esse
lugar por atender toda a parte da legislação do estado de Minas Gerais.
Sr. Marcelo: Agora, desculpa, deixa só ver se eu entendi essa questão da
barragem, ainda não está muito claro para mim; vocês podem obter a LI
mesmo não tendo 100% do terreno comprado? Como que um órgão a
ambiental aprova isso sem ter 100% comprado?
Sr. Carlos: Marcelo, isso daí você pode... na verdade, o que acontece nessas
negociações... também se você coloca... essas discussões armação muito
amplas. O que acontece normalmente é que você pode na questão de você
não ter o 100% já comprados você pode ficar condicionada à só encher.
Porque a barragem a gente está falando de uma parede de concreto; esse o
tempo de construção. E aí você tem o tempo de enchimento da barragem.
Então, se você tem o maciço comprado, você pode ter a LI para construir o
maciço. Agora, se você não uma propriedade em algum ponto dessa área de
alagamento da barragem, você pode ficar condicionado a só poderão fechar as
comportas e encher o lago o dia que você tivesse 100% resolvido.
Sr. Marcelo: Perfeito. Agora, uma segunda e última pergunta é só para
entender a questão do porto.
Sr. Carlos: Claro.
Sr. Marcelo: Quanto tempo vocês acreditam que demora para vocês limparem
o pátio 32 como um todo e aplicar a montagem todo dos equipamentos, enfim,
eu acredito que tem um tempo razoável aí para concluir este processo. E,
dentro da questão do porto ainda, como é que fica o embarque da Usiminas
dentro desse...qual é a visão de vocês, qual vai ser no contrato entre nos 2
como que vocês vão honrar os volumes do ano passado, desse ano do
próximo ano, porque se somarmos tudo dá quase que 16 milhões de toneladas
se não me engano (16 a 17)?
Sr. Carlos: Bom, desse ano e do ano seguinte vai dar algo em torno de 12,6.
Vai dar até um pouco mais viu Marcelo, mas vamos lá. Primeiro falando do
pátio 32 ele, bom, o porto toda é prioridade, não existe... todo o esforço
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necessário está sendo aplicado lá. A questão daquelas pedras no pátio 32 ela
vai ser utilizada...na verdade nós estamos terminando a parte de, vamos dizer,
de terraplenagem e da definição dos tamanhos de aterro necessário.
Aquele volume só não foi retirado dali ainda porque na verdade ele vai ser
empurrado com um trator para você cumprir alguns volumes necessários para
você expandir o pátio, então, ele está ali propositalmente porque à medida que
você “estaquiar” (que é o término, na verdade, da questão da terraplenagem) o
pátio, você vai ter alguns volumes de aterro e você vai utilizar aquelas rochas,
aqueles blocos rígidos para fazer este aterro.
Na primeira fala minha eu menciono de uma curva de ramp-up iniciando as
stacker reclaimers não simultâneos, mas um subsequente ao outro e iniciando
pelo pátio 6. Então, inicia-se um, dois e o terceiro e o quarto relativos ao pátio
32. Estamos concomitantemente trabalhando este assunto, mas a prioridade
(tanto você vê a obra civil já pronta no pátio 6) é a partir do momento que eu
começo a montagem das máquinas, dos stacker reclaimers no pátio 6 eu
coloco toda a minha força da civil para trabalhar para começar a desenhar as
pistas do 32, e é nesse momento em que estes blocos de pedras vão estar
aterrando esses volumes faltantes para a gente e encaixar esse parte naquela
posição.
Então, esse não é, na verdae, o grande... eu vou te falar, eu acho que minha
maior preocupação hoje em relação ao porto ela está na montagem desses
stacker reclaimers que são equipamentos sensíveis e de difícil montagem. É
como você voltar um guindaste; ele trabalha com um peso e contrapeso, então
precisa de uma empresa especializada montando. Essa para mim é uma
grande preocupação.
Os transportadores, de uma forma geral, não são tão preocupantes, eles são
trabalhosos, mas uma vez montados e alinhados eles costumam operar bem. E
outra preocupação minha é com relação à casa de transferência do car dumper
para os transportadores.
Essa é uma casa grande que, também, para mim ele é o ponto crítico, o
bottleneck hoje desse problema, até porque se você tem algum problema na
montagem do stacker e para você começar a operação do porto você até
poderiam ousar e fazer um carregamento simultâneo de navio. Não é o
recomendado. Agora, se você não tiver a casa de transferência você não parte.
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Então, hoje, a minha grande preocupação não está no pátio 32 e nas rochas
(como eu já te disse), porque ela vai ser empurrada para fazer volume faltante
para ocupará área toda parte 32, e o grande foco hoje nós estamos dando
nessa casa de transferência, que ela se bloqueia toda a integração do loop; da
ferrovia, car dumper, casa de transferência, stacker, ship loader.
Sr. Marcelo: Obrigado pela explicação detalhada.
Operadora: Com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Karel Luketic, Banco da América.
Sr. Karel: Boa tarde e obrigada a todos. A minha pergunta é um follow-up. Se
vocês pudessem passar o Capex estimado para este ano e o ano que vem, por
favor? Obrigado.
Sr. Carlos: Karel, acho que essa foi uma pergunta do Miguel que eu acabei
não respondendo. Eu vou falar aqui aproximadamente (de novo, nós estamos a
esta revisão de business plan), mas eu acho que, de uma média geral, o Capex
para este ano está em torno de R$ 2 bilhões, tá?
Sr. Karel: Tá ótimo, muito obrigado.
Sr. Carlos: De nada.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos para as considerações finais. Por
favor, senhor Carlos pode prosseguir.
Sr. Carlos: Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os participantes
e inclusive pelas perguntas, foram bastante importantes para poder trazer um
pouco do projeto que nós aqui internamente ficamos extremamente envolvidos
com a execução e os desafios internos. E eu acho importante termos esses
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momentos aqui para gente está conversando com vocês de uma forma bem
transparente, mostrando aí onde estão os gargalos, onde estão os desafios.
Eu acho que, de novo, o foco do projeto todo está na entrega do porto, está na
melhoria da nossa performance operacional agora, está em nós nos
consolidarmos enquanto operadores portuários prestando serviços até para
outros concorrentes como mencionados (a Usiminas), mas também podendo
usar o porto como uma alavanca de negócios para participar do mercado
interno e também concluíra a expansão do projeto.
Eu pretendo aí, como já disse, nos próximos 90 dias concluir esses estudos,
essa revisão para poder mostrar a vocês com mais detalhe e de forma
quantitativa esses novos números. De novo, agradeço e me coloca à
disposição sempre. Obrigado.
Operadora: A audioconferência da MMX está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus
Call.

· Centro · Rio de Janeiro – RJ · Brasil · 20031-100
· www.mmx.com.br

Praça Mahatma Gandhi, 14 – 6º andar
t. + 55 21 2555 5557

