MMX - Resultados
ltados Referentes ao 4ºº Trimestre de 2010
Rio de Janeiro, 23 de março de 2011
1 – A MMX Mineração e Metálicos S.A. (Bovespa: MMXM3) anuncia hoje
seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2010.
0. As informações financeiras e operacionais a
seguir são apresentadas em bases consolidadas, de acordo com os padrões internacionais de demonstrações
contábeis (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB e em mil Reais, exceto
quando indicado o contrário.
A MMX encerra 2010 com números recordes na história da Companhia: volume de vendas de 7,2 milhões de
toneladas de minério de ferro, lucro líquido de R$ 46,6 milhões e EBITDA de R$ 120,6
12
milhões. O ano da
virada da Companhia também foi marcado pela associação com parceiros de longo prazo como WISCO e SK
Networks e pela aquisição do Superporto Sudeste. “Nunca estivemos tão bem. Hoje,
oje, a MMX pode retomar
sua trajetória de crescimento para tornar-se
tornar se uma produtora de 46 milhões de toneladas por ano, integrada,
competitiva no mercado transoceânico e forte geradora de caixa.”,
caixa. conclui o Roger Downey, Presidente e
Direção de Relação com Investidores da MMX.
MMX
Destaques
•

Primeiro Ebitda anual positivo de R$ 120,6 milhões

•

Lucro líquido anual no montante de R$ 46,6 milhões

•

Recorde de volume produzido:: 7,7 milhões de toneladas de minério de ferro no ano e 2,1 milhões de
toneladas de minério de ferro no trimestre

•

Recorde volume vendido: 7,2 milhões de toneladas de minério de ferro no ano e 2,1 milhões de
toneladas de minério de ferro no trimestre

•

Recorde no Ebitda trimestral de R$ 71,8
7 milhões

•

Aumento de capital de R$ 1,2 bilhões e ingresso da empresa coreana SK Networks
Net
como acionista
relevante da Companhia.

•

Adoção do padrão internacional de divulgação do IFRS

Destaques Consolidados

2010

2009

Var. %
2010 / 2009

4T10

3T10*

4T09*

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09

Vendas - Minério de Ferro (t.)

7.176.465 4.683.304

53%

2.078.626 1.755.175 1.796.787

18%

16%

Receita Bruta (R$ mil)

784.838

338.465

132%

206.492

251.942

133.213

-18%

55%

Lucro Bruto (R$ mil)

427.194

128.550

232%

102.318

158.338

61.369

-35%

67%

EBITDA (R$ mil)

120.565

(463.711)

126%

71.778

72.498

(70.373)

-1%

202%

(185.138)

125%

83.792

85.840

(65.230)

-2%

228%

Dívida Líquida (R$ mil)

1.439.477 2.448.172

-41%

388.431

374.156

1.397.126

4%

-72%

Patrimônio Líquido (R$ mil)

2.431.149 (371.205)

755%

2.431.149 781.355

(218.333)

211%

1214%

Lucro (Prejuízo) Líquido (R$ mil) 46.580

* Padrão contábil BRGAAP.

Contexto Econômico, Cenário e Perspectivas para o Setor de Mineração
O ano de 2010 foi marcado pela recuperação do mercado mundial de minério de ferro, após um período
conturbado entre 2008 e 2009, no qual a demanda por minério caiu drasticamente. O reaquecimento da
economia mundial permitiu, no fim de 2009, a volta gradual dos grandes grupos siderúrgicos mundiais ao
mercado consumidor de minério de ferro, o que causou grande pressão sobre os preços, principalmente no
mercado chinês. Durante os anos da crise, as principais empresas do setor reduziram sua produção para
cortar custos. Entretanto, não foram capazes de acompanhar a velocidade de retomada da demanda, o que
provocou aumento nos preços.
Este desequilíbrio entre oferta e demanda fortaleceu as mineradoras que, por sua vez, aproveitaram a
oportunidade para negociar novos sistemas de precificação do minério de ferro. Dessa maneira, depois de
décadas de utilização, o sistema benchmark de precificação foi substituído por negociações trimestrais de
preço, baseadas no preço spot praticado no mercado chinês.
Em abril do ano passado, os preços do minério de ferro atingiram altas históricas, acima dos US$ 185 por
tonelada. No terceiro trimestre, houve um ligeiro ajuste negativo dos preços, logo compensado pela forte
recuperação no quarto trimestre, quando chegou a US$ 170 por tonelada métrica. A tendência de alta
permanece durante o primeiro trimestre de 2011, quando já foi registrado pico histórico de US$ 193 por
tonelada métrica.
No quarto trimestre de 2010, a produção industrial mundial voltou a crescer, após sofrer uma leve
desaceleração no terceiro trimestre do ano, aumentando ainda mais a demanda por minério de ferro,
principalmente, em mercados transoceânicos.
Assim como nos trimestres anteriores, a maior pressão sobre a demanda veio da China, cuja economia
cresceu cerca de 12% do terceiro para o quarto trimestre. A flexibilização das políticas de redução do
consumo de energia que restringiam as atividades das usinas siderúrgicas contribuiu bastante para a
retomada da produção industrial. Simultaneamente, o alto consumo de estoques de minério de ferro,
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verificado no terceiro trimestre e que contribuiu para a desaceleração da demanda por minério de ferro no
período, reduziu a partir de novembro e os principais consumidores chineses viram-se pressionados a
recompor seus estoques para atender a forte produção siderúrgica. Após uma queda de 13% na importação
de minério de ferro em outubro (45,7 milhões de toneladas), a quantidade de minério entregue na China
voltou a subir em novembro atingindo 57,4 milhões de toneladas, 25,6% acima do mês anterior.
A produção mundial de aço em 2010 chegou a 1,4 bilhão de toneladas, das quais 626,7 milhões de toneladas
foram produzidas na China. Em dezembro de 2010, o total das exportações brasileiras atingiu o maior nível do
ano, 32,2 milhões de toneladas, que representa 30,2% a mais do que foi exportado em novembro.
A oferta dos principais produtores mundiais de minério de ferro não foi capaz de acompanhar esta evolução
da produção siderúrgica. Efeitos climáticos reduziram a disponibilidade de minério australiano, afetando as
exportações brasileiras. O maior efeito sobre a oferta, entretanto, veio da Índia, que se encontra em rápido
crescimento econômico. De maneira a garantir o fornecimento às usinas locais, o governo indiano tem
restringido a exportação de minério de ferro, o que tem afetado fortemente a oferta no mercado
transoceânico, principalmente na China.
Acompanhando o movimento da oferta e da demanda no mercado, os preços spot do minério de ferro
entregue na China, após atingir o valor mais baixo do ano em meados de julho (US$ 116,00 / dmt), voltaram a
recuperar-se no quarto trimestre de 2010 atingindo patamares da ordem de US$ 170,00 / dmt. Esta pressão
sobre os preços manteve-se ao longo do início de 2011 permitindo que o preço ultrapassasse os US$ 190,00 /
dmt.
Perspectivas para o longo prazo
A MMX permanece confiante no cenário de longo prazo do mercado de minério de ferro. O crescimento
econômico mundial, liderado pela China, vem impulsionando setores aço-intensivos como infra-estrutura e
bens de capital. Apesar de considerarmos um ritmo menor relativo à última década, nossas análises apontam
para crescimento robusto na China durante essa década, que também provocará uma aceleração resultante
no consumo. Estas perspectivas apontam para o crescimento na demanda e produção de aço e, portanto na
demanda por minério de ferro.
Pelo lado da oferta de minério de ferro, a sustentabilidade do crescimento na produção siderúrgica
dependerá da entrada de novos projetos de minério de ferro. Entretanto, os desafios ao aumento de oferta
de minério de ferro são cada vez mais complexos, especialmente diante da necessidade de se construir infraestrutura em regiões remotas e/ou politicamente sensíveis. Nossas análises também sugerem uma
desaceleração na produção chinesa de minério de ferro, que terá de ser reposta pela oferta transoceânica.
Recentes transações na indústria, por onde grandes grupos siderúrgicos fizeram movimentos verticais na
cadeia, adquirindo ativos de minério de ferro, ilustram a preocupação com a garantia de oferta de minério de
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ferro. Algumas destas transações, inclusive, apontam para preços de minério de ferro no longo prazo na
ordem de U$ 100/ton.
Diante destes cenários, os projetos de crescimento da MMX se destacam pelo “timing”, pela competitividade
e pelo fato de contarem com infra-estrutura existente e com o Superporto Sudeste, já em construção.
Desempenho das Operações e Demonstrações Financeiras
Minério de Ferro
Produção
Produção (ton.)

2010

2009

Var. %
2010 / 2009

Sudeste

5.868.272 4.110.524

43%

Corumbá

1.806.948 1.068.440

69%

Total

7.675.220 5.178.964

48%

4T10

3T10

4T09

1.675.320 1.340.528 1.271.212
431.535

557.077

445.064

2.106.855 1.897.605 1.716.276

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09
25%

32%

-23%

-3%

11%

23%

Em 2010, a MMX produziu 7,7 milhões de toneladas de minério de ferro, volume 48% acima de 2009. Para
alcançar tais níveis, durante o ano, a Companhia investiu em melhorias na planta de beneficiamento e reduziu
gargalos de produção, comprovando sua capacidade de recuperação no cenário pós-crise. No 4T10, a MMX
atingiu um novo recorde trimestral produzindo 2,1 milhões de toneladas, volume 11% maior que o registrado
no 3T10 e 23% superior na comparação com o 4T09.
No acumulado do ano, a produção do Sistema Sudeste alcançou o volume recorde de 5,9 milhões de
toneladas, crescimento de 43% em comparação com 2009, comprovando o comprometimento da MMX com
o ramp up da produção, para maior utilização da capacidade instalada de 8,7 milhões de toneladas. Deste
total, o Sistema Sudeste respondeu por 1,7 milhão de toneladas no 4T10, aumento de 25% e 32% em relação
ao 3T10 e 4T09, respectivamente. Durante o trimestre, apesar da interferência por chuvas, atingimos ritmo
anualizado superior a 6,5 milhões de toneladas.
No ano de 2010, a produção da Unidade Corumbá foi de 1,8 milhão de toneladas de minério de ferro,
crescimento de 69% em relação a 2009. No 4T10, a produção foi de 432 mil toneladas, reduzindo 23% em
relação ao 3T10 e 3% comparando com o 4T09. É importante destacar que, conforme anunciado
anteriormente, a MMX concedeu férias coletivas aos colaboradores de Corumbá em dezembro de 2010, uma
vez que o rio Paraguai, necessário para o escoamento da exportação do minério de ferro, estava em época de
baixo calado, impossibilitando o escoamento produção.
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Vendas

Vendas (ton.)

2010

2009

Var. %
2010 / 2009

4T10

3T10

4T09

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09

Sudeste

5.629.120

3.876.156

45%

1.713.575

1.329.110

1.552.348

29%

10%

Corumbá

1.547.345

807.148

92%

365.051

426.065

244.439

-14%

49%

Total

7.176.465

4.683.304

53%

2.078.626

1.755.175

1.796.787

18%

16%

Em 2010, a MMX também registrou recorde no volume de vendas: 7,2 milhões de toneladas de minério de
ferro. Esse desempenho ficou 53% acima do verificado em 2009. A razão entre mercado interno e mercado
externo foi de 79% e 21%, respectivamente. Os principais clientes do mercado externo foram: Sojitz, Wisco e
Ternium. No 4T10 a MMX vendeu 2,1 milhões de toneladas, dos quais 83% foram para o mercado interno e
17% para o mercado externo.
Sistema Sudeste
No ano de 2010, as vendas do Sistema Sudeste foram de 5,6 milhões de toneladas de minério de ferro,
representando 78% do volume total vendido pela MMX, e 45% acima do volume de 2009. No acumulado do
ano 80% das vendas, por volume, foram destinadas ao mercado doméstico, enquanto os 20% restantes foram
exportados. As vendas para o mercado externo foram destinadas principalmente à China, e realizadas pelo
Porto da CSN em Itaguaí, com o qual a Companhia tem contrato para exportar 1 milhão de toneladas ao ano.
O volume vendido no 4T10 foi de 1,7 milhão de toneladas, 29% acima do 3T10 e 10% em relação aos 4T09. O
mercado interno, representado principalmente por produtores de ferro-gusa, siderúrgicas e grandes
mineradoras que compram minério de ferro para promover o blend de seus produtos destinados à
exportação, foi responsável por 91% das vendas.
Superporto Sudeste
O Superporto Sudeste (SPSE), ativo atualmente detido pela empresa PortX, listada no nível Novo Mercado de
governança corporativa da BM&F Bovespa, está sendo objetivo de aquisição pela MMX pelo valor de U$ 2,2
bilhões. O SPSE contribuirá para a estratégia de expansão do Sistema Sudeste, que compreende as unidades
de Serra Azul e Bom Sucesso, para produzir 34 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. O SPSE irá
também alavancar os planos da Companhia de consolidação de ativos de minério de ferro. Além disso, a MMX
será capaz de atingir o mercado transoceânico e exportar toda a sua produção quando o SPSE estiver em
operação. A MMX contratou o engenheiro Luciano Costa Ferreira para o cargo de Diretor de Operações
Portuárias. Luciano acumula 25 anos de experiência nos setores de mineração, siderurgia e logística, tendo
sido o superintendente do Terminal da Ilha de Guaíba por 4 anos, quando o mesmo pertencia a MBR.
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Os principais eventos na Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações da PortX são como segue:
- 03 de dezembro de 2010: Início da negociação da PortX, listada Novo Mercado (nível mais alto de
Governança Corporativa)
- 8 de dezembro de 2010: Reunião do Conselho de Administração da MMX que aprovou a OPA para a
aquisição das ações de emissão da PortX
- 15 de dezembro de 2010: Realização do primeiro protocolo dos Documentos da OPA perante a CVM
- 21 de janeiro de 2011: Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da MMX aprova a aquisição do
controle da PortX, a emissão dos Títulos e o laudo de avaliação das ações da PortX
- 23 de fevereiro de 2011: Realização do protocolo de cumprimento de exigências da OPA perante a CVM
- 23 de março de 2011: Reunião do Conselho de Administração que aprova a emissão dos Títulos,
condicionada ao registro da CVM
- 25 de março de 2011: MMX espera aprovação pela CVM dos Documentos da OPA e envio do registro da OPA
O Superporto Sudeste está em fase de construção desde julho de 2010, e seguindo o cronograma abaixo:

* A primeira linha, com capacidade de 12,5 milhões de toneladas ao ano, ficará pronta no 1S12
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Sistema Corumbá
Em 2010, as vendas totais foram de 1,5 milhão de toneladas, 92% superiores a 2009. Deste total, 61% foram
destinadas ao mercado internacional e 39% para o mercado doméstico. No 4T10 o Sistema Corumbá foi
responsável pela venda de 365 mil toneladas de minério de ferro, 14% abaixo do 3T10 e 49 % maior que o
volume do 4T09. No trimestre, o mercado externo foi responsável por 61% das vendas, enquanto o mercado
interno por 39%.
Adoção de IFRS
A companhia adotou os padrões internacionais de contabilidade (IFRS) nas suas demonstrações financeiras
anuais, seguindo a legislação vigente. Os principais efeitos da adoção do IFRS foram: i) o reconhecimento das
Opções de Compra de Ações Outorgadas pelo acionista controlador como despesas gerais e administrativas,
ii) a capitalização em Obras em Andamento e intangível dos juros sobre empréstimos, anteriormente
contabilizados como despesas financeiras e iii) exclusão do efeito da controlada MMX Metálicos Corumbá
uma vez que a companhia descontinuou este segmento em 2009.
Os resultados de 2010 e 2009, divulgados neste comunicado, estão em padrão internacional (IFRS) e os dados
de 3T10 e 4T09 em BRGAAP. Todos os ajustes do ano de 2010, referentes ao IFRS, estão refletidos no
resultado do 4T10. Neste caso, a comparação trimestral fica prejudicada já que a companhia, conforme
determinado pela CVM, deverá reapresentar suas informações trimestrais em padrão internacional em maio
de 2011. Maiores detalhes e reconciliações podem ser encontradas nas Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras, arquivadas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Custo dos Produtos Vendidos - CPV
O CPV/ton anual foi de R$ 41,49, ante R$35,18 em 2009. O aumento de 18% no CPV/ton foi principalmente
influenciado pelo acréscimo no montante pago de Cefem (Compensação Financeira pela Exploração Mineral)
e Royalties à CEFAR, cuja base de cálculo é o preço médio do minério de ferro. No 4T10 o CPV totalizou R$
81,4 milhões, enquanto o CPV/tonelada foi de R$ 39,17. Comparando com o trimestre anterior (R$44,33) o
CPV/ton registrou redução de 12%. Neste trimestre, o CPV/ton foi influenciado por um ajuste negativo no
estoque de minério de ferro dos sistemas Sudeste e Corumbá de R$ 13 milhões. Expurgando este efeito, o
CPV/ton do 4T10 teria reduzido 26% em relação ao 3T10, para R$32,92.
Despesas Gerais e Administrativas – G&A
No ano de 2010, o G&A total da MMX foi de R$ 92,4 milhões, 33% a menos na comparação com 2009, reflexo
do esforço contínuo para controle de gastos da Controladora, além da venda dos ativos da Metálicos
Corumbá. No 4T10, as Despesas Gerais e Administrativas consolidadas da MMX foram de R$ 24,7 milhões, o
que representa um aumento de 12% em relação ao 3T10 e 13% ao 4T09.
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O G&A Consolidado por tonelada produzida caiu 55% em relação a 2009, permaneceu no mesmo patamar do
3T10 e ficou 8% abaixo do 4T09.

R$ Milhares
G&A Operações

2010

2009

65.511 77.901

Var. %
4T10
2010 / 2009
-16%
16.367

15.842

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09
17.433
3%
-6%

3T10*

4T09*

MMX Corumbá Mineração

17.233 22.380

-23%

3.531

2.489

5.980

42%

-41%

MMX Metálicos Corumbá

1.632

14.688

-89%

940

231

304

307%

209%

MMX Sudeste

42.652 37.581

13%

15.713

10.178

9.190

54%

71%

Outras

3.994

23%

(3.817)

2.944

1.959

-230%

-295%

3.253

G&A Controladora

26.909 60.614

-56%

8.356

6.172

4.428

35%

89%

G&A Consolidado

92.420 138.515

-33%

24.723

22.014

21.861

12%

13%

% Receita Bruta

12%

36%

12%

9%

16%

G&A/ton

12,04

26,75

11,73

11,60

12,74

1%

-8%

-55%

* Padrão contábil BRGAAP

O G&A da Controladora registrou redução de 56% na comparação entre 2010 e 2009, conforme detalhado no
quadro abaixo.

R$ Milhares

Var. %
2010 / 2009

4T10

3T10*

4T09*

10.648

28%

7.342

1.839

2.432

-33%

177

2010

2009

Despesas Gerais e Administrativas

13.671

TI

1.637

Var. %
4T10 / 3T10

Var. %
4T10 / 4T09

442

299%

1560%

585

1.046

-70%

-83%

Desenvolvimento Sustentável

1.205

1.207

0%

247

221

294

12%

-16%

Projetos & Pesquisa Geológica

7.969

8.849

-10%

67

2.903

1.706

-98%

-96%

SubTotal

24.481

23.136

6%

7.833

5.548

3.489

41%

125%

Despesas Tributárias

380

35.336

-99%

142

61

392

132%

-64%

Depreciação & Amortização

2.048

2.142

-4%

381

563

547

-32%

-30%

Total G&A Controladora

26.909

60.614

-56%

8.356

6.172

4.428

35%

89%

* Padrão contábil BRGAAP

Despesas Comerciais
As despesas comerciais tiveram redução no acumulado anual de 13%, sendo R$ 260,3 milhões em 2010 e
299,1 milhões em 2009. Além dos ajustes desse trimestre, neste ano houve uma despesa não recorrente de
R$ 65 milhões, referente a pagamento feito para a Kristen, devido ao acordo para o encerramento definitivo
de contratos de afretamento de navios por tempo determinado (time charter), conforme anteriormente
divulgado. No 4T10 as despesas comerciais, que são principalmente relacionadas à logística associada à venda
de minério para exportação, totalizaram R$ 32,8 milhões. Comparando com 3T10 e 4T09, houve redução de
53% e 60%, respectivamente. Os dois principais motivos desta variação são: i) menor custo médio de logística
dado que 83% das vendas foram para o mercado interno, contra 64% do último trimestre e ii) reversão de
provisão de recebimento da Fluviomar de R$ 17 milhões, referente a transporte no Rio Paraguai.
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260.250

Var. %
Var. %
Var. %
4T10
3T10* 4T09*
4T10
/
3T10
4T10
/ 4T09
2010 / 2009
299.109
-13%
32.763 70.315 82.346
-53%
-60%

MMX Corumbá Mineração

146.746

140.278

5%

MMX Sudeste

110.594

145.220

-24%

32.862 31.855 63.891

MMX Metálicos Corumbá

243

13.602

-98%

(3.179) 65

R$ Milhares

2010

Despesas Comerciais

2009

2.006

36.803 17.879
83

-95%

-89%

3%

-49%

-4982%

-3930%

* Padrão contábil BRGAAP

Ebitda
No ano de 2010, o Ebitda acumulado de R$ 120,6 milhões foi 126% acima do verificado em 2009, apesar de
despesas não recorrentes terem influenciado o Ebitda de 2010, como os R$ 65 milhões do encerramento do
contrato com a Kristen no 2T10. Esse desempenho comprova a capacidade de turn around da Companhia
durante o ano de 2010. O Ebitda anual ajustado pelos eventos não recorrentes foi de R$166,3 milhões. A
Companhia apresentou Ebitda positivo pelo terceiro trimestre consecutivo. No 4T10, o Ebitda foi de R$ 71,8
milhões, em linha com o apresentado no 3T10 e 202% em relação ao 4T09.

R$ mil

Var. %
4T10
2010 / 2009

2009

120.565

(463.711)

126%

71.778

72.498 (70.373)

-1%

202%

Sudeste

161.784

(47.694)

439%

22.665

75.985 (13.812)

-70%

264%

Corumbá Mineração

4.299

103%

66.753

7.207

(52.043)

826%

228%

Metálicos Corumbá

(13.767)

93%

(12.531)

(570)

1.587

-2098%

-890%

EBITDA Consolidado

3T10*

4T09*

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09

2010

EBITDA das Operações
(169.960)
(191.388)

* Padrão contábil BRGAAP

Na MMX Sudeste, o Ebitda foi de R$ 161,8 milhões em 2010, 439% acima do apresentado em 2009, enquanto
no 4T10 o Ebitda foi de R$22,7 milhões, 70% abaixo do 3T10. Neste trimestre o Ebitda do Sudeste foi
influenciado pelo ajuste no estoque de minério de ferro negativo de R$ 19 milhões e pelo menor volume de
exportações.
Na MMX Corumbá Mineração, 2010 apresentou Ebitda de R$ 4,3 milhões, 103% maior que 2009. No 4T10 o
resultado foi positivo em R$ 66,8 milhões, 826% acima do 3T10 e foi influenciado por: (i) reversão de provisão
do estoque de R$ 30 milhões, (ii) reversão de provisão de adiantamento à Fluviomar de R$ 17 milhões e (iii)
ajuste de estoque positivo no valor de R$ 6 milhões. Ajustando para estes itens, o Ebitda do trimestre foi de
R$ 13,8 milhões.
Na MMX Metálicos Corumbá, cujas operações foram encerradas em 2009, o Ebitda anual foi negativo em R$
13,8 milhões, dos quais R$ 12,5 milhões no 4T10, refletindo a venda da Unidade Florestal da MMX Metálicos a
um preço menor que o valor contábil.
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Resultado Financeiro
A MMX apresentou resultado financeiro positivo de R$ 1,5 milhões em 2010, dos quais: (i) R$ 89,2 milhões de
receita financeira, (ii) R$ 127,8 milhões de despesa financeira e (iii) R$ 40,1 milhões de variação cambial
credora. No 4T10 o resultado financeiro ficou positivo em R$ 54.3 milhões, sendo (i) R$ 38.4 milhões de
receita financeira, (ii) R$ 3.1 milhões de despesa financeira e (iii) R$ 12.8 milhões de variação cambial credora.

R$ Milhares

Var. %
4T10
2010 / 2009

2010

2009

Receita Financeira

89.188

10.205

Despesa Financeira

(127.846) (110.577) -16%

Variação Cambial

40.122

Resultado Financeiro Líquido 1.464

774%

Var. %
Var. %
4T10 / 3T10 4T10 / 4T09

3T10*

4T09*

38.388

24.012

4.897

60%

684%

3.091

(41.693) (31.447)

107%

110%

267.994

-85%

12.775

70.073

18.821

-82%

-32%

167.622

-99%

54.254

52.392

(7.729)

4%

802%

* Padrão contábil BRGAAP

A receita financeira totalizou R$ 38,4 milhões no 4T10. A geração operacional de caixa e entrada do dinheiro
investido pela SK Networks, no 4T10, através do aumento de capital contribuiu para incremento das
aplicações e, consequentemente, receita financeira no mesmo período.
A despesa financeira no 4T10 totalizou R$ 3,1 milhões positivo, influenciado pela capitalização dos juros da
Unidade de Bom Sucesso com a adoção do IFRS, de R$ 12 milhões.
No 4T10 a variação cambial foi positiva em R$ 12,8 milhões, em função da valorização de 5% do real frente ao
dólar durante o 4T10.
Resultado Líquido
No ano de 2010, a MMX Controladora apresentou lucro de R$ 46,6 milhões, ante prejuízo de R$ 185,1
milhões em 2009. No 4T10 a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 83,8 milhões, R$ 2,1 milhões abaixo
do lucro registrado no 3T10 e R$ 149,0 milhões maior que o apresentado no 4T09.
Caixa, Dívida e Aquisições
Caixa
Posição líquida:
O caixa da MMX fechou positivo, no final de 2010, em R$ 1,9 bilhão dividido em: (i) R$ 1,8 bilhão em
aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, remuneradas a uma taxa livre de encargos
administrativos sobre o CDI de 101,2% marcada a mercado e 102,4%, taxa nominal na curva e (ii) R$ 141,4
milhões contabilizados em caixa e bancos.
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Dívida / Caixa líquida
(R$ Milhões)

Dívida financeira
(R$ Milhões)

Dívida de aquisições
(R$ Milhões)
1.138

286

1.057
237

926

222
792

(374)

(1.397)

4T09

3T10

4T09

4T10

3T10

4T10

4T09

3T10

4T10

Endividamento:
No final de 2010 a dívida financeira total da MMX era de R$ 792 milhões, incluindo as debêntures cambiais
com o Banco Votorantim. Na comparação com o 3T10 houve redução de 25% na posição, devido: (i)
liquidação de dívidas no valor total de U$ 133 milhões, conforme mostra o gráfico acima, e (ii) apreciação do
real frente ao dólar, uma vez que a maior parte da dívida financeira (88,26%) é contratada em dólares na
modalidade Trade Finance. Deste total, R$ 323,8 milhões são de dívida de curto prazo e R$ 468,3 milhões de
dívida de longo prazo.
Neste trimestre o prazo médio da dívida em moeda estrangeira foi de 24 meses, ante 21 meses no 3T10. O
custo médio ponderado da dívida no 4T10 foi de 7,92% a.a. enquanto no 3T10 foi de 8,39% a.a., acrescido de
variação cambial em dólares norte-americanos.
Ao se analisar o perfil da dívida no trimestre, percebe-se uma sensível melhora no perfil de endividamento da
Companhia. Em relação ao 3T10, houve redução de 34% do valor da dívida de curto prazo e 17% do valor da
dívida de longo prazo.
O gráfico abaixo demonstra a evolução do perfil da dívida da Companhia:
100%
80%

32%
54%

59%

46%

41%

3T10

4T10

60%
40%
68%
20%
0%
4T09

Curto Prazo
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Aquisições
A estratégia de crescimento da MMX passa pela expansão das operações, pelo desenvolvimento dos projetos
de Bom Sucesso e Chile, e também por aquisições de novas áreas de minério de ferro. Esse processo será
catalisado pela iminente aquisição do Superporto Sudeste, que permitirá que a MMX se torne uma empresa
de mineração integrada e consolide sua posição na Serra Azul e no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais.
A MMX encerrou o 4T10 com uma dívida de R$ 222,6 milhões, referente a aquisições de direitos minerários e
da GVA, redução de 5% em relação ao 3T10. Segue abaixo a composição do saldo das aquisições ao final do
4T10:
R$ Milhões
Corumbá
Complexo Serra Azul
GVA
Chile
Total

2,8
125,7
79,6
14,5
222,6

No dia 11 de fevereiro de 2011 foi assinado o contrato definitivo entre MMX, LLX e Usiminas estabelecendo
os termos definitivos de: (i) prestação, pela LLX Sudeste, controlada da PortX, à Mineração Usiminas, de
serviços de operação portuária no Superporto Sudeste; e (ii) arrendamento, pela Mineração Usiminas à MMX,
da Mina Pau de Vinho.
Investimentos
Conforme divulgado no fato relevante do dia 16 de dezembro de 2010, o investimento para a expansão de
Serra Azul, que contempla a construção de nova planta de beneficiamento com capacidade para 24 milhões
de toneladas de minério de ferro por ano, terminal ferroviário e 10 (dez) quilômetros de correia
transportadora para transporte da mina ao terminal ferroviário, será de R$ 3,5 bilhões, líquido de impostos, o
que representa um investimento de US$ 79 por tonelada. O investimento estimado em mina e planta para o
projeto de 10 milhões de toneladas por ano em Bom Sucesso é de R$ 1,5 bilhão, líquido de impostos, o que
representa um investimento de U$$ 81 por tonelada. Os projetos no Chile, que objetivam desenvolvimento
de um sistema com capacidade de 10 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, e em Pau de Vinho, de
8 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, ainda estão em estágio de engenharia conceitual e de
pesquisa geológica.
Neste ano, foram investidos R$ 166 milhões em ampliação de sondagem, aquisição de equipamentos e
licenciamento em Serra Azul e Bom Sucesso e aquisição de terrenos para a nova planta do projeto Serra Azul.
Os projetos Serra Azul e Bom Sucesso estão em fase de licenciamento ambiental. O primeiro passo após o
protocolo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), realizado em novembro de 2010, são as Audiências
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Públicas com todas as partes interessadas. A Audiência Pública, marcada pela Superintendência Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAM), é uma ferramenta de transparência que promove
a troca de informações entre a companhia e a comunidade local.
Ontem, dia 22 de março de 2011, foi realizada Audiência Pública para licenciamento de Serra Azul, no
município de São Joaquim de Bicas (MG), município que irá abrigar as obras da expansão. Além da audiência
pública, a MMX realizou, de forma próativa, uma série de encontros com vários segmentos da comunidade
para apresentar o projeto, esclarecer dúvidas e promover um processo de troca de informações.
Dando continuidade ao projeto de expansão de Serra Azul, a MMX prevê que a licença prévia seja obtida no
primeiro semestre, conforme o cronograma a seguir:
2S10

1S11

2S11

Entrega do
EIA RIMA

Licença
Prévia

Licença de
Instalação

1S12

Engenharia
Básica

2S12

1S13

2S13
Início da
Operação

Construção

Início de
Compra de
Equipamento
Desenvolvimento
Construção
Operação

Dando andamento ao processo de licenciamento do projeto Bom Sucesso, a MMX vem realizando encontros
com a comunidade e, no segundo trimestre, será realizada a Audiência Pública, em linha com a postura de
diálogo social que a empresa adotou em Serra Azul.
Mercado de Capitais
A ação da Companhia, MMXM3, é listada na Bovespa, no segmento de mais alta Governança Corporativa, o
Novo Mercado e integra, atualmente, as carteiras dos Índices de Ações com Governança Corporativa
Diferenciada (“IGC”), com Tag Along Diferenciado (“ITAG”), o Índice Brasil 100 (“IBrX-100”), o Índice Brasil 50
(“IBrX-50”), Índice Valor Bovespa (IVBX-2), Índice Small Cap (SMLL) e o Ibovespa (Ibov).
No 4T10, a ação da MMX apresentou uma desvalorização de 12,5%, frente uma desvalorização de 0,2% do
Ibovespa no mesmo período, e encerrou o trimestre cotada a R$ 11,23, contra R$ 12,83 em 30 de setembro
de 2010. O valor de mercado da Companhia, em 30 de dezembro de 2010, era de R$ 5,3 bilhões. No quarto
trimestre de 2010, foram negociadas 223.521.100 ações em 253.120 transações. Os títulos da MMX estiveram
presentes em 100% dos pregões do 4T10, com média diária de 3.790 negócios. O capital social da Companhia
é composto exclusivamente por ações ordinárias e, em 30 de dezembro de 2010, estava representado por
472.973.346 ações com 100% de tag along, conforme Estatuto Social e Regulamento Novo Mercado. Neste
mesmo período, o free float da MMX alcançou 57,4%.
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GDRs da MMX
A MMX possui Global Depositary Receipts – Nível I (”GDRs”) sob o ticker MMXMY, negociados no Mercado de
Balcão norte-americano. Em 30 de dezembro de 2010, os GDRs representavam 506.056 ações ou 0,1% do
capital total da Companhia. No 4T10, os GDRs da MMX apresentaram desvalorização de 15,6% seguindo o
desempenho da ação no mercado brasileiro.
Sustentabilidade
Comprometida com uma gestão sustentável, a MMX dá continuidade aos seus programas sócio-ambientais
durante o quarto trimestre:
Sistema Sudeste
Projetos sócio-educacionais desenvolvidos com as comunidades próximas à Unidade Serra Azul.
Seguindo o conceito de contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, realizamos
diversas atividades junto aos municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Neste trimestre, as
comunidades puderam conhecer as atrações da Mostra de Produções das escolas participantes do Programa
Interação - programa socioeducativo realizado pela MMX em parceria com escolas públicas dos municípios.
Os eventos aconteceram em Igarapé e em Brumadinho e reuniram cerca de 800 pessoas, entre professores,
alunos, pais e moradores. Jornais, paródias, maquetes, cartazes, desfile de moda e até telejornal ganharam
destaque nos estandes e no palco montados pelas escolas. Os trabalhos são resultado dos projetos
pedagógicos realizados sobre questões do cotidiano das comunidades e de sua interação com a mineração, o
que incluiu também visitas às instalações operacionais da MMX. Água, paisagem, meio ambiente,
sustentabilidade e empregabilidade foram os principais temas tratados.
Comitê de Voluntariado
Colaboradores da MMX se mobilizaram em prol das vítimas atingidas pelas chuvas no início do ano, em todo o
estado de Minas Gerais. Atendendo a uma orientação da Cruz Vermelha, os esforços se concentraram em
uma campanha de arrecadação de água mineral, coordenada por integrantes do Comitê de Voluntariado da
empresa. Ao todo foram arrecadados 9.864 litros de água, metade doada pelos empregados da MMX e
metade doada pela própria empresa. Toda a água arrecadada foi entregue à Cruz Vermelha.
Sistema Corumbá
Ações socioeducacionais
A empresa se prepara para apoiar duas importantes ações - as atividades do dia Mundial da Água e a Ação
Cidadania – evento realizado pela TV Morena, afiliada local da Globo. A ação cidadania oferece a prestação de
serviços diversos (assistência médica e odontológica, emissão de documentos pessoais, suporte jurídico,
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entretenimento cultural), sendo estimada a participação de 3500 pessoas entre os municípios de Corumbá,
Ladário e regiões vizinhas.
Com o objetivo de conscientizar os colaboradores com relação à sua saúde e segurança para o período do
carnaval, em parceria com o SESI Corumbá, foram realizadas apresentações teatrais para os colaboradores da
MMX, abordando temos como alcoolismo, drogas, DST’s.
Eventos Subseqüentes
•

No dia 14 de março de 2011 a MMX divulgou os resultados dos relatórios da certificadora independente
SRK Consulting, de acordo com a norma internacional NI 43.101, que comprovam 1,5 bilhão de toneladas
de recursos de minério de ferro auditados. Os relatórios da SRK ainda destacam que a MMX possui um
potencial mineral de até 1,4 bilhão de toneladas de minério de ferro.
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Demonstração de Resultados
Receitas (despesas) operacionais bruta
Impostos
Receitas (despesas) operacionais líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação Cambial
Resultado Operacional
Imposto de renda e contribuição social
Operações descontinuadas
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
Atribuído aos acionistas não controladores
Lucro/Prejuízo do período atribuído aos acionistas
controladores
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2010
784.838
(59.863)

2009
338.465
(24.582)

724.975
(297.781)
427.194
(260.007)
(82.980)
25.456
2.273

313.883
(164.782)
149.100
(285.506)
(119.574)
(39.598)
-

89.188
(127.846)
40.122
113.401
(48.780)
(24.937)
39.684
6.896

10.205
(110.577)
267.994
(127.953)
(35.834)
(65.528)
(229.315)
44.177

46.580

(185.138)
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Ativo

31/12/2010

31/12/2009

Ativo Total

4.048.573

1.699.892

Ativo circulante

2.368.065

336.421

Disponibilidades
Créditos
Estoques

1.939.938
290.999
137.128

26.988
242.018
67.415

Ativo não circulante

1.680.508

1.363.471

Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente

260.886
1.419.622

205.116
1.158.355

Passivo + Patrimônio Líquido

31/12/2010

31/12/2009

Passivo Total

4.048.573

1.699.892

Passivo circulante
Empréstimos e Financiamento
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuições
Dívidas com Pessoas Coligadas
Debêntures
Outros

1.003.946
276.962
95.136
86.290
2.830
46.851
495.877

1.071.017
776.851
77.662
25.576
1.717
189.211

Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamento
Debêntures
Outros

613.478
422.104
46.154
145.220

1.000.080
264.038
549.783
186.259

Patrimônio Líquido
Capital social Realizado
Reservas
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucro (Prejuízo) acumulado
Participação de acionistas não controladores

2.431.149
3.524.498
48.227
691
(1.050.471)
(91.796)

(371.205)
776.035
38.600
(3.889)
(1.097.051)
(84.900)
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Informações Teleconferência:
Quinta-feira, 24 de março às 12:00 (horário de Brasília); 11:00 (horário de NY)
Telefone Brasil: 55 11 4688-6341
Telefone EUA: 1 888-700-0802
Telefone Demais Países: 1786-924-6977
Código para sala em português: MMX
Código para sala em inglês: MMX
Webcast em português: www.ccall.com.br/mmx/4t10.htm
Webcast em inglês: www.ccall.com.br/mmx/4q10.htm
O áudio estará disponível no site: www.mmx.com.br/ri
A teleconferência será conduzida em inglês com tradução simultânea para o português.
Contatos MMX
Investidores:
Camila Anker
Rafaela Gunzburger
Beatriz Yoshinaga
+55 21 2555 6197 / 6338 / 4240
ri@mmx.com.br
Imprensa:
Rachel Porfirio
+55 31 3516 7512
SOBRE A MMX
A MMX, empresa de mineração, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX é
composta por dois sistemas em operação, MMX Corumbá e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumbá iniciou suas
operações em 2005. Já o Sistema MMX Sudeste é composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas
mineradoras em operação no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, onde encontravamse em andamento pesquisas geológicas e estudos de engenharia para o desenvolvimento da Mina. A Minera MMX de
Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negócios e parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus
recursos naturais. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento orgânico ou
aquisições, mantendo o compromisso e a história de crescimento que tanto a diferenciou até agora. Para mais
informações visite o site: www.mmx.com.br/ri.
AVISO LEGAL
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre
outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente
resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de
expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os
resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas
neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios
tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros
cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das
afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores
analisem detalhadamente o prospecto da MMX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação
não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor
deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
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