Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Quarto Trimestre de 2010
24 de março de 2011
Operadora: Bom dia e senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX para discutir os resultados de 2010 e muito obrigada
por aguardarem. Neste momento todos os participantes estarão conectados
como ouvintes, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas
quando instruções serão fornecidas. Se necessitarem de assistência durante a
conferência, por favor, chamem o operador digitando asterisco zero (*0).
Antes de prosseguir gostaríamos de esclarecer que declarações são feitas sob
o conceito de Porto Seguro da lei americana de Reforma de Litígio de Títulos
Privados de 96, essas declarações constituem em crenças e premissas da
diretoria da MMX e se baseiam em informações atualmente disponíveis
envolvendo riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, assim,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Os investidores precisam compreender que condições econômicas gerais,
condições setoriais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho
futuro das empresas e levar a resultados que diferem materialmente daqueles
expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência está sendo
gravada.
Agora passo a conferência ao Sr. Roger Downey, Presidente e Diretor de
Relações com Investidores da MMX.
Sr. Roger Downey: Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão no Brasil e
aqueles que estão em ambos os hemisférios. Estamos muito felizes hoje, nós
temos números muito bons para anunciar, que demonstram o excelente
desempenho da empresa em 2010.
Fica bastante claro, com base nos resultados que conseguimos no final do ano,
que houve uma virada no desempenho da empresa. Ainda não é uma virada
completa, podemos melhorar, mas a nossa promessa está sendo cumprida. É
uma situação bastante diferente daquela que tínhamos um ano atrás, como os
senhores bem saberão.
Estamos olhando aqui para a primeira página da apresentação, temos aqui
alguns destaques da nossa operação, que basicamente endossam essa nossa
visão. Um recorde de venda, recorde de Ebitda, e mais importante ainda, não
apenas é um valor recorde, como é um número bastante sólido, é um nível
muito bom de Ebitda que tem sido sustentável desde o segundo e o terceiro
semestre, geramos bastante caixa para a empresa.
É desnecessário dizer que quando falamos dos aspectos únicos dessa
empresa, temos um portfólio de projetos bastante rico e temos também um
novo startup que está gerando caixa. Muitos poucos projetos, muito poucas
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empresas têm projetos em minério de ferro, que tem o seu valor em projetos de
longo prazo, tem uma possibilidade de gerar caixa como nós temos.
Antes de começarmos gostaria de apresentar a minha equipe, temos aqui a
maioria dos nossos diretores hoje conosco. A minha esquerda temos Alexandre
Moura, que é o nosso Chefe de Operações; Antonio Schettino, responsável
pelo desenvolvimento de minas e responsável pela operação sudeste e dos
projetos no Chile; temos o Luciano Ferreira, que lidera o nosso projeto de
portos e também das operações de portos no futuro, tanto no Porto Sudeste
como no Chile.
A minha direita tenho comigo o Guilherme Escalhão, o nosso novo CFO.
Guilherme, Schettino e Luciano se uniram a nós este ano, são novos na
empresa. Hoje não temos o Chequer na mesa conosco, ele está na Austrália
representando a empresa em uma conferência sobre minério de ferro, é o
nosso Diretor Comercial.
Voltando aos nossos números e voltando a nossa apresentação, se nós
olharmos para a posição que tínhamos no ano passado era uma posição
totalmente diferente. Vamos voltar às promessas que fizemos durante o ano e
especialmente no começo do ano passado. Tenho o prazer de anunciar e muito
orgulho também de anunciar que nós cumprimos essas promessas. Nós
conseguimos dar uma grande virada na empresa, não só em termos das
operações, mas dos negócios também.
No quarto trimestre de 2010, e o Alexandre vai detalhar mais isso mais tarde,
nós atingimos a nossa capacidade, tivemos diversos dias em que a produção
ficou em 22... 24 mil toneladas por dia, que nos dá mais de 8 milhões de
toneladas de capacidade anualizadas. Infelizmente nós sofremos com o tempo,
isso criou dificuldades operacionais que o Alexandre vai explicar mais tarde.
Também cumprimos a promessa das transações com a Wuhan e com a SK. A
transação com a Wuhan foi assinada em fevereiro definitivamente. Estava em
negociações desde 2009, e mais tarde no ano nós assinamos uma negociação
com a SK, que foram essenciais (essas duas negociações) para nós atingirmos
o nível de capitalização e de prontidão que a MMX tem hoje para progredir e
avançar os seus planos de expansão.
Esses dois parceiros são muito importantes como compradores de minério, e
isso nos deixa mais tranquilos em relação à expansão. É muito mais tranquilo
agora começar essa jornada de crescimento que estamos planejando quando
se tem 55% das suas vendas já em carteira, este é o nosso caso com certeza.
Em relação a fusões e aquisições nós cumprimos a nossa promessa e também
cumprimos as promessas relativas ao projeto. No começo do ano passado
dissemos que iríamos estruturar a empresa e o balanço, terminamos o ano
com um balanço bastante sólido que nos permite embarcar em nossos projetos
e fazer com que eles andem conforme o esperado, algo que o mercado vinha
esperando ver, e o Schettino falará um pouquinho mais a esse respeito.
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O que podemos dizer é que temos diversos projetos que são muito
competitivos em primeiro lugar, projetos que são ricos, temos um portfólio de
projetos que foi ampliado hoje com 4 bilhões de toneladas de recursos, com os
recursos potencias e os que já dispomos na empresa.
Tudo isso foi ainda melhorado com a negociação assinada com a Usiminas. O
acordo definitivo foi assinado este ano, mas basicamente a empresa se
encontra em uma situação bastante tranquila em termos de recursos. Temos
muitas opções e isso é essencial para o jogo em que nós estamos.
Por último, mas não menos importante, um balanço sólido que nós temos hoje
nos permite embarcar nessa jornada de crescimento e nos permite também
conseguir os recursos de que precisamos para chegar lá.
Hoje com essa base de recursos, com o balanço sólido, com as parcerias que
nós selamos, podemos aspirar a voos mais altos. Embora mantenhamos as
nossas metas de 46 milhões de toneladas por ano, podemos chegar a 50
milhões de toneladas e em um próximo estágio a 100 milhões de toneladas.
Voltando ao desempenho no trimestre, estou agora na página 5, podemos ver
os números de produção, que são números anualizados, mas no quarto
trimestre tivemos um desempenho bastante sólido e gostaria de destacar aqui
que quando vemos as vendas, a produção em relação à receita e ao Ebitda, o
que acontece é que nós conseguimos níveis sustentáveis de Ebitda entre o
terceiro e o quarto trimestre.
Apesar do mix de vendas adverso no quarto trimestre, nós só exportamos 16%
das nossas vendas, o que é muito abaixo do que havíamos em Q3, e isso faz
uma grande diferença para nós. Então apesar desse mix de vendas adverso,
conseguimos incrementar a produção que foi muito mais elevada do que no
terceiro trimestre.
As vendas também no terceiro trimestre foram de 2.1 milhões de toneladas em
relação a 1.8 milhão de toneladas no terceiro trimestre, portanto um
desempenho muito bom a despeito do mix de vendas desfavorável e isso nos
permitiu manter os níveis de Ebitda em cerca de R$ 72 milhões.
Gostaria de falar um pouco sobre o mercado no quarto trimestre quando
encontramos uma pequena desaceleração no mercado doméstico com os
preços do aço um pouco desfavoráveis.
A demanda se manteve bastante estável, então a nossa capacidade de
repassar os aumentos de preço do minério de ferro que foram negociados, que
foram obtidos no mercado transoceânico de exportações foi muito pequena,
nós realmente não conseguimos repassar esses preços como gostaríamos,
esse aumento de preços no mercado transoceânico.
Naturalmente essas são questões não recorrentes e esperamos, portanto, que
haja uma recuperação nos preços do aço e do ferro-gusa. Muitos dos nossos
clientes produzem ferro-gusa e esses preços estavam muito baixos, e
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esperamos também um aumento da demanda no Brasil. A despeito dos
mercados de ferro estarem mais movimentados no mundo todo, no Brasil esse
mercado estava bastante devagar.
Depois passando ao primeiro trimestre nós vemos que as coisas estão
melhorando certamente, ao ponto em que tivemos no primeiro trimestre deste
ano já níveis melhores no mercado spot, e esses preços nos deixa mais
tranquilos para esse novo ciclo. Achamos que certamente isso indica como o
mercado de ferro ficará para o resto deste ano.
Esperamos que o Brasil também siga essa tendência, ainda não vimos uma
melhoria na demanda tão drasticamente como vimos nos mercados
transoceânicos, mas as coisas estão melhorando no Brasil sim e a tendência é
a tendência do resto do mundo.
Passando agora para a parte de operações, vou passar para Alexandre Moura
que lhes falará um pouquinho mais sobre os números de produção e como
conseguimos números melhores apesar dos desafios que tivemos que
enfrentar, que nos impediram de cumprir o que nos propúnhamos a cumprir.
Sr. Alexandre Moura: Os principais pontos do quarto trimestre e de 2010 são
as taxas de produção e a estação chuvosa. Em relação à taxa de produção nós
atingimos números acima de 22 mil toneladas por dia, o que significa que nós
atingimos a nossa capacidade nominal.
Isso sendo o resultado de diversas ações tomadas durante 2010, sobretudo
três tipos de ações e incluem o aumento... a melhoria dos nossos
procedimentos operacionais, melhores procedimentos gerenciais e uma
atenção especial no tocante aos gargalos de produção, um melhor
gerenciamento desses gargalos.
Durante o quarto trimestre a produção superou 22 mil toneladas durante vários
dias, mas precisamos lidar com as restrições impostas pelo clima no Brasil. O
final do ano e o começo de 2011 são estações chuvosas, há muitos dias com
bastante chuva, com bastante precipitação, e esse foi o principal fator que
limitou a nossa produção no quarto trimestre.
Os problemas relativos à grande precipitação têm a ver com a neblina que
tornou isso difícil para utilizar os meios de transporte, e dificuldades também
para a operação da mina. Nós lidamos com isso e bem, conseguimos atingir o
nosso melhor número em relação à produção no quarto trimestre.
Sr. Roger: Destacamos aí no que o Alexandre disse que nós atingimos níveis
de 22 ou mais mil toneladas por dia, o que dá mais de 8 milhões de toneladas
por ano. Isso significa que o gargalo no processo não existe mais, nós já
conseguimos dar essa virada nas operações, ainda não conseguimos
solucionar realmente o problema do tempo, é difícil, mas continuamos nos
esforçando, embora continue chovendo muito em 2011 (no primeiro trimestre
deste ano).
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Como todos sabem, sobretudo em janeiro, houve inundações no sudeste do
Brasil, sobretudo no Rio e no estado de Minas Gerais, infelizmente os impactos
nas nossas operações, o impacto do tempo nas nossas operações nos impediu
de mostrar todas as melhorias que vínhamos implementando.
Eu vou passar agora para o Antonio Schettino, que nos dará uma visão geral
dos nossos projetos.
Sr. Antonio Schettino: Boa tarde a todos. Gostaria de falar sobre a expansão,
nós já conseguimos 24 mil metros, este ano teremos mais 16 metros. No
próximo mês concluiremos os módulos básicos da expansão e nós já temos
uma RSP para novos equipamentos e estações.
O estudo ambiental e o relatório ambiental, que inclui a nossa estação e uma
esteira transportadora, ontem nós tivemos audiência pública e foi uma reunião
muito boa, quase 1 mil pessoas compareceram esse foi um passo muito
importante no processo de licenciamento ambiental. O próximo passo nós
teremos em agosto deste ano, e a implementação nós acreditamos que pode
ser completada em novembro deste ano.
Nós precisamos desenvolver outros ativos para capturar a sinergia com projeto
de Serra Azul. Vamos ter uma nova campanha de perfuração para 4 mil metros
este ano. No Chile neste ano vamos perfurar cerca de 55 mil metros em cinco
diferentes direitos de lavra, nós temos recursos de muitos milhões de toneladas
e queremos aumentar esses recursos de que dispomos hoje, convertendo
alguns recursos potenciais em medidas indicadas em termos de recursos.
Em Bom Sucesso teremos uma audiência pública em maio deste ano para
conseguirmos a licença ainda este ano. O projeto é para 10 milhões por ano e
nós temos recursos auditados lá, 365 milhões de toneladas, mais 741 milhões
de toneladas de recursos potenciais.
Sr. Roger: Muito obrigado Schettino. Acho que os destaques dos nossos
projetos estão aqui. Nós já estamos fazendo os pedidos de equipamentos, o
relatório de engenharia estará pronto no mês que vem, mas nós não
precisamos ter um relatório formal pronto para colocar os pedidos - os pedidos
já estão sendo colocados, nós estamos agilizando isso para agilizar os
projetos.
Um outro destaque seria o projeto do Chile, já havia mencionado aos senhores
os aspectos básicos desse projeto, com uma excelente característica
financeira. Estamos realmente agilizando as perfurações, já fizemos 55 mil
metros de perfuração, realmente aumentando os nossos recursos. Temos
cinco áreas diferentes que fazem parte das campanhas de perfuração, e
realmente isso tem sido muito positivo no Chile.
Um outro destaque é um processo de licenciamento que já está bastante
avançado, é uma operação brownfield, é uma operação já existente. E, como
eu disse, fizemos também aquela audiência pública onde 1 mil pessoas
compareceram e ficamos realmente muito satisfeitos com a reação positiva da
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comunidade. Então agora estamos realmente trabalhando para ter uma licença,
uma LP, até o final de junho (Licença Prévia).
Agora eu gostaria de passar para o Luciano Ferreira, que é a pessoa que vai
gerenciar os portos e também atendendo a parte de estaleiro e do mercado
transoceânico.
Sr. Luciano Ferreira: Acabo de me unir à empresa com a tarefa de realizar a
transição da Porto Sudeste para LLX, da LLX para a MMX. Como acabamos de
mencionar, estamos em uma fase final de construção e iniciando as operações.
Esse é um projeto transformacional para a MMX, quando as operações
começarem e a MMX for um produtor com logística integrada, será possível
aumentar as exportações tanto da nossa área, como também da produção em
Minas Gerais.
Na Usiminas, por exemplo, acabamos de assinar um contrato com eles e
estamos discutindo também para outros possíveis contratos. Esse é o caso
daquelas 55 milhões de toneladas por ano e em breve estaremos prontos para
implementar uma segunda fase que envolverá 100 milhões de toneladas ao
ano.
Sr. Roger: Muito obrigado Luciano. Como o Luciano disse, realmente essa é
uma fase de transformação para a MMX, e é um foco muito grande na logística,
no escoamento da produção e agora esse escoamento, esse transporte será
muito mais eficaz através do uso dos portos, podendo então ter uma estratégia
mais favorável.
Vai inclusive além disso, o porto é o que nos alavanca para o processo de
consolidação que buscamos, realmente é um componente muito importante da
nossa estratégia.
Como disse anteriormente, dentre as diversas promessas que havíamos feito,
a parte de fusões e aquisições é muito importante para dar apoio a todo o
nosso crescimento. Temos ainda muito por vir e eu estou muito satisfeito de
poder dizer que essa estratégia está sendo bem sucedida.
Aquele modelo que criamos para essa implementação possibilitou que nós
compartilhássemos os benefícios para toda a empresa através desse porto, e é
um modelo que está sendo realmente reaplicável, é muito bom para nós, para
todos essa cooperação, e será muito bom não só para eles, como para nós
também.
Agora o Guilherme Escalhão, o nosso novo Diretor Financeiro, irá apresentar
os nossos números.
Sr. Guilherme Escalhão: Boa tarde. Como o Roger já havia mencionado,
tivemos um trimestre... o quarto trimestre de 2010 muito forte, com aumento
das vendas, aumentos nos volumes de produção, de modo que pudemos
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atingir 700 milhões de toneladas ao ano, 132% a mais do que os índices
obtidos em 2009.
É importante lembrar que o custo dos bens vendidos (CBV) foi reduzido no
quarto trimestre do ponto de vista de despesas. A empresa fez um esforço
muito grande em 2010, de modo que as despesas gerais e administrativas
tiveram um corte de 30% quando comparado com 2009 e em bases unitárias
33% de aumento em volume, então isso foi muito importante.
Os resultados financeiros também com injeções de caixa dos nossos novos
investidores nos colocaram em uma excelente posição de caixa. Agora temos
um balanço líquido de caixa positivo diminuindo a nossa dívida, e também
invertemos a relação entre dívida de curto prazo e longo prazo. No final de
2009 foi variado a 60% longo prazo em 2010.
E relação à posição de balanço, nossos ativos totais de R$ 4 bilhões, cerca de
60% em ativo circulante, e dos 4 bilhões, 2/3 em capital. Portanto a empresa
está muito bem posicionada em relação à caixa e balanço no final do ano de
2010.
Como o Roger mencionou, estamos totalmente preparados para começar a
nossa expansão e passar para essa nova fase em que nós teremos uma
empresa com logística integrada e com acesso ao mercado global, portanto
esse é um momento muito favorável para a empresa.
Sr. Roger: O Guilherme tem razão, com esse tipo de balanço que a empresa
apresenta estamos muito bem preparados para o crescimento que estamos
realizando. R$ 4 bilhões em ativos, 60% em ativos circulantes, significa que
realmente estamos preparados e temos tudo o que é necessário para
assegurar todos os recursos necessários.
É importante dizer que esses recursos, como já foi mencionado anteriormente,
são recursos que já estão disponíveis e a parte mais crítica, que seria o
relatório de engenharia, será publicado no mês que vem, dessa maneira
poderemos finalizar esse processo.
É um processo bastante burocrático, que faz parte... é um dos componentes
dessa transação. Estamos dentro do prazo de entrega desse projeto, é um
projeto sensacional e será o primeiro projeto com material com (inaudível
27:57) compacto no Brasil. A usina está sendo construída em Serra Azul e será
a primeira que nos oferecerá uma vantagem competitiva. Em um futuro
bastante curto essa mina terá já disponível material compacto, portanto essa
usina vai realmente chamar muito a atenção de todos.
Um outro componente importante desse projeto que vale ser mencionado é o
fato de que o minério de ferro não é exatamente algo tão complexo assim. As
pessoas estão muito preocupadas com a tecnologia envolvida no tratamento do
material compacto, mas é um processo que já é utilizado há mais de 100 anos
nos Estados Unidos, no Canadá.
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Eu acredito, portanto... não sei se podemos chamar de tecnologia, mas o
processo é um processo com o qual todos estão muito confortáveis, não existe
nenhum mistério por trás de tudo isso. O fato de que o Brasil também já está
tentando processar um material como itabirito pela primeira vez, eu acho que
esse é um país muito rico em hematita, e essa é a grande vantagem.
Agora, atualmente, a grande parte dos projetos no Sistema Sudeste se
baseiam em itabirito porque nós não temos mais um teor como tínhamos
anteriormente dos outros elementos. Portanto esse é um processo que gerará
produtos de excelente qualidade, com mais de 66% de teor de minério de ferro,
o que realmente equivalerá ao preço prêmio que esperamos no mercado.
Além disso, será um produto muito valorizado em certos mercados devido a
essas vantagens que apresentam. É a vantagem desse produto e esse tipo de
benefício pode ser usado em qualquer lugar, especialmente em algum tipo de
mescla ou de blend que pode ser melhorado com um teor tão alto.
Eu agora gostaria de fazer os meus comentários de encerramento. Nós
conseguimos então aumentar essa fase de levantamento de recursos, agora
nós já temos todos os ingredientes necessários para atingir os nossos
objetivos, projetos nos quais estamos trabalhando, um grande portfólio de
projetos que se amplia a cada dia - temos o dinheiro e um excelente balanço,
portanto estamos embarcando nessa jornada de forma positiva.
Teve um outro ponto que não foi levantado sobre a operação e a maneira que
estamos relatando os nossos números através do uso de modelo de IFRS. Eu
gostaria simplesmente que o Guilherme repassasse rapidamente esse ponto, e
aí se necessário entraremos em mais detalhes durante a sessão de perguntas
e respostas.
Sr. Guilherme: Divulgamos os resultados utilizando o modelo IFRS para os
dados de 2010, isso será feito de acordo com a necessidade do CVM para a
apresentação dos mesmos resultados nos trimestres anteriores.
O principal ajuste que foi feito então no último trimestre de 2010, após o uso
desse novo modelo IFRS, é o reconhecimento do programa de opções de
ações da empresa, e isso teve um impacto nas despesas gerais e
administrativas.
Nós então conseguimos capitalizar despesas de projetos, bem como despesas
financeiras associadas à aquisição dos direitos de lavra em Bom Sucesso,
então isso sai das despesas financeiras.
Um outro efeito, um outro impacto nos relatórios é que nós agora não
vendemos o ativo de MMX Corumbá, da Corumbá Metálicos mais
especificamente. Essa subsidiária não foi incluída nos resultados consolidados,
ela foi relatada em uma linha em separado.
Em relação aos valores, as opções de ações totalizam R$ 7 milhões, como
fazendo parte das despesas gerais e administrativas. E as capitalizações
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chegam a R$ 12 milhões, e foram então capitalizados em relação à redução
das despesas financeiras. Esses então foram os principais fatos associados ao
relatório.
Sr. Roger: Creio que agora, operadora, podemos passar para as perguntas e
respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer
uma pergunta, pressione a tecla estrela um (*1). Se quiser retirar a sua
pergunta da lista, pressione estrela dois (*2).
Essa áudioconferencia é apenas para investidores e analistas da comunidade
financeira, solicitamos aos membros da mídia que enviem as suas perguntas
ao nosso departamento de relações com a imprensa na MMX, 55 31 35167512.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Leonardo Correa, do Barclays Capital.
Sr. Leonardo Correa: Muito obrigado pelo call. Minha pergunta está
relacionada à execução, gostaria de saber sobre os riscos relativos a uma
extrapolação do orçamento de Capex e da aquisição de equipamentos. Por
conta do mercado... por conta do aquecimento do mercado pode haver
problemas em obter equipamentos por parte dos fornecedores, pode haver
atrasos em projetos, gostaria de saber como você vê isso...
Como você vê a compra de equipamentos, esse mercado de equipamentos? E
se vocês notaram em suas conversas algo diferente que pudesse afetar
potencialmente a empresa, inflacionando os projetos? Essa é a minha primeira
pergunta.
A segunda se relaciona aos preços. Sabemos que há um debate no mercado
em relação a relações futuras com o pellet feed e o sinter feed. Falamos com
muitas pessoas que a comunidade financeira está trabalhando com o desconto
dos preços de 10% para pellet feed. Qual é sua opinião sobre isso? Como você
vê os preços de pellet versus sinter? E como será esse desconto no futuro,
pode haver uma reversão nesse desconto?
Sr. Roger: Muito obrigado, boas perguntas. Eu acho que qualquer um que
queira embarcar em um projeto precisa correr riscos. O tipo de risco que você
mencionou é o tipo de risco que existe em qualquer projeto (fornecimento,
cronogramas, prazos) esses são riscos normais. O que nós podemos dizer é
que nós temos iniciativas, estamos tendo atitudes para mitigar esses riscos.
Diversos consultores examinaram, consultores da Austrália, consultores
internacionais de recursos revisam os nossos projetos e recebemos umas
notas muito boas. Eles mencionaram que haviam visto 180 projetos no mundo
todo e nós estávamos ali entre os primeiros dez em termos da maneira como
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nós mensuramos os riscos, quantificamos os riscos e tentamos mitigá-los
dentro do projeto.
Nós também contratamos a Pricewaterhouse, a PWC, que vem monitorando as
avaliações de risco em nossos projetos. Identificamos os riscos e temos
certamente boas medidas já implementadas a esse respeito.
Especificamente em relação à outra pergunta em termos do fornecimento,
problemas no fornecimento, dificuldade em obter equipamentos no mercado,
essa é uma das razões pelas quais nós já colocamos os pedidos, antes mesmo
de termos o projeto básico de engenharia, pois obviamente queremos ter esses
equipamentos tão cedo quanto possível.
Nós temos uma posição um pouco melhor nisso porque muito do nosso
equipamento é feito no Brasil e será comprado aqui.
Sr. Leonardo: Qual é o percentual do equipamento que é comprado no Brasil?
Sr. Roger: 80% do nosso equipamento é feito no Brasil, é de procedência
doméstica, então a negociação com os fornecedores, o contato com os
fornecedores pode ser feito todo dia. Podemos ir aos escritórios deles, eles
vêm a nós, com muita frequência... podemos trabalhar com qualquer questão
muito rapidamente, então isso mitiga bastante os nossos riscos em termos de
obtenção de equipamentos e de insumos para o projeto.
Em termos de cronograma, isso tudo que eu mencionei é a parte crítica do
projeto. Estamos bastante avançados em termos das usinas no nosso caminho
crítico, então nós queremos aportar esses equipamentos assim que possível, já
colocamos os pedidos.
Em termos da sua pergunta sobre o preço do pellet feed, é uma pergunta
fantástica. Veja, se nós olharmos para o mundo daqui a cinco, dez anos, se
fizermos esse exercício e nós o dividirmos entre os diferentes produtos que
serão colocados nos altos-fornos, a localização desses fornos e a capacidade
das plantas de sinter no mundo todo, vamos ter uma paisagem totalmente
diferente.
Primeiro, com a exceção de Carajás, o material sinter feed rico que será
colocado em plantas de sinter será significativamente reduzido, com exceção
de Carajás. Então proporcionalmente, quando falamos de proporção de
minério, se vocês pensarem no mundo como uma grande fornalha, como um
grande forno, a proporção do sinter feed rico será muito menor no futuro.
Muito do sinter feed que vai para as plantas de sinter será um sinter pobre,
como é que a gente compensa isso? É possível utilizar pellets. E, além disso, a
quantidade de sinter também deverá ser reduzida, é muito mais difícil trazer
sinter hoje do que anos atrás e provavelmente será ainda mais difícil daqui a
dez anos.
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Se vocês olharem esses altos-fornos, nós teremos menos sinter, esse sinter
será mais pobre por conta da mistura mais pobre do sinter feed, então para
contrabalançar isso precisaremos de pellet, e os pellets ricos serão
basicamente o ingrediente que a maioria das usinas precisará no mundo todo.
A China, por exemplo, procurou utilizar plantas de pellet verticais, plantas
verticais ao invés de sinter, e nós achamos que na próxima década veremos
muito menos produção de concentrados na China, eles precisarão ser
substituídos por pellet feed, que é um material mais rico e que vai
contrabalançar essa mistura mais baixa no sinter.
Com todas essas variáveis, com esse cenário em constante mudança, nós
podemos só pensar que os preços de pellet feed estarão pelo menos
equivalentes aos de sinter feed. Por conta desse componente de correção,
porque se precisará de pellet feeds mais ricos para corrigir esse sinter feed
mais pobre, o pellet talvez atinja um premium, um preço superior.
Sr. Leonardo: Sim, respondeu a pergunta, muito obrigado Roger. Se eu puder
fazer uma pergunta sobre uma variável adicional sobre a qual você já falou,
existe também a questão do lump que está se exaurindo.
Sr. Roger: Sim, vão precisar de mais pellets porque existe menos lump, e o
lump também tem uma qualidade que vem declinando.
Sr. Leonardo: Muito obrigado, perfeito, isso respondeu a todas as perguntas.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Barros, do Deutsche
Bank.
Sr. Rodrigo Barros: Bom dia a todos... na verdade, boa tarde. Parabéns pelos
resultados operacionais que foram muito, muito bons. Infelizmente, como você
mencionou, Roger, os preços aqui no Brasil não estavam tão bons quanto no
mercado internacional, mas em termos do custo dos produtos vendidos vocês
tiveram um resultado bastante expressivo.
Vamos começar com os custos dos produtos vendidos, o preço por tonelada no
terceiro trimestre, R$ 44, e no quarto trimestre R$ 39, um decréscimo de 12%
no CPV a despeito da inflação de custos que vem acontecendo nos custos de
produção de minério. Então isso é bastante impactante, gostaria de saber o
que você pensa sobre isso?
E a segunda pergunta tem a ver com Pau de Vinho. Vocês mencionaram em
relatórios anteriores, parece que a MMX tem uma grande oportunidade para
utilizar minério de ferro de Pau de Vinho e aumentar a sua produção. Isso seria
muito bom não apenas para a MMX, mas também em termos da utilização do
porto. Então eu gostaria de saber se você poderia falar sobre a oportunidade
em Pau de Vinho?
Sr. Roger: Muito obrigado pela pergunta, Rodrigo. Vamos tratar da primeira
pergunta antes, a pergunta relativa à Pau de Vinho. Pau de Vinho,
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sinceramente é um recurso que está muito próximo de nós e é uma grande
sinergia com a nossa operação - uma sinergia fantástica.
Nós acabamos de colocar as nossas mãos ali, precisamos fazer mais
sondagens, fazer o trabalho de engenharia depois disso, mas nós podemos
dizer precisa haver um tipo de engenharia conceitual e já podemos identificar
diversas áreas de sinergia.
Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Schettino, sobre o que nós
podemos fazer com Pau de Vinho?
Sr. Antonio Schettino: É um ativo muito importante e localizado muito próximo
a nossa nova planta. Nós estamos desenvolvendo estudos para obter todo o
valor que aí existe. É possível aumentar a produção, é possível ter novas
instalações lá, então teremos mais detalhes mais tarde.
Sr. Roger: Muito obrigado Schettino. Em termos do CPV, antes de mais nada,
nós sofremos um impacto de um ajuste no estoque, o tipo de ajuste para o
Ebitda... você gostaria de falar sobre o ajuste no estoque, Guilherme?
Sr. Guilherme: É uma coisa específica do quarto trimestre, é prática usual
medir as pilhas nas operações intermediárias e esses ajustes... e o resultado
desse trabalho normal foi todo registrado no quarto trimestre. Nós ajustamos os
estoques em R$ 30 milhões, isso teve um impacto no CPV do quarto trimestre,
mas a despeito disso o custo unitário ainda mostrou um declínio se comparado
ao terceiro trimestre.
No ano todo, se nós olharmos trimestre a trimestre, o primeiro semestre e
depois o terceiro trimestre, o quarto trimestre, isso ficou bastante estável e está
sob controle, então eu diria que foi um ajuste nos números. A despeito do efeito
adverso desse ajuste, o nosso CPV declinou de 44 para 39 por conta de
melhorias na mina e na planta nas operações e por conta do mix de vendas
que foi um pouco mais pobre. Lembrem-se que os royalties são pagos no preço
FOB, então como nós tivemos vendas menores, também tivemos royalties
menores.
Sr. Rodrigo: Muito obrigado pela explicação e parabéns.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Novamente parabéns. Tenho algumas perguntas com Bom
Sucesso. Os recursos para Bom Sucesso estão sendo obtidos em paralelo com
Serra Azul, e dado o baixo nível de teor chinês dentro dos pedidos, os
senhores esperariam então uma participação menor dentro dos recursos...
como parte do pacote de recursos para esta localização?
Em relação ao Porto, em termos do cronograma falávamos inicialmente em
final deste ano e começo de 2012, agora estão falando em meados de 2012. O
senhor poderia então dar uma atualização sobre quando aqueles 15 milhões de
capacidade estarão disponíveis... 50 milhões, perdão?
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Sr. Roger: Vamos falar primeiro sobre essa questão dos recursos. Rene, você
tem razão, quando falamos sobre as instituições apresentamos todo o projeto a
todas as nossas necessidades de recursos de financiamento. Muitos dos
equipamentos serão fornecidos pelo Brasil, então realmente eu acho que
teremos talvez um financiamento maior do que inicialmente previsto e com um
financiamento CDB menor.
Isso não significa que não buscaremos outros meios de conseguir ampliar o
CDB porque é um recurso que está disponível, e quando nos for interessante
usar equipamento por ser competitivo no caso da China, certamente iremos
utilizar essa linha de pensamento.
A outra pergunta mais especificamente sobre Bom Sucesso, como você sabe,
alguma diferença de um ano entre os dois projetos, então o que garante esse
financiamento para Bom Sucesso é o relatório de engenharia, ou seja, assim
que ele sair e assim que o estudo de viabilidade estiver pronto para Bom
Sucesso teremos essa garantia. Quando falamos com as instituições,
apresentamos todo o pacote.
Tivemos, sim, alguns problemas com o porto nos últimos meses, tivemos então
alguns atrasos na nossa programação inicial, mas são poucos meses de
diferença. Nós faremos tudo o que pudermos para conseguir reduzir essa
diferença, mas estamos avançando bem, estamos realmente trabalhando com
muito empenho em uma outra frente que nós não podíamos fazer antes.
Então a gente poderia talvez perfurar o túnel com uma velocidade maior de
cerca de... já tem 50 m de profundidade esse túnel, tinham alguns planos
iniciais para essa parte de explosão, mas temos ali todas as pilhas que vão
fazer os pilares para fazer a sustentação, a parte de dragagem também já está
sendo realizada... já foi realizada, ou seja, estamos avançando bastante em
uma frente, mas eu não posso negar realmente que nós tivemos um pequeno
atraso por causa das restrições em explosão para que pudéssemos então
acelerar o nosso trabalho nessas áreas de estoque.
Sr. Rene: Eu só queria esclarecer, esse atraso de um ano em Serra Azul se
deve a atraso associado a conseguir atingir a produção, porque parece que o
atraso no licenciamento é de cerca de um trimestre, certo?
Sr. Roger: Sim, a parte crítica é realmente de engenharia, e o relatório de
engenharia para Bom Sucesso deve ter um atraso de mais ou menos um ano
em relação ao de Serra Azul.
Operadora: A próxima pergunta vem do Alexandre Miguel, do Itaú BBA.
Sr. Alexandre Miguel: Boa tarde, eu tenho duas perguntas rápidas. Uma
sobre os volumes esperados de vendas para 2011, eu gostaria de saber se os
senhores poderiam nos dar uma idéia desses valores e qual seria, portanto,
essa expectativa de volume de venda total para 2011? E também o mix entre o
mercado nacional e o de exportação?
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Sr. Roger: Realmente é difícil lhes dar uma estimativa sobre o mix, a
distribuição entre o mercado doméstico e o de exportação. Temos uma
limitação de exportação porque, como você sabe, em 2011 ainda não temos os
portos totalmente prontos, então isso é uma limitação. Temos um contrato com
a CSS de 1 milhão de toneladas, então aí já é fácil fazer a previsão de quais
serão os valores de exportação, porque temos esse contrato de 1 milhão de
toneladas.
Em Corumbá a grande parte é exportada, temos um contrato com a Vetorial
(que é uma das usinas afetadas pelas fortes chuvas que nós tivemos), então o
que acontece é que nós temos que exportar um pouco mais, porque a própria
Vetorial não está consumindo aquilo que esperaria definido a esses problemas
e dessa quantidade que está sendo exportada, que de uma certa maneira é
positivo.
Em relação à produção esperada para 2011, certamente o que podemos dizer
hoje é que nós conseguimos atingir realmente o problema de gargalo da planta,
ainda temos alguns detalhes a resolver. Essa parte está resolvida, mas não é
possível controlar o clima, o tempo, tivemos chuvas muito fortes no início do
ano.
Ainda temos alguns problemas associados a esses aspectos climáticos, não só
chuva e neblina, mas também temos impactos no fornecimento de energia
elétrica, transporte dentro da própria mina, afeta também o transporte entre a
mina e a estação de carregamento, ou seja, são aspectos que atrapalham toda
a produção.
Em termos de quando chegarmos à utilização completo da capacidade,
atingirmos os nossos objetivos de produção, eu acho que será muito bom,
espero que isso não seja afetado pelo clima. Por todos esses fatores é muito
difícil oferecer uma estimativa precisa dessa meta.
Sr. Alexandre: A outra pergunta é relação à operação dos portos, o senhor
mencionou que está começando na segunda fase e que vai atingir 100 milhões
de toneladas. Quais seriam então os próximos passos dentro da
implementação da segunda fase? Quando poderemos esperar então a sua
conclusão?
Sr. Roger: Estamos trabalhando nisso atualmente, estamos trabalhando mais
especificamente na obtenção de licenças, uma muito importante que estamos
nos focando é a licença da Marinha, sem ela não vamos à local nenhum. Agora
estamos trabalhando também nas licenças ambientais e também das
autoridades portuárias. Essa fase de obtenção de licença é uma das fases
mais importantes, é um dos marcos que pretendemos atingir este ano.
Sr. Alexandre: A sua expectativa é conseguir essa licença ambiental ainda
este ano... a sua licença ambiental, a sua expectativa é obtê-la ainda em 2011
para esses 100 milhões de toneladas?
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Sr. Roger: Acreditamos que até o terceiro trimestre tenhamos essa licença.
Sr. Alexandre: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rene Kleyweg, do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Muito obrigado. Só falando sobre dois pontos que já foram
levantados aqui, em termos das sondagens, as sondagens têm sido feitas com
um nível bastante intenso no Chile, vocês esperam obter os 450 que precisam
no que vocês hoje dispõem, ou vocês precisam adquirir mais licenças?
E depois a respeito do porto, há muita atividade naquele área da CSN, e a sua
intenção de expandir, a opção da Usiminas. Poderia nos dar uma idéia sobre
quanto de volume pode ser escoado por esse canal e como é que vocês estão
em termos das licenças e o fato de que vocês querem uma expansão e não um
porto novo?
Sr. Roger: Eu não segui realmente a segunda pergunta, você poderia repetir,
Rene?
Sr. Rene: Em temos da expansão do Porto, vocês têm os projetos de
expansão, vocês têm a Petrobrás, a CSN, que têm projetos naquela área
também, a expansão da própria CSN e o projeto em potencial da Usiminas.
Qual é o posicionamento de vocês do licenciamento ambiental? Vocês estão
em um posicionamento mais forte em relação aos outros? Existe uma questão
ali em relação a quanto de produção pode ser escoada do ponto de vista
ambiental por esse canal?
Sr. Roger: Nós não vemos nenhum tipo de congestionamento lá, nós não
vemos como pode haver um congestionamento, por assim dizer, lá, nós somos
o único projeto que tem o licenciamento. O nosso projeto tem o licenciamento
já para um projeto em funcionamento, e subir isso para 100 é bastante simples,
100 milhões de toneladas.
Há sempre desafios, é claro, mas o que nós sabemos até agora é que todos os
outros projetos que se encontram em volta na nossa área não decolaram. Há
diferentes projetos na mesma área, muitos deles simplesmente não decolaram.
Eu acho que isso realmente não causa nenhum tipo de congestionamento no
canal, essa é uma das coisas.
Veja, todo o processo de licenciamento é para mitigar esse risco ou, aliás,
mitiga esse risco. Os portos já existentes a CSN pode ter talvez uma expansão,
a Vale também, a área do meio também, o canal tem sido ampliando e os
trabalhos estão avançando e isso deve ser suficiente para comportar esse
tráfego adicional.
Não vejo aí como possa haver um congestionamento no porto e o fato de que
nós temos autorização da Marinha, vimos falando com as outras agências
sobre o nosso projeto, e isso nos traz um grau de tranquilidade em relação ao
que vai acontecer.

15

Além dos nossos projetos, nós não vemos um engarrafamento porque não há
nada a nossa frente, nós estamos cinco anos pelo menos a frente do próximo
projeto portuário - projetos que acontecerão no futuro talvez encontrem
dificuldades, nós não. Nós estamos aqui na primeira posição, somos os
primeiros, não há ninguém a nossa frente, não teremos esse problema de
congestionamento. Você entendeu o que eu quis dizer?
Sr. Rene: Muito obrigado.
Sr. Roger: Essa foi a resposta da sua primeira pergunta, agora em relação ao
Chile, se nós tivermos mais do que 450 milhões de toneladas não será um
problema, o que nós precisamos fazer... o que nós estamos fazendo no Chile é
agilizando o projeto, acelerando o processo, é isso o que nós precisamos fazer.
Todas as opções em relação a recursos que nós temos nos permitem jogar
com esses projetos, o que nós podemos fazer hoje? O que está evitando que
nós coloquemos o projeto à frente mais cedo? É informação? É sondagem?
Então vamos lá, vamos fazer.
Basicamente nós queremos nos colocar em uma posição em que podemos
fazer essas escolhas e fazer o que pudermos para conseguirmos usar essa
capacidade de opção que a base de recursos nos dá. Talvez tenhamos mais
recursos no final das contas do que inicialmente pensávamos ter no Chile, mas
o que quer que aconteça, se tivermos mais recursos ótimo, talvez tenhamos
um projeto até melhor.
Acho que tivemos mais de uma hora aqui na áudioconferencia, talvez
tenhamos falado até de mais. Foi um ano ótimo para nós, havia muito o que
comentar. Estamos muito felizes de falar sobre o que aconteceu sobre o ano.
Foi um ano cheio de eventos, cheio de marcos e coisas que aconteceram e
que nos propiciaram essa virada no negócio, foi um ano transformacional.
Peço desculpas se falamos muito, vamos ter que encerrar, mas nós estamos
aqui, o negócio está indo muito bem, cumprimos as promessas que fizemos. A
estratégia é clara, o que nós precisarmos para entregar a nossa estratégia, nós
faremos. Vamos continuar com a nossa estratégia de fusões e aquisições.
Vamos replicar o modelo que temos hoje. Estamos avançando com os projetos
de engenharia, com todo o trabalho e as obras que precisam ser feitas.
Vocês verão nos próximos anos uma realização grande de obras e de projetos.
A equipe agora está maior, vocês falaram hoje com algumas pessoas da
equipe, e estamos colocando escritórios maiores agora, temos as pessoas.
Basicamente se trata de realizar e aproveitar toda essa motivação, essa
energia que nós temos e que advém dos resultados conquistados. Nos
falaremos muito em breve com os resultados do primeiro trimestre. Obrigado.
Operadora: Concluímos assim a áudioconferencia da MMX hoje. Muito
obrigada por participarem, tenham um bom dia.
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