Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Segundo Trimestre de 2011
10 de Agosto de 2011
Operadora: Boa tarde senhoras e senhores. Bem-vindos a audioconferência
de apresentação de resultados da MMX relacionados ao segundo trimestre de
2011, resultados divulgados em 9 de agosto. Obrigado por aguardar. Neste
momento os participantes podem apenas ouvir, mais adiante teremos a sessão
de perguntas e respostas e mais informações serão dadas. Se precisarem de
assistência durante a apresentação, por favor, pressionem a tecla asterisco
seguido de zero.
Antes de prosseguir deixe-me enfatizar que essas projeções serão feitas sob
guarida do Safe Harbour of Securities Litigation Acts, de 96. Essas projeções
se baseiam em crenças e pressupostos da direção da MMX e também em
informações atualmente disponíveis à empresa. Elas envolvem riscos,
incertezas e pressupostos por serem relacionadas a eventos futuros e
consequentemente dependem de circunstâncias que podem ou não se
materializar no futuro.
Os investidores devem ter em mente que a conjuntura econômica geral,
condições do setor e outros fatores operacionais também podem afetar os
futuros resultados da MMX e assim fazer com que os resultados sejam
significativamente diferentes daqueles expressos aqui nessas projeções.
Também gostaria de lembrar que esta conferência está sendo gravada.
Quero agora passar a palavra ao Sr. Roger Downey, Presidente e Diretor de RI
da MMX. Por favor, prossiga senhor.
Sr. Roger Downey: Boa tarde a todos, aqueles que estão a oeste de nós, bom
dia. É um prazer estar aqui hoje com resultados muito interessantes, eu
acredito, acho que os números que mandamos para vocês ontem à noite
provam que conseguimos retomar as nossas operações depois de um começo
de ano difícil com as questões climáticas e de energia que nós tivemos. Ainda
sofremos parte desses efeitos no segundo trimestre, mas, como mencionamos
no último encontro que tivemos, já tínhamos uma ideia de que recuperaríamos
e temos a satisfação de dizer que conseguimos contornar essa situação difícil.
Nesse trimestre conseguimos alcançar níveis recordes de Ebitda, recorde em
rentabilidade e acredito que essas duas métricas, principalmente no ambiente
atual, no contexto atual, são extremamente importantes. A nossa empresa é
uma empresa que trabalha com projetos de longo prazo, crescimento a longo
prazo, mas em tempos difíceis certamente a geração forte de caixa, um Ebitda
forte claro que nos ajuda muito. Quando começamos um projeto com
abordagem brownfield, com uma produção bastante significativa, realmente
isso ajudou - ajudou a superar essas tempestades que enfrentamos.
Eu acho que hoje a MMX está em uma posição certamente muito diferente
daquele em que estava quando nós sofremos os primeiros impactos em 2008.
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Hoje nós devemos navegar com tranquilidade através de qualquer tempestade,
os nossos resultados estão muito robustos, o nosso balanço está sólido,
robusto, estamos, enfim, prontos para enfrentar qualquer tipo de clima pela
frente. Nós melhoramos regularmente, isso não é apenas uma questão de uma
operação muito forte, mas melhoramos também a operação em si, apesar de
todas as adversidades que já mencionei em relação ao ambiente.
Como eu disse, apesar do fato de termos tido um começo de ano muito difícil,
nós conseguimos gerar bons números no primeiro trimestre, apesar dos
problemas, insisto, e melhorar os níveis de Ebitda, melhoraram para o segundo
trimestre de 40 milhões para o nível atual, R$ 73 milhões e pouco, o que nos
coloca de maneira alinhada se olharmos os últimos quatro trimestres temos
uma média muito boa, muito sólida. Podemos fazer uma projeção no futuro
bastante mais estável ainda do que temos hoje, isso significa que essa virada
tanto em termos operacionais, como em termos econômicos e financeiros é
uma virada que está acontecendo, está consolidada e melhorando sem parar.
O fato de termos tido adversidades nos primeiros trimestres significou que
tivemos um impacto nos custos no segundo trimestre, como vocês vão analisar
e levar em consideração, qualquer operação que é tão sensível a escala,
sempre que o volume cai, os custos sobem. Isso é uma característica
intrínseca de uma empresa de mineração, perdemos volume no primeiro
trimestre e isso afetou consequentemente a tonelagem vendida no segundo
trimestre.
Para atender um programa de shipping muito estrito no segundo trimestre,
muito rígido, tivemos que contratar minério no mercado interno, ou seja, já
dissemos isso antes, a dinheiro para ser feito no mercado e fizemos isso para
cobrir as perdas do primeiro trimestre, como mencionei. A MMX, considerando
ainda o fato que temos do Porto, continuará a comprar minério de ferro no
mercado interno porque há margens boas para serem feitas aí.
Boas margens é outro fator que precisamos nos concentrar quando analisamos
os resultados do segundo trimestre. Apesar das adversidades relativas ao
custo que sentimos novamente por conta do primeiro trimestre, não devia ter
sido nenhuma surpresa para ninguém, ainda assim conseguimos manter as
margens. É um mercado forte, aumento nas importações, isso tudo ajuda e
isso aponta uma direção positiva para onde estamos seguindo.
Quando olhamos para o aumento das exportações por conta dos números,
este é o caminho a seguir no futuro, principalmente para o ano que vem
quando tivermos o porto em pleno funcionamento os números vão mudar
muito, incluir isso na equação atual, no contexto que estamos enfrentando hoje,
a MMX depende apenas de si própria para crescer e aumentar o Ebitda.
No nosso balanço temos uma boa posição de caixa, o financiamento está
garantido para executar o porto de maneira plena, o Capex, ou seja, assim que
isso acontecer, os nossos volumes atuais a partir das operações atuais já
existentes vão passar por um aumento significativo de Ebitda e que vai mudar
muito a empresa. Precisamos ter isso claro, presente. Também temos a
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oportunidade de comprar minério no mercado de exportação com margem
muito boa também.
Temos aqui alguns slides que vamos passar por eles rapidamente, eu vou
passar para alguns dos executivos que estão aqui comigo hoje para falar um
pouco, Guilherme Escalhão, o diretor Luciano Ferreira, e o nosso time de RI
está todo aqui também, o pessoal também nos setores de financeira e controle.
Eu quero destacar como é importante para nós aqui hoje mostrar para vocês
números positivos, um Ebitda forte pelo quinto trimestre consecutivo. Números
de lucratividade muito fortes, apesar, novamente, do cenário difícil que
enfrentamos no começo do ano.
E indo para a próxima página isso mostra novamente a importância e o grau de
sustentabilidade da nossa empresa, das operações. Nós começamos e
retomamos as operações no final de 2009, na metade do ano, aumentamos
significativamente os nossos volumes desde então, apesar de uma pequena
mudança... uma mudança gradual, uma redução no ritmo gradual no primeiro
trimestre deste ano, ainda há um crescimento a cada trimestre, mas podemos
ver que houve um aumento incrível na produtividade e nos volumes.
Em termos de vendas esse foi um trimestre muito bom, nós tivemos dois
carregamentos para mercados de exportação no início do segundo trimestre, é
claro que este é um dos motivos pelo qual tivemos que comprar minério no
mercado interno porque tivemos perdido produção no primeiro trimestre e
tivemos que montar essa carga para os dois carregamentos e isso funcionou
muito bem.
As vendas, ou melhor, as exportações, 2/3 do nosso volume foi vendida para o
mercado interno e 1/3 para o mercado externo, então esta razão exportações e
mercado interno também enriqueceu. Um dos nossos clientes em Corumbá nós
conseguimos realocar, teve um evento de força maior no nosso cliente e nós
conseguimos realocar, melhorando a performance das operações de Corumbá.
Duas das operações lá foram rearranjadas para usar melhor o inventário, o
estoque e um dos clientes não conseguiu receber a carga e nós vamos
começar a usar agora na segunda metade do ano ajustando a nossas
operações. Esses carregamentos continuam intactos e nós atingiremos todo o
cronograma de carregamento para Corumbá daqui para frente.
Com relação às despesas gerais e administrativas também é um marco
importante, estavam subindo e nós conseguimos contê-las em termos
proporcionais como uma proporção da receita bruta em termos de G&A por
tonelada. Isso é um reflexo do nosso compromisso como gestores dessa
empresa e da empresa como um todo também em relação à garantia de que
sempre temos uma atitude perene de redução de custos.
Com relação aos portos eu vou passar a palavra ao Luciano, que vai explicar
um pouco os detalhes de como está o cronograma nesta área. Vocês podem
ver pelo slide que o trabalho programado já está dentro do cronograma, está
tudo em dia nessa área. A transação em que nós adquirimos o Porto X teve o
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seu impacto também no trimestre, mas foi um investimento tão importante para
nós que é algo que nós temos a felicidade de ter feito, estamos muito contentes
com isso. Você gostaria de dar mais dados sobre este projeto?
Sr. Luciano: Boa tarde, como o Roger mencionou, a construção do porto está
agora a todo vapor em todas as frentes. Como exemplo, no túnel nós já
atingimos a escavação de 1,6 km de uma extensão total 1,8 km do túnel,
devemos chegar ao outro lado durante o mês de setembro, que é uma ótima
notícia. Como os senhores se lembram, decidimos mudar o projeto do túnel
para atingir aquela expansão futura de 100 milhões de toneladas, e isso
também causou um aumento no Capex.
Só para o túnel nós tivemos um aumento no Capex de R$ 90 milhões para R$
150 milhões, isso valerá a pena porque quando tivermos a expansão não
precisaremos interromper as operações para aumentar o túnel, e ele poderá
receber as novas esteiras rolantes.
Nós conseguimos adquirir equipamentos da ThyssenKrupp, na Alemanha, é
uma ótima notícia porque agora nós vamos continuar a receber as peças de
todos os equipamentos durante este ano e começar a montagem dos
equipamentos assim que a empresa de construção civil estiver pronta para
recebê-los.
Sr. Roger: Muito obrigado Luciano, como os senhores podem ver, estamos
muito ocupados no Porto e vamos esperar então a união das duas pontas do
túnel, espero que eles, de fato, se encontrem, caso contrário devemos ter uma
expansão ainda maior, mas eu tenho certeza que sim. Isso nos permitirá fazer
uma aliança com a área de construção no local da obra muito mais fácil porque
nós teremos duas frentes. Sem mais delongas eu vou passar agora a parte de
perguntas e respostas, por favor, operadora. Depois voltaremos com as últimas
recomendações.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Com licença, senhoras e senhores. Agora começaremos a sessão
de perguntas e respostas. Se tiverem uma pergunta, por favor, apertem
asterisco um (*1). Ou a qualquer momento se quiser retirar a sua pergunta da
fila de perguntas apertem asterisco dois (*2).
Gostaríamos de lembrar a todos os participantes que esta audioconferência
pretende ser um fórum de investidores e analistas da comunidade financeira.
Pedimos encarecidamente que os membros da mídia direcionem suas
perguntas para o departamento de imprensa enviando um e-mail para
rachel.porfirio@mmx.com.br ou pelo telefone (55 31) 3516 7512.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Carlos de Alba, do Morgan Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Muito obrigado, bom dia a todos e boa tarde. Muitos
progressos importantes nos últimos meses, eu tenho algumas perguntas. A
primeira, Roger, você poderia explicar por que vocês tiveram que comprar os
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embarques de terceiros? Porque quando nós vimos a produção no Porto
Sudeste no primeiro trimestre em comparação às vendas que vocês tinham,
vocês na verdade criaram estoques naquela época, então eu não entendi
porque a empresa teve que adquirir minério de terceiros.
Sr. Roger Downey: Eu vou responder e depois você passa para a segunda
pergunta. Sim, é fácil explicar, talvez não seja tão fácil olhando apenas os
números preto no branco. Nós tínhamos o processo de produção e nem
sempre temos o estoque que precisamos de bens acabados no momento certo,
no local certo.
Então o ferro não é uma coisa que você simplesmente cava e coloca em um
navio, existe toda uma movimentação desde que você retira da mina e coloca
nas pilhas de estoque, e depois tem que ver na mixagem para chegar ao nível
de qualidade desejado para o embarque para o cliente.
Nesse momento nós tivemos alguns estoques, os níveis de estoques estavam
em níveis bons, mas não na qualidade certa para o envio aos clientes,
portanto, nós tivemos que dar um jeito nessa situação, por isso a adquirimos.
Sr. Carlos: Sim, muito obrigado. A segunda pergunta está relacionada à
expansão. Eu entendo que o Capex já está comprometido com o BNDES no
Porto Sudeste. Dada às incertezas que vemos atualmente, vocês já tiveram
alguma conversa com o BNDES, com os bancos? Vocês têm carta de
compromisso dessas instituições de que eles não vão voltar atrás nesse
acordo? Em segundo lugar se você poderia dar alguma atualização sobre a
licença ambiental para o Porto Açu, por favor?
Sr. Roger: Em primeiro lugar eu vou passar para o Guilherme que vai dar um
pouco mais de informação, mas antes disso, não, não há nenhuma chance de
algo que vai levar o BNDES a “sair fora” do financiamento do nosso projeto. Na
verdade no final desse segundo trimestre nós estamos chegando perto de fazer
uma retirada substancial, mantendo o equilíbrio da receita equity... teremos na
realidade uma boa posição em relação a dívida - na relação dívida/equity.
Sr. Guilherme Escalhão: Boa tarde, Carlos. Vamos dividir a resposta em duas
partes. Em relação ao Porto o financiamento não está apenas compromissado,
mas está assinado - o contrato está assinado, acontecendo, já estamos usando
este financiamento na verdade. Já estamos com R$ 350 milhões do BNDES e
o processo está em operação total, não há chance de mudar esse quadro. O
financiamento já está sendo usado, como eu falei.
Com relação à expansão de Serra Azul, nós contratamos consultores
financeiros e o BNDES ainda não está comprometido com Serra Azul. Ainda
estamos no início das conversações, temos indicações dos consultores
financeiros que vá acontecer o financiamento, mas ainda não há um
compromisso formal com o BNDES com relação a Serra Azul, mas é um
processo em andamento.
Sr. Carlos: Ok, obrigado.
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Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem do Sr. Ivan Fadel, do Credit
Suisse.
Sr. Ivan Fadel: Boa tarde a todos, duas perguntas. A primeira é com relação
aos custos, o efeito dos custos e também na compra de minério de ferro de
terceiros. Com relação a essas compras de terceiros você pode me dizer qual é
a tonelagem que foi comprada e por quanto? O preço? E também com relação
aos níveis de perda, é um evento isolado no segundo trimestre ou podemos
presumir que isso vai continuar acontecendo nos próximos trimestres?
E a segunda pergunta é com relação... tendo em vista essas vendas de equity
recentes, o que vocês têm ouvido, que tipo de informação vocês recebem de
outros parceiros como a SK e Wuhan com relação a acordos? Eles continuam
mantendo a porcentagem contratada com relação aos projetos de expansão? E
se você tem uma ideia da extensão desses parceiros?
Sr. Roger: Ok, você vai ter que depois retomar a segunda pergunta, eu me
perdi um pouco, mas vamos começar pela primeira. Com relação à primeira
parte da pergunta que você fala do coeficiente de perda e da contratação de
minério de terceiros. Nós compramos regularmente, como vocês sabem,
compramos finos semiprocessado, como você sabe, isso acontece
normalmente, mas nessa situação tivemos que comprar produtos acabados, o
que representou algo de 70 mil toneladas, ou seja, metade do que compramos
de uma mina ali vizinha a nossa.
Essas 70 mil toneladas que nós compramos não é algo que continuaremos a
fazer de maneira regular até termos o porto. Quando tivermos o porto aí sim
faremos isso regularmente porque haverá claro uma margem a ser obtida com
a capacidade do porto. No momento nós manteremos a nossa produção
própria e isso deve atender os nossos carregamentos.
Com relação ao coeficiente de perda, estamos fazendo a mineração e o
contato do material compacto e friável. Como você pode esperar, não é algo
muito claramente definido... essa divisão não é muito clara entre o compacto e
o friável, é muito irregular, ou seja, a mineração têm que ser feita em torno de
material compacto.
Hoje nós não conseguimos processar o material mais compacto, então o que
precisamos fazer é, afim de não criar uma série de "pequenos buracos", vamos
dizer assim, na mina, precisamos separar parte desse material compacto que
será usado mais tarde. Isso aumenta o nível de perda... não é realmente uma
perda ou desperdício, mas é um material retirado da mina, não é
necessariamente uma perda ou um rejeito, mas ele vai aumentar em relação
ao minério nesse estágio atual.
O que acontece é que quando incluirmos a nova parte do processo, todo esse
material compacto que temos que remover hoje (que basicamente é separado)
passará a ser usado, ou seja, de médio e longo prazo o nosso coeficiente de
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perdas, o desperdício vai ser mantido e não deve afetar o custo da mina no
longo prazo. É uma mudança de curto prazo para a mina.
Sr. Ivan: Ok, muito bom, obrigado Roger. A segunda pergunta tem a ver com
essa relação de venda de ativos, ou de ações. O que você tem ouvido dos
parceiros com relação ao futuro? O que nós podemos esperar por parte deles?
Eles vão continuar retirando a parte deles integralmente? Vão se manter
comprometidos com os contratos e vão continuar apoiando os projetos de
expansão da empresa?
Sr. Roger: Temos dois parceiros que são acionistas antigos da empresa e que
estão muito interessados nos off-takes de longo prazo. Como vocês podem
imaginar, em primeiro lugar o nosso primeiro grande off-take é o Wisco, e estão
muito comprometidos com o projeto e com a parte deles no projeto.
É provavelmente a parte mais interessada no fornecimento de minério de ferro,
como vocês imaginam, a China não vai diminuir o consumo de minério de ferro
na próxima década provavelmente, ou seja, não teremos ociosidade aí.
Para responder a sua pergunta, nós temos tanto a Wisco como a SK
extremamente comprometidas com a MMX, com os acordos de off-take, com
os contratos e são, sim, parceiros de longo prazo dessa empresa.
Sr. Ivan: Ok Roger, muito obrigado.
Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Correa, do
Barclays Capital.
Sr. Leonardo Correa: Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Primeira pergunta
tem a ver com a plataforma de crescimento. Ficou bem claro na divulgação que
vocês estão acelerando a produção de Pau de Vinho na sua região, eu gostaria
de ter uma ideia de como as prioridades podem ter mudado desde alguns três
ou quatro meses atrás?
Com relação a Bom Sucesso, no Chile, se vocês tivessem que classificar esses
projetos, como eles seriam classificados? Você tem falado do projeto chileno,
mas agora, dada a situação com um custo maior de capital e uma demanda
reduzida no mundo, se você pudesse fazer um ranking incluindo o Bom
Sucesso no Chile seria interessante.
A segunda pergunta, Luciano, talvez você pudesse ajudar. Já tivemos
progresso no porto, vocês estão quase concluindo o túnel de 1,800 km, já
receberam equipamentos. Gostaria de ter uma ideia de que tipo de riscos
vocês enfrentam, o que poderia dar errado, riscos que nós deveremos
monitorar daqui para frente, que poderiam atrasar a expansão do porto
esperada para este ano que vem?
Sr. Roger: Vou começar com o nosso pipeline de crescimento. Como nós
mencionamos, nós somos uma empresa muito dinâmica, as coisas mudam e
há novas oportunidades o tempo todo. Como os senhores sabem nós fizemos
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o negócio com a Usiminas e os recursos de Pau de Vinho estão do lado do
Serra Azul, nós também estamos fazendo a perfuração e o trabalho preliminar
que é necessário para comprovar a viabilidade do projeto.
O caso de Pau de Vinho se equipara muito bem com relação a outros projetos
que nós temos a primeira vista. Quando nós pudermos confirmar o Pau de
Vinho, e se ele tiver um valor presente líquido melhor ainda do que o previsto,
com um capital reduzido para entregar os resultados desse projeto - porque o
Pau de Vinho seria o próximo passo de expansão de Serra Azul, o que exigiria
muito menos Capex porque basicamente é um brownfield, deve ser muito
mais... uma perspectiva muito melhor.
Independente disso nós somos guiados pelo valor presente líquido. No caso do
Pau de Vinho ele viria antes de Bom Sucesso, sem dúvida. Agora, levando em
conta também não só os números, mas o fato de ser brownfield em
comparação ao greenfield, ou seja, é mais fácil de entregar os resultados. O
Pau de Vinho pode passar na frente de Bom Sucesso se todas as condições
forem confirmadas. Como eu mencionei, nós estamos agora em um estágio de
perfuração, obtenção de licenças e fazendo todo o trabalho necessário para
que os recursos de Pau de Vinho comecem de fato a dar resultado.
Com relação ao Chile, o Chile está lá por si só, é uma coisa mais isolada em
relação aos outros. Nós temos feito muitas perfurações lá, ainda não
confirmamos alguns recursos, mas também muitas perfurações exploratórias
para aumentar a nossa base de recursos no Chile. O primeiro marco em
relação ao Chile que vocês podem começar a considerar seria uma nova
planilha de resultados com relação aos resultados dessa campanha de
perfuração, 6.000 m de perfuração foram feitos no Chile e esperamos que isso
nos retorne algumas notícias importantes com relação ao futuro desse projeto.
Antes de passarmos ao porto, isso responde sua pergunta?
Sr. Leonardo: Sim Roger, o que eu estava tentando entender basicamente eu
acho que você esclareceu muito bem sobre Pau de Vinho, dada as sinergias
com o projeto de Serra Azul. A minha principal dúvida é em relação a Bom
Sucesso em comparação ao Chile porque uma pessoa poderia dizer,
dependendo dos números que você inclui, que o valor presente líquido do Chile
é maior do que o de Bom Sucesso.
Por outro lado, o Chile é mais conceitual, está no início, está em uma fase mais
subdesenvolvida em relação a Bom Sucesso. Eu queria saber o que vocês
dariam prioridade agora nesse mundo que apresenta custos de empréstimos
mais altos e, enfim, é mais arriscado?
Sr. Roger: Sim, isso não significa que um projeto vai tomar o lugar do outro.
Nós seremos orientados por dois fatores: tempo e VPL, é assim que nós
classificamos os nossos projetos... é um projeto na verdade concorrendo com o
outro. Então as coisas tem se movimentado, estão em andamento, talvez até
antes da próxima campanha no Chile pode ser que o Chile venha primeiro,
tenha prioridade, vamos ver.
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Com relação ao Luciano para introduzir esse tópico, qualquer local de
construção... todo local de obras apresentam seus desafios. No Porto Sudeste
nós operamos no meio de uma comunidade basicamente onde naturalmente
há 300 caminhões que passam na frente da porta das pessoas, não é
exatamente uma coisa agradável. Temos que ser extremamente cuidadosos e
sensíveis a essas questões ao operarmos lá. Eu vou passar agora ao Luciano
porque ele está reclamando que nós estamos falando da área dele. Luciano,
por favor.
Sr. Luciano: Como o Roger já disse, estamos construindo um projeto enorme
no meio de uma comunidade que já estava lá na Ilha Madeira, isso
naturalmente limita o escopo da construção porque temos que negociar
restrições, os horários da construção, e também fazer algum tipo de acordo
com as construtoras e a comunidade. Isso a parte, em um projeto deste
tamanho estamos indo bem.
Por exemplo, os resultados que temos durante a construção já com a
perfuração de algumas das áreas que são diferentes das perfurações feitas no
começo, antes do projeto, isso significa que vamos precisar de mais obras
como, por exemplo, muros de arrimo adicionais para conter os barrancos, ou
paredes mais espessas.
Ou seja, esse significa acrescentar um pouco mais de Capex e também de
tempo, mas nada muito diferente de outro projeto desse mesmo porte na fase
de construção, ok?
Sr. Leonardo: Ok, obrigado Luciano e Roger.
Sr. Roger: Só para fazer a minha parte aqui, é nosso dever e nossa
responsabilidade também enfrentar esses desafios e tentar contornar essas
adversidades da melhor maneira possível, assim não teremos problemas,
atrasos. Já tivemos um atraso, como mencionei um ou dois calls atrás, e
estamos aqui justamente para administrar o cronograma para poder entregar
este porto o mais rápido possível. Não há ninguém mais interessado em trazer
este porto para a operação quanto nós. Ok? Muito obrigado.
Operadora: Com licença, a nossa próxima pergunta vem do Sr. Rene Kleyweg,
do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Bom dia Roger, boa tarde a todos. Você poderia retomar
um pouco a questão do financiamento do 1.8 bilhão? E em termos dos
parceiros estratégicos, o seu principal acionista, em termos de fontes
potenciais de financiamentos adicionais que podem vir daí, e também através
de linhas de crédito se isso for uma opção... temos uma situação, eu sei disso,
de incerteza e em três meses tudo muda, mas de qualquer maneira eu estou
aqui pensando em que opções teríamos caso o mercado se torne ainda uma
fonte mais difícil de financiamento?
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Em segundo lugar se há algum tipo de esclarecimento que o senhor possa dar
com relação ao licenciamento de Serra Azul no segundo semestre de 2011?
Isso é algo que vocês esperam conseguir no terceiro trimestre ou não, enfim?
Sr. Roger: Ok, eu vou começar com o licenciamento de Serra Azul e depois eu
passo a palavra para o Guilherme, que vai falar um pouco sobre financiamento.
Com relação ao licenciamento estamos basicamente dentro do cronograma até
onde enxergamos, é claro, como você disse, é uma situação de incerteza, não
depende de nós, mas pelo que sabemos é que as coisas estão avançando e
deveremos obter esse licenciamento certamente este ano ainda, até o final do
ano ou antes disso, quem sabe.
Como vocês sabem o tempo mínimo exigido para a emissão de licenciamento,
para a licença, é de seis meses. As autoridades ambientais no Brasil trabalham
com um prazo mínimo de seis meses para emitir essas licenças. Eu acho que
estamos indo bem nesse sentido, o feedback, a resposta, a reação que nós
temos nesse setor, o diálogo que temos com as autoridades ambientais, enfim,
tem sido muito produtiva e nos dá a sensação de que estamos realmente
avançando nesse front.
Eu acho que o que precisamos fazer é aguardar e esperamos que essa licença
seja emitida em um futuro muito próximo, enfim, respondendo diretamente a
sua pergunta: estamos confiantes de que essa licença estará em nossas mãos
dentro ainda do ano de 2011, e com sorte não muito longe do fim do ano.
Com relação a financiamento, antes de passar a palavra ao Guilherme,
correndo o risco novamente de pisar aqui no território dele, falando de maneira
geral, não recebemos nenhuma indicação de nenhum de nossos parceiros
financeiros de que o financiamento ou planos que temos estão correndo algum
risco. As instituições com as quais trabalhamos são muito grandes, sólidas,
entendem as coisas de maneira muito clara e estão muito comprometidas com
o nosso projeto.
Além disso, uma das coisas que sempre nós temos que ter em mente é que no
Brasil, não apenas temos o BNDES que pode sempre dar uma mão, mas
também temos os ACCs (que são contratos de exportações... antecipações de
contratos de exportações), ou seja, podemos nos financiar com fluxo de caixa
futuro e com taxas de juros bastante interessantes. Eu vou passar aqui para o
Guilherme antes que ele me bate aqui, ele está nervoso.
Sr. Guilherme: Boa tarde. Basicamente o projeto de Serra Azul é um
processo... tem o financiamento clássico, conhecido, como você mencionou, é
US$ 1,8 bilhão e é uma estrutura clássica. Temos um consultor financeiro e
naturalmente estamos buscando, lógico, o BNDES que já financia para o Porto.
Vale a pena mencionar que neste projeto de Serra Azul temos dois parceiros
estrangeiros de países apoiados por bancos de desenvolvimento bastante
ativos e fortes também. Ou seja, poderemos ter apoio desses bancos de
desenvolvimento desses países que estão por trás dos nossos parceiros
internacionais.
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Eu tenho confiança de que isso também pode se tornar uma fonte de
financiamento para o nosso projeto. Como o Roger já mencionou, no arranjo do
acordo já temos contratos com empréstimo ponte e também teremos parte do
financiamento naturalmente vindo de transações baseadas em exportações.
Até aqui é um projeto muito forte e não vislumbramos até agora nenhum
problema pela frente. Essa crise recente... enfim, temos ainda dois meses de
muito trabalho pela frente para construir o planejamento financeiro.
Sr. Rene: Existe alguma possibilidade de que vocês possam garantir o
financiamento que esteja sujeito ao licenciamento ambiental? Vocês precisam
conseguir primeiro o licenciamento para depois conseguir o financiamento?
Sr. Guilherme: Com a licença preliminar não teremos dificuldade em garantir
os financiamentos, o licenciamento preliminar estamos quase conseguindo.
Sr. Rene: Ok, eu queria entender só a sequência de eventos, mas obrigado de
toda forma.
Sr. Guilherme: Normalmente só para esclarecer, o financiamento normalmente
é garantido com a licença preliminar, isso é muito comum. Eu acho que
também o timing é muito próximo dos dois eventos, não vai fazer diferença,
não é como se nós estivéssemos aqui esperando um desses eventos
acontecer. Nós faremos todo o trabalho, os road shows, as preparações. Tudo
será feito e já estamos atualmente envolvidos nisso, eu não acho que a licença
será um problema, não há nenhum gargalo relacionado ao licenciamento.
Sr. Rene: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renato Antunes, da Flow.
Sr. Renato Antunes: Boa tarde a todos. Obrigado por responderem minha
pergunta. Eu gostaria de ter uma ideia melhor do seu contato com a MRS.
Vocês estão negociando a expansão desse contrato e eu queria saber se
poderiam dar mais detalhes? Já estão considerando volumes maiores, Pau de
Vinho e Minerinvest nessa negociação? Essa é a primeira pergunta.
A segunda está relacionada ao recente contrato com a Minerinvest, há alguma
coisa que vocês poderiam compartilhar conosco em termos de linha do tempo?
Muito obrigado.
Sr. Roger: Olá Renato, eu acho que são dois pontos muito importantes. A
MRS é muito importante para nós, nós estamos com uma negociação bastante
avançada, estamos agora trabalhando na parte final do negócio. Eu não
poderia dizer muito mais do que isso, mas o que eu posso afirmar é que a
estrutura com a qual nós trabalhamos com a MRS, ou seja, a estrutura
contratual é tal que nós daremos um aviso com antecedência de 24 meses à
MRS antes de aumentar os volumes.
Então estamos comprometidos com os primeiros estágios da nossa expansão,
Pau de Vinho não está 100%, nós temos ainda que trabalhar bastante para
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aprovar o licenciamento e tudo, então nós não vamos nos comprometer com
grandes contratos com base em Pau de Vinho nesse momento. Temos que dar
um aviso prévio de 24 meses, então quando tivermos 100% de confirmação de
Pau de Vinho, aí nós poderemos negociar melhor os volumes com o contrato
com a MRS.
Com relação à outra parte da sua pergunta, nós tivemos a garantia dos
investidores, e é novamente um exemplo de um modelo que pode ser replicado
e alavancado pelo nosso Porto Sudeste. Agora estamos entrando na fase de
discussões, discussões e negociações detalhadas para passar aos contratos
finais. Até o momento o que divulgamos há algumas semanas é o que nós
podemos dizer até o momento até que tenhamos concluído as negociações
completas.
Sr. Renato: Obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre
Miguel, do Itaú BBA.
Sr. Alexandre Miguel: Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta está
relacionada ao perfil de dívida de vocês, 45% da dívida está vencendo nos
próximos 12 meses. Eu estava pensando se vocês planejam entrar com algum
outro tipo de dívida, ou será que vão conseguir fazer a rolagem dessa dívida?
Só para entender qual será a estratégia de vocês nessa área.
E com relação ao Capex do porto, R$ 8 bilhões, o quanto que vocês já
gastaram até o momento e o quanto ainda sobra?
Sr. Roger: Bem, essa questão do Capex do porto está na apresentação, você
pode ver os números, é cerca de 1 bilhão. Eu gostaria de lembrá-lo que neste
número já gastamos 100 milhões só por causa desse terreno extra e o túnel.
No momento nós já gastamos 1 milhão para o segundo estágio do porto de 200
milhões de toneladas, então o Capex, os números estão ali. Eu vou passar a
palavra Guilherme para ele falar um pouco mais sobre a nossa estratégia de
endividamento.
Sr. Guilherme: Boa tarde. Nesta área de dívida atualmente é preciso separar o
Porto e o MMX, no port é dívida senior incorporada ao nosso balanço de junho.
Então de nossa dívida total existe um grande volume em de dívidas do BNDES,
FINEM, FINAME, dívidas de longo prazo para financiar o porto.
Na MMX nós temos só transações baseadas em exportações e basicamente
estamos mantendo os mesmos níveis nominais de dívida que tínhamos no
início do ano, durante o primeiro trimestre pagamos as transações, pagamos as
nossas dívidas - dívidas resultantes de transações do passado. No segundo
trimestre adquirimos... fizemos novas transações, recuperando assim o total da
dívida.
Com esses pagamentos, essas amortizações no primeiro trimestre e as novas
transações no segundo trimestre eu diria que nós economizamos 100 pontos

12

base em termos de custo porque nós substituímos dívidas mais caras por
dívidas mais baratas. Na MMX estamos mantendo o nível de dívida constante
com base nas exportações, o nosso volume de exportações é bastante
constante até que tenhamos o porto. No Porto X nós só temos a dívida do
BNDES.
Sr. Alexandre: Desses 800 milhões, como você mencionou, se eu não estiver
errado, vocês já usaram 250 milhões do BNDES, é isso?
Sr. Guilherme: Sim, no porto 350 do BNDES, estamos acelerando esse
processo. Como sempre no início do projeto você começa usando mais os
seus recursos e depois isso diminui, mas a posição a partir 30 de junho nós
temos no balanço R$ 360 milhões do BNDES nesse projeto do porto.
Sr. Alexandre: A minha próxima pergunta tem a ver com relação aos dois
projetos. Se você pudesse fazer um comentário sobre a operação dos dois, se
vocês têm novidades com relação à perfuração, a campanha de perfuração ou
algum tipo de progresso que você possa compartilhar conosco com relação a
esses dois projetos?
Sr. Roger: Pau de Vinho, Minerinvest, e como eu já mencionei antes no call,
estamos fazendo agora a perfuração e o licenciamento em Pau de Vinho. Com
certeza são recursos muito promissores, próximos da operação de Serra Azul.
Assim que tivermos todos os números confirmados e etc., e que tivermos o
licenciamento do projeto certamente será um projeto para criar muito valor para
nós. Nossas expectativas se forem atendidas teremos um projeto de início e
desenvolvimento muito rápido tenho certeza.
O negócio da Minerinvest, como eu mencionei na última resposta, já
concluímos o processo de acordo, é um projeto muito interessante, é uma
oportunidade muito interessante. É uma oportunidade em que o porto pode
alavancar novos desenvolvimentos no quadrilátero, são operações que talvez
ou provavelmente não existiriam se não houvesse uma capacidade adicional
do porto disponível.
Isso nos deixa muito orgulhosos, estamos ali fomentando desenvolvimento,
fomentando progresso, e como resultado disso um modelo que pode ser
replicável e que temos uma situação em que todo mundo ganha - a empresa e
os nossos parceiros da Minerinvest. Estamos passando agora a fase de mais
detalhamento da negociação, e assim que chegarmos ao acordo final
poderemos divulgar isso ao mercado.
Sr. Alexandre: A essa altura vocês vão também fornecer mais detalhes com
relação ao projeto de Minerinvest, é isso?
Sr. Roger: Isso mesmo, por enquanto ainda estamos vinculados ao contrato de
sigilo.
Sr. Alexandre: Obrigado Roger.
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Sr. Roger: Pois não.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Barros,
do Deutsche Bank.
Sr. Rodrigo Barros: Boa tarde Roger, bom dia a todos. Eu tenho aqui duas
perguntas. A primeira é se você poderia nos dar alguns detalhes com relação
ao Capex para os próximos anos para podermos atualizar os modelos, em
particular com relação a Serra Azul, o projeto de Serra Azul?
E a segunda pergunta tem a ver com o minério de ferro que já está
comprometido, por exemplo, uma empresa siderúrgica disse recentemente que
tinha um contrato para comprar minério de vocês até o final do ano que vem, e
há outros contratos de compras... se vocês pudessem nos dar uma ideia de
quanto minério está comprometido para o mercado interno para os próximos
dois anos, por favor? Muito obrigado.
Sr. Roger: Temos muitos compromissos já assumidos em relação a vendas,
2/3 da nossa futura produção já estão comprometidos. No mercado interno nós
temos volumes menores e essas permanecerão no mercado interno, temos
contratos para essas vendas e como você mencionou para o próximo ano,
talvez dois, não serão exportados... esse volume não será exportado, depois
disso passamos a exportar a nossa produção.
É importante enfatizar aqui que principalmente no ambiente atual, e uma das
perguntas que foi feita mais cedo tem a ver com isso, a importância por
sublinhar... a importância por temos acordos de off-take sólidos, robustos,
principalmente no momento em que nos encontramos hoje.
Temos um projeto imenso no pipeline em desenvolvimento e quando
apresentamos o nosso projeto a bancos, aos agentes financiadores, quando
apresentamos os projetos e mostramos os contratos que já temos com
instituições ou empresas que são também acionistas, a solidez está ali
presente, é muito nítida.
Temos muitos contratos, muitos clientes em situações muito sólidas e isso nos
ajuda muito nos nossos projetos, os projetos que temos em mente, em
planejamento.
Sr. Rodrigo: Um comentário, queria saber se esses compromissos já
mantidos, os clientes mostraram interesse em continuar comprando?
Sr. Roger: Sim, assim que tivermos o porto pronto poderemos inclusive
aumentar a exportação e aumentar inclusive a margem também. Os únicos
volumes no mercado interno serão essas menores, só temos contratos muito
pequenos nesta área, o que chamamos de “matitinhas”, as “matitinhas” não
vão durar para sempre seguramente.
Sr. Rodrigo: Obrigado. E com relação à Capex você teria uma projeção um
pouco mais detalhada para os anos próximos, 2012, 13 e 14?
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Sr. Roger: Sabemos que vamos gastar, mas ainda não divulgamos esses
números, teremos que retornar com esses números assim que pudermos, que
estivermos prontos para divulgá-los.
Sr. Rodrigo: Ok, muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Sciacio, do
Santander.
Sr. Alex Sciacio: Boa tarde, obrigado. A minha pergunta tem a ver com a
consolidação de Serra Azul. Quando vocês se tornarem um player mais ativo
depois da consolidação, eu queria que vocês pudessem esclarecer se vocês
esperam mais concorrência da Usiminas, se pretendem fazer parcerias com
players menores na região? Ou se há uma oportunidade para fortalecer a
posição ali, como foi o caso no Pau de Vinho?
Sr. Roger: Oi Alex, boa pergunta, pertinente. Como já mostramos no caso da
Minerinvest, o território que acreditamos que podemos encontrar negócios
interessantes para concretizar podem estar em qualquer ponto ao longo da
ferrovia da MRS. Não é apenas Serra Azul, com essa geografia mais ampliada,
digamos, teremos oportunidade de fazer joint ventures muito interessantes e
explorar oportunidades de valor interessantes ao longo dessa ferrovia e
estamos muito confiantes nisso.
Hoje temos basicamente... esgotamos os primeiros milhões de toneladas a
serem exportadas pelo porto, tonelagem própria principalmente e também da
Usiminas e Minerinvest. Como eu já mencionei, o porto realmente fomenta
novas oportunidades de desenvolvimento e esse desenvolvimento pode
acontecer em qualquer ponto ao longo da ferrovia que cobre a maior parte do
quadrilátero. Eu não vou dizer que o céu é o limite, mas eu diria que a ferrovia
MRS é o limite.
Sr. Alex: Obrigado Roger. Só para esclarecer mais, no caso de outras regiões
não Serra Azul, vocês procurariam acordos parecidos como Minerinvest em
que a empresa não precisa investir recursos? Vocês teriam parceiros que já
estão produzindo e que não precisariam investir, vocês explorariam sinergias
operacionais? Essa é a estratégia?
Sr. Roger: O que precisamos fazer na verdade é manter a mente aberta, já
demonstramos ao mercado que podemos fazer acordos interessantes, que
criam valor sem precisar fazer aquisições. Esse é o resumo da estratégia, não
precisamos necessariamente fazer aquisições ou desembolsar recursos para
comprar outras empresas. Há um modelo que nós utilizamos com a Usiminas e
com a Minerinvest que é um modelo replicável em qualquer lugar ao longo da
ferrovia da MRS. Podemos fazer coisas como fizemos ali repetidas vezes ao
longo desse trajeto.
Sr. Alex: Muito obrigado.
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Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Rene Kleyweg,
do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Agradeço pela oportunidade senhores, algumas
observações. Existe uma observação no press release ao fato de que não há
geração de goodwill no porto de acordo com o método utilizado ultimamente.
Isso é uma perspectiva de eliminação desse goodwill ou a estrutura de custos
na expansão de vendas, por exemplo, nós vimos um aumento do custo de
venda por tonelada do Serra Azul no segundo trimestre. Eu gostaria de
entender um pouquinho melhor esse custo de US$ 35... US$ 5 para obter
material, mais US$ 40 mais ou menos nas despesas de venda dessa
tonelagem. Eu queria entender um pouquinho melhor o que é isso.
Sr. Guilherme: Olá Rene, aqui é o Guilherme. Com relação ao Port o que você
está dizendo em relação ao goodwill é porque nós propomos usar o CPC 15, a
norma IFRS que é uma combinação de empresas com a MMX. De acordo com
essas normas você tem que alocar o preço de compra para o ativo, reduzindo o
fundo de comércio só se você não puder alocar. Então nós estamos alocando o
preço de compra ao ativo.
Esta prática contábil ainda está sujeita à CVM, nós fizemos uma consulta
formal à CVM, mas basicamente a nossa intenção com relação a melhor
interpretação que nós temos com apoio dos nossos auditores, esse é o
tratamento contábil.
O tratamento fiscal no Brasil nós temos essa norma de transição entre... a
nossa contabilidade já está no IFRS, mas a contabilidade fiscal está agora em
uma fase de transição, estamos esperando a confirmação da CVM e então
poderemos usar. Se pudermos sustentar essa alocação dos ativos, poderemos
usar o benefício fiscal à medida que usarmos o ativo. Esta é a resposta com
relação ao ágio.
Agora com relação à despesa de vendas, você verá que nós exportamos uma
parcela maior da nossa produção no segundo trimestre. Quando exportamos
mais as despesas aumentam, as despesas de ferrovia, as despesas do porto,
então é normal que quando os volumes de exportação aumentem, as despesas
também aumentem.
Eu gostaria de lembrar também que as despesas portuárias estão relacionadas
ao preço do minério de ferro, a tarifa portuária varia de acordo com o preço do
minério de ferro, quando esse preço aumenta, as tarifas também aumentam,
ok?
Sr. Rene: Ok, muito obrigado novamente.
Operadora: Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de
hoje. Eu gostaria de convidar o Sr. Roger Downey, Presidente e Diretor de
Relações com Investidores da MMX para continuar com as suas considerações
finais.
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Sr. Roger: Obrigado operadora. Senhores, eu acho que esse foi um conjunto
muito bom de perguntas e que tocou em cada aspecto particular do nosso
negócio. Temos muitas coisas acontecendo, isso ficou claro no número de
perguntas feitas e na riqueza também dessas considerações. Temos um
conjunto de resultados muito sólidos que refletem a melhora das nossas
operações, um pipeline de crescimento bastante sólido e vários projetos na
nossa frente.
Estamos sendo muito bem, eu acho que quando olhamos a MMX em
comparação aos outros projetos de minério de ferro no mundo com certeza
somos um dos projetos de minério de ferro com o menor risco, se não até nos
projetos de mineração, e isso nos dá uma posição confortável. Além disso,
nosso modelo de negócio é muito interessante, especialmente considerando
que agora temos um porto e isso alavancará um crescimento ainda maior e a
expansão futura em comparação a nossa situação atual.
Apenas para esclarecer, foi feito uma pergunta que eu acho que merece um
esclarecimento, uma pergunta feita online, eu acho que houve alguma falta de
entendimento. A expansão do porto que nós estamos trabalhando atualmente é
para 100 milhões de toneladas e não 200 milhões de toneladas. Desculpe,
houve um pequeno mal entendido, estamos agora trabalhando com as
aprovações para elevar a capacidade do porto para 100 milhões de toneladas.
Agradeço a todos pela uma hora e quinze de audioconferência, tivemos uma
discussão muito interessante. Agradeço pelo tempo e pelo interesse de todos.
Boa tarde a todos.
Operadora: Com licença, isso conclui a audioconferência da MMX de hoje.
Agradeço a participação de todos e tenham um bom dia.
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