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Resultados do Terceiro Trimestre de 2011
08 de Novembro de 2011
Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Bem-vindos a teleconferência da
MMX para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2011 publicados
em 7 de novembro. Obrigada por aguardar. Neste momento todos os
participantes estão conectados apenas como ouvintes, em seguida iniciaremos
a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas
para a sua participação. Caso necessitem de assistência durante a
conferência, por favor, chamem o operador digitando asterisco zero (*0).
Antes de prosseguir gostaríamos de esclarecer que declarações serão feitas
sob o conceito Porto Seguro da Lei Americana de Reforma de Litígio e de
Títulos Privados de 1996. Essas declarações constituem crenças e premissas
da diretoria da MMX, e baseiam-se em informações atualmente disponíveis
para a empresa.
Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a futuros eventos e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro.
Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais,
condições setoriais e outros fatores operacionais também podem afetar o
desempenho futuro da MMX e conduzir a resultados que diferem materialmente
daqueles expressos em tais considerações futuras.
Vale lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Gostaria agora de
passar a palavra ao Sr. Guilherme Escalhão, Diretor de Relações com
Investidores da MMX. Por favor, Sr. Escalhão.
Sr. Guilherme Escalhão: Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui para
o meu primeiro call dos resultados da empresa como diretor de relações com
investidores. Eu tenho a intenção de continuar o excelente trabalho já iniciado
pelo meu antecessor, Sr. Roger Downey. É claro que eu entendo que eu tenho
já uma desvantagem em relação a ele com relação a inglês, mas tentarei ser
tão bom quanto.
Com relação ao terceiro trimestre de 2011 da MMX nós tivemos várias
realizações nas implementações de projetos, e juntamente com isso temos um
desempenho bastante estável em nossas operações presentes. A MMX
chegou ao recorde de vendas trimestral de 2,1 milhões de toneladas de minério
de ferro e este é o segundo recorde seguido.
Então foram dois trimestres seguidos com 2,1 milhões de toneladas de vendas,
mantendo um ritmo forte em termos de volume de faturamento de desempenho
da MMX.
Nosso Ebitda para o terceiro trimestre atingiu R$ 50 milhões e foi afetado por
itens não recorrentes, e também porque foi o primeiro trimestre inteiro com a
operação do Ebitda da Port X. A Port X é um investimento, nós capitalizamos o

investimento, mas ainda nós tínhamos despesas que não foram totalmente
capitalizadas e por isso acabou tendo um impacto negativo no nosso Ebitda
consolidado.
Excluindo esses itens não recorrentes e o efeito da Port X, nós novamente
tivemos um trimestre com mais de R$ 7 milhões. Então é o terceiro trimestre
seguido que a MMX apresentar um Ebitda bastante forte, quatro de cinco
desses trimestres de seus números estão acima de R$ 70 milhões.
Isso nos dá uma ótima perspectiva sobre o acumulado de dois anos, o Ebitda
dos últimos doze meses sempre mantendo níveis acima de R$ 200 milhões.
Isso realmente demonstra que a empresa atingiu um nível de equilíbrio em
suas operações atuais.
Com relação aos preços no trimestre, nós estamos abaixo do trimestre anterior
e nós tivemos um apenas um navio exportado no trimestre, no segundo
trimestre nós tivemos dois. Então a combinação de vendas domésticas e de
exportações no terceiro trimestre foi pior em comparação com o segundo
trimestre.
Porém vale a pena mencionar que Corumbá foi muito bem em termos de
volume de vendas e exportação. Se olharmos os números, o nosso total de
exportações no terceiro trimestre é praticamente o mesmo volume em
comparação com o segundo trimestre. Esta é uma boa notícia e que é
compensada em volume de tonelagem, apesar de que não em preços, e isso
mostra que Corumbá também está indo muito bem.
Com relação a custos, o custo de produtos vendidos caiu no trimestre em
comparação com o segundo trimestre do ponto em termos de margem bruta
está em linha e em porcentagens com o trimestre anterior, apesar dos preços
realizados mais baixos.
Se olharmos o terceiro trimestre deste ano a nossa margem bruta está muito
estável, 61... 63%, também isso é muito bom para nós termos uma constância
em nossas operações.
Com relação aos projetos, falando agora de nossos projetos, nós tivermos um
terceiro trimestre bastante intenso com o atingimento de vários marcos. Então
em primeiro lugar nós conseguimos a nossa licença ambiental em agosto, no
prazo determinado, e nós esperamos obter a licença de construção no primeiro
trimestre do ano que vem.
Eu acho que os senhores sabem que a autoridade ambiental tem um prazo de
seis meses para o início da construção. Então essa conquista de termos
conseguido a licença nos dá boas perspectivas para obtermos a nossa licença
de construção antes ou até o final da estação das chuvas.
Com relação à licença da MMX, já desencadeou vários outros processos,
principalmente a contratação dos fornecedores de engenharia, Worley Parsons,

eles estão nos ajudando muito com relação ao projeto, fazendo ótimas
sugestões.
E uma outra ação que começou após a licença é que nós substituímos o
pedido com tempos maiores, com prazos maiores de entrega como, por
exemplo, os britadores giratórios, moinhos de bolas, e o Worley Parsons está já
fazendo os pedidos dos equipamentos mais importantes e garantindo a
produção.
Isso foi muito importante para nos dar maior garantir segurança de que nós
vamos atingir e cumprir o nosso cronograma de início de operações. Esse
cronograma é muito importante em termos de garantia dos nossos prazos de
início de operação para que nós possamos garantir janeiro de 2014 para a
entrada em operação da nova planta.
Com relação ao porto, o Luciano Ferreira dará mais detalhes sobre o porto,
mas também foi um trimestre que tivemos importantes conquistas. Nós
encerramos a escavação do túnel no prazo, em setembro, que a gente já pode
ir de carro de um lado para outro do túnel.
Além disso, nós também solicitamos ou protocolamos o nosso estudo
ambiental, que é o primeiro passo para a gente obter a licença ambiental para
a nossa tonelagem esperada. A construção está ainda pleno vapor, nós temos
cerca de três mil operários no canteiro de obras trabalhando em todas as
frentes.
Nós estamos muito entusiasmados com relação ao porto. Nós temos um porto
muito especial se considerarmos os aspectos, o posicionamento, aspectos do
projeto, sabendo que nós teremos dois carregadores de navios. Nós teremos a
oportunidade de termos um amplo acesso ao porto.
É um porto que nós poderemos receber três trens ao mesmo tempo da MRS.
Nós não estamos compartilhando a ferrovia com nenhum outro terminal, então
nós estamos bastante animados com o porto.
Como os senhores sabem nós assumimos a construção do porto em maio
passado após o encerramento da transação, e isso nos levou a colocarmos a
experiência do nosso time de implementação e minério de ferro, em MRS, para
nós fazermos uma completa reavaliação do porto.
Isso levou a algumas exigências para ampliarmos o escopo de serviços e
melhorias, então o Luciano irá compartilhar com os senhores mais detalhes
sobre isso. Nós decidimos ampliarmos o escopo de serviços e implementamos
algumas melhorias para melhorarmos o processo, para garantir que vamos
explorar as excelentes qualidades desse projeto realmente o único. Isso trouxe
novidades com relação à necessidade de novos serviços.
Além disso, nós realmente definimos o pacote de investimentos para permitir
que o porto possa ser expandido no futuro até 100 milhões de toneladas por
ano. Esta é uma questão muito importante, a gestão da empresa acredita que

essa opcionalidade de expansão para 100 milhões de toneladas pode trazer
muito valor para a empresa no futuro.
Antes de nos comprometermos de realizarmos esses investimentos, nós temos
a opcionalidade de mantermos a porta aberta para a expansão. O Luciano irá
dar mais detalhes sobre esse pacote de investimentos.
São três fatores: reavaliação do projeto, garantindo que nós possamos explorar
todas as suas características, alguns achados com relação a detalhes
geotécnicos e a consolidação dos investimentos com o pacote para termos a
possibilidade de expansão para 100 milhões de toneladas por ano, exigiram
investimentos adicionais e uma atualização do projeto.
Apenas para encerrar nós também tivemos a OPA e nós tivemos uma nova
data de opção. Nós chegamos a 99,1% dos acionistas da Port X, eles
aceitaram a oferta, então esse processo também se concluiu e nós tivemos um
grande sucesso.
Agora eu peço ao Luciano que dê mais detalhes sobre o progresso do trabalho
do porto.
Sr. Luciano Ferreira: Boa tarde a todos. Como o Sr. Escalhão acaba de
anunciar, nós recebemos Sudest Port no mês de maio e desde aquela época já
conquistamos vários marcos importantes. Eu diria que como foi esperado no
call do mês de agosto tivermos, por exemplo, a passagem do túnel. Agora já
finalizamos as escavações do túnel para chegar realmente a largura e
profundidade do túnel para poder iniciar a montagem, também as correias
transportadoras.
Outra conquista também foi a avaliação de impacto ambiental, esses
documentos que foram aceitos pela agência ambiental para a expansão - essa
expansão de 100 milhões de toneladas por ano. Aqui estamos falando de um
passo muito importante, claro que vamos ter as audiências públicas e
subsequentemente receberemos a licença que esperamos receber do próximo
ano.
Agora a construção que se deu e está de acordo, programada, temos mais ou
menos três mil pessoas trabalhando no site. Vocês poderão observar aqui nas
nossas imagens da apresentação, temos a evolução da construção em
diferentes frentes. Alguns de vocês já foram visitar o porto e verão o
desenvolvimento para o lado da construção.
Quando falamos de equipamentos estamos recebendo as peças do grupo
Thyssan. Estamos realmente fazendo o follow-up da fabricação dentro da
planta dos fabricantes de Taim Weser. Também estamos vendo as correias
transportadoras e também os graneleiros carregadores, o carregador de
navios.
Durante os cinco meses que trabalhamos no porto já fizemos uma avaliação de
projeto baseado na experiência da equipe, na implementação e também

trabalhos em outros portos. Sugerimos algumas melhoras que foram aprovadas
pela Diretoria, como vocês podem ver aqui nessa imagem.
Uma informação geotécnica adicional que nos levou realmente reforçar o
Mariquita Rio cut, com uma parede de concreto, invés daquela parede de
contenção inicial. Também aumentamos a parede de concreto que
representavam 110 milhões.
Também acordamos em melhorar alguns serviços e equipamentos com nossos
fornecedores, como também o acesso à ferrovia e o porto, e uma plataforma de
concreto ligando também a terra ao mar. Além disso, a aquisição também de
terras que representou 290 milhões. Isso representou R$ 2,2 bilhões.
Para poder garantir a futura expansão a 100 milhões de toneladas/ano, como o
Sr. Escalhão mencionou, com o impacto mínimo na operação de 50 milhões
por ano nós estamos antecipando as próximas atividades, estamos
aumentando túnel, aumentando também a ferrovia, que implica também no
blasting que tivemos que afetar um pequeno morro que tínhamos.
Também tínhamos a modificação em alguns sistemas de correias
transportadoras e também para poder conectar tudo isso ao moinho quando
tivéssemos a expansão de 200 milhões de narradas, também a compra de
terras adicionais para a área, para o pátio de estocagem de minério de ferro, e
isso do avalizou 200 milhões.
Agora com a reavaliação e a aprovação na programação calculada para iniciar
a operação da primeira linha será o primeiro trimestre de 2013.
Sr. Guilherme: Muito obrigado Luciano. Como o Luciano acaba de explicar,
algumas melhorias importantes foram feitas. Aqui temos uma atualização no
orçamento com investimentos adicionais e acreditamos que teremos um projeto
mais forte, com muito mais opções de melhoras de produtividade e poderemos
ter uma expansão maior no futuro.
Portanto isso conclui a nossa apresentação. Podemos prosseguir com a
sessão de perguntas e respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, agora iniciaremos nossa sessão de
perguntas e respostas. Se vocês têm uma pergunta, por favor, apertem a tecla
estrela seguida da tecla um (*1). Se vocês quiserem se tirar da fila da pergunta
apertem estrela (*).
Gostaríamos de lembrar a todos participantes que esse conference call é um
fórum de investidores e analistas da comunidade financeira. Solicitamos que os
membros da mídia dirijam às suas perguntas ao nosso departamento de
imprensa via e-mail, rachel.porfirio@mmx.com.br ou através do telefone (55 31)
3516-7512.

Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ivan Fadel, do Credit Suisse.
Sr. Ivan Fadel: Boa tarde a todo mundo, muito boa tarde Luciano, Escalhão.
Tenho duas perguntas, a primeira pergunta está relacionada ao porto. Você já
falou muito, já explicou sobre os temas relacionados e também o atraso no
porto. Simplesmente para verificar, realmente aqui temos R$ 200 milhões
devido à preparação para expansão de 100 milhões de toneladas.
Além disso, existe um investimento adicional de 110 milhões de toneladas e
também temos 290 em terras adicionais, em serviços. A primeira pergunta: isso
representa R$ 600 milhões em Capex adicional, isso está correto? Esta é a
minha primeira pergunta.
A segunda pergunta seria: qual seria o Capex total atual do porto? E como isso
impacta o contrato existente para a utilização do porto por terceiras partes?
Primeira pergunta, muito obrigado.
Sr. Guilherme Escalhão: Você está correto na avaliação do Capex.
Realmente são R$ 600 milhões de investimento adicional, 200 para a
preparação da expansão e 400 para a avaliação geotécnica, todas as
melhorias e a consolidação de todos esses eventos. O Capex total agora é de
2,4 bilhões e era 1,8, um dos slides mostra isso.
Agora com relação aos usuários do porto, eu acredito que isso se refere às
terceiras partes que utilizariam o porto, agora o ajuste do startup realmente não
vai impactar os usuários. Ainda teremos o nosso startup no primeiro trimestre
de 2013, portanto teremos tempo de atender os nossos usuários e o contrato
realmente começa em 2013 e vamos cumprir isso.
Só simplesmente para esclarecer: esses R$ 200 milhões seria a preparação...
a nossa preparação para 100 milhões de toneladas e simplesmente para
preparar o porto. Isso realmente nos dá uma opção, e do nosso ponto de vista
realmente traz um grande valor para a empresa. Estamos tomando todos os
passos necessários para que haja realmente uma expansão suave a 100
milhões de toneladas sem ter nenhuma interferência nas operações de 50
milhões, portanto acreditamos que isso dá muito valor a nós... essa opção nos
proporciona muito valor.
Poderemos expandir, poderemos procurar parcerias, poderemos fazer uma
consolidação da indústria. Acreditamos que realmente é um passo muito
importante para a empresa,
Sr. Ivan: Mas se não houvesse a expansão, você ainda teria que gastar os 110
e 290, ou isso se atribui ao fato de que vocês tinham como objetivo a expansão
do porto?
Sr. Guilherme: 110 e 290 não tem nada a ver com expansão, realmente seria
para reforçar algumas áreas por causa dos dados geotécnicos em 110 e 290,
seria uma consolidação de investimentos nas melhorias e consolidação

também dos preços finais de equipamentos, aquisição de terras, empreiteiros e
etc.
Sr. Ivan: A minha outra pergunta seria também... eu gostaria de saber como
vocês vão obter US$ 1,8 bilhão, ou seja, 75% acima de Capex? O que vocês
vão fazer em Serra Azul e se há algum período de tempo para finalizar esse
processo de expansão?
Sr. Guilherme: Eu vou passar a palavra ao CFO, Guido Germani, que vai falar
sobre captação de recursos para esclarecer esse investimento (110 e 290) não
tem nada a ver com expansão. Eles trazem oportunidade para aumentar a
produtividade no nosso projeto inicial de 50 milhões de toneladas por ano. Há
algumas melhorias nesse pacote para receber e treinar ao mesmo tempo para
a MRS e isso não representa expansão, isso representará realmente aumento
de produtividade nos 50 milhões. Vou passar a palavra ao Sr. Guido, que dará
uma atualização.
Sr. Ivan: Muito obrigado, Sr. Escalhão.
Sr. Guido Germani: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei... é um prazer estar
aqui no meu terceiro call como CFO. Realmente a captação de recursos é uma
coisa que fazemos constantemente, fazemos o máximo para ter uma boa
captação de recursos. Já temos todos os estudos e relatórios necessários para
a revisão realmente dos engenheiros independentes.
Também contratamos (inaudível 25:25), uma empresa de alta reputação para
fazer realmente o estudo de engenharia independente. Nossos conselheiros
financeiros realmente estão no processo de aprovar o crédito, e por enquanto
estamos abordando as agências multilaterais e os bancos multilaterais.
Conversamos com Coréia e China na semana passada, já tivemos realmente
reuniões muito produtivas com os bancos de desenvolvimento coreano,
também os bancos da China financeiros e de desenvolvimento.
De fato receberemos uma resposta do Eximbank China na próxima semana e
outros bancos estão programando reuniões conosco na próxima semana. Eles
estão em uma reunião em Miami que acontece no dia 14 de novembro, estão
tentando acomodar esta reunião.
Também aqui temos uma equipe na Europa que está visitando o Spot Credit
Agency, negociando crédito para equipamento que já compramos e o
equipamento que compremos no futuro.
Com relação ao BNDES já apresentamos a eles o projeto de estamos
preparando a atualização do financiamento do projeto. Isso é tudo que
podemos dizer no momento e achamos que tudo estará resolvido quando nós
obtivermos a licença de implementação.
Sr. Ivan: Muito obrigado por sua resposta tão clara.

Operadora: Com licença, senhoras e senhores a nossa próxima pergunta do
Sr. Leonardo Correa, do Barclays Capital.
Sr. Leonardo Correa: Bom dia, boa tarde, muito obrigado pelo call. A primeira
pergunta se refere a preço, nós vemos a queda dos preços no último trimestre
com menos exportações e a queda do preço do minério de ferro. Que tipo de
previsões os senhores têm para os preços no quarto trimestre? Então nós
vemos que o mercado doméstico tem se enfraquecido e eu quero ver quais são
as expectativas com relação ao quarto trimestre? Esta é a primeira pergunta.
A segunda pergunta refere-se à MRS, se os senhores puderem dar a uma
pequena atualização da MRS, o cronograma ou os prazos para a conclusão?
E o último ponto para o esclarecimento de uma pergunta com relação a
aumento de Capex. Está correto pressupor que R$ 400 milhões é relacionado à
inflação do Capex e os 200 milhões estão relacionados ao início do projeto?
Está correto pensar que 400 milhões seriam a inflação do Capex?
Sr. Guilherme: Vou começar ao contrário. Em primeiro lugar com relação ao
Capex, eu não diria que é bem assim porque esses 400 milhões são serviços,
escopo, adicional, melhorias relacionadas.
Então há alguns ajustes nos preços finais para a parte de terrenos, mas isso
está ligado mais aumento do escopo dos serviços e a melhoria das
especificações de equipamentos. Eu não diria que isso se refere a inflação do
Capex apenas, então é isso com relação à pergunta do Capex do porto.
Com relação à MRS, nós estamos evoluindo, estamos progredindo,
semanalmente discutimos cada vez mais com eles e somos muito próximos.
Nós temos detalhes já bem finalizados, mas você tem que considerar que se
trata de um contrato muito grande, de longuíssimo prazo e então no final,
conforme a gente vai evoluindo, vários detalhes surgem e é difícil toda a
redação, o projeto, os detalhes, todas as confirmações. Toda semana a gente
fica cada vez mais próximo do final com relação ao MRS.
Com relação ao preço do minério de ferro, nós temos nossos diretores
comerciais, eu vou passar a ele para responder a pergunta. Mas como todos os
senhores sabem, nossas vendas estão mais concentradas no mercado interno,
com volumes pequenos (um ou dois carregamentos com Corumbá), é
totalmente diferente e depende mais dos clientes argentinos.
Com relação à exportação nós estamos prosseguindo, estamos seguindo o que
o mercado está fazendo e discutindo. Com relação ao mercado interno eu vou
pedir ao Chequer para responder a sua pergunta, para esclarecer as
demandas.
Sr. Chequer: Boa tarde, bom dia. Com relação ao mercado interno o que
podemos dizer até o momento é que nós não tivemos nenhuma grande
mudança. Agora que nós negociamos com Vale, Namisa, até o momento eles

estão recebendo nosso minério de ferro como sempre, sem nenhuma
mudança, como uma mistura.
Eles precisam do nosso minério independente das quantidades que precisam
para correção. Até o momento nós estamos fazendo entregas mensais
segundo o cronograma, não houve nenhuma alteração e nenhuma mudança
nos preços também.
Com relação à regra que é menos um, é esta a regra que a gente segue no
momento. Com relação a Corumbá, onde está a maioria da tonelagem para
exportação... onde temos o maior volume de exportação, todos os nossos
carregamentos entregas estão sendo realizados porque ali temos às vezes
gargalos nos portos argentinos ou no Rio.
Com relação ao mercado até o momento nós estamos entregando e iremos
entregar todas as quantidades já planejadas. Então eu acho que isso seria um
resumo: nós não votamos nenhuma grande mudança no mercado mundial.
Sr. Leonardo: Obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos
Assumpção, do Itaú BBA.
Sr. Marcos Assumpção: Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta,
Escalhão, seria se o senhor pudesse mencionar um pouco sobre a taxa de
retorno interna do projeto do porto. O que se tem agora com a expansão do
Capex e o que tinha antes com o Capex de R$ 1,8 bilhão?
E também se o senhor pudesse nos dar uma ideia do quanto pode aumentar se
obtiverem a aprovação para a expansão do porto para 100 milhões de
toneladas?
Sr. Guilherme: Sim, bem, com relação ao retorno, o que podemos dizer é que
nós temos esses investimentos adicionais, mas, além disso, nós estamos
obtendo bons negócios com o início da discussão de parcerias para o porto.
Nós tivemos o acordo com a Usiminas e outras que vieram para boas áreas
portuárias, e isso nos ajuda a manter o valor do investimento do porto, apesar
desses investimentos adicionais que o porto... como requisitos para o porto.
Com a expansão para 100 milhões de toneladas, se eu entendi a sua pergunta,
eu acho que ainda é muito cedo para dizermos qual será o investimento. Nós
temos avaliações internas, é claro, nós acreditamos que essa opcionalidade
pode criar muito valor para a empresa.
Mas como comentamos, o que estamos fazendo no momento é garantirmos a
opcionalidade de 100 milhões de toneladas por ano. Antes a gente precisa ver
como isso vai evoluir, então é muito precoce para falarmos sobre o retorno do
investimento de 100 milhões porque, como eu disse, nós ainda não tomamos
uma decisão final com relação ao investimento. Estamos tomando os passos
necessários para garantirmos essa possibilidade.

Sr. Marcos: A segunda pergunta seria para o Luciano, se o senhor pudesse
falar mais sobre a área do meio e o processo, e o que estão fazendo com
relação a isso?
Sr. Luciano: Marcos, já discutimos isso anteriormente, esta é uma questão
que já se estende por várias décadas. Eu acho que nós já ouvimos as notícias
e até o momento não temos nenhuma informação final, definitiva sobre o
processo ainda.
Acho que nós sabemos tanto quanto você, talvez você até saiba mais do que a
gente.
Sr. Marcos: Então as expectativas com relação ao leilão não há?
Sr. Luciano: Não, no momento não temos.
Sr. Marcos: A última pergunta se permitirem, Chequer, se você pudesse
comentar um pouco sobre como o senhor se sente com relação à mudança do
sistema de precificação e como vamos evoluir?
Sr. Chequer: Olá Marcos. Nós todos estamos seguindo as variações, as
oscilações do mercado. O que sabemos da discussão do mercado, com
relação à China, no nosso caso que é basicamente a nossa pequena
exportação para a China, o que a gente sabe até o momento é que estamos...
temos todos os nossos acordos.
Com relação a preço há um piso, o que eu acho é que isso será uma situação
de curto prazo, porque a médio prazo os preços têm que seguir demanda, o
escopo da demanda - a demanda vai continuar crescendo na mesma
velocidade, então é uma questão de tempo.
Nós vemos o próximo trimestre e o próximo ano a mantendo o ritmo que temos
atualmente, agora em 2011, porque os preços podem mudar, mudaram na
China e os custos de mineração chinesas estão bastante altos. Os preços
podem variar aqui, ali, mas a inclinação se mantém semelhante.
Sr. Marcos: Obrigado Chequer. Com relação ao sistema de precificação, você
acredita que os preços ficarão mais próximos ao que está acontecendo no
mercado spot? Os prazos serão mais breves?
Sr. Chequer: Essa é uma boa pergunta. O que podemos dizer é que hoje, em
que temos preços anuais, às vezes coisas de 40 anos e não é mais assim, hoje
trabalhamos com prazos mais curtos e é difícil dizermos o que vai acontecer.
Eu não vejo que nós teremos variações de preço diárias ou mensais, eu acho
que serão mais estáveis do que isso.
Eu acho que todos os envolvidos neste mercado tem o mesmo nível de
informações que temos, nós estamos seguindo... no momento a gente apenas
segue o que acontece, ainda somos pequenos.

Sr. Marcos: Muito obrigado Chequer, Luciano e Escalhão.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba,
Morgan Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Bom dia senhores. Se pudessem falar sobre a capacidade
disponível para exportação? É também apenas nos relembrar como veem a
evolução dos volumes com a expansão no Sudeste, mais especificamente em
Serra Azul? Tem alguma atualização sobre o Chile, como isso está evoluindo?
Obrigado.
Sr. Guilherme: Com relação à capacidade, eu vou pedir ajuda. Nós temos um
contrato de capacidade fixa por ano, portanto ainda temos que fazer alguns
despachos este ano e temos para próximo ano. No final do ano nós
recebemos... seria um programa trimestral, nós ainda não recebemos o
programa trimestral, portanto, eu não posso dizer realmente quanto vamos ter
no primeiro trimestre. Precisamos fazer um spread ao longo do ano, mas pode
variar mais ou menos.
Portanto, podemos calcular um carregamento por trimestre... é difícil dizer, eu
não tenho esse programa hoje, mas um ou dois, basicamente o que temos no
primeiro trimestre.
Sr. Carlos: E no quarto trimestre... esse quarto trimestre agora?
Sr. Guilherme: Tivemos três em outubro, novembro e dezembro, portanto
seria o nosso programa hoje.
Sr. Carlos: Muito obrigado. Tem algum comentário sobre a evolução do
volume de produção daqui para frente? Vocês esperam chegar a 100 milhões
de toneladas em 2013?
Sr. Guilherme: O desenvolvimento em Serra Azul, o próximo ano será como
este ano - operamos na nossa capacidade. Somente teremos volumes
adicionais quando fizermos o startup da nova planta em janeiro de 2014.
Corumbá também, a empresa vai manter isso estável até ter a expansão, até
ter a nossa nova planta em Serra Azul.
Agora, em 2013 teremos o nosso próprio porto e, dessa forma, poderemos
exportar volumes maiores, não teremos essa limitação do porto. Portanto é
essa forma como vemos o nosso futuro.
Sr. Carlos: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Karel Luketic, de Merrill Lynch.
Sr. Karel Luketic: Boa tarde a todos, muito obrigado por receberem a minha
pergunta. A minha primeira pergunta seria um follow-up no Porto Sudeste.
Vocês dizem que não há nenhum impacto nos produtos, não há nenhum

impacto para também o royalty payments e também seria custos... vimos um
declínio constante e os custos realmente estão em alta. Qual é o seu panorama
em custos para o quarto trimestre?
Sr. Guilherme: Com relação ao Porto Sudeste, claro, confirmamos a
implementação de 2013, isso realmente não tem nenhum impacto. Em termos
de royalty, compromissos de royalties são os mesmos para 2013, como
também os contratos.
Agora, com relação a custos você tem razão, este ano os custos foram
impactados realmente pela proporção. Você pode ver que os custos baixaram
no segundo trimestre, você pode ver que houve outros impactos, portanto, os
custos estão no mesmo nível que tivemos nos trimestres anteriores.
Como eu mencionei durante a apresentação, acredita que a empresa agora
está em um estágio estável, podemos esperar que os custos se mantenham
estáveis como eles estão agora. São cifras de custos que são recorrentes
trimestre após trimestre, a não ser que haja realmente algum evento especial.
Portanto seria mais ou menos os custos na nossa operação atual.
Com a nossa expansão haverá uma situação diferente é uma coisa positiva do
projeto MMX é que as melhoras e a nova situação que teremos depois da
expansão não chegará no final, chegará por estágio, por exemplo, poderemos
usufruir dos custos de porto que serão menores do que hoje.
Antes da produção da disponibilidade das novas plantas em 2013 poderemos
usufruir os nossos portos para a nossa produção própria. Também esperamos
ter um novo sistema sendo implementado durante a expansão, quando
tivermos o projeto implementado em Serra Azul, da nossa situação atual a
situação futura acredito que algumas das melhorias de custo serão o resultado
no final, mas isso será feito em estágios... é uma coisa positiva dos nossos
projetos.
Sr. Karel: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renato Antunes, Flow
Corretora.
Sr. Renato Antunes: Boa tarde a todos. Simplesmente voltando a questão do
Porto Sudeste e a inflação de Capex, e também o aumento de orçamento,
vocês mencionado no release que vocês já contaram o BNDES para financiar o
Capex adicional. Eu gostaria de entender como se dá esse processo, se há um
risco de que BNDES não financie esse Capex? Essa seria minha primeira
pergunta.
A segunda pergunta seria com relação ao acordo com Minerinvest. Vocês já
assinaram o MOU, eu gostaria de saber se vocês têm atualização na
negociação do MOU e o que vocês esperam em termos de um acordo com
eles?

Sr. Guilherme: Agora, com relação ao financiamento do Porto, você está certo,
claro, pedimos um financiamento suplementar do BNDES, já pedimos uma
solicitação, já pedimos um financiamento de R$ 550 milhões, isso já foi
solicitado. Ainda não temos um contrato assinado, mas acredito que é uma
grande possibilidade de ganhar esse contrato.
O BNDES é a instituição que está financiando o porto, o departamento logístico
realmente gosta do projeto, estão muito comprometidos com esse projeto,
realmente o modelo financeiro é bom. Portanto realmente estamos muito
otimistas e confiantes de que receberemos esse financiamento suplementar,
ele vem em forma de um contrato adicional, que seria um financiamento
suplementar.
Com relação... já estamos no MOU, estamos nos detalhes finais e eles estão
tomando os passos necessários para implementar o projeto. Portanto ainda
estamos no processo da evolução do MOU até um contrato, ainda não
chegamos ao contrato e estamos em vias de discussão, estamos falando sobre
os detalhes.
Sr. Renato: Muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Miguel Falcão,
do UBS.
Sr. Miguel Falcão: Olá, meu nome é Miguel Falcão, eu sou do UBS, trabalho
com o Rene. As minhas perguntas... eu não estava aqui desde o início do call,
então se minha pergunta for repetitiva, eu vou ouvir o replay. Por favor, os
senhores poderiam nos dar uma atualização do prazo da dívida de Serra Azul?
E o road show na Asia como foi?
A segunda pergunta, com o novo prazo para o porto, quais são os marcos
críticos para que se complete, para o seu encerramento? E com relação a
Usiminas e os valores da Usiminas que exigem que o porto esteja pronto em
um determinado prazo?
Sr. Guilherme: Vou passar ao Guido para falar sobre o financiamento de Serra
Azul.
Sr. Guido: Eu não sei se você estava aqui desde o início, eu de alguns
detalhes sobre o financiamento para o Ivan Fadel. A viagem a Ásia foi muito
produtiva, o road show, foi muito lateral com a China EXIM, China Development
Bank, Korea EXIM e o Korea Development Bank são os bancos de
desenvolvimento e exportação e importação da China e da Coréia.
A gente vai receber algumas cartas de intenção destes dois países e, na
verdade, o China EXIM virá nos visitar no mês que vem. Todos esses bancos
asiáticos estarão em Miami no dia 14 de novembro na feira de bancos e nós
vamos tentar acomodar, agendar tudo direitinho.

Com relação à licença de implementação nós esperamos que ela seja emitida
até março do próximo ano, e nós achamos que parte do financiamento já terá
sido resolvida até então. Atualmente estamos trabalhando em um road show na
Europa abordando o ECA e as agências de exportação para negociarmos
créditos para os equipamentos que já compramos e que vamos comprar.
Então o financiamento é um processo em andamento, nós estamos tomando
todas as providências e dando todos os passos para podermos ter isso pronto.
Nós já temos os relatórios necessários para o due dilligence dos engenheiros
independentes, e que será uma empresa de grande reputação, já contratada e
que iniciará o seu trabalho na próxima semana. Os nossos consultores
financeiros já estão no processo de aprovação de crédito, e acho que cobri a
maioria dos assuntos.
Com relação ao BNDES já apresentamos o projeto, é um projeto já bastante
completo, estamos preparando a documentação para o financiamento do
projeto.
Sr. Guilherme: Com relação ao Porto eu vou passar a Luciano para falar sobre
os próximos marcos.
Sr. Luciano: Olá Miguel, respondendo às suas perguntas eu diria que os
marcos são os passos críticos que temos a diante de nós. Em primeiro lugar é
a finalização da construção civil dos depósitos, da estrutura de terra que são a
ponte e o píer, e também a finalização da fabricação dos equipamentos, a
entrega dos equipamentos.
Esses equipamentos são importados e temos que trazê-los dos países onde
são fabricados até o Brasil, até a nossa obra. Temos que começar a montagem
desses equipamentos no local juntamente com a finalização da construção
civil, depois temos que iniciar os testes deste equipamento um a um, já
instalados, para que nós possamos ter os equipamentos já completamente
prontos para o início de operação da primeira linha. Esses seriam os principais
marcos e os caminhos críticos.
Com relação à segunda parte da sua pergunta, com relação a visão da
Usiminas, do acordo com a Usiminas, não exige que o porto entre em operação
em 2012. Então nós estamos tranquilos com o início em operação no início de
2013.
A Usiminas está seguindo, acompanhando esses eventos. Eles nos visitaram a
duas semanas, ficaram muito satisfeitos com o que viram, com o andamento da
construção, está indo tudo muito bem. Nós não temos nenhum problema com
relação ao Usiminas com relação a 2012. Nós vamos começar os nossos
carregamentos em 2013 e tudo vai indo bem até o momento, tudo bem?
Sr. Miguel: Sim, claro.

Operadora: Senhores e senhores, encerramos agora a nossa sessão de
perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Guilherme
Escalhão, Diretor de Relações com Investidores e Financeiro para fazer as
suas considerações finais.
Sr. Guilherme: Muito obrigado a todos. Acho que foi um call bastante
produtivo. Como disse, nós estamos bastante animados com relação aos
nossos projetos. Eu creio que a MMX está evoluindo, estamos chegando a um
ponto de equilíbrio nas nossas operações atuais.
Estamos buscando e atingindo os marcos para a expansão do projeto. Eu
estou muito confiante de que nós teremos sucesso, conseguimos colocar o
processo de operação segundo o cronograma, nos prazos determinados,
principalmente considerando os ativos muito importantes que temos na Baía de
Sepetiba. Muito obrigado por nos ouvirem e nós esperamos reencontrá-los no
nosso próximo call. Muito obrigado.
Operadora: Obrigada. Isso encerra a teleconferência da MMX por hoje. Muito
obrigada por sua participação, tenham um bom dia e obrigada por usarem
Chorus Call.

