Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Segundo Trimestre de 2013
15 de Agosto de 2013

Operadora: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX para apresentação de resultados referentes ao 2º
trimestre de 2013. Está presente hoje conosco o senhor Carlos Gonzalez, Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MMX. Em
seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções
serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência
durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador
digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via
webcast, podendo ser acessado no endereço http://ri.mmx.com.br, onde se
encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será
controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu
encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via
website, perguntas para a MMX, que serão respondidas após o término da
conferência, pela área de RI.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da MMX, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis para a MMX. Considerações futuras não são garantia de
desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do
setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da MMX, e
podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em
tais condições futuras.
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Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Gonzalez, Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação.
Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Carlos Gonzalez: Bom dia senhores. Vamos iniciar a apresentação anunciando
os principais indicadores e destaques na apresentação de resultados do segundo
trimestre.
Iniciando pela primeira tabela, aonde representa os resultados do segundo
trimestre de 2013, a coluna lateral ao lado é em comparação com o trimestre
anterior e a subseqüente AA é referente ao mesmo período do ano anterior.
Acreditamos que tivemos uma excelente performance no segundo trimestre com a
produção de 1,8 milhões de toneladas de minério,17% acima do trimestre anterior
e -10 em relação ao ano anterior. As vendas somaram quase a mesma totalidade
da produção, 1,7 milhões de toneladas, 28% superior ao trimestre anterior,
gerando uma receita líquida de 284,5 milhões, 20% ao trimestre e 40% em
relação ao ano anterior.
O lucro líquido ele reflete -441, ele reflete principalmente 2 questões; a primeira
referente ao impairment que estamos fazendo projeto Corumbá (eu vou comentar
um pouco adiante a respeito dessa decisão) e aproximadamente 240/243 milhões
relativos à efeito dos royalties. Então, com essa explicação eu acredito também
que, óbvio, nós tivemos resultados operacionais bastante positivos, já reflexo de
um esforço deste management , mas a gente ainda acredita que a empresa ela
tem ainda algumas decisões a serem tomadas, como a decisão do impairment de
Corumbá e reconhecemos que a empresa também é alavancada ainda com
algumas despesas financeiras elevadas.
Isso trouxe um Ebitda ajustado em 41,4 milhões, bastante superior ao trimestre
anterior e ao ano anterior. Os destaques do segundo trimestre basicamente são a
renovação do contrato de arrendamento dos direitos Minerários com a companhia
de mineração Serra da Farofa, você sabe, que prorroga a nossa vigência que se
limitava a 2021 até 2034. Este ano de 2034 é relativo à exaustão de todas as
reservas já cubadas. Só relembrando que nós temos um bilhão de reserva já
certificada.
A conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo
para o Superporto Sudeste e o junto ao BNDES no valor de 925 milhões (isso
ocorreu no mês de maio), a nova certificação de recursos minerais totalizando 3,6
milhões de toneladas considerando a unidade Serra Azul, Minas, Pau de Vinho,
Bom Sucesso, a contratação de assessores financeiros para a avaliação de
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oportunidades de negócios (isso também o comentar um ou com mais adiante) e
a aprovação do reconhecimento da perda relativa à recuperação dos ativos de
Corumbá, no valor de 153 milhões.
Entrando um pouco na questão de Corumbá, e seguindo a mesma linha adotada
anteriormente quando resolvemos fazer o impairment do projeto Chile, a gente
entende, a empresa entende e a estratégia adotada é de a gente dar o foco
principal ao projeto Serra Azul e aí este eixo logísticos de ferrovia e do Porto
Sudeste e acreditamos que o projeto Corumbá hoje ele possui custos
operacionais elevados por não ter uma logística bem definida.
É uma logística complicada. A produção não é uma produção grande, é uma
produção pequena e que demanda desta companhia um grande esforço o
principalmente em manter uma estrutura a uma longa distância (que é o estado
de Mato Grosso) além de você ter hoje a prioridade é de entrega de desafios
maiores do que no projeto Serra Azul e MG, que chegam à conclusão de que este
projeto ele deve estar incluído dentro do processo de M&A para venda para uma
empresa que tenha interesse em Corumbá e que esteja do tamanho adequado,
ou seja, empresas que têm uma relação próxima ou sinérgica com este projeto,
que é um projeto interessante, ele é o operacional, ele possui as licenças, ele
gera resultados, mas que neste momento para a MMX ele não atende a esta
estratégia de foco neste projeto principal aqui.
Bom, passando para a página seguinte, no slide 5, nós temos simplesmente uma
demonstração destes números em gráfico.
Sobre a receita liquida o segundo trimestre em relação ao segundo de 2012 e ao
primeiro de 2013 este aumento que foi demonstrado na página anterior, o lucro
bruto em relação ao anterior, 186 milhões, e eu acho que esta questão importante
aqui do Ebitda com a margem aumentando dos anteriores 3 e 1 e alguma coisa
para 14,6%.
A página seguinte é referente à dívida consolidada. A dívida de 2,6 bilhões com o
perfil da dívida reduzindo o volume ou a quantidade dívidas de curto prazo
aumentando a relação custo/longo prazo 26,74%. Fazendo algumas
considerações sobre o segundo trimestre e entrando um pouco na definição da
estratégia adotada desde o último call, em linha com o que foi falado no call
anterior, a gente hoje mantém um foco forte na finalização de um processo de
M&A.
Como senhores sabem, o acionista principal ele resolveu neste segundo trimestre
reduzir a sua exposição no projeto MMX, na empresa MMX, desculpe. Então,
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contratamos advisors para nos ajudar neste processo. Estamos numa fase
avançada e temos hoje como ponto principal da MMX a definição e a finalização
deste processo porque entendemos que para o mercado e para própria empresa
uma vez “startado” este processo melhor que aconteça é que se finalize, porque
existe uma ansiedade dando portanto do management da empresa em colocar
em prática todas as estratégias adotadas e enxergamos que finalizando o
processo você pode dividir com o acionista estas estratégias da empresa.
O segundo ponto importante é que a gente continua com um foco forte na
finalização do porto. Hoje nós temos 92% da primeira linha que tem a previsão de
se start-up até o final do ano já concluídos, temos aí um desafio grande ainda na
preparação para o comissionamento do porto.
Estamos empenhados, como eu relatei no último call. Nós dividimos as diretorias
em uma diretoria focada única e exclusivamente para a capacitação das equipes
e preparação para a operação, uma equipe totalmente focada só na entrega do
porto e nesta fase de comissionamento.
Temos feito e concluído já um trabalho de (na verdade é uma continuidade a de
reorganização que já havia iniciado no primeiro trimestre) de reorganização da
empresa muito focada no um ajuste da estrutura organizacional ou na busca da
estrutura ideal para o tamanho desta empresa, isto já vem refletindo na melhoria
dos resultados de eficiência, na redução de custos, principalmente relacionados à
custos de SG&A, mas também refletindo em redução de custos operacionais.
Mantemos um foco grande no projeto Serra Azul ainda, mas com um novo foco
hoje, um foco muito direcionado a como sabemos que vamos ter uma nova
entrada de um novo acionista e eu havia comentado no último call que estaria
reapresentando o novo business plan da empresa no segundo trimestre, esse
business plan no momento em que recebemos a informação de que o acionista
queria reduzir a sua exposição e partiríamos para um processo de M&A,
resolvemos trabalhar este business plan não só focado naquela expansão
original, que é a expansão que todos os senhores conhecem, mas também
trabalhando um leque de opções de que forma a gente poderia prosseguir com o
projeto de expansão.
É um ponto importante comentar que o projeto de expansão ele é necessário e
ele vai ocorrer. O que estamos discutindo e obviamente aguardando a entrada de
um novo acionista para dividir com ele, é a questão se vamos continuar com o
projeto como está (que é um projeto grande), ou se podemos compartilhar ele em
2 etapas, fazer uma primeira fase e uma segunda, mas é importante que os
senhores saibam que a expansão ela vai ocorrer e ela é necessária porque,
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relembrando, daquele 1 bilhão de reserva geológica nós temos algo em torno de
120 milhões que são referentes a um minério friável com teor em torno de 50,
54%, que é o minério que hoje as plantas atuais (de Tico-Tico e Ipê) atendem a
essa finalidade de processar minérios friável.
Nós temos aí praticamente 80% desse 1 bilhão dessa reserva de minério
compacto para a continuidade do projeto da empresa MMX. A partir de 2018, que
é um prazo onde a gente espera a exaustão do minério friável, a gente tem de
estar com uma planta que irá processar este minério compacto a partir daí.
Então, acreditamos que haja tempo necessário para isso. Estamos em 2013,
estamos num processo de M&A onde vai entrar um novo acionista e nós estamos
agora com este leque de opções para esta é a expansão preparados para
apresentar e para dividir com este novo acionista para que a gente tome a
decisão de que forma vamos expandir. Acreditamos que temos tempo suficiente
para fazer isto.
Como já disse, a exaustão do minério friável vai até 2018, então, temos aí no
segundo semestre de 2013 mais 4 anos pela frente. Tempo suficiente para gente
finalizar, primeiro escolher qual o melhor modelo de expansão e segundo
implementar. Lembrando os senhores que o modelo o atual ele tem a licença de
instalação, ele já tenha a terraplenagem da planta toda construída, já tem a
licença de instalação do terminal da MRS, enfim, a ausência hoje de
licenciamento é referente só a questão da barragem e que não impede hoje de
você reorganizar essa expansão e adapta-la às licenças atuais.
Por último, para finalizar esta questão dos focos, eu acho que também é de
conhecimento de todos que a nossa pressão sobre o caixa da empresa (e a gente
mantém esta pressão forte aqui internamente controlando quase que diariamente
o caixa da empresa) e temos essa fixação pela preservação do caixa da
companhia até que se finalize este processo de M&A e se defina quem será o
novo participante como acionista da empresa.
Bom, a segunda parte da apresentação ela é relativa a algumas fotos. Eu queria
só ressaltar que o projeto ele está bem mais avançada do que as fotos que estão
sendo apresentadas. Foi uma discussão de tivemos internamente aqui porque
gostaríamos de colocar as fotos atuais, mas como é uma a apresentação
referente ao segundo trimestre, a gente não pôde colocar as fotos atuais.
Eu convido senhores, vou dar uma passada nas fotos, mas e os convido a entrar
no nosso site e acessar as fotos nas apresentações institucionais que estão com
as fotos atualizadas do projeto.
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Esta primeira foto, slide 8, ela mostra já a finalização dessa interferência com as
rodovias da cidade, da Ilha da Madeira e o viaduto já pronto, bem central, superior
a foto, que demonstra ali a passagem onde vai entrar o loop da ferrovia, entrada e
saída já concluído.
No canto esquerdo superior a casa de transferência principal que liga o car
dumper ao pátio 6 e ao pátio 32. Bem na parte central, na parte inferior da já a
construção da subestação e da rodovia que está no meio da foto à direita é uma
área que não nos pertence, a nossa área é da rodovia a parte esquerda da foto.
O slide 9 ele mostra o viaduto que vai cruzar, na verdade vai permitir a passagem
da ferrovia, por baixo e vai ligar os moradores da Ilha da Madeira a rodovia BR101. Este viaduto já está concluído, asfaltado, mas a foto ainda não reflete, por
isso que os convidei para entrar no nosso site e verificar as atualizações.
O slide número 10 ele mostra o pátio 6 e é interessante você vê 2 pistas de
rolamento do pátio 6. Essas pistas, pegando o foco principal aí na pista da
esquerda, que é a pista onde já tem a obra civil concluída, estes equipamentos
azuis são os transportadores, o equipamentos amarelos é referente ao stack
reclaimer número 1, ele já está sendo montado. Nessa foto vocês já via que ele
estava montado com o início da montagem das rodas sobre os trilhos.
Na parte esquerda a gente enxerga os 2 car dumpers já concluídos. Na parte da
direita, a segunda pista, a finalização da obra civil neste momento de final de
segundo trimestre. Hoje também já está mais bem avançado. Ao fundo, à direita,
a gente consegue ver claramente as casas de transferências pequenas aí
referente a saída do minério do pátio já guiando o acesso ao pátio 32 e o túnel.
No slide posterior, slide número 11, mostra um pouco mais de detalhe o car
dumper já concluído. Este car dumper inclusive agora ele já está em fase de
comissionamentos, já fizemos todo o pré-comissionamento nos sistemas
hidráulicos, sistemas elétricos e pré-operação. Estamos entrando agora na fase já
de fazer teste invasivo.
O slide seqüente, slide número 13, mostra a casa de transferência, de chegada,
de acesso ao pátio 6 e ligação ao túnel. Ao lado esquerdo desta casa é uma
subestação onde na parte de cima está sendo construído o novo centro de
controle operacional.
Este túnel e vai funcionar também como Alfândega, foi um acerto com a Receita
Federal de considerar como zona portuária do túnel para dentro, então, isto nos
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facilitou a vida também. E o centro de controle operacional estava previsto numa
outra posição. Resolvemos colocar no aí inclusive para reduzir o custo de Capex.
Aproveitando já uma estrutura e mudamos esta posição do CCO.
Aqui no slide 14 só um detalhe um pouco maior desta obra. O slide 15 já
mostrando os transportadores faltando praticamente a colocação das correias,
mas já todos montados. O slide 16 e a saída do túnel e a entrada já no píer.
O slide e 17 a subestação já finalizada e concluída e a casa de transferência de
acesso ao shiploader. No slide 18, e acho importante esse slide porque no
momento em que resolvemos dar o foco principal na entrega do porto no final do
ano, nós tínhamos um perigo, um risco de trabalho noturno e resolvemos dividir
este trabalho um de montagem de estrutura e um outro de colocação de estrutura
na posição correta.
Então, resolvemos que trabalharíamos à noite na montagem de estruturas e
durante o dia a montagem desta as estruturas nas posições. Então, vocês podem
ver a ocupação do píer já com as estruturas todas montadas. Então, é uma
brincadeira que eu faço, mas é como se fosse um Lego agora com as estruturas
montadas.
Hoje inclusive você tem cabria, ou uma prancha, uma balsa do lado de fora com
um guindaste só pegando essas peças já todas montadas e colocando nas suas
devidas posições.
O slide 19 dá para mostrar estas estruturas azuis, foi um trabalho de montagem
que nos adiantou um pouco as obras. Então hoje você vê que elas estão todas
praticamente montadas só faltando a colocação na posição original.
Bom, novamente, os convido a olharem as fotos atuais no site. De novo, para
finalizar, acreditamos, de novo, reforçando a ansiedade de o mercado tem hoje
em relação ao futuro da MMX, mas acredito que neste segundo trimestre já reflete
uma eficiência grande nessa busca de um modelo operacional mais eficiente com
reduções headcount, com redefinições de estrutura, com uma redução grande do
SG&A da empresa, que era uma cobrança inclusive do mercado em relação a
nós.
Temos a necessidade hoje de finalizar este processo de M&A já iniciado, então,
então deixamos de preparamos muitas coisas, muitas definições para a chegada
do novo acionista para poder dividir com ele e acreditamos que assim que
tenhamos este processo finalizado a gente vai dar continuidade à toda esta
estratégia de colocar a MMX numa posição de destaque, de consolidar a MMX
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como uma operadora de minério e de ferro na região de Serra Azul, colocar o
porto em operação, novamente, virando toda a nossa produção para exportação,
concluir esta definição de como iremos participar do complemento da produção do
porto, seja através de deals com médios e grandes produtores, seja através de
uma participação nossa também com compra no mercado interno.
Todo este trabalho está preparado, mas a gente até por ter iniciado este processo
de M&A e dentro do material que apresentamos do data room a gente tem essas
opções em aberto, a gente vem trabalhando no fechamento e nas opções que
temos de trabalhar, mas acreditamos que é melhor esperar a entrada do novo
acionista para, com ele, definir o futuro da companhia.
Me coloco à disposição para as perguntas e respostas finalizando esta
apresentação. É isto.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 (*1). Para
retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcos Assumpção, e Itaú BBA.
Sr. Marcos: Bom dia a todos. Carlos, se você pudesse falar um pouco sobre o
nível normalizado de G&A que você acha que a empresa vai ter nos próximos
trimestres dado que no segundo trimestre ainda tiveram alguns impactos não
recorrentes. Esta é a minha primeira pergunta.
Sr. Carlos: Marcos , bom dia. Esses números de G&A do segundo trimestre eles
ainda refletem muitas despesas que tivemos nesta reestruturação da empresa. Eu
não tenho os números fechados aqui para você, mas a gente teve no último
trimestre a revalidação do nosso orçamento onde tínhamos uma perspectiva de
Ebitda, enfim, de resultado da empresa onde nós já conseguimos reverter esta
situação. Com o resultado do segundo trimestre a gente ficou até mais otimista
com relação a esta revisão orçamentária.
Então, nós já estamos revendo este orçamento do segundo trimestre buscando
desafios maiores de redução de SG&A.
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Acredito eu que o segundo trimestre ainda tem reflexo um pouco mais alto
referente à obrigações que tínhamos recorrentes a reestruturação, mas estamos
com a perspectiva ainda de redução maior do que vem sendo realizado.
Sr. Marcos: Está ótimo. E com relação às emendas de mercado interno que
foram mais fortes neste trimestre vocês comentaram que venderam tanto para
siderúrgicas como para grandes mineradoras. Vocês conseguem quebrar se
venderam... quanto que vocês venderam para CSN, para Vale, por exemplo?
Sr. Carlos: Marcos, em relação à isso nós tivemos no primeiro semestre a gente
cumprindo o nosso contrato em relação ao mercado externo primeiro com o
contrato que tínhamos com a CSN, segundo semestre ganhamos o leilão da Vale.
Então, estamos com um foco grande na exportação ainda no segundo trimestre e
isso vem refletindo até no resultado porque a gente está conseguindo obter
receitas em Dólar.
E a questão do mercado interno são questões que dependem, como não temos
contratos de longo prazo com estas empresas a gente teve uma oportunidade de
redução de estoque, de negociar bastante minério grosso, o grosso significa a aí
uma (0:29:32 ininteligível) e, então, isto reflete um pouco das vendas do mercado
interno e esta divisão entre estes 2 players ela depende muito ali do momento,
porque a gente não tem nenhum contrato de longo prazo com eles. Então, é da
oportunidade realmente.
A gente sabe e tem ainda um desafio de tentar buscar uma janela um pouquinho
maior e esta janela, a gente conseguindo, pode refletir no momento de
participação de um destes 2 players mediante a conseguir colocar um pouco mais
de minério no porto.
Sr. Marcos: Só para tentar explorar mais um pouquinho esta questão, a gente
tem escutado que a CSN tem tido um pouco de problema na parte de produção
de minério e não porto ele estão começando a... talvez eles já tenham um rampup de capacidade talvez mais para o quarto trimestre para o porto.
Você acha que isso facilita a negociação para você conseguir um pouco mais de
espaço no segundo semestre para exportar e eventualmente ter uma
rentabilidade um pouco melhor ou até o teu preço de mercado interno ficar um
pouco mais alto porque a CSN estaria buscando utilizar o máximo da capacidade
dela de porto?
Sr. Carlos: Marcos, eu diria que nós vamos buscar sempre ter acesso ao porto,
então, até em detrimento um pouco desta questão do preço do mercado interno a
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nossa prioridade é já nos estabelecermos como exportadores de minério, então,
toda a facilidade ou todo o acordo que vier a acontecer referente à venda de
mercado interno com alguma opção de entrada ou de saída portuária, a gente vai
estar privilegiando, vamos dizer assim.
Sr. Marcos: Ótimo, obrigado Carlos.
Operadora: Próxima pergunta vem da Sra. Marina Melendjian, Credit Suisse.
Sra. Marina: Oi, bom dia. Eu tenho 2 perguntas. Uma eu queria saber se Carlos
você poderia passar para a gente uma estimativa do Capex faltante para a
conclusão das obras no Porto Sudeste. E a segunda pergunta seria referente a
estratégia da MMX para equacionar esta dívida de curto prazo com o nível de
caixa atual no caso desta venda das ações do controlador se acabar trazendo
demorando um pouco mais do que o esperado. Obrigado.
Sr. Carlos: Desculpa. Eu gostaria que você repetisse a segunda pergunta. Está
muito baixo o telefone. Eu não consegui ouvir a segunda.
Sra. Marina: Segunda, claro. A segunda pergunta é referente à estratégia da
MMX para equacionar essa dívida de curto prazo com o nível de caixa atual caso
esta venda de ações do acionista controlador acabe demorando um pouco mais
do que o esperado ou acabe não ocorrendo. Qual seria um plano B?
Sr. Carlos: Bom, em relação à Capex do porto, nós temos hoje um desafio no
porto da finalização da primeira etapa que significa (que eu acho que eu já
expliquei no último call) 12,5 milhões de toneladas iniciais, seria a entrada da
linha 1 em operação.
Para esta operação atual nós temos aí hoje (e eu já expliquei a pouco) os 900
milhões do BNDES, foi liberada a primeira tranch e nós temos ainda a segunda e
a terceira tranch que estariam previstas agora para o mês de agosto e para o mês
de novembro e estes 600 milhões restantes seriam suficientes para finalização
desta primeira etapa do porto.
O Capex final em relação à conclusão dos 50 milhões, ele está em torno de 3,3,
R$3,5 bilhões e aí ainda teria dentro deste volume, deste montante, ainda um
overrun que seria na verdade necessária na segunda para a conclusão do pátio
32 e das linhas 3 e 4. Para a linha 1 e 2 referentes ao pátio 6 a entrega dos 2
stacker reclaimers de capacidade de 25, isso aí já estaria solucionado.
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A gente acredita que colocando o porto em operação, acertando toda a questão
operacional do ramp-up e conseguindo colocar o porto em operação e de forma
produtiva, isso é conseqüência de você buscar um overrun adicional aí. Ele vai
ser um processo natural de refinanciamento desta parte restante.
Com relação à estratégia de dívida de curto prazo, obviamente vocês vêm
acompanhando e a gente definiu que estaríamos reduzindo a exposição do Eike
da EBX, dentro da empresa, e preservando o caixa até que isso se conclua. Isso
é fato.
Então, temos tido bastante discussão como os mercados, com os bancos para
novas captações ou para reativações de financiamento, temos conseguido
alguns, temos tido dificuldades em outros. Mas o que a gente vem apostando
muito é que este processo, uma vez iniciado, ele vai se concluir em algum
momento e nós mantemos aqui esta preservação do caixa da empresa suficiente
para que este tempo obviamente seja o mais curto, mas temos que ter
capacidade de ficar, de segurar este templo o quanto for necessário.
Então, é uma estratégia adotada. Novamente, a gente tem tido algum sucesso,
não muito, mas temos tido sucesso e vamos continuar nesta política. O processo
de M&A é um processo que está em fase avançada, a gente acredita que num
curto espaço de tempo isso vá se resolver e estamos mantendo a preservação do
caixa da empresa até que isso ocorra.
Sra. Marina: Está ótimo. Muito obrigado pelas respostas.
Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Renato Antunes, Brasil plural.
Sr. Renato: Bom dia Carlos, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Só para
confirmar o número da pergunta anterior, você falou de 600 milhões para terminar
a primeira linha, a de 12,5 e o porto cheio, vamos dizer assim, por 50 milhões
seria este Capex total de 3 a 3,5. Eu só queria confirmar este número.
Sr. Carlos: É isso mesmo.

Sr. Renato: Tá. E aí a pergunta que eu tenho é um pouco mais qualitativa dentro
desta estratégia inovacionista de M&A, você no passado também já participou lá
atrás de processos parecidos e mencionou aí a questão do projeto de expansão
que está sendo repensado. Eu queria focar um pouco mais. O que mais em sua
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opinião (eu entendo que delicado) você acha que é crucial, vamos dizer assim,
para maximizar o valor, a geração de valor num potencial deal, enfim, a MMX
potencialmente tem algum legacy Capex na mina que tem que fazer até tomar a
decisão do tamanho do projeto?
Tem dívida, tem take-or-pay com a MRS, tem os bonds do MMX11 no porto? O
quê que disto tudo você acha que é possível, é necessário, vamos dizer assim, de
ser repensado para conseguir fazer a melhor estrutura possível nesta estratégia
de M&A?
Sr. Carlos: Oi Renato, tudo bem? Vamos lá, eu vou tentar... é uma pergunta
complexa e que ela requer... eu vou tentar abranger aí, mas de forma rápida e
sucinta.
Bom, esta questão, Renato, da expansão e eu aqui reafirmo que ela é necessária
em relação ao término do minério friável a partir de 18, ela tem uma série de
componentes. A primeira componente é a componente do tempo porque o projeto
da MMX e dentro desta revisão que fizemos ele se mantém um projeto atrativo,
mas diante de um cenário de preço favorável.
A situação atual de preço ou de expectativa de preço futuro, coloca uma dúvida
não só no projeto da MMX como qualquer projeto de commodity hoje no mundo,
você tem uma dificuldade grande de captação de grandes montantes de dinheiro
sob pena do risco que você vai correr caso se confirme um cenário, vamos dizer
assim, um pouco pessimista do mercado frente até o que vem ocorrendo com os
preços das commodities em especial de ferro hoje.
Então, quando não falo que você pode ter um leque é se você entra, vamos dizer,
um acionista que entrega que como minerador e ele tem uma confiança grande
de mercado, ele pode assumir que esta expectativa negativa, pessimista, vamos
dizer, do futuro em relação ao preço das commodities ele é uma coisa que ele
gostaria de correr o risco ele vai ser um pouco mais agressivo na continuidade do
projeto como ele foi desenhado.
Você tem engenharia, você tem terraplanagem pronta, você tem uma relação já
de contrato com ferrovias, você tem um porto próprio. Ao seja, qual minerador que
não gostaria de ter um projeto pela mais da metade já caminhado em termos do
desafio?
E a gente sabe, quando a gente fala de projeto (mesmo este sendo um
brownfield, não sendo um greendfield), mas as dificuldades que é de você
conseguir transpor alguns desafios e estes desafios o principal é a questão da
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comunidade, do relacionamento com os órgãos ambientais, isso se, você já tem
um grande caminho trilhado. E mais do que isto é a solução logística. Nós temos
um monte de projetos bons, projetos que têm em termos de recursos geológicos
são maravilhosos, mas que você não consegue conseguir fazer ele se tornar
bankable porque você tem uma dificuldade de solução logística.
Então, de toda esta questão, juntando o bond, juntando o contrato de take-or-pay
da MRS, hoje para quem está querendo participar deste projeto conosco entrando
com uma participação acionária obviamente que ele já vem (e o preço das ações
dessem certeza) vem refletindo isso. É um preço de oportunidade.
Se ele era um cara que ele é minerador ele vai entrar aqui e ele vai tomar as
decisões corretas ou as decisões que vão colocar à frente da MMX uma posição
de produção grande, de negociação de mercado interno, de aumento de produção
através do mercado interno, de encher este porto com uma capacidade MMX
mais mercado interno mais deals com grandes players.
Ou seja, eu vejo que é uma situação que se resolve.
Agora, num cenário mais negativo, eu diria que você tem opção de renegociar os
contratos já firmados em relação à expansão caso você venha a fazer uma
expansão parcial você tem alguns equipamentos que você pode renegociar, que
já estão comprados. O contrato de take-or-pay da MRS é também uma questão
que você pode entrar com um pedido de revisão desses volumes para reduzir
(obviamente que esta é uma discussão que pode até se tornar uma discussão
jurídica, mas é uma discussão de você tem possibilidades grande vez de ter
sucesso).
E uma outra possibilidade é de você manter este projeto num número
intermediário e você utilizar da sua capacidade portuária para fazer, para fechar
alguns acordos como alguns mineradores já existentes e conseguir completar a
capacidade do porto e fazer aí uma margem de lucro e interessante em relação
até pela vantagem competitiva de você ter um porto.
Sr. Renato: Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Luiz Fornari, HSBC.
Sr. Luiz: Bom dia a todos. Carlos, eu tenho 2 perguntas aqui. A minha primeira
pergunta é relacionada a tarifa portuária. Eu queria saber qual que é a visão da
empresa com relação às tarifas para os próximos anos levando em consideração
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que hoje a gente tem aí uma falta de capacidade portuária com a vale, a CSN
cobrando preços até entre 25 e US$30,00 por tonelada.
Eu queria saber qual que é a visão para os próximos anos onde a gente pode ter
até a um excesso de capacidade com a CSN expandindo o porto e o próprio Porto
Sudeste. Então, esta é minha primeira pergunta.
A minha segunda pergunta é mais uma dúvida com relação à dívida dos bonds da
MMX11. Eu queria saber se ele está na mesma categoria das outras dívidas da
empresa, principalmente no que diz respeito às garantias? Estas são as minhas 2
perguntas. Obrigado.
Sr. Carlos: Vamos lá. Em relação à tarifa portuária, é uma pergunta também
interessante porque hoje você tem realmente os preços extremamente altos em
relação... eu diria alto em relação ao mercado mundial, se você for comparar
preços de tarifas no mundo eles são realmente exorbitantes, mas é um preço
numa oportunidade de você participar do mercado transoceânico.
Eu acho que é exatamente aí que você tem (para o negócio MMX) uma baita
vantagem por que você está sendo (tirando acho que a San Marco, que tem aí
uma participação da Vale forte) vocês seria a terceira empresa no Brasil a estar
colocando a sua produção ou a oportunidade de ter contado com o mercado
transoceânico.
Isto para mim é a grande vantagem da MMX hoje. A conclusão deste porto, que
também é um assunto interessante, você tem a oportunidade de transcorrer 7
anos de batalha em termos de licenciamento, de buscar créditos e conseguir
estabelecer uma boa engenharia, colocar em implantação e agora você está aí
praticamente com 92% do porto pronto. Então, é um momento agora para você
refletir, obviamente o mercado, você tem expectativa e vários anúncios no
mercado de que vai sobrar capacidade de em porto. Mas eu acho que a gente
tem que ter uma consciência de poder, vamos dizer, tirar o risco... bom, primeiro
colocar uma capacidade adequada da sua produção, mas ter uma consciência de
você estabelecer uma tarifa variável aonde a pessoa que vá colocar o minério no
seu porto ele não tenha, não assuma sozinha o risco de estar pagando uma tarifa
cara.
Ou seja, este é um conceito obviamente que pode acontecer, pode mudar, você
tem uma flexibilidade de fechar qualquer negócio de qualquer formato. Mas você
dar a possibilidade de no momento de mercado ruim a pessoa ou a empresa que
vai colocar minério no seu porto ela ter uma tarifa um pouco mais suave e no
momento que o mercado estiver agressivo estiver com valor elevado você ter uma
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tarifa que vai subir proporcionalmente aí isto eu acho que é um modelo
interessante.
Agora, com um outro modelo (e que também pode ser interessante) são; modelos
de longo prazo, onde você pode estabelecer uma relação de parceria longa onde
você, numa discussão de faltar ou sobrar tarifa, você estabelece previamente. O
longo prazo é uma coisa que mudam pouco o cenário de uma negociação e de
tarifa. Então, não sei se completei toda resposta, mas, finalizando, você tem uma
flexibilidade ampla. E cada caso é um caso.
O que a gente tem que ter em mente como operador portuário é que você tem
que cuidar muito bem dos volumes em que você está fechando suas produções
para você garantir a eficiência que você prometeu. Porque se você for trabalhar
com volumes muito pequenos, buscando margens muito grande você acaba
perdendo a incapacidade porque você vai ter que ocupar o seu pátio com muito
volume de pequenos. Então, a gente está trabalhando nesta estratégia de compor
essa questão de reduzir risco, de ter volumes que mantenham a nossa
produtividade e te garanta o volume prometido, e a questão de longo prazo que
também nos interessa bastante.
Vamos lá, a MMXM11 é uma dívida júnior. Não há nenhum privilégio dela em
relação às outras dívidas. Acho que é isto, acho que esta é a característica da
dívida. Não sei se respondeu a sua pergunta.
Sr. Luiz: Só para confirmar então, a MMXM11 o bond ele está na mesma
característica das outras dívidas no que diz respeito às garantias, né? Ela não
têm benefício nenhum, mas também não tem nenhum prejuízo?
Sr. Carlos: Sobre este aspecto, sim. Perfeito.
Sr. Luiz: Ok, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Thiago Lofiego, Merrill Lynch.
Sr. Thiago: Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação a
Corumbá. Qual que é a expectativa de vocês em relação a estas operações?
Vocês vislumbram voltar a operar em algum momento ou talvez se desfazer deste
ativo?
E se vocês puderem comentar um pouco sobre o projeto de Serra Azul. Qual que
é o timing para a decisão do quê que vocês vão fazer e se vocês puderem
comentar sobre o valor de possíveis penalties que vocês possam vir a ter com
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fornecedores de equipamentos por conta de atraso ou uma mudança na
configuração do projeto?
Sr. Carlos: Deixa eu checar a primeira pergunta de Corumbá, referente a
Corumbá por que eu não... ela veio meio picada, eu não conseguia entender ela
toda. Serra Azul e o atraso dos equipamentos eu já entendi.
Sr. Thiago: Alô.
Sr. Carlos: Oi Thiago, você poderia repetir a sua primeira pergunta referente a
Corumbá? Eu entendi mas faltou alguma parte que eu não consegui pegar aqui.
Sr. Thiago: Tem alguma interferência, eu não sei se vocês estão me ouvindo
bem. Mas era só para entender se vocês querem de fato se desfazer deste ativo.
Eu só queria confirmar isso. E a segunda pergunta é relação a possíveis penalties
sobre o projeto de Serra Azul, se vocês vierem a postergar este projeto ou mudar
a configuração, se têm penalties com fornecedores de potenciais valores?
Sr. Carlos: Tá bom, Thiago, agora eu entendi bem. Bom, Corumbá, como eu falei
anteriormente no final da minha fala, o Corumbá você tem hoje dentro de uma
estratégia da MMX de focar o seu negócio e dentro deste porto que você vai ter
capacidade aí de 50 milhões, ele foge um pouco do nosso core business, não
seria core business, mas da nossa estratégia de você manter uma operação
remota, num estado diferente onde você tem que manter uma estrutura da
empresa num outro estado para uma produção pequena e uma situação
complexa de logística.
Quando falo complexo ego uma logística intermitente a aonde você tem 6 meses
que você consegue descer, 6 meses que você estoca. Então, hoje, a gente rodou
um trade-off em relação a este projeto e a gente enxerga... primeiro a gente tem
um contrato que a gente vai cumprir, a gente cumpre este contrato à risca, e este
ano a decisão de parar o projeto no final do primeiro semestre foi por que a gente
já tinha atingido a produção para cumprir o contrato. Uma produção adicional
sobre estas incertezas de preço de mercado, de intermitência de rio, a gente
preferiu optar em não operar o projeto no segundo semestre.
Voltando aqui no foco do projeto, se você tenha um porto como uma capacidade
grande, uma oportunidade de um mercado interno de você consegui colocar 1
milhão, 1,5 milhões de tonelada a mais dentro da sua produção (que eu acho que
isso é uma coisa fácil de acontecer), eu diria que a gente tem sim o interesse de
se desfazer do ativo Corumbá.
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Agora, o ativo Corumbá por si ele tenha além das reservas hoje licenciadas e em
operação, e uma planta, e uma equipe e todo este contexto, contratos logísticos,
você tem ainda alguns outros direitos minerais que complementam, ou seja, dão
uma vida adicional a este projeto, e empresas que se interessam por projetos de
menor porte ou até mais regionalizados com aquela região eu acho que é um
projeto atrativo.
A gente vem também sendo procurado por várias empresas procurando não
tendo capacidade, vamos dizer, de entrar na participação da MMX como um todo,
mas são empresas de menor porte que querem ou de interesse regional que
querem participar só do projeto Corumbá.
Com relação a Serra azul, eu acredito que hoje você tem... você me perguntou
sobre o tempo da decisão de saber se vai expandir tudo ou um pedaço, e quando
isso irá acontecer.
A gente tem tudo isto pronto. Como eu já falei anteriormente e repito, isto está
num processo decisório que a gente prefere aguardar o novo acionista, acho que
é até uma posição lógica porque tomar uma decisão agora neste processo de
M&A poderia assim que o novo a acionista entrar criar algum constrangimento,
algum desentendimento em relação a decisão tomada.
A gente prefere de uma forma de um goodwill esperar este novo acionista para
poder decidir como ele ou melhor, o próximo passo. Mas os passos ou as opções
estão todas prontas e tão logo ele tenha esta decisão de entrar ele vai querer
participar porque isto é uma posição de estratégia e fundamental no andamento
da empresa.
E com relação ao prazo da entrega dos equipamentos a gente tem um misto de
situação. Você tem equipamentos e serviços que já foram contratados e que
foram suspensos desde o início do ano a gente suspendeu. Então, você tem
dentro desta categoria serviço, que você na verdade suspende e começa a
discutir com a empresa um retorno no momento em que você decidir, obviamente
este de retorno ele pode ser como escopo cheio ou com escopo parcial e aí você
também ainda tem em suspenso ou em aberto por que você não tomou a decisão
de que tamanho você vai. Então, esta categoria de serviços ela está neste status.
A categoria de equipamentos ela se divide em 2. Uma categoria de equipamentos
móveis onde são equipamentos de prateleira; caminhões, tratores, máquinas, e
tal, aonde você pode negociar de forma mais fácil até a venda desses ativos para
outros ou até o dealer vender esses ativos para outros clientes e empresas,
então, este seria ou está sendo uma negociação extremamente simples.
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E com relação aos equipamentos industriais que têm alguns com categoria de
prateleiras, como britadores e tal, e têm alguns mais numa categoria taylor made.
Estes eles são complexos também que tem equipamentos que você já concluiu e
ele está com o fabricante e precisa mandar para nós, tem equipamentos que
ainda estão em fase de fabricação, então nós pedimos para segurar a fabricação,
então você não tem um compromisso grande, obviamente como eu disse de
contrato, mas não grande em termos de que no caso de você querer postergar,
enfim, não sei uma coisa difícil.
Ele está bem diversificado. Cada caso é um caso. Mas eu diria que esta questão
de você suspender provisoriamente um projeto deste não é uma coisa que não
aconteça no mercado e que estas empresas que fabricam e vendem
equipamentos para a indústria mineral elas normalmente estão compartilhando
conosco este momento de decisão.
Então, a gente não tem uma pressão forte hoje uma decisão a ser tomada
amanhã. Ela depende dessa decisão do acionista e depende do próximo passo. A
partir daí a gente vai sentar com todo mundo e renegociar da melhor forma
possível.
Sr. Thiago: Perfeito. Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Humberto Meirelles , Goldman Sachs.
Sr. Humberto: Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria concentrar a
minha pergunta um pouco mais para entende a dinâmica de crescimento e
entrega do porto. Falando em volumes, esta fase 1 e 2, como é que seria o rampup nos próximos 2 anos e esta capacidade nominal desta fase 1 e 2 e a
capacidade efetiva em seguida da 3 e 4. Pode ter um descasamento entre estas 2
expansões; fase 1 e 2 de 3 e 4? Como você falou, dependendo deste overrun,
como é que você vai equacionar isso?
E falar também, uma vez o projeto 100% concluído, se existe uma restrição de
calado ou no berço ou no próprio canal que faça com que você não consiga
atingir a sua capacidade nominal de 50 milhões de toneladas?
Sr. Carlos: Humberto, vamos lá, vamos por partes aqui. Bom, a gente ainda
mantém a expectativa de entrega do porto (o primeiro embarque) até o final do
ano. A gente tem hoje 92% da obra, da primeira linha, concluída. A primeira linha
que eu falo é; car dumper, é o stacker reclaimer, é os transportadores que ligam
até o shiploader e o embarque.
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Então, a expectativa nossa para produção é que você a partir do momento que
você entre com uma linha a cada 4 meses posteriores você inicie uma segunda,
uma terceira de uma quarta linha. Isso daí resulta entre a fase de implantação
ramp-up, comissionamento, a gente chega a números aproximados em torno de
19 milhões para o ano que vem, em torno de 35 milhões para 2015, em torno de
45 milhões para 2016 e concluindo 50 milhões em 2017.
Vamos tentar agora responder um pouco das questões relacionadas aos aspectos
internos do porto e depois ao aspecto externo, que aí se refere ao calado que
você mencionou há pouco.
Essa questão de 19 no ano que vem ela estaria praticamente já completa porque
ano que vem nós já temos expectativa de produção de 7 milhões na mina da
MMX, nós temos expectativa já de um contrato de longo prazo com a Usiminas
em torno de 10 milhões, então você teria 17 você teria aí uma janela de 2 milhões
de oportunidades para você ou participar adquirindo minério no mercado interno e
transportando os 2 milhões ou vendendo uma capacidade de 2 milhões para
alguém, para outro mineradora.
O ano de 2015, de 35, ele já tem a entrada de 3 stacker reclaimers já entrando
praticamente o quarto. Você fez uma questão aí internamente do porto falando,
você pode ter uma opção caso haja algum risco futuro de “olha, o mercado... está
sobrando porto e não tem mais porto”, você pode definir inclusive a postergação
da entrada da quarta linha, mas eu vejo que até terceira linha que seria aí um
volume de 37,5 milhões esta já está completa, já está tudo pronto.
Obviamente o projeto de 50 e da quarta linha ele também está pronto para você
ter uma opção caso haja alguma mudança de mercado, algum cenário negativo
de reverter isto e ficar com o porto um pouco menor esperando a possibilidade
para ir a 50.
Com relação ao volume de 2016 de 45 bilhões, realmente, ele tem 2 desafios; o
primeiro desafio é que você tem não no canal de entrada (que a gente chama de
canal privado da MMX) algum problema. Este problema ele já está endereçado e
a caminho da solução.
O canal externo, as projeções que nós fizemos de tamanho de capacidade de
navio (capsize) elas hoje, os atuais, são um pouco reduzidos, você precisaria de
uma dragagem adicional no canal externo que beneficiaria não só a nós como os
outros portos da região.
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Então um hoje, falando em números específicos, um navio hoje capsize que na
nossa projeção para chegar a capacidade de 50 ele estava limitado a 200.000
toneladas, ele saiu hoje em torno de 170 toneladas nos portos vizinhos. Então,
fazendo esta correção você teria uma capacidade de 45 dependendo de uma
dragagem adicional.
Então, a gente espera que entre 16 ou até 17 você tenha este problema resolvido
e aí a gente coloca os 50 de capacidade.
Mas também é fato que mesmo que isto não ocorra, você pode ter uma evolução
de algumas premissas operacionais internas do porto como produtividade do car
dumper, como produtividade do próprio shiploader, que é uma (eu não se e se
vocês tiveram a oportunidade, de quem não visitou ainda eu os convido a visitar)
estrutura extremamente robusta, que não se compara a nenhum outro carregador
de navio similar.
Você tem os 2 operando simultaneamente e tendo movimento de translação e de
rotação da também simultâneos, sobre trilhos, você consegue carregar um navio
capsize em torno de 9h, isso daria uma produtividade tremenda para o porto.
Obviamente que aí você tem que ter toda a cadeia produtiva de ter o
desenvolvimento do porto que só com o tempo que você vai ter a certeza se você
vai fazer mais ou não.
Então, essa capacidade quando em 2017 a gente fixa 50 é que independente dos
fatores externos ao porto a gente já estaria hábil a ter vivido esta curva de
aprendizagem de 2014, 15 é 16 e estaria pronto para, caso não haja, você ficar
em 50. Caso haja a dragagem que beneficiaria toda a região, todos os portos da
região, você poderia até receber este número de 50 milhões.
Sr. Humberto: Perfeito. Está claro. Só para concluir, quando você fala em
possível overrun para as linhas 3 e 4 (obviamente está um pouco longe ainda de
chegar lá, mas) qual que seria a ordem de grandeza desse overrun em cima
desses 3,5 bilhões?
Sr. Carlos: Eu acho que foi mais ou menos em relação ao que a gente explicou
não início dos 3,5 (que o Renato me perguntou para confirmar), a gente teria hoje
aí em torno de provavelmente uns R$300 milhões.
Sr. Humberto: Está ótimo. Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Aristóteles nogueira, Opportunity.
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Sr. Aristóteles: Bom dia a todos, bom dia Carlos. Obrigado pela oportunidade. A
minha pergunta é sobre o não cumprimento aí dos covenants relativos aos
contratos de pré-pagamento de exportação, no valor de R$400.000.
Está aí na nota de vocês que vocês ainda não tiveram o waver deste covenant.
Eu gostaria de saber caso vocês não consigam este waver, quando que vocês
têm de realizar o pré-pagamento dessa dívida e se existe mais alguma parte da
dívida de longo prazo de vocês que tem covenants que vão ser verificados nos
próximos trimestres.
Sr. Carlos: Eu vou pedir para meu CFO, Ricardo, explicar esta porque esta eu
não sei de cabeça, aí vai ficar difícil. Eu acho melhor passar para ele, ele
responde. Ricardo Assef, CFO da MMX vai responder a esta pergunta.
Sr. Ricardo: Bom dia. O que aconteceu foi o seguinte; este convenant foi
quebrado e nós obtivemos o waver na verdade para este covenant. Mas por uma
particularidade contábil, por uma norma contábil, este waver deveria ter sido
emitido dentro ainda do período da demonstração financeira quando ela termina,
que é 30 de junho, e este waver foi emitido a posteriori, e a norma contábil diz que
quando você não obtém dentro deste período você tem que fazer este registro
através da nota que foi feita.
Então, é por isto que teve este registro no balanço, mas isto é, eu diria assim, que
é um registro sintético. Não houve na verdade esta aceleração de dívidas de
longo para curto prazo, mas é uma exigência da norma contábil que isto seja
demonstrado no balanço. Por isso que a gente registrou para poder estar em
conformidade com a auditoria externa da companhia.
Sr. Humberto: Tá certo. E tem algum pedaço além destes 400 milhões de dívida
de longo prazo que devem ter waver nesses casos aí nos próximos trimestres?
Sr. Ricardo: Mal. Na verdade não têm esta dívida. Esta dívida foi apenas um
movimento que foi feito e isto vai ser retornado para a posição de longo prazo
novamente tendo em vista que o waver foi obtido. Isso foi apenas uma operação
para atender esta norma contábil que é a CPC40, que exige que a companhia
demonstre desta forma, tendo em vista que o waver não foi emitido até o dia 30
de junho, e sim foi emitido no dia 2 de agosto.
Sr. Humberto: Tá, obrigado.
Operadora: próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Martins, JGP.
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Sr. Guilherme: Bom dia. Obrigado pelo update e pelo call. Só 2 confirmações
rápidas. Uma é confirmar que a estratégia, então, é a busca de um novo acionista
para a MMX e não para o porto ou venda do porto?
Sr. Carlos: Guilherme, a nossa estratégia hoje é de trabalhar na venda da MMX
como um todo e temos hoje dentro deste contexto algumas questões
interessantes. A gente acredita, primeiro, que o porto é um excelente ativo, mas
ele também sozinho, ele não tendo nada a ligar a ele e você ter que depender
também de completar este porto só com carga de terceiro e ser um mero
operador portuário também não seria uma coisa tão atrativa para alguns
interessados.
Aí, entrando neste mérito dos interessados, você tem fundos que se interessam,
você tem traders que se interessam, você tem mineradores que se interessam.
Então, dentro desta categoria provavelmente você tenha alguns interessados que
gostariam de ter um porto só para fazer a movimentação de carga de material.
Mas as outras categorias eles enxergam esse negócio como um todo e acreditam
que você teria até uma posição de fragilidade tendo só o porto e não tendo
nenhuma carga para colocar dentro dele.
Sr. Guilherme: Entendido. A outra confirmação é dado que para a MMX ter uma
coisa mais específica que outras empresas do grupo em operações similares, a
gente vê que o acionista tem tanto o controle das ações da MMX assim como o
controle da antiga Portx, do MMX11.
A estratégia de diminuir a participação do acionista na MMX ela é análoga,
paralela também na MMX11?
Sr. Carlos: Essa pergunta é difícil, eu vou tentar te ajudar, mas eu também não
sei a resposta. Esta resposta é a estratégia do acionista, mas vamos lá. Uma vez
que você está entrando no negócio e você tem associado a ele uma outra ação,
que a gente chama de bond ou royalty ou o que seja, obviamente que há
interesse de você participar das 2.
Agora, a decisão se você vai entrar participando de uma ou das 2, aí ela depende
do acionista. Agora, obviamente que dentro deste movimento de M&A está sendo
discutido não só a 3, como a 3, a 11, enfim.
Sr. Guilherme: Perfeito. Obrigado.
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Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba,
Morgan Stanley.
Sr. Carlos: Muito obrigado. Carlos, primeiro uma palavra sobre Ebitda e redução
de custos; impressionante!
E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: por favor, ajude-me a entender qual é a
sua estratégia porque substituir o acionista majoritário não vai resolver a limitação
do disponível.
Podemos supor que ao mesmo tempo que o acionário majoritário vende o seu
interesse, o sua participação na MMX vai haver uma nova oferta de capital que os
acionários minoritárias poderão comprar ou não e aí a companhia vai obter novos
recursos para continuar com a sua expansão?
E se assim for, você poderia mencionar alguma coisa, alguma conversa que
poderia ter tido com SK e Wuhan com relação à intenção de participar nesta
oferta de equity? Primeira pergunta.
A segunda: sinto voltar atrás, mas por favor, poderia esclarecer qual é o Capex
remanescente para o porto? Eu entendo que 600 milhões para a linha 1, mas
depois da linha 1 quanto sobrou? Porque parece que houve alguma confusão,
mas foi o que eu entendi; R$2,5 bilhões que você mencionou no total Capex para
o porto ou o remanescente? Qual foi o remanescente? Obrigado.
Sr. Carlos: Bom, vamos lá. Com relação primeiro a questão do M&A, eu vou
responder devagar por que eu sei que você está na tradução. O desenho ele não
está definido. Eu acho que a estratégia do acionista foi dar aos interessados a
flexibilidade de poder sugerir a melhor participação.
Com relação a chamada de capital, isto vai ocorrer sim. É uma tendência que isto
ocorra. Com relação à SK e Wuhan as 2 empresas que são acionistas da MMX
estão... nós tivemos a reunião do conselho de administração no final de junho e
eles estão a par de todos os passos do processo de M&A e da situação da
companhia como um todo. A decisão deles participarem ou não a é uma decisão
peculiar a eles.
Bom, fazendo agora a questão do Capex remanescente, quando eu comentei de
600 milhões talvez eu não tenha me comunicado bem. Ele é suficiente para a
implantação da primeira fase, ou seja, do start-up, mas não limitado a entrega só
na primeira linha.
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Ele é uma verba disponível já no BNDES e isso daí corresponde a uma
participação do nosso Capex. A questão do overrun ou do Capex que eu
comentei de 300 milhões é para a conclusão do porto como um todo, que seria
uma parte hoje para a conclusão da terceira e quarta linha mais as obrigações
restantes ao longo de 2014.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos
Assumpção, e Itaú BBA.
Sr. Marcos: Oi Carlos. Primeiro com relação a despesa financeira. Se você
pudesse falar o quê que você acha...você ou o Assef falarem o quê que vocês
acham que é um nível normalizado de despesas financeiras olhando para frente?
Neste trimestre gente viu que teve um impacto negativo do valor presente dos
royalties.
E tentando olhar um pouco para fluxo de caixa da companhia no próximo
semestre, o quê que vocês têm de dívida vencendo até o final do ano e como que
vocês enxergam... você já comentou um pouco sobre o dinheiro do BNDES, a 2 e
3 tranch que podem ser liberadas.
O quê que tem de entrada e o quê que tem de sair da aí e eventualmente até
contratos de take-or-pay com a MRS? Se você pudesse dar um detalhe de como
é que você está enxergando o fluxo de caixa no segundo semestre do ano.
Obrigado.
Sr. Carlos: Marcos, essa realmente é um assunto específico que eu vou passar
para o CFO, o Ricardo Assef, que ele vai responder para você.
Sr. Ricardo: Marcos , em termos de despesa financeira eu diria que a gente vai
manter em linha para os próximos trimestres o que a gente já vem registrando nos
trimestres anteriores.
Como você pode olhar no nosso ITR, uma grande parte de despesas financeiras
é atribuído ao royalty e é um título que está sendo contabilizado, ele tem a
contabilização dele que a gente precisa fazer, ele tem 2 partes, o valor que tem
de ser pago e mais a variação cambial, isto é algo que é um contrato que a
empresa tem, que é o MMX11, e isto reflete em balanço.
O endividamento da companhia a gente tem conseguido obter novas linhas de
crédito, não na quantidade que a gente deseja, mas tem conseguido êxito em
renovar algumas linhas e 2 grandes bancos que nos apóiam estão aqui conosco
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já com uma aprovação avançada em crédito na renovação das linhas que a gente
precisa para o segundo semestre.
Então, a gente vê isso aí de forma positiva, a gente vai conseguir fazer esta
rolagem que é necessária para o segundo semestre das linhas e em paralelo,
como já foi conversado aqui antes, a gente também está no compasso de espera
dessa mudança aqui que a gente teria com a entrada de um novo acionista da
companhia.
Sr. Marcos: Está ótimo. Obrigado.
Operadora: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e
respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos para as considerações
finais. Por favor, pode prosseguir.
Sr. Carlos: Bom senhores, finalizando, eu acho que eu gostaria somente de
ressaltar a questão da melhoria do resultado no segundo trimestre; reflexo de um
trabalho árduo desse management da MMX frente a estes desafios e ao processo
de M&A que estamos atravessando. Mas gostaria de reforçar que nós estamos
preparados em relação às grandes tomadas de decisão a serem feitas.
Como eu já mencionei, estamos aí aguardando a decisão de finalização deste
processo para poder tomá-las, mas as grandes tomadas de decisão às quais me
refiro estão relacionadas a entrada em operação do porto, finalização e entrada
em operação, a que modelo queremos adotar de expansão da Serra Azul (do
projeto da mina), a continuidade da reestruturação deste modelo operacional com
a redução contínua, a introdução desta cultura de redução de custo, redução de
SG&A e reestabelecimento desta estrutura organizacional como um todo, e com
relação à parte que sobra do Porto em relação a nossa produção, a partir do
momento que nós soubermos o tamanho que via ser a nossa produção, qual é o
modelo que estamos adotando de participação da MMX comprando o minério,
participando no mercado interno e até também na questão dos acordos com os
mineradores locais.
Então, esta é uma posição bastante segura desse management da companhia
que discute continuamente estes pontos que, na nossa visão, são os drivers de
levar a MMX a uma consolidação destes resultados e de sucesso e de retorno ao
acionista.
Obrigado a todos.
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Operadora: A audioconferência da MMX está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.
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