Local Conference Call
MMX – Nac.
Resultados do Terceiro Trimestre de 2010
12 de Novembro de 2010
Operadora: Boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX relativa ao terceiro trimestre de 2010 com divulgação
em 12 de novembro. Obrigada por aguardarem. Neste momento todos os
participantes estarão apenas conectados como ouvintes, em seguida
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão
fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, por favor,
digitem asterisco zero (*0).
Antes de prosseguir gostaria de esclarecer que declarações serão feita sob o
conceito de Porto Seguro da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados dos
Estados Unidos de 96. Essas declarações constituem crenças e premissas da
diretoria da MMX e se baseiam em informações atualmente disponíveis. Elas
envolvem riscos e incertezas, pois se reverem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Os investidores devem compreender que 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. Gostaríamos de lembrarlhes que essa teleconferência está sendo gravada.
Agora passo a palavra ao Sr. Roger Downey, Diretor Presidente e de Relações
com Investidores da MMX. Por favor, Sr. Roger.
Sr. Roger Downey: Boa tarde a todos, muito obrigado por participarem da
teleconferência da MMX do terceiro trimestre, um trimestre bastante importante
para nós, certamente um trimestre que marca uma guinada na nossa história, a
partir de agora as coisas vão ser muito diferentes. Nós tivemos no terceiro
trimestre marcos muito importantes que aconteceram nas nossas operações.
Basicamente foi um trimestre cheio de notícias, fluxos diferentes, coisas que
temos para contar.
Em operações tivemos uma produção recorde este ano, até setembro
produzimos mais do que qualquer ano completo que nós produzimos, todo o
ano de 2008, todo o ano de 2009, foi a primeira vez que produzimos um lucro
líquido, um Ebitda robusto. Também, e não menos importante, uma transação
que estamos realizando com a SK Networks, realmente fortalecendo a nossa
empresa, e nos possibilitando a fazer a aquisição, ou uma oferta de aquisição
da LLX Sudeste (o Superporto da LLX Sudeste).
Todas essas coisas dessa guinada de operação, dessa questão da
rentabilidade, com uma estrutura acionária bastante fortalecida e a aquisição
da LLX Sudeste fazem da MMX uma empresa muito mais forte e nos capacita
a atender nossas estratégias. Eu acredito que a primeira iniciativa de nossa
estratégia está agora claramente atendida, basicamente desde o momento que
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iniciamos esta estratégia, conseguimos fazer essa virada, estamos trabalhando
muito fortemente para atender agora a nossa segunda iniciativa estratégica que é a expansão através de aquisições.
Os nossos projetos nós acabamos de protocolar, os estudos ambientais para
Bom Sucesso, nós acreditamos que em um futuro próximo nós também
tenhamos boas notícias nessa questão. Outros projetos estão avançando,
estamos trabalhando fortemente com financiamentos, vamos mantê-los
atualizados, assim que tivermos as finalizações de nossa negociação.
E a estratégia de consolidação que já temos conversado com vocês há algum
tempo com o Superporto da LLX Sudeste, que é o principal catalisador de
todos esses fortes, fazendo de Serra Azul uma unidade de produção única,
através de joint ventures, aquisições. Não importa na verdade como
chegaremos lá, mas sim, que nós possamos extrair todas essas sinergias
trabalhando com uma só perspectiva.
O terceiro trimestre também, claro, foi facilitado por um mercado muito forte,
com preços, uma demanda bastante consolidada, e embora nós tivemos que
ter paradas de manutenção no último trimestre, nós tivemos a parte do Sudeste
com paradas, mas conseguimos de novo atender um cronograma de produção
bastante sólido, com pouca perda de produção mesmo nas paradas. Nós
podemos ver que a planta de Sudeste produziu a uma taxa muito maior do que
aquela registrada no segundo trimestre.
As nossas vendas também em linha com a produção, basicamente estáveis,
com uma queda de 4% em relação ao segundo trimestre. Receita bruta
também muito boa... desculpe, lucro bruto com 138%. E o Ebitda ajustado em
32% comparando trimestre a trimestre. As nossas despesas gerais e
administrativas refletem o trabalho da administração da empresa para reduzir
os nossos gastos, e acreditamos que estamos tendo resultados muito
interessantes.
As nossas margens brutas também muito boas, de novo, lembrando que nós
tivemos que ter paradas, isso teve impacto no nosso custo médio, mas mesmo
com essas perdas de produção nós conseguimos atingir um aumento de
margem bruta, o que é muito bom - mostra que o nosso negócio está bom e
sólido. Como eu disse, a nossa produção, mesmo com as paradas de
manutenção, se não levássemos isso em conta, nós ainda teríamos um
aumento ainda maior, mas mesmo assim nos primeiros nove meses do ano,
como eu disse, nós produzimos mais do que qualquer outro ano.
O gráfico ali claramente mostra duas coisas: primeiro o quão ruim foi o nosso
começo do ano de 2009, depois o quão bom 2010 tem sido em termos de
produção. Vocês podem ver que nós temos, na verdade, duas guinadas aqui
muito claras, os números que nós podemos ver (que estão no eixo vertical) e
as nossas operações que, como nós podemos ver, haviam declinado muito no
ano de 2009, e agora voltando com força em 2010.
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Outro aspecto muito importante da transação com a SK e outras transações
que realizamos este ano, nós fortalecemos a empresa com a Wisco e a SK, e
além de apenas trazer capital através de aquisições, a idéia é continuar
trabalhando, nós estamos em uma posição cada vez mais fortalecida
obviamente.
A outra coisa é no aspecto de vendas, os contratos que nós temos obtidos
através dessas transações realizadas. Todas as nossas operações estão pelo
menos 50% asseguradas, com os seus contratos na Sudeste são 52% das
vendas asseguradas por contratos. Nós temos outros contratos... não é, quer
dizer, que o resto do Sudeste está no mercado spot, mas temos outros
contratos de curto e médio prazo, mas 52% com certeza em contratos de longo
prazo assegurados.
No Chile 50% são contratos de longo prazo (contrato de venda de longo prazo),
e em Corumbá 77%. Então mais uma vez isso nos dá a segurança de trabalhar
nas nossas expansões, nas nossas novas iniciativas, consolidações, porque
nós sabemos que temos uma posição sólida à nossa frente, com uma
confiança muito maior nos nossos projetos e na nossa capacidade de atendêlos.
Seguindo em frente nós temos, como eu mencionei, a aquisição do Superporto
Sudeste. Isso foi realizado através da cisão parcial da LLX em Porto X, uma
subscrição 1,6 bilhão que foi finalizada, e agora nós estamos trabalhando com
o plano de expansão, trabalhando com os estudos de impacto ambiental de
Bom Sucesso e o protocolo desses estudos são, de novo, marcos importantes
alcançados pela empresa nesse trimestre.
Como eu mencionei no início, isso faz com que realmente esse trimestre se
torne o ponto de virada para a nossa empresa. Os próximos passos dentro da
aquisição do Superporto é a cisão parcial, como eu mencionei, Porto X vai ser
começada a ser comercializada no Novo Mercado, protocolar a nossa oferta
que tem que ser aprovada pela CVM, e aí um comunicado à empresa seguido
pelo leilão combinado. Tudo isso ainda deve levar semanas e meses, mas nós
estamos no caminho para realmente finalizar toda a transação.
Eu vou passar para as perguntas em um minuto, mas eu gostaria de fazer mais
um comentário em relação a este trimestre e em relação ao que a MMX está
fazendo. Nós vimos no passado que a logística é o componente mais
importante de qualquer negócio que nós temos com minério de ferro. Nós
temos uma base de recursos bastante importante e estamos querendo utilizar a
nossa capacidade logística para crescer ainda mais, além do nosso plano de
expansão.
Nós temos bastante confiança nas expectativas de mercado, o mercado no
longo prazo ainda nos parece encorajador, nós queremos aumentar a nossa
exposição a mercado. Eu já mencionei isso em outras audioconferências, mas
de onde estamos, e pensando no mercado de minério de ferro para o futuro, eu
ainda acredito que o cenário ainda caminha para um excesso... está muito
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longe ainda, na verdade, desse cenário de excesso de oferta que nós
encenamos para 2020 ou nessa época.
Eu acredito que essa, na verdade, é uma visão conservadora. Eu acredito que
os projetos de minério de ferro em todo o mundo são mais difíceis do que eram
no passado, mas nós acreditamos que os nossos projetos estão indo muito
bem, apesar dos reveses já sofridos. Quando nós pensamos na questão da
oferta chegando ao mercado e todas as previsões que são feitas em relação a
isso, eu acho que há uma indicação de que as coisas não aconteçam
exatamente dessa forma, que o mercado vai ficar forte eu acho por um período
superior a essas previsões.
Com esse tempo nós vamos conseguir continuar com nossos projetos antes
que os preços de minério de ferro diminuam, principalmente pelo fato de
termos essa parte de logística muito forte no nosso sistema. Eu acredito que
realmente que a MMX sobreviverá nesse mercado com maior capacidade
competitiva e isso, mesmo se nós pensarmos que o mercado pode diminuir,
pode haver uma queda antes do que nós acreditamos, a MMX ainda está em
uma posição muito confortável, muito preparada para enfrentar quaisquer
situações que apareçam a ela para o futuro.
Mais uma vez, o Superporto vai nos trazer esse elemento catalisador para
consolidar a nossa região, crescer além do que havíamos planejado no nosso
plano de expansão, e também catalisador desse processo de consolidação em
Serra Azul e nos tornará mais eficientes a um custo menor. Ao nos tornamos
atores de um mercado mundial forte em minério de ferro, os números com
certeza nos serão muito favoráveis.
Então sem mais delongas, eu abrirei a perguntas e respostas. Muito obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Muito obrigada. Senhoras e senhores, agora iniciaremos a sessão
de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta pressione a tecla estrela
seguida de um (*1) em seu telefone. Se desejar retirar a sua pergunta da fila de
perguntas, pressione estrela dois (*2).
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ivan Fadel, do Credit Suisse.
Sr. Ivan Fadel: Boa tarde Roger, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas.
A primeira é a seguinte: gostaria que vocês nos dessem mais detalhes sobre a
sua estratégia de consolidação em Serra Azul e se já há algo acontecendo,
qualquer indicação de que em breve devamos saber sobre algum tipo de
negociação ou consolidação já acontecendo em Serra Azul? Ou se podemos
também ver algo acontecendo no Porto Sudeste, um acordo comercial com um
terceiro ou algo nesse sentido?
E a segunda pergunta seria sobre o seu Ebitda que, do meu ponto de vista,
sofreu com o impacto do fechamento de Serra Azul, será que agora veremos
uma aceleração nesse Ebitda futuramente? E se você puder quantificar qual
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teria sido o Ebitda se não tivesse havido um efeito negativo do fechamento de
Serra Azul... da parada em Serra Azul.
Sr. Roger Downey: Adoraria poder dar a você muitas respostas boas em
relação à primeira parte da sua pergunta, o que posso dizer é que estamos
trabalhando muito duro para consolidar Serra Azul, estamos trabalhando nessa
estratégia. Temos que falar com todos naquela área e mesmo fora dela. Há
diversas oportunidades para nós. E o que mais posso dizer? Nós
definitivamente estamos avançando em diversas frontes, e é muito simples na
verdade.
O que eu estou dizendo aqui é que é tudo muito claro - o minério de ferro na
verdade precisa atingir os mercados destinatários, os mercados de exportação
e nem todos ou, aliás, muito poucos têm a logística necessária para fazer o
produto chegar aos mercados destinatários. Em Serra Azul somos os únicos
que dispomos de um porto próximo para escoar a produção.
Então eu acho que é bastante lógico pensarmos que é uma estratégia que
funcionará, é bastante lógico, faz bastante sentido para todos - para nós, para
parceiros em joint ventures quaisquer que sejam. E acredito que isso
acontecerá, não sei ainda em que prazo, mas eu diria que estamos
progredindo nessa direção, a lógica prevalece e achamos que isso vai
acontecer sim, certamente.
A sua segunda pergunta tinha a ver com a parada de manutenção que nos
custou cerca de pouco menos de 200 mil toneladas, então se nós assumirmos
uma perda de Ebitda advinda desse volume que deixamos de produzir,
falaríamos aí não sei bem, acho que é um número grosseiro aqui, uma
estimativa bastante grosseira, o que interessa são os números que nós
publicamos na verdade, mas eu diria que provavelmente perdemos de 10 a R$
15 milhões em Ebitda em decorrência dessa parada.
O que aconteceu durante essa parada de manutenção é que nós não apenas
trabalhamos proativamente na manutenção das plantas, mas também as
reformulamos e começamos com mais eficiência, começamos a operar com
mais eficiência e produtividade. Basicamente fomos capazes de recuperar um
pouco, mas o impacto no futuro eu acredito que será em termos de maior
eficiência e produtividade.
Sr. Ivan: E você já tem um ganho no Ebitda dessa produtividade e eficiência
que vocês atingiram depois dessa manutenção em Serra Azul?
Sr. Roger: Desculpe?
Sr. Ivan: Então devemos esperar ganhos no Ebitda em decorrência da
produtividade dos ganhos de eficiência advindos dessa manutenção em Serra
Azul?
Sr. Roger: Sim, acho que o nosso rendimento em Sudeste será muito maior.
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Sr. Ivan: Muito obrigado Roger.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Correa, do Barclays
Capital.
Sr. Leonardo Correa: Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado
Roger. Minha primeira pergunta tem a ver com a consolidação, meu
entendimento é que há um limite para o que pode ser dito, eu entendo isso.
Será que você poderia nos falar um pouco mais sobre a estrutura, o
financiamento, algumas das estruturas alternativas, se será com royalties, com
joint ventures? Essencialmente como é essa estratégia e como é que ela pode
se realizar?
A outra pergunta é a seguinte: temos lido sobre docas e o novo porto em
Itaguaí que podem estar próximos de um leilão público que pode acontecer até
no próximo mês. Será que isso poderia colocar essa consolidação em risco,
dado que as pessoas poderiam ver um alvo de aquisição? Será que há um
risco mínimo, qualquer tipo de risco aí?
Sr. Roger: Muito obrigado Leonardo. Começando com a questão do porto e
das docas, o nosso porto estará pronto no final do próximo ano. Nós temos um
porto já licenciado, está em construção, e será entregue no final do próximo
ano.
Quando falamos sobre novos portos, veja, acho que é justo dizer, mesmo que
haja um leilão e que seja feito de maneira bastante tranqüila e rápida, todo o
processo de licenciamento, de construção, a engenharia conceitual do porto
poderia levar de cinco a seis anos. Portanto nós acreditamos que temos pelo
menos uma vantagem de quatro anos, pelo menos.
O artigo dessa manhã profetizou um novo porto na área e nós estamos pelo
menos quatro anos à frente. Então embora eu seja otimista para o longo prazo,
acho que os mercados vão continuar fortes e sólidos por mais tempo do que o
esperado, e tempo é dinheiro, há sempre um risco, então digamos que isso é a
resposta que eu daria à primeira parte da sua pergunta.
Nós temos a logística e nós temos vizinhos lá que estariam dispostos a
participar em um projeto com minério de ouro. Se tivermos oportunidade de
fazermos as expansões, de escoar esse minério e fazer uma fusão com a MMX
até 2011, nós fazemos isso em 2015 ou 2016, mas eu preferiria fazer isso no
final de 2011 porque elimina o risco e é muito mais vantajoso. Acho que no
tange a isso é a primeira parte da sua pergunta.
A MMX e todo o Grupo EBX nós somos muito empreendedores, nós gostamos
de ganhar dinheiro e nós não temos nenhum problema em compartilhar esse
dinheiro com as pessoas, não queremos apertar ninguém com a nossa
logística, preferimos muito mais ter acordos por meio de parcerias, joint
ventures ou se as pessoas quiserem vender as suas propriedades, nós
podemos extrair valor daí - é disso que se trata, é da criação de valor com base
nesse quebra-cabeça de recursos que temos a disposição em Serra Azul.
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Como disse quando respondi a pergunta anterior do Ivan, é a lógica, se a
lógica estiver correta, se fizer sentindo, se a justificativa for economicamente
viável, a coisa acontece e o tempo está do nosso lado no que tange ao porto,
e, portanto essa é a resposta que eu daria a sua pergunta. Capitalizamos a
empresa até o ponto em que podemos realmente acelerar esse programa,
implementar essa estratégia com muito mais impulso. Temos tudo o que
precisamos para implementar a nossa estratégia agora.
Sr. Leonardo: Compreendi, muito obrigado, Roger. E se eu puder só mais uma
breve pergunta e com respostas muito breves. Em relação a volumes e metas
para 2011 e o prêmio da qualidade, podemos trabalhar com algum número que
você considere o mais adequado agora em termos de guidance para 2011 em
termos da produção de minério? E você já tem recebido algum ágio pela
qualidade quando você exporta minério de ferro?
Sr. Roger: Sim, temos tido esse ágio sim por conta da qualidade nas
exportações. Não posso lhe dar números como guidance para o próximo ano,
mas ouça aquilo o que já dissemos hoje: nós acabamos de fazer um upgrade
na planta com um rendimento muito mais elevado. Basicamente estamos
acelerando as coisas na planta de Sudeste, então os volumes em 2011 serão
maiores do que em 2010.
Sr. Leonardo: Sim, mas será que haverá o impacto maior naqueles estoques
que vocês já dispõem com que possamos trabalhar? Impacto no estoque?
Sr. Roger: Eu acho que a sua pergunta está relacionada ao GVA, certo?
Aqueles estoques que acabamos de adquirir? Quando nós anunciamos a
posição de estoque da GVA também anunciamos uma expansão das plantas
Ipê e serão entregues na metade do ano que vem.
Então além de todo o rendimento que nós já temos e do estágio avançado do
ramp-up hoje, haverá também uma outra linha adicionada a essa planta. Então,
sim, acho que isso aumentará a nossa produção.
Sr. Leonardo: Muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba, do Morgan
Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Boa tarde Roger, muito obrigado por me permitir fazer a
pergunta. A primeira é a seguinte: vocês fizeram bastante progresso na
redução de custo, no aumento de volumes e de eficiência, e a transação com o
Sudeste lhe permitirá fortalecer a sua posição.
E o custo em caixa por tonelada que você terá não apenas depois dessas
expansões e com a eficiência, mas também com a consolidação do Porto de
Sudeste? Como é que você vê a empresa operando em termos de custo de
caixa no futuro, que lhe permitiria competir mesmo se houvesse uma tendência
declinante... um declínio para os preços do minério de ferro?
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Sr. Roger: Muito obrigado Carlos pela sua pergunta. Acho que se levarmos
tudo em consideração, o custo de caixa deverá voltar a mais ou menos onde
estávamos no começo do último trimestre. Eu acredito que ainda tenhamos
para o próximo ano, para 2011... para o ano inteiro de 2011 que ainda
tenhamos as novas plantas, a nova linha sendo adicionada em Ipê e isso
deverá ter alguma interferência na planta, talvez tenhamos que fazer paradas
de manutenção curtas.
De modo geral, fazendo aí um ajuste para esse tipo de coisa, eu acho que o
custo de caixa deveria cair em relação ao que era antes... no segundo trimestre
ou mesmo no terceiro trimestre. Em termos dos nossos custos logísticos,
obviamente precisamos negociar e ver o que vai acontecer com os preços do
minério de ferro também.
Como vocês sabem, as nossas tarifas no porto têm uma relação direta com o
preço do minério de ferro e em 2011 teremos mais ou menos esse cenário. Em
2012 é quando começaremos a ver a diferença, pois em 2012 teremos os
nossos próprios portos, teremos a esteira transportadora, teremos uma
produção maior e uma velocidade maior.
A expansão também da linha da GVA terá sido entregue, a mina deve ser mais
eficiente nessa época, e esperamos também um contrato maior com a MRS,
que nos permitirá também ter tarifas mais baixas na ferrovia. Em 2011 veremos
mais ou menos a mesma coisa, não o mesmo que no terceiro trimestre, mas
muito mais refletindo o que aconteceu no segundo trimestre deste ano. E em
2012 é que eu acho que vocês verão os benefícios do trabalho que vimos
fazendo.
Sr. Carlos: Muito obrigado. Eu observei que no início da sua palestra vocês
falaram que tudo que estão fazendo é um trabalho de integração com o porto.
O que o senhor se refere exatamente: a parte de oferta e demanda, de minério
de ferro? Eu gostaria que o senhor, por favor, elaborasse um pouquinho mais
este comentário.
Sr. Roger: Basicamente o que eu estava querendo dizer é que nós temos que
estar preparados a quaisquer reveses futuros. Eu não acho que a relação
fornecimento e demanda... oferta e demanda vai estar como está para sempre,
vai chegar uma hora que vai haver uma parada. Eu acredito que a questão da
oferta por mim é vista de uma forma mais otimista do que nós temos visto, mas
essa equiparação oferta e demanda uma hora vai chegar.
Eu acredito que vai ser um pouco mais lenta do que as pessoas têm falado,
mas é um processo tempestuoso. Eu acho que, de novo, mais longe do que se
espera, mas nós temos que estar preparados para isso quando chegar. Tendo
um sistema integrado de negócios com o porto, com as esteiras
transportadoras, com toda uma estrutura, nós vamos estar em uma situação
muito mais confortável e, com certeza, extremamente capazes de passar por
essas águas mais turbulentas de uma forma muito boa.
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Sr. Carlos: Uma última pergunta em relação ao Capex de vocês para esse
processo de expansão. Quando nós podemos ter os números revisados?
Sr. Roger: Nós vamos apresentá-los muito do rapidamente.
Sr. Carlos: Ok, muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Rene Kleyweg, do UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Olá, eu tenho algumas perguntas. De novo, eu gostaria de
um follow-up em relação à última pergunta, anteriormente a atualização do
programa de Capex seria assim que o financiamento saísse. Houve alguma
mudança nessa seqüência? E o financiamento está atrelado a este contrato de
longo prazo com o MRS?
Sr. Roger: Rene, nós vamos anunciar tudo junto. Nós temos novidades em
relação ao financiamento, juntamente com os números do nosso Capex. Eu só
posso adiantar que o progresso foi muito bom.
Nós já mencionamos, eu acredito que foi no trimestre passado, no nosso call
passado que nós decidimos continuar com este processo para fazê-lo de uma
forma correta, trabalhar com a emissão para que nós tenhamos um maior
equilíbrio no financiamento. Eu acho que agora nós estamos no rumo certo,
qual foi mesmo a segunda parte da sua pergunta?
Sr. Rene: O financiamento está condicionado ao estabelecimento de um
contrato de longo prazo?
Sr. Roger: Não, de novo, as nossas negociações com a MRS estão bastante
avançadas, mas não existe nenhum tipo de condicionamento envolvido aqui.
Sr. Rene: Muito obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, como lembrete, por favor, se quiserem fazer
uma pergunta, pressionem asterisco um. Nossa próxima pergunta vem de
Rene Kleyweg, da UBS.
Sr. Rene Kleyweg: Muito obrigado, mais uma pergunta. Me desculpem, eu sei
que não é exatamente realista porque eu sei que é muito precoce, mas com o
processo de licenciamento de Bom Sucesso iniciado, qual é o tipo de
cronograma que vocês acreditam ter ali para finalizar o processo de
licenciamento e entrar em produção? Vocês teriam alguma atualização em
relação aos cronogramas também de Serra Azul, por favor?
Sr. Roger: Rene, em geral, o prazo médio para o licenciamento, uma vez
protocolado o relatório, é de cerca de seis meses, eu acredito que esse seria
um tempo aceitável para Bom Sucesso. Honestamente não é algo sobre o qual
temos controle, nós fazemos o processo de protocolar, trabalhamos fortemente
com as agências reguladoras, com as comunidades locais, desenvolvemos
projetos, respondemos as perguntas, trabalhamos com as preocupações das
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comunidades ao redor de Bom Sucesso, então nós fizemos um trabalho
bastante forte e bastante proativo em termos de licenciamento.
Nós acreditamos que não vamos ter qualquer tipo de problema, não houve na
verdade qualquer questão fundamental que poderia vir a atrapalhar o processo,
mas, de novo, não depende de nós, então nós só podemos esperar que nos
próximos seis meses nós tenhamos a nossa licença.
Sr. Rene: Muito obrigado.
Sr. Roger: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Carlos de Alba, do Morgan
Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Muito obrigado, eu tenho mais uma pergunta. Houve um
aumento de preço bastante interessante trimestre contra trimestre. Houve
alguma coisa especial que aconteceu no trimestre? Ou foi simplesmente a sua
capacidade de captar o maior prêmio do que o passado, ou de conceber
menores descontos?
Sr. Roger: Uma coisa muito especial aconteceu: nós temos preços melhores,
nós negociando prazos melhores, o mercado estava mais forte, então só há
coisas positivas a respeito, nada mais do que isso. É só o mercado forte e os
efeitos disso no nosso trabalho, só.
Sr. Carlos: Então no futuro, a diferença que nós observamos ali do preço
realizado histórico da empresa e do mercado spot, o senhor acredita que eles
vão ficar próximos ao que nós vimos no terceiro trimestre?
Sr. Roger: Acredito que sim, eu acho que tem a ver com o que está
acontecendo nos mercados internacionais e eu acredito que sim, a sua
suposição é correta - se houver deterioração nos mercados, o preço vai baixar,
mas eu não acredito que isso aconteça aqui pelo menos no curto prazo, no
quarto trimestre ou começo do ano que vem.
Nós acreditamos que o processo de pedidos continuará bastante firme, e a
perspectiva, pelo menos aqui quando estamos em novembro de 2010, nos
parece muito boa.
Sr. Carlos: Ok, muito obrigado.
Operadora: Isso conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor,
Sr. Roger Downey, CEO e Diretor de Relações com Investidores para as suas
conclusões.
Sr. Roger Downey: Muito obrigado a todos. Foram ótimas as perguntas. Os
senhores certamente abordaram todos os aspectos mais críticos de nosso
negócio, é muito bom saber que estamos todos em sintonia em relação aos
desenvolvimentos de nossa empresa e os seus pontos mais importantes.
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De novo eu gostaria de destacar que esta guinada operacional, financeira é
crítica em todos os aspectos de nosso negócio. Crítica para quando estamos
buscando investimentos, parcerias, levantando capital, negociando com os
nossos clientes, em tudo – porque, na verdade, ela aumenta e melhora a
nossa imagem no mercado, melhora a nossa confiabilidade como fornecedores
e também como parceiros. Eu realmente tenho muito orgulho em dizer que a
equipe trabalhou extremamente bem no último ano para alcançar esses
resultados.
É um resultado de um trabalho duro e certamente, como eu disse, uma virada,
uma guinada em nosso histórico. O próximo passo é ousado, é grande, é
crescer em condições adversas. Eu sempre digo qual é o nosso maior
obstáculo: o nosso obstáculo é tempo, e vamos continuar a trabalhar
fortemente para alcançar todos os nossos projetos no menor tempo possível.
Ainda estamos continuando em passo com o nosso cronograma e vai tudo
muito bem.
Nós conseguimos marcos muito importante que realmente mudarão o nosso
negócio para sempre – é um trimestre para se lembrar. Muito obrigado pela
sintonia e continuem conosco por que as coisas só continuarão a melhorar e a
empolgá-los, tenho certeza. Muito obrigado, um ótimo fim de semana a todos.
Operadora: Isso conclui a audioconferência da MMX. Muito obrigada por sua
participação, tenham um bom dia e muito obrigado por usarem Chorus Call.
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