Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Primeiro Trimestre de 2013
30 de Abril de 2013
Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MMX
para apresentação de resultados referentes ao 1º 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.
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: Boa tarde a todos, é Carlos Gonzalez falando. Ao meu lado aqui o
Senhor Ricardo Assef – CEO da Companhia.
Gostaria de iniciar na apresentação já direto no slide 4, falando sobre os
principais...primeiro vou falar sobre os destaques e depois a gente entra nos
indicadores.
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Os destaques deste 1° trimestre de 2013, os mais relevantes e aí por ordem, acredito
que a conclusão do processo de aumento de capital da MMX, no valor de R$1,4 bilhão,
iniciado no ano passado e terminado agora no primeiro trimestre, através da
subscrição privada de novas ações ordinárias, a chegada duas carregadeiras no
Superporto Sudeste, os famosos shiploaders, que vão aí garantir a entrega neste
último trimestre do ano da operação do projeto, também confirmado 100% já dos
materiais necessários para a gente entrar em operação do Porto, também já todos
fabricados.
A renovação dos contratos de arrendamento dos direitos minerários com a CEFAR,
prorrogando a vigência de 2021 para 2034, também é um ponto relevante em relação
à mina que tínhamos esta insegurança, esta incerteza do mercado com relação ao
investimento, teoricamente parar em 2021 caso a gente não conseguisse a renovação
do arrendamento. Esse arrendamento foi concluído agora no início do mês de abril,
dando esta tranquilidade.
Um outro item é a conclusão da contratação de suplementação do financiamento de
longo prazo para o Superporto Sudeste, junto ao BNDES, no valor de R$ 935 milhões
e por último a nova certificação de recursos minerais, que totalizam 3,6 bilhões de
toneladas considerando as 3 unidades: Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso.
Eu acho importante nesse aspecto é relevar o aumento dos recursos medidos e
indicados em algo em torno de 600 milhões de toneladas, que estes recursos (na
região de Serra Azul) são os recursos que seriam aptos a se tornar reserva. Então
lembrando que nossa reserva hoje é algo em torno de 1 bilhão, mais precisamente
937 milhões, e vocês teriam esses 600 milhões candidatos a virar reserva na nossa
próxima certificação.
Bom, estes foram os fatos aí de destaque do trimestre. Entrando agora na questão
dos indicadores, na imagem um pouco acima no mesmo slide. Tivemos uma produção
no trimestre fechado em 1,5 milhão de toneladas com vendas de 1,4 milhões. Essa
produção e venda em linha com o ano anterior e um pouco inferior em relação ao
trimestre, muito levado em consideração à questão da sazonalidade de você trabalhar
nos primeiros 3 meses do ano na região de Serra Azul com chuvas e o próprio
programa de produção e embarque ele é diferenciado devido à sazonalidade.
A receita líquida do período foi de R$ 237 milhões e esse aumento da receita nós
vamos ver no slide posterior muito carregado em relação à melhora do preço do
minério no trimestre (que melhorou o lucro bruto da empresa também) e um EBITDA
ajustado de 3,1 milhões de toneladas. E eu acho que aí cabe a reflexão e análise de
alguns fatores importantes. Eu citaria 4 fatores, o que fez realmente o EBITDA cair no
1° trimestre foi o custo de produção e venda e os 4 fatores que a gente está
trabalhando forte para melhorar estes fundamentos; 1° é a melhoria de geração de
caixa, de receita, com a melhoria da eficiência nossa operacional na nossa operação
de Serra Azul, aí falando em relação à produção, em relação à melhoria de qualidade e
redução de custos que faria a receita aumentar e a minimização do que penaliza hoje
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o nosso EBITDA, que seriam 3 fatores: o primeiro, a operação de Corumbá, que
trouxe o EBITDA para baixo.
Falando um pouco desta operação, como eu já disse em outros comentários feitos
anteriormente, Corumbá é uma mina que produz hoje 1,2 milhões. A gente está
realmente focado na entrega do Porto, estamos focados na melhoria da performance
de Serra Azul e consequentemente no licenciamento da barragem que nos dá o direito
de expandir Serra Azul e Corumbá hoje passa por uma revisão de realmente a gente
manter esse projeto, cumprindo com nossos contratos atuais, mas priorizando o
cumprimento de contratos, já que o cumprimento de contratos são vendas locais e
vendas para a Argentina, onde você não necessita utilizar do transporte do mercado
transoceânico que, devido às condições devido às condições de calado daqueles
portos, nos prejudicam bastante no resultado.
Esse resultado negativo de Corumbá ele reflete muito um estoque que tínhamos no
porto e precisávamos obviamente vender esse produto para o mercado externo numa
venda spot, isso aí acabou penalizando o resultado do trimestre.
Uma outra questão importante é que hoje o Porto Sudeste (ainda em implantação) ele
incorre em gastos, em despesas pré-operacionais que necessitam entrar como
despesas no balanço do trimestre. Isso, obviamente é uma questão que poderia ser
levada à Capex, mas é uma necessidade contábil que está se demonstrando como
despesa, mas a gente enxerga como uma questão necessária e positiva, já que esse
porto é nossa finalidade principal, a entrega dele este ano.
E por último o que trouxe o EBITDA para baixo também foi a questão da MMX S/A, já
com uma redução grande nos custos de SG&A em comparação ao trimestre anterior,
mas ainda com um dever de casa muito grande em organizar e em tornar cada vez
mais a empresa e os gastos e a SG&A comparáveis com empresas de mineração de
auto eficiência.
Então esse descritivo rápido que estou fazendo, ele pode ser visto no release, no
relatório de resultados na página 7, tem uma tabelinha que mostra o EBITDA da Mina
Serra Azul isolado e os resultados negativos de Corumbá e do Super Posto Sudeste e
da MMX S/A. Então, está bem ilustrado ali, para ilustrar este comentário que acabo de
fazer.
O slide 5 mostra um pouco de tudo isso que já falei. O aumento da receita líquida,
consequentemente o aumento do lucro bruto, decorrente do aumento de preço, da
oportunidade boa que tivemos no 1° trimestre e aí na imagem inferior do quadro o
EBITDA reduzido para 3 bilhões como já justifiquei.
O próximo slide, o slide 6 falando um pouco da dívida. A dívida reduziu aí em torno de
600 milhões com o perfil da dívida se tornando um pouco mais positivo. Dívidas de
curto prazo reduzindo e aumentando um pouco o perfil para as dívidas de longo prazo.
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Agora, um pouco da ilustração da expansão da unidade Serra Azul. Muitos
equipamentos sendo fabricados. Aí no slide 8, vocês podem dar uma olhada as
questões dos Hidro Ciclones, as Bombas, Moinhos, Britadores...
O slide posterior já falando um pouco do Porto. As obras do Porto estão avançadas.
Acho importante fazer um comentário em relação ao porto também e dessa nossa
prioridade na entrega; no último mês foi feita uma divisão de atividades e atribuições
no Porto, onde criou-se uma diretoria especializada na implantação para finalizar a
parte de montagem e comissionamento e a atual diretoria ficou focada única e
exclusivamente na operação do Porto onde se tem desafios tremendos com relação à
capacitação, à codificação de material, montagem de almoxarifado, definição das
estratégias de manutenção e negociação com autoridade portuária, Polícia Federal e
achamos conveniente, para garantir o sucesso da entrada em operação, essa divisão
criando dois focos bem distintos: Um terminar a montagem e comissionar e o outro
estar preparado para a hora que estiver comissionando colocar o Porto, fazer a posta
em marcha.
Esta imagem ilustra um pouco a parte externa do Porto que é a chegada da ferrovia
onde você tinha algumas necessidades da construção destes viadutos, tanto para a
passagem de carros, quanto para a passagem da ferrovia para não ter cruzamento de
nível com a ferrovia.
O slide 10 mostra uma foto geral dos 2 pátios. A nossa prioridade e o 1° pátio a ser
entregue é o pátio 6, que é este pátio que fica no canto superior do slide 10.
Acima você tem o pátio 32 e, de novo, ressalto que essas pilhas parecem que está
mal acabado o pátio 32, mas estas pilhas vão ser acomodadas agora na contratação
da obra civil que está concluindo agora e isso aí vai servir de aterro e compactação
deste material robusto para poder finalizar a dimensão do pátio 32.
O slide posterior, o slide 11, mostra um pouco mais de detalhes, mas eu acho que
cabe ressaltar na parte esquerda da foto os 2 car dumpers já construídos. Ao fundo
superior esquerdo, a construção da casa de transferência que vai transferir a correia
transportadora saindo do car dumper e da ferrovia, ligando aos pátios e ao túnel.
Ao centro da foto a primeira linha do pátio 6 que é a parte civil toda concluída já com
o trilho.
No final desta parte civil existe um material amarelo no chão que é parte do primeiro
stacker reclaimer que está sendo montado, os materiais azuis são referentes aos
transportadores. Lateralmente ou paralelamente a construção, a finalização da obra
civil da segunda linha, lembrando que são 2 linha no pátio 6 e 2 no pátio 32. Cada
linha dessas, cada stacker reclaimer com 12 milhões e meio de capacidade.
O slide posterior novamente mostrando um detalhe dos car dumpers, cada um com
capacidade de 25 milhões já instalados. Ao fundo, o trilho já pronto da obra civil do
pátio 6.
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No slide posterior a subestação do pátio 32 já pronta e a casa de transferência sendo
construída de acesso ao túnel.
O slide 14 mostra já o transportador já todo construído dentro do túnel dando acesso
ao píer.
O slide posterior, o slide 15, já mostra a ponte de acesso na saída do túnel com a
subestação já construída também.
O slide16, os 2 carregadores de navio numa visão de ângulo aberto com os
transportadores sendo montados na parte traseira deste shiploaders com o tripper já
montado atrás e a continuidade da montagem em direção ao túnel aqui.
Aqui numa foto mais em detalhe das carregadoras de navio, dos shiploaders.
Novamente no slide 18 uma visão mais ampliada. É importante que na parte inferior
do truck deste shiploader, a capacidade nominal dele é de 12 mil toneladas hora.
Significa que teremos uma capacidade de 24 mil toneladas hora, lembrando que a
capacidade do navio que embarcaremos é em torno de 200 mil toneladas. Aí você em
8 horas tem o navio carregado. Vai ser um porto de alta produtividade. E acredito que
isso é mais uma questão ilustrativa.
Obviamente que tem grupos interessados no porto, investidores, da parte comercial
que estão fazendo muitas visitas. A MMX coloca à disposição essa abertura para a
gente mostrar o porto que realmente que é, em termos de prioridade hoje, é a
prioridade zero.
A gente está entrando realmente com muita força na entrega do porto no último
trimestre do ano até dezembro, aí, mais do que a gente mostrar em ilustração e
fotografia, quem quiser participar e poder ter oportunidade de visitar o porto conosco
é sempre um prazer mostrar este trabalho brilhante.
Acho que agora passo a palavra e me coloco à disposição para as perguntas
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. Ivano Westin da Credit Suisse.
Sr. Ivano Westin: Boa tarde Carlos, Boa tarde Ricardo. Obrigado pelo call e pela
pergunta. Eu queria que vocês comentassem um pouco, por favor, sobre quais são os
próximos passos para a obtenção da licença da Barragem de Rejeito; quando vocês
esperam conseguir esta licença e consequentemente, quando que vocês esperam
conseguir o financiamento junto ao BNDES?
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E a segunda pergunta se vocês pudessem comentar um pouco, por favor, sobre o
plano de Capex, se vocês pretendem ou quando que vocês pretendem colocar para o
mercado esse plano revisado?
E se pudessem comentar um pouco sobre o Capex faltante para o Porto no ano de
2013, seria muito bem vindo. Obrigado.
Sr. Carlos Gonzalez: OK, Ivano. Vamos por partes. Vamos alar um pouco do
licenciamento da Barragem. A licença da barragem, nós estamos esperando esta
licença que tinha um prazo original para agosto. A gente está transferindo este prazo
para dezembro.
De novo, acho que isso já anunciei anteriormente, a gente...a maneira como nós
estamos gerenciando este atraso, foi primeiro pensando na preservação do caixa da
empresa, então a implantação da planta que já tinha a licença de instalação foi
reduzida. A gente priorizando hoje essa parte da L.I. que já é obtida, ficando somente
coma parte do detalhamento da Engenharia e da continuidade das questões
ambientais de licenciamento, tanto de cava quanto de barragem, a licença da
barragem ela vem em conversa – e até minha pessoal – com a liderança dos
municípios, com prefeitos.
Então estamos negociando. À medida que por nosso EIA já foi protocolado, está sendo
avaliado o parecer técnico pela área da secretaria de meio ambiente do estado, eu,
junto com minha equipe, venho discutindo os termos de compensação com os
municípios. Compensações não só ambientais como as criações de RPPN, criações de
parques que também vão prevalecer sobre a comunidade, mas também as questões
da sócio economia; como geração de empregos, distribuição de impostos, distribuindo
igualmente ali dentro dos 5 municípios diretamente afetados no projeto.
Obviamente que tem municípios que a área da mina...a área da mina está dentro dos
municípios e outras, no caso da barragem, que está fora, então ela não teria direito a
receber impostos, principalmente o CFEM.
Então, estamos compensando isso, criando alternativas de dar a possibilidade da
implantação de algumas prestadoras de serviços nossa na região, no logradouro do
município, onde ele teria o recolhimento de outros impostos que compensassem essa
não geração da CFEM.
Acho que essa conversa, elas andam em paralelo à liberação e a anuência da
prefeitura do município de Itatiaiuçu, que é onde vai receber a barragem, ela já tem
um diálogo aberto e positivo com a empresa e acredito que o trabalho que está sendo
feito em paralelo da análise com a Secretaria de Meio Ambiente, da discussão prévia
dos termos e compensações junto com uma análise que foi pedida e muito endossada
por nós, incluiu no Ministério Público nessa conversa e ele, sim, fazer um parecer
sobre os termos de mitigação e compromisso e compensação da empresa, eu acho
que é o gatilho que está faltando para a gente dar andamento no processo e ter
anuência.
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Acho que esse documento não é simbólico, ele realmente é um documento que vai
retratar tudo que está sendo discutido e a gente tem uma...é como te falei, existe
uma agenda muito positiva em relação a estes interlocutores. O Ministério Público, o
Governo do Estado, Prefeitura e Empresa estão já chegando num bom termo que vai,
inclusive á partir do momento que sair a anuência, antecipar, na minha forma de ver,
a emissão da licença de instalação.
Vamos lá. A segunda é com relação ao Capex. Minto. A segunda foi como a gente
enxerga a liberação com o BNDES. Obviamente. A gente vê conversando com o
BNDES. Existem os prazos pré-determinados, desde que fomos enquadrados, e
estamos conversando abertamente com eles sobre este possível (mas já contado
atraso) nosso, postergando de agosto para dezembro e à partir do momento que
tivesse o projeto enquadrado, desculpe, licenciado, buscaríamos o crédito ajustando
este atraso no decorrente de tudo isso que já falei.
A terceira pergunta era com relação do Capex do porto. A gente teve agora a
suplementação do financiamento de R$ 935 milhões. Temos já gastos nesse ano algo
em torno, aí no release está bem demonstrado, mas algo em torno de R$ 150 milhões
e teríamos ainda um forecast de gastos em torno de R$ 500 milhões a serem gastos
até a conclusão final do porto.
Sr. Ivano: E R$ 500 milhões é o montante faltante, além dos 150?
Sr. Carlos Gonzalez: É.
Sr. Ivano: Ainda com relação ao Capex, Carlos, com relação ao projeto em si, você
espera comunicar ao mercado uma revisão do plano de Capex? Ao longo das próximas
semanas / meses?
Sr. Carlos Gonzalez: Essa pergunta que eu perdi aqui, desculpe Ivano. Exatamente.
A gente tem já uma empresa contratada, estamos fazendo a revisão do business plan.
A gente espera num prazo máximo até junho, final de junho, a gente ter concluído
isso, e aí fazer realmente um informe.
Acho que é uma expectativa grande por parte dos analistas, dos investidores, esta
conclusão desta revisão, que eu anunciei no início no meio de fevereiro, né? Isso vai
estar concluído no mais tardar até o final de junho.
Sr. Ivano Westin: Está ótimo. Muitíssimo obrigado pelas respostas, Carlos.
Operadora: Com licença. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renato Antunes, Brasil
Plural.
Sr. Renato Antunes: Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. A primeira
pergunta, é em relação...vocês mencionaram no release um ritmo menos acelerado e
você comentou agora mesmo, Carlos, na implantação da planta. Queria entender, se
vocês pudessem dar um pouco mais detalhes, talvez quantificar um pouco o que você
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tem de desembolso já contratado, coisa que você não consegue postergar, seria
interessante.
E a segunda pergunta mais qualitativa, pensando na relação entre as mineradoras lá
em Serra Azul, enfim, vocês têm conversas obviamente com a Usiminas pela questão
do contrato no porto.
Se vocês pudessem passar um pouco, Carlos, na tua visão qualitativa, como que isso
tem evoluído; você acha que a gente pode ver talvez uma relação mais cooperativa,
não só com uma outra específica, mas de todos os players que estão lá, dado que
existem de fato potenciais sinergias? Obrigado.
Sr. Carlos Gonzalez: Oi Renato, obrigado pela pergunta. Vamos começar falando um
pouco desse Capex, do quê que está commited aí. A gente está, primeiro, esta
questão da prioridade na preservação do caixa acho que é do conhecimento de todos
que o Grupo passa por uma dificuldade de crédito, então, não seria prudente a gente
continuar, por que eu acho que já comentei anteriormente isso, você ter hoje um
projeto de implantação dividido em duas licenças ambientais, acaba que é uma
vantagem por que a implantação da planta o prazo é muito maior do que a
implantação de uma barragem.
A implantação da planta é em torno de 24 meses, o da barragem é em torno de 12.
Mas, por outro lado, você dependendo de um financiamento que tem um gatilho em
cima do licenciamento total, ele te coloca num risco de a cada dia que você atrasa o
licenciamento, você corre um risco de caixa.
Se você está com uma saúde financeira grande e pode buscar crédito ou até equity do
acionista para continuar acelerando seu projeto, seria o melhor dos mundos e é o que
vinha sendo feito.
Com esse problema de crédito que o grupo vive momentaneamente, a gente resolveu
e decidiu ser um pouco conservador e vamos preservar o caixa em detrimento de
qualquer outra coisa. Por que isso garante a saúde da empresa.
A empresa é uma empresa operacional, a gente tem a solução toda do porto já
resolvida e financiada, a gente vai gerar um caixa maior com nosso porto com ele
entrando em operação e aí eu vou juntar um pouco com esta questão das outras
empresas e da capacidade do porto, falando um pouco, a gente vem dentro dessa
resolução do business plan, Renato, a gente está estudando também o melhor
formato para maximizar o valor do porto entrando em operação.
Para o ano que vem, nós vamos ter aí (eu já comentei isso anteriormente) uma
capacidade em torno de 18 milhões que seriam as duas linhas entrando em operação,
sendo comissionadas com entrada no final do ano da terceira. A gente tem já hoje um
contrato com a Usiminas, vamos produzir algo em torno de 7 milhões o ano que vem,
uma expectativa de números nossa, interna, com melhoria de performance e com a
contratação de algum serviço extra para aumentar nossa produção.
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Lembrando que eu já comentei também que a nossa licença de operação é de 8,6 e a
gente produz...temos capacidade de planta hoje de 6, então a gente melhorando
algumas variáveis, a gente pode chegar a aumentar esse número, então, estamos
buscando isso e estamos também estudando como maximizar o valor entrando,
obviamente não de forma agressiva, mas de forma conservadora no mercado interno.
Então, fazendo uma conta de trás para frente, se eu tenho 18 milhões o ano que vem,
tenho 7 meu de produção própria, tenho 9 para transportar pela Usiminas, me
sobrariam 2 ou 3 milhões para produzir, entrar no mercado interno comprando. Isso
não seria nada agressivo em relação ao volume em torno aí de 23 milhões que os
pequenos e médios mineradores produzem lá na região.
Em relação à sinergias com outras empresas, todo mundo sabe que existem projetos
hoje (e já contratados conosco) da Usiminas, que é a expansão da Usiminas para 12,
13 milhões até 2021 que é o tempo que eles vão consumir as pilhas existentes.
Existem projetos de expansão da Usiminas para material compacto, que é similar ao
nosso – mesmo produto, mesma Serra. Existem projetos de expansão da Ferrous,
existem projetos de expansão da Gerdau. Então, essas empresas vêm conversando
conosco, aí juntando um pouco este link, não só para a gente acertar esta questão das
capacidades e fazer maximizar o valor do porto ajustando e entregando, realmente
cumprindo aí com a capacidade de 50 e gerando o maior valor, como também a gente
tem a expectativa de sair a nossa L.I. agora entre julho, agosto, do Porto.
Já foi feita a audiência pública, já teve todas as condições discutidas e cumpridas onde
a gente também conta que estas expansões todas destes projetos, os 50 milhões
seriam talvez necessário a gente embutir aí uma discussão em relação á própria
expansão. Não digo nem para frente, mas colocar a expansão condicionada a um
volume necessário para a gente atender a todas estas expansões.
A gente não pensa que alguns desses players que eu citei estariam buscando uma
outra alternativa de porto ou até um desenvolvimento de porto próprio, sendo que a
grande vantagem do nosso porto é que todo Capex inicial desta fase 1 dos 50, toda
esta infraestrutura criada no porto, seria muito mais vantagem você embarcar num
Brown Field conosco do que você partir para uma solução própria.
Então não sei se faltou alguma coisa na resposta.
Sr. Renato Antunes: Está claro. Obrigado, Carlos.
Sr. Carlos Gonzalez: Tá bom? Um abraço.
Operadora: Com licença. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba, Morgan
Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Obrigado por receber minha pergunta. A primeira é sobre
Corumbá. Corumbá é uma operação viável? Por que claramente o mercado no Brasil
para minérios de ferro, está ficando...a concorrência está aumentando muito com a
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integração dos players do mercado, então vocês têm que continuar as exportações de
Corumbá via Argentina, pelo menos no médio prazo.
A pergunta é; nós vemos que as rentabilidades de Corumbá não estão no azul já há
alguns trimestres, então eu queria saber como vocês avaliam esta operação para o
futuro e se consideram que é viável e sobre quais circunstâncias?
A minha segunda pergunta é sobre os atrasos potenciais em receber o financiamento
para expansão do Serra Azul. Vocês conseguem dar uma ideia sobre o cronograma
revisado sobre os volumes que sairão de Serra Azul? Obrigado.
Sr. Carlos Gonzalez: Eu vou responder de forma lenta para ajudar você na tradução.
Primeiro relacionado a Corumbá, eu já mencionei também em outros comunicados é
que estamos, cada vez mais, focando este projeto MMX buscando a integração dele
entre porto, Serra Azul e mercado interno de Minas Gerais, especificamente.
Corumbá hoje para nós, ainda faz sentido por você ter 2 contratos principais onde
você atende o mercado interno local na região do Mato Grosso do Sul e em maior
quantidade a Siderar.
Se nós continuarmos trabalhando atendendo estes contratos, ainda faz sentido. O que
passa hoje com esta competitividade citada não fazer tanto sentido é você ter uma
estrutura de exportação, por você ter limitação de calado nos portos Argentinos e o
mercado de granulado hoje, principalmente Europa, EUA, não está tão aquecido
assim, e você paga um diferencial de frete muito grande pela questão da logística já
mencionada.
Então, em resumo, a gente continua ainda tentando encontrar uma equação para
transformar o EBITDA de Corumbá para o azul, priorizando o embarque para estes 2
clientes já mencionados, mas evitando a exportação.
E do outro lado, na questão do custo de Corumbá, colocando uma estrutura mínima
necessária e que nos dê a garantia de qualidade de serviço e entrega, mas diminuindo
muito
a
dependência
em
relação
à
MMX
Sudeste, para reduzir ao máximo os SG&As e os gastos operacionais.
A segunda pergunta em relação... só finalizando, me esqueci de Corumbá também.
Corumbá eu já mencionei anteriormente, buscando essa sinergia, cada dia mais nós
vamos estar focando nos projetos de Minas Gerais, Porto, em detrimento dos outros
projetos.
Em relação à atrasos, esta revisão do business plan vai trazer um atraso. Hoje eu teria
a dizer aí que o prazo que anteriormente comentado de segundo semestre de 2014
não vai ocorrer. A gente estuda a prorrogação deste prazo provavelmente em torno de
1 ano e procura equalizar esse gap gerado pela falta de recita durante, ou pela
expectativa de receita gerada no antigo business plan com a entrada de um mercado
interno e mais as possíveis discussões que estamos tendo hoje com relação ao projeto
Pau de Vinho e Bom Sucesso e podemos antecipar os projetos de forma rápida,
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gerando pequenas produções, em torno de 2, 3 milhões, que não necessitam de um
licenciamento arrojado e também não necessitam de Capex arrojado.
Operadora: Com licença. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos Assunção, Itaú
BBA.
Sr. Marcos Assunção: Boa tarde a todos. Primeira pergunta. Carlos, com relação à
compra de minério no mercado interno, você poderia comentar um pouco, se vocês
quisessem, seria relativamente fácil fechar contratos de longo prazo com produtores
menores na região da Serra Azul hoje. E também se pudesse falar um pouco da parte
do Porto, como está o status da dragagem do canal de acesso, como você considera
que os primeiros embarques vão ser feitos... quando você considera que os primeiros
embarques vão ser feitos e com que tipo de navio?
E como follow-up dessa pergunta, se você puder comentar um pouco do diferencial de
custo de transporte, por exemplo, Brasil - China, via Panamax, capesize cheio com
200 mil toneladas, um capesize a 150, 160 mil toneladas. Obrigado.
Sr. Carlos Gonzalez: Marcos, obrigado pela pergunta. Vamos começar pela questão
dessa comercialização. Primeiro não é novidade que hoje quem tem os portos atuais
(e aí no caso a Vale e a CCN que operam há muito tempo na região) eles têm hoje
uma prática de compra de minérios de terceiro, e é um minério...é um comércio
normal já na região, conhecido, onde estas duas empresas, por terem os portos, elas
conseguem tirar o risco do pequeno produtor e até a estrutura que ele deveria ter,
primeiro por que você hoje não consegue logística com baixa escala de produção, você
não conseguiria se comprometer com contratos grandes take or pay de logística,
grandes não, caros, e com contratos de portos com os preços atuais.
Então, os fornecedores de minérios do mercado interno da região, pequenos, eles
preferem vender a um preço de mercado interno, um preço que eles vede para as
siderúrgicas de Minas Gerais, ao invés de ter esse encargo e carregar este risco com
eles.
Essa é uma prática comum. O mercado já foi mapeado por nós. A parte oeste do
quadrilátero ferrífero, que é a parte de eixo da MRS, conde estamos inseridos e nosso
porto está ligado à MRS, teria algo em torno de 23 milhões de toneladas.
Então a gente poder participar deste mercado é totalmente viável e por nós termos o
porto, a gente ganha esta vantagem de poder participar.
Obviamente que ninguém quer criar um grande problema mercadológico para os
outros players, mas participar de forma saudável, até por ter o porto e querer
maximizar o valor.
Com relação a conseguir contratos de longo prazo, é um histórico na região também
desses contratos não serem de longo prazo, serem contratos mais curtos e que no
dia-a-dia, nessa elevação e queda de preços, você consegue ajustar essa expectativa
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entre quem está vendendo lá (que sai ganhando) e o vendedor, no caso o exportador,
também sai ganhando.
Eu não vejo...acho que a gente está estudando uma série de alternativas criativas,
obviamente que não posso comentar com você a estratégia, mas eu vejo uma grande
possibilidade de criarmos boas parcerias com esses pequenos fornecedores, ou com
alguns deles.
Com relação à licença, a questão do embarque do porto, hoje, a dragagem tem uma
necessidade; você tem hoje o canal nosso privado pronto para iniciar os embarques
com navios de capacidade de 70 mil toneladas (que são os navios Panamax).
Obviamente que quando você consegue a licença do porto (a prescrição que a gente
chama), essa prescrição vem limitada a você iniciar o seu carregamento com o navio
Panamax – que é para mitigar os riscos inerentes á manobra, atracagem, primagem
do navio, o carregamento, enfim, para você testar todos os procedimentos em cima
do que você colocou como assumption, como variável aí no seu licenciamento.
Posteriormente você ganha com o auxílio de boias náuticas, então você ganha o
direito de operar de dia e de noite, a princípio só de dia, e depois consequentemente
você aumenta o tamanho do seu navio.
Então, a gente acha que os dois ou 3 primeiros meses do ano a gente vai estar
embarcando navio Panamax e por isso que eu limito a capacidade a 18 milhões no ano
e logo a partir do final do mês, talvez início de março ou final de março, você já
estaria aí com condições de carregar navios capesize.
Então agente depende (para carregar navio capesize) de uma dragagem adicional,
essa dragagem adicional está dentro do parque com a secretaria especial de portos.
Ela já foi dispensada, a licitação 8666 e está em vias de contratação.
A gente tem mais ou menos que esta contratação...esse processo todo vai demorar
em torno de 6 meses para acontecer. Caso a gente entenda que a gente vá por risco
em relação à entrega, nós vamos, obviamente, procurar outros meios de fazer esta
dragagem. Até por que esta licença original para fazer a dragagem já existe, é uma
licença que foi obtida pela MMX e hoje essa licença está sendo reemitida, mas não
para uso conjunto, mas a gente utilizou nosso estudo para ajudar a Secretaria
Especial de Portos.
Eles estão obtendo também uma licença de instalação. Então, a gente ganharia esta
flexibilidade. Na verdade é o combinado e o acertado e a secretaria fazer. Em última
instância, não vamos ter o risco de não ter capacidade de capesize e estaríamos
fazendo por nós mesmos esta dragagem.
Com relação ao embarque de 200 mil (isso foi uma coisa até comentada também por
mim), hoje você tem a capacidade de 50 milhões dentro das variáveis dos simuladores
que rodaram essa capacidade. Você tem os navios capesize com capacidade de 200
mil toneladas saindo embarcados. E hoje o canal principal nos limita, como limita a
Vale, a CSN, a algo em torno de 170 mil toneladas.
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Se você fizesse uma conta simples penalizando esse embarque, você cairia em torno
de 43, 44 milhões de toneladas a nossa capacidade dos 50. Mas também nosso
simulador ele simula que você teria uma relação de 80 / 20 entre Panamax e capesize.
E a gente sabe que a nossa produção toda vai ser praticamente destinada á China,
onde você não tem competitividade nenhuma em estar embarcando navios Panamax.
Então, se você fizer o ajuste, destes percentuais, mesmo você mantendo ainda esta
restrição – que são os famosos blocos de pedra – no canal principal, você voltaria a
essa capacidade de 48, 49 milhões, com um pouco de ajuste, chegando até 50.
E aí falando um pouco sobre a questão do diferencial de frete que você mencionou,
hoje estaria em torno de U$ 15,00 o diferencial de frete entre... isso aí estou falando
num número genérico, pode ser um pouco menos ou mais. Mais aí em torno de U$
15,00 o diferencial.
Então não é vantagem nenhuma agente ter embarque com Panamax. O Panamax ele
faz sentido para uso na América, e até Europa. Mas não Ásia. Ásia de forma alguma.
Sr. Marcos Assumpção: Está ótimo, Carlos. Você tem a diferença do Panamax para
o capesize com 16, 170 e eventualmente com o capesize a 200?
Sr. Carlos Gonzalez: Olha, Marcos, não tenho. Poderia procurar isso para te dizer.
Mas aí é uma coisa simples era olhar a relação hoje os valores pagos nos fretes dos
nossos outros players que fazem sempre a 170.
Sr. Marcos Assunção: Está ótimo, Muito obrigado.
Operadora: Com licença. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Humberto Meireles,
Goldman Sacks.
Sr. Humberto Meireles: Olá senhores, boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo
call. Marcelo Aguiar. Só para, enfim, tem muitos pedaços movendo, Carlos, em
relação ao porto, então, não sei se você teria visibilidade para passar para a gente um
guidance realista em termos de volume, potencial de volume embarcado no porto nos
próximos 3, 4 anos. Essa seria a primeira pergunta.
Sr. Carlos Gonzalez: Marcelo, vou te falar números, não são números oficiais, pro
que aí essa revisão de business plan toda vai estar trazendo, mas seria algo em torno,
no primeiro ano 18 milhões, segundo ano em torno de 35, 36 milhões. No terceiro 40.
Aí o terceiro ano já limitado a 40 e alguma coisa que estaria nessa conta que acabei
de mencionar na pergunta do Marcos. E o 17 já 50 milhões, já ajustado, e eu estou
sendo, vamos dizer, conservador em colocar esse “40 e alguma coisa”, esse número
ainda está sendo simulado.
Quem faz esta simulação é a Universidade de São Paulo, que ela é especialista na área
naval, então a gente está com um grupo deles aqui conosco nos ajudando, mas
quando eu falo conservadora é “pé no chão” por que hoje, o ideal para a empresa,
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talvez nesse momento, inclusive, seria eu amarrar os 50 milhões o mais rápido
possível num contrato take or pay com os outros players, aí ficaria todo mundo feliz.
Mas se você realmente quer trazer a MMX para
posso correr o risco de colocar 50 já em 2016
eficiência ou de otimização dessas questões que
estar ganhando EBITDA de um lado e pagando
contratei atrás e não consegui entregar.

uma posição de eficiência, eu não
e aí eu tenho um problema lá de
eu respondi para o Marcos e aí eu
take or pay de uma coisa que eu

Então quando eu falo que a visão da MMX hoje é se tornar uma empresa operacional e
eficiente, eu tenho que rever esses conceitos de take or pay, por que realmente, você
se comprometer com projetos e com variáveis que você coloca nos projetos, você tem
uma curva de aprendizado muito grande e você tem no porto, aí já voltando para a
seção mais operacional do porto, a questão hoje da capacidade de 50 e essa limitação
que eu falei dos 40 e pouco a 50 é externa.
Internamente você tem desafios grandes aí. Não só da reliability dos equipamentos,
mas também de conseguir fazer um handling e ocupar os espaços com outros e
ocupar os espaços com outros players que você vai estar disponibilizando seu porto e
contratando.
Então, quando eu volto de novo na questão do conservador, acho que não é
conservador; o porto tem uma construção extremante robusta, até para os moldes
atuais, eu diria que o projeto de engenharia do porto foi feito ainda com um projeto,
como eu disse, com uma infraestrutura muito grande, muito robusto em relação á
obra civil, à tamanhos e capacidades dos car dumpers, dos próprios shiploaders, para
ser de alta produtividade.
Mas já tem um dever de casa nosso operacional que é ajustar produtividade,
reliability, handling e entrada e saída de navios, tempos de movimentos. Isso eu
prefiro estar com mais segurança para fazer, o que a revisão do business plan vai me
dar. Não sei se respondi sua primeira.
Sr. Humberto Meireles: Não, não. Respondeu muito bem, obrigado, Carlos. Agora
só queria que se você pudesse discutir em maiores detalhes um ponto seria; qual a
sua visão hoje, dado que a gente teve um cash cost razoável na indústria de serviços,
qual seria sua visão hoje de cash cost por tonelada para embarque de produtos aí no
porto?
E outra seria se pudesse falar mais em detalhes a sua visão em relação aos take or
pays que se tem hoje na MMX em tempos, né, parte portuária, a parte dos royalties, a
parte de ferrovias e se teria algo em termos comerciais também.
Sr. Carlos Gonzalez: Vamos lá. Primeiro você me perguntou sobre a questão do
comercial do nosso porto. Fica difícil eu dar um valor de referência por que a gente
também está discutindo com vários outros players e eu acho que o ajuste, Marcelo,
ele está muito mais na questão hoje dessa oscilação de preço de mercado.
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Eu acho que se a gente criar uma equação onde você consiga remunerar a nossa MMX
M11, amortizar o nosso investimento, pagar nossos custos e nos dar uma margem
razoável, seria aí o nosso piso. Então a gente sempre conversa com os outros players
a respeito do piso.
Eu acho que é um número que já está meio sedimentado. Eles entendem essa
questão, até por que você vendendo tarifa, eles não estão correndo o risco do
investimento todo e esse tempo que demorou para este projeto sair. Então, eles
entendem perfeitamente. Reclamam um pouco sobre a questão do royalty da M11,
mas e uma questão que o mercado já conhece.
Agora, com relação aos take or pays nossos (os que já temos compromissados) nós
temos um take or pay esse ano de 3,6 milhões com a Usiminas, que a gente teria que
embarcar esse minério para eles. Novamente eu venho em contato direto conversando
coma direção da Usiminas. Eu acho que existe uma agenda positiva nesse sentido. A
Usiminas tem os problemas dela, a gente tem os nossos, a gente está tentando
equalizar e, obviamente, como nós, que temos a dívida este ano, toda a solução vai
partir para uma abertura de alguma outra vantagem que a gente daria á eles por a
gente ter uma vantagem de porto.
Ou esticando o contrato, ou aumentando o volume, ou mantendo a tarifa, enfim, aí é
tudo uma questão de conversa aí um pouco estratégica. Mas existe realmente essa
necessidade nossa que nós não vamos cumprir. Mas está sendo muito bem discutida e
com uma agenda positiva com a Usiminas.
Em relação à MRS, existe um take or pay esse ano já de 4,1 milhões de toneladas.
Esses números abertos para você, a gente já tem 1 milhão contratado, que é nosso
contrato de embarque com a CCN, temos 750 mil contratados com a Vale, que é o
embarque que a gente está fazendo no porto deles. Estamos negociando com a CSN
uma renovação para o segundo semestre neste mesmo volume.
Estaremos entrando, participando do leilão no segundo semestre da Vale também. E
lembrando que, em meados do terceiro, início do terceiro trimestre, nós vamos ter a
obrigação de transportar umas 200, 250 mil toneladas para forrar o pátio 6 e fazer o
primeiro embarque.
Então, estamos falando aí algo em torno de 400 mil toneladas que termos que estar
embarcando. Se você fizer essa conta toda, obviamente tem um risco de você não
ganhar um leilão, enfim, mas a gente está fazendo este planejamento de forma que a
gente encaixe esses 4,1 e não tenha necessidade de estar pagando.
Mas se tiver a necessidade de pagar, vai ser o pagamento mínimo em relação à estes
números que passei para você.
Sr. Humberto Meireles: Obrigado, Carlos. É só por que eu talvez não tenho feito me
entender; no caso a primeira pergunta em relação ao que eu tinha falado, era em
relação ao cash cost do porto e não necessariamente o preço que você vai fechar
contrato.
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Eu queria ter uma visibilidade melhor, por que acho que o guidance que a empresa
vinha dando era muito antigo.
Sr. Carlos Gonzalez: Eu acho que eu dei uma resposta grátis então para você. Já
vou dar a segunda agora [risos]. Estou brincando. Eu acho que o nosso cash cost do
porto, até pelo tamanho, dimensão das máquinas e o tempo que você tem, você
obviamente gasta um Capex grande para ter máquinas robustas para ter uma
produtividade grande e você reduz o custo. No sentido de menos gente, menos
manutenção.
Então a gente espera algo em torno de 3,5, 4... entre 3 e 4. A gente está ajustando
esses números também por que a nossa revisão visa olhar bem essa questão do
Opex, para que a gente tenha custos competitivos, mas é nessa ordem entre 3 e 4.
Sr. Humberto Meireles: Obviamente só quando tiver 100%, né?
Sr. Carlos Gonzalez: Ah, sim. Eu usaria aí, você talvez, para cálculo de exercício,
quando você entra com meia capacidade, eu utilizaria talvez o dobro deste valor.
Talvez um pouquinho menos que o dobro, mas não é diretamente proporcional, por
que tem custos fixos e variáveis, mas pode usar a título de exercício.
Sr. Humberto Meireles: Obrigado novamente.
Operadora: Com licença. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos Assunção, Itaú
BBA.
Sr. Marcos Assunção: Oi Carlos, só uma pergunta com relação ao porto. Você
mesmo comentou que vocês estão reavaliando todo o business plan da companhia. No
porto não tenho a menor dúvida, o porto já está “fundiado”, vocês vão terminar o
porto e já está muito próximo de acabar também.
Mas dado a situação de crédito, etc. mais difícil do grupo, eventualmente nesse
momento surgem algumas oportunidades de fusões, aquisições e etc., então a minha
pergunta é; vocês receberam aí no curto prazo alguma proposta para compra do porto
e se vocês estão avaliando, se esta possibilidade está sendo considerada pelo
manegement, pelo acionista controlador? Obrigado.
Sr. Carlos Gonzalez: Marcos, obviamente quando você vê, e eu acho que a situação,
sendo talvez didático na resposta, eu acho que quando você vê uma empresa como a
MMX que passou aí por dificuldades para colocar este porto de pé, alavancando
investimento e infraestrutura no país (e todo mundo sabe o quanto é difícil), você
chegando na reta final e deparando com uma crise do grupo como um todo, com uma
falta de crédito no mercado e as ações caindo, obviamente que você têm empresas
que olham isso e falam “pô, agora é a hora de eu entrar e conseguir adquirir todo, não
só o valor nominal que está barato da MMX, como aproveitar a oportunidade de, pô,
ter um porto e não ter passado por toda a dificuldade que nós passamos”.

· Centro · Rio de Janeiro – RJ · Brasil · 20031-100
· www.mmx.com.br

Praça Mahatma Gandhi, 14 – 6º andar
t. + 55 21 2555 5557

A gente entende hoje que o porto não se negocia isoladamente. A gente entende que
isso aqui é um projeto integrado, um projeto que tem desde sua fundação a ideia de
fazer o sistema ser integrado, então os compromissos já assumidos inclusive com MRS
para integrar esse sistema ele jamais poderia ser desconectado agora, então esta
responde parte da sua pergunta.
E a segunda, eu acho que o Grupo EBX, obviamente ele tem um ativo com potencial
geração de caixa futura rápida (que é a MMX), e ele obviamente como um grupo
privado e que trata assuntos comerciais de forma aberta, ele tem abertura para estar
recebendo propostas, enfim, de outros grupos, e associações.
A gente estuda isso a todo momento, também. Estamos bem atentos principalmente
com nossos players que estão em nossa volta, vendo se há alguma sinergia que a
gente possa trabalhar em conjunto.
Agora a gente precisa ajustar na medida da necessidade, você colocar realmente o
valor que a MMX vale e não negociar num momento onde você está prejudicado pelo
momento de mercado.
Então a gente tem essa visão plena aqui. Obviamente que isso passa muito pela visão
do controlador e ele passa essa tranquilidade para nós, que a gente pode sim fazer
associações, a gente pode estudar estas condições todas mercadológicas, que não é
mérito da MMX, que toda empresa tem, especulações de outros grupos, enfim, mas
que a gente aguarde o momento para colocar esta empresa no valor que realmente
ela vale.
Sr. Marcos Assunção: Está ótimo, Carlos, obrigado.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria
de passar a palavra ao Sr. Carlos para as considerações finais. Por favor, Sr. Carlos
pode prosseguir.
Sr. Carlos Gonzalez: Bom, finalizando, acho que primeiro agradecendo a todos pelo
nível das perguntas, acho que a gente consegue de uma forma, de novo, repetindo aí,
didática, esclarecer estas dúvidas que o mercado constantemente tem em relação ao
andamento do projeto, em relação aos gatilhos necessários para dar prosseguimento
nos projetos.
As perguntas, acho que as perguntas cobriram boa parte destas dúvidas que o
mercado tem, se não todas.
Cobrimos a parte da mina, a parte da expansão, a parte da eficiência operacional,
porto, entrega, estratégias futuras e, novamente, a gente passa por um momento de
dificuldade, um momento que acho que outras empresas já passaram. Essa
dificuldade é acentuada pelo momento do Grupo, mas também acentuada por nós
estarmos 100% a MMX ligada à commodity minério de ferro e estar 100% dentro do
Brasil, a gente com discussões de (1:04:34 ininteligível) e tudo isso que gera uma
certa instabilidade no papel.
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Da parte interna nossa, além dessas revisões de business plan, estamos buscando
essa melhoria, essa busca incessante pela eficiência operacional, passando também
muito pela melhoria dos números de SG&A, criando realmente uma... a gente
reconhece a dificuldade hoje do mercado, de custos e tem a plena visão de que se a
gente quer ser eficiente – como vamos ser – aí tem que passar por uma
reestruturação que passa pelo SG&A da empresa, pelas áreas operacionais e pela
melhoria da eficiência.
Então isso, em paralelo, temos todos os desafios aí, pela busca pelos financiamentos,
da entrega dos volumes já compromissados para esse ano, da expansão, da entrega
do porto, mas não esquecendo nunca dessa cultura de eficiência operacional e de
trabalhar enxuto.
Isso aí acho que é um trabalho que obviamente não tem início, meio e fim; é uma
melhoria contínua, mas passa muito de uma mudança de cultura organizacional. E eu
acho que isso aí já começou a acontecer na MMX.
Obrigado a todos.
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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