Local Conference Call
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Resultados do Terceiro Trimestre de 2012
08 de Novembro de 2012
Operadora: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da MMX para apresentação de resultados referentes ao 3º
trimestre de 2012. Está presente hoje conosco o senhor Guilherme Escalhão,
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 www.mmx.com.br/ri, 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 Guilherme Escalhão, Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Sr. Guilherme Escalhão: Boa tarde a todos e muito bem-vindos ao nosso call
de resultados do terceiro trimestre. Obrigado pelo interesse. Tivemos um
trimestre bastante positivo do ponto de vista operacional, atingimos 2.150
milhões toneladas de produção, principalmente no Sistema Sudeste nós
atingimos 1.700, o que é um recorde para a produção trimestral. Isso nos
deixou muito satisfeitos porque com esse resultado do Sudeste a gente
praticamente recupera as perdas de produção que tivemos no primeiro
trimestre quando houve aquelas fortes chuvas.
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É importante ressaltar que no Sudeste, em Minas Gerais, no final do ano
passado (no último trimestre do ano passado) nós começamos o trabalho
estruturado, grande, de revisão de procedimentos operacionais e de custos.
Infelizmente no primeiro trimestre esse trabalho não avançou porque nós
tivemos o problema das chuvas. No segundo trimestre ele avançou e agora os
resultados se consolidam então nesse terceiro trimestre, onde tivemos o
recorde de produção do Sudeste e permitindo a companhia este volume de
produção - que é superior ao do trimestre anterior e, inclusive, do mesmo
trimestre do ano passado. Com isso a gente conseguiu recuperar grande parte
das perdas do primeiro trimestre e botar a produção em ordem novamente. O
que nos deixa mais otimistas é que atingimos um padrão operacional
consolidado, superior ao do passado, então a produção do Sudeste muito boa.
Isso permitiu que as vendas também se recuperassem. Nós estamos em uma
crescente de vendas este ano - o primeiro trimestre impactado por chuvas, o
segundo melhor e o terceiro melhor ainda. Mostra também que, apesar da
queda dos preços internacionais, os volumes, principalmente no mercado
doméstico, conosco principalmente que estamos no mercado, continuam
normais, não está tendo queda no volume de vendas, pelo menos até o terceiro
trimestre no mercado nacional.
Tivemos um volume de exportação importante no terceiro trimestre,
conseguimos embarcar dois navios. Isso também ajudou principalmente na
questão do preço realizado e nos permitiu então este cenário, atingir um
Ebitda, um resultado operacional medido pelo Ebitda de 44 milhões, bastante
parecido com o mesmo trimestre do ano passado, apesar de um cenário de
preços muito menos favorável - se compararmos a média de preços do ano
passado com este ano, já estamos enfrentando um cenário de preços de queda
de mais de 20%.
Com este bom desempenho operacional obtido no terceiro trimestre, custos
sob controle e volume de vendas ainda normal, nós conseguimos então
entregar um resultado operacional em linha com o mesmo trimestre do ano
passado, muito melhor do que os dois trimestres anteriores este ano, apesar do
cenário de preços. Então do ponto de vista das operações correntes um
trimestre muito satisfatório do ponto de vista operacional e de resultados.
Em relação aos projetos, tivemos um trimestre muito produtivo, avançamos
bastante em algumas frentes importantes. Nós concluímos de maneira
definitiva a incorporação da Port X pela MMX. Foi um processo longo, bastante
interessante do ponto de vista de governança corporativa, de transação mesmo
entre duas empresas listadas em Novo Mercado. Essa incorporação então foi
feita de forma definitiva no terceiro trimestre, desta forma o Porto Sudeste ficou
100% subsidiário agora a MMX S.A.
Um outro evento importante ocorrido no terceiro trimestre nós emitimos...
fizemos uma emissão de debêntures de R$ 600 milhões na MMX Sudeste, foi a
primeira grande operação estruturada, já parte do pacote de financiamento do
projeto Serra Azul (projeto mineral de Serra Azul). Essa debênture foi emitida
no terceiro trimestre.
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Já antecipando, na sequência, um evento agora recente, um evento
subsequente, avançamos bastante também na questão da obtenção do
financiamento do BNDES para este projeto e conseguimos o enquadramento
do nosso pedido de financiamento para o projeto Serra Azul pelo Comitê de
Enquadramento do BNDES. O processo de obtenção de funding do BNDES
andando bem. Carta-consulta, protocolamos lá em maio após uma licença
prévia, e agora conseguimos o enquadramento, então está indo dentro da
expectativa da empresa, dentro do cronograma.
No Porto... ainda em Serra Azul, indo agora para a parte física, a
terraplenagem da planta de beneficiamento avança já para a fase final e
devemos iniciar os trabalhos de construção civil ainda dentro do ano, fazendo a
mobilização para avançar na concepção desse projeto. Os equipamentos estão
basicamente adquiridos, praticamente todos os equipamentos da Serra Azul já
foram adquiridos. Nós estamos com toda a parte da planta, todos os circuitos
de moagem, toda a planta de flotação, a planta de filtragem totalmente
encomendada já com os lotes de produções.
Estamos aqui na página 11 e 12 do nosso webcast, do material que a gente
divulgou, já mostrando alguns equipamentos que já existem na planta dos
fornecedores. E completando, uma informação importante também, nós
inclusive já fechamos e adquirimos os equipamentos do pátio ferroviário - tanto
a máquina de pátio, quanto o equipamento de carregamento de trem já estão
encomendados com os lotes de produção garantido.
O Projeto Serra Azul corre dentro do orçamento até agora. Estamos com uma
curva S de suprimento na casa dos 30%, tudo dentro do budget, ou seja, a
tendência de budget está se mantendo.
Agora nós vamos partir para a conta de construção civil e para estruturas
metálicas... compra das estruturas metálicas, que é o próximo passo de avanço
nesse projeto. No Porto obtivemos o término... um evento importante também,
o término da construção civil da estrutura marítima - nós inclusive organizamos
uma visita dos analistas, dos sell-siders ao Porto no terceiro trimestre, mas eu
acho que quem esteve lá vai se surpreender um pouquinho com as fotos que
divulgamos no webcast de como está andando a obra na obra do Porto.
O Luciano Ferreira, nosso diretor de implantação do Porto, está lá no Porto,
mas vou ver se ele consegue entrar na linha, ele estava em stand by, para
descrever o que vocês veem no webcast da foto 13, na página 13 até o final.
Luciano, você está na linha?
Sr. Luciano Ferreira: Sim, vocês estão me ouvindo?
Sr. Guilherme: Sim, estamos ouvindo. Luciano, se você pudesse dar um
update, uma atualização do projeto do Porto, usando as fotos do webcast, por
favor.
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Sr. Luciano: Boa tarde a todos. Estou falando aqui do Porto, em Itaguaí, e
quero ter o orgulho de mostrar para vocês um pouquinho das fotos que a gente
tem do andamento da implantação do nosso projeto de 50 milhões de
toneladas e que está andando a toda força. Então usando essas fotos na
página 13, tem aí o acesso rodoferroviário, a gente vê que está bastante
avançada a parte rodoviária e a parte ferroviária. Nós estamos focados agora
na conclusão da ponte ferroviária sobre o Rio Cação, que já está em está em
estágio avançado, e depois vamos construir o viaduto sobre essa ponte.
Na foto seguinte a gente já entra no pátio seis, que é o primeiro pátio de
estocagem onde estão os viradores de vagões e onde tem a pera ferroviária
por onde os trens da MRS vão entrar e descarregar. Então nessa foto a gente
já vê o acesso ferroviário que a gente construiu para substituir o antigo acesso,
que era a estrada Joaquim Fernandes. A gente vê no lado esquerdo a base de
concreto da casa de transferência já pronta (essa estrutura esbranquiçada).
Na foto seguinte, que é a foto 15, a segunda foto do pátio seis e já sob um
outro ângulo, a gente vê e eu chamo a atenção: o caminho de rolamento da
empilhadeira, uma estrutura de concreto que está em final de construção
também. A estrutura das correias transportadoras em fase inicial de montagem.
Na foto seguinte a gente vai para o pátio 32, que é o pátio de cima, 32 m de
altura em relação ao nível do mar... na verdade eu saltei uma, a próxima é dos
viradores de vagões. A gente chama a atenção para construção da sala de
controle, que já está quase pronta. Os viradores de vagões, os dois já estão
completamente montados, a parte mecânica está concluída.
Então, sim, na foto seguinte, que já é do pátio 32, a foto da página 17, mostra
as bases de concreto da casa de transferência e infraestrutura da subestação
em construção e a entrada do túnel. Valendo lembrar que o túnel já está tudo
pronto e nós estamos então montando as estruturas metálicas, as correias
transportadoras no seu interior.
A foto seguinte, que é da página 18, mostra em mais detalhes essas obras do
pátio 32 e a boca do túnel, que eu acabei de escrever.
Na página seguinte, na página 19, a gente já passa então para o outro lado da
montanha, entrando na área que é a área marítima. Nessa foto a gente já vê a
saída do túnel completamente pronta, a primeira ponte, a segunda ponte e a
plataforma de transição entre elas também já pronta.
Na página 20 é um detalhe dessa plataforma e da construção da estrutura da
subestação, que é esse prédio grande do lado esquerdo em cima da
plataforma.
Na página seguinte, na página 21, então a gente vê o píer, as pontes e a casa
de transferência, ou seja, a obra como um todo. O píer completamente pronto
do ponto de vista civil, com as defensas já instaladas.
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Na página 22 você vê então uma foto do píer com mais detalhe, com a
estrutura do transportador de correia já montadas, as torres também já
montadas, faltando agora colocar estrutura sobre as torres, ficando o conjunto
pronto para receber as carregadeiras de navios.
As carregadeiras estão prontas, e você pode ver na última página a foto dessa
carregadeira já em cima da barcaça em Nantong, na China, iniciando viagem
de Nantong para Itaguaí. Ela vem montada em cima dessa barcaça até Xangai.
Em Xangai ela passa para o navio, ela já chegou hoje a Xangai e vai iniciar o
processo de transferência da barcaça para o navio. Este navio traz esta
carregadeira até o nosso Porto, atraca no píer, que está pronto. É empurrada
do navio para cima do píer e aí conectada aos transportadores de correia,
alimentação de energia elétrica, e fica então pronta para operação. Essa
carregadeira deve estar chegando em dezembro. A segunda carregadeira vem
logo após.
Isso é o que eu tinha para mostrar. Devolvo a palavra ao Guilherme para dar
continuidade à apresentação. Obrigado.
Sr. Guilherme: Obrigado, Luciano. Então a companhia avançando fortemente
no processo de conclusão do projeto do Porto e avançando no processo de
desenvolvimento da construção do projeto Serra Azul.
Nas operações correntes, resumindo o que eu falei, o trabalho sob controle,
custos sob controle, produção estável, em padrão confiável, permitindo então
que a companhia continue saudável operacionalmente, apesar do cenário de
preços menos favorável do que dos anos anteriores. Basicamente este é um
resumo do que aconteceu no trimestre.
Eu vou devolver a palavra agora à coordenação para podermos prosseguir
para a sessão de perguntas e respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de
pergunta e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um
(*1). Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco dois (*2).
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ivano Westin, Credit Suisse.
Sr. Ivano Westin: Boa tarde a todos. Muito obrigado pela pergunta. A minha
primeira pergunta é referente à produção. Vocês reportaram esse record de 1.7
bilhão no Sudeste, porém um declínio de 34% trimestre contra trimestre em
Corumbá. Eu queria que vocês comentassem qual é a expectativa de vocês
para o ritmo de 2013? E se em Corumbá vocês esperam que isso seja um
evento temporário em função da manutenção do alto forno acelerar? Ou se a
expectativa para 2013 é uma redução desse volume embarcado?
A segunda pergunta é sobre TFRM, vocês colocaram no release a taxa de R$
2.3/tonelada, no entanto existem algumas discussões entre outras mineradoras
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e o governo de Minas Gerais para uma redução dessa taxa. Eu queria que
vocês comentassem, por favor, qual é a expectativa desta eventual redução
nessa taxa? Muito obrigado.
Sr. Guilherme Escalhão: Ok Ivano, obrigado. Começando a resposta por
Corumbá, Corumbá é não-recorrente o que aconteceu no terceiro trimestre
considerado - era considerado ter uma parada de manutenção do forno, é o
maior cliente de Corumbá, então houve uma adequação da produção à
capacidade de estocagem. É um evento não-recorrente, não vai se perpetuar,
exceto o fenômeno já bastante conhecido de Corumbá de que na fase de seca
do rio a produção é contida e depois ela é retomada quando o rio volta a ter
calado suficiente para o transporte de barcaças.
Em geral a produção de Corumbá continua no mesmo padrão dos anos
anteriores, adaptando-se aí às condições climáticas do rio. Esse evento
específico do terceiro trimestre da Siderar é um evento não recorrente, é uma
manutenção de alto forno que elevou a essa queda de produção.
Passando a TFRM, nós provisionamos a taxa da lei, quer dizer, a taxa até
então era esse valor, se houver realmente uma redução, nós vamos reverter à
provisão para o valor que for determinado. É uma questão de a contabilidade
acompanhar a questão da lei. Houve este evento recente, que eu acho que até
o que você está se referindo, foi um decreto emitido pelo governo de Minas
Gerais ajustando a taxa, reduzindo-a em cerca de 40%.
Este foi um evento que já ocorreu em novembro, muito recente, dois dias atrás,
e estamos tentando entender perfeitamente o texto do decreto, mas se for
realmente uma redução de taxas, nós vamos obviamente ajustar a
contabilidade e reverter a provisão que vínhamos fazendo para refletir este
valor menor, é um evento normal.
Sr. Ivano: Ótimo, muito obrigado, Guilherme.
Sr. Guilherme: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renato Antunes, Brasil Plural.
Sr. Renato Antunes: Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. A primeira
pergunta é com relação à funding. Vocês recentemente conseguiram
enquadramento do BNDES, que é um bom sinal. Mas se vocês pudessem
passar um pouco mais de detalhe sobre o processo, como é que estão as
conversas com outros agentes financiadores e também eventualmente na
possibilidade de emissão e ações, que eu acho que é um dos temas que o
mercado mais tem curiosidade e comenta seria muito interessante para a gente
entender um pouco melhor esta dinâmica de funding ao longo dos próximos
doze meses. Esta é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é com relação ao Porto Sudeste, se vocês pudessem
falar um pouco também sobre eventuais novos acordos com terceiros? Eu
entendo que já existe dentro de casa e com o acordo com a Usiminas produção
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suficiente para encher a primeira fase do Porto, mas provavelmente pode haver
um descasamento de tempo. Queria entender um pouco como é que a MMX
vai lidar com isso? Eventualmente a gente vai ver acordos pontuais ou se
acordo de longo prazo vão depender exclusivamente da licença para 100
milhões? Esta é a segunda pergunta. Obrigado.
Sr. Guilherme: Renato, eu vou pedir que você repita, nós tivemos um
problema aqui e a linha caiu. Eu ouvi a primeira pergunta, mas não ouvi a
segunda. Eu ouvi só a pergunta de funding.
Sr. Renato: Claro, a segunda é com relação ao Porto, Guilherme. Se você
puder só comentar um pouco sobre a possibilidade de novos acordos de venda
de capacidade de Porto para terceiro? Eu entendo que já tem dentro de casa, e
também considerando um acordo que vocês já têm assinado com a Usiminas,
produção suficiente para colocar os 50 milhões da primeira fase.
Eu queria entender se havendo a possibilidade, existe uma probabilidade de
descasamento de tempo entre capacidade de Porto entrando em operação
antes de capacidade de mina? Eu queria entender como é que a gente deve
pensar nesse gap - se a gente vai ver é a MMX basicamente vendendo e
fazendo acordos pontuais? Ou se a gente pode pensar em acordos de mais
longo prazo e se isso depende exclusivamente de ter a licença para 100
milhões que vocês estão pleiteando junto aos órgãos ambientais?
Sr. Guilherme: Eu vou sugerir responder a segunda pergunta primeiro e
depois eu vou passar a para o Ricardo Assef, nosso Diretor Financeiro. Em
relação ao Porto, o Porto está sendo construído com uma capacidade de 50,
nós pretendemos enchê-la o máximo possível com produção da MMX e
completar com embarque para terceiros. Nesta fase de 50 nós vamos
preencher a capacidade ao longo do tempo com Serra Azul, que vai entrar com
29. Temos um contrato com a Usiminas, que vai até 12 milhões e temos o
desenvolvimento de Pau de Vinho que traria mais 7. Portanto a maneira de
encher a fase 50 planejada é Serra Azul, Pau de Vinho e Usiminas.
O que vai acontecer é que enquanto eu não tenho Pau de Vinho, e
acompanhando o ramp-up de Porto e Serra Azul, eu vou ter "janelas", vamos
dizer assim, capacidades de Porto superiores a de minério durante certos
períodos - em Pau de Vinho eu vou ter uma janela de dois, três anos, Serra
Azul entra a capacidade de 29 ser atingida em 2015, então em 14 eu vou ter
uma janela. Nós vamos preencher na medida do oportuno e necessário com
contratos e serviços para terceiros. Não vou dizer que seria o spot porque nós
vamos ter algumas janelas de dois, três anos, então nós vamos compor este
espaçamento da forma mais produtiva e mais eficiente para a companhia.
Outras parcerias e falando do cenário 100, o cenário 100 nós ainda estamos
aguardando a licença prévia para a expansão de 100. Não há nenhuma
pendência, toda a documentação foi preparada, foi liberada, realizamos as
audiências públicas no finalzinho, na virada de maio para junho. Já houve
pareceres posteriores à da audiência pública, então há um processo de
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licenciamento que está bastante avançado, eu diria que próximo já ao seu fim,
mas aguardando a licença.
Com a licença para expandir a 100, aí nós vamos obviamente analisar as
perspectivas, as possibilidades e as eventuais demandas para tomar uma
decisão, fazer um estudo de viabilidade e eventualmente crescer para 100. Na
fase de 50, como eu me referi, o plano estruturado é preencher com Serra
Azul, Pau de Vinho e o contrato da Usiminas. Os descasamentos eventuais
entre ramp-up de Porto e de mina é preencher com negócios complementares.
Eu vou passar agora para o Ricardo Assef, nosso Diretor Financeiro, que vai
comentar sobre o andamento e o status do processo de funding.
Sr. Ricardo Assef: Boa tarde. Quanto à questão do funding, com o
enquadramento do BNDES, esse projeto do BNDES, a gente vai começar um
processo agora de reuniões, uma sequência de reuniões no BNDES para
poder realmente analisar o projeto, olhar tudo o que engloba para poder montar
o relatório que o BNDES ao longo do próximo ano vai ter concluído para poder
encaminhar para crédito.
O nosso objetivo aqui em relação ao funding é ancorar realmente o projeto na
sua maior parte com funding do BNDES. Mas estamos também avaliando aqui
em conjunto uma complementação deste funding através das SAs europeias
porque o projeto tem equipamentos que são de origem europeia. Além das
SAs, ainda temos uma possibilidade de trabalhar com algumas multilaterais
asiáticas, que a gente vai ter que ver depois qual é o melhor mix de funding
que vai combinar com o funding do BNDES para equacionar o financiamento
total do projeto de Serra Azul.
Sr. Guilherme: Então basicamente a estratégia é continuar trabalhando no
BNDES para concluir este processo e complementá-lo, eventualmente, com as
outras linhas de crédito. Esse é um projeto que tem múltiplas fontes de
financiamento, nós temos as SAs, temos as multilaterais, então poderemos
usar para complementar.
Sr. Renato: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Pinheiro, Itaú BBA.
Sr. André Pinheiro: Bom dia Guilherme, Ricardo, Luciano, bom dia a todos.
Eu tenho duas perguntas aqui, a primeira é sobre Capex. Se vocês puderem
nos passar um pouco o quanto que já foi investido no Porto Sudeste e em
Serra Azul já no passado? E quanto vocês esperam investir em 2013 nos dois
ativos?
E já engatando nisso, um pouco sobre funding de novo. Dado a posição atual
de caixa, qual seria a data que vocês enxergam como limite para equacionar
esse financiamento e acabar não eventualmente tendo que atrasar um
pouquinho o projeto em 2014, expansão de Serra Azul? Obrigado.
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Sr. Guilherme: Quanto ao Capex, você quer comentar, Ricardo? Eu vou falar
de memória, no Porto estamos por volta de 1.8 bi de Capex realizado até essa
data. O saldo para completar o Porto vai ser basicamente ao longo do ano que
vem. Nós estamos trazendo a linha 1 e 2, depois vem na sequência 3 e 4, quer
dizer, no ano que vem a gente praticamente completa.
Em Serra Azul o último número que nós temos de Capex... eu estou falando de
memória, tá? É por volta talvez de R$ 400 milhões até agora, o projeto ainda
não entrou no cash burn grande, é um projeto que está hoje basicamente à
frente de que tem lá de terraplenagem, certamente quando entrarmos em
construção civil, nós vamos acelerar. Para o ano que vem ainda estamos em
um processo orçamentário, mas o Capex do Serra Azul para o ano que vem
deve ser da ordem de 1.8 a R$ 2 bilhões, vamos chamar aí de US$ 1 bilhão.
Quanto ao BNDES essa questão do funding não é uma data limite, o que nós
fizemos foi um plano financeiro que já vem de uma data anterior, eu estou aqui
inclusive respondendo aqui pelo Ricardo, porque já é um plano que vem desde
de quando da análise financeira da companhia, a gente fez um planejamento e
quando começamos então veio a licença prévia e depois a licença de
construção, a gente se planejou olhando o cronograma do BNDES obviamente a carta-consulta só pode ser protocolada depois da licença de
construção - então no processo do BNDES o que a gente espera e imagina?
A gente espera e imagina agora saindo dentro do planejado, carta-consulta foi
lá em maio, agora no mês de novembro nós devemos ter o desembolso, vamos
dizer assim, tudo muito bem, o desembolso do BNDES deve ocorrer lá no início
do terceiro trimestre do ano que vem. Essa foi sempre a nossa perspectiva.
Então nós fizemos um plano com essa emissão de debêntures e com outras
linhas de crédito que foram devolvidas para levar o trabalho de implantação de
Serra Azul até lá, ou seja, a gente tem um plano financeiro para levá-lo ao
longo de todo o primeiro semestre do ano que vem em bridge loan, em linhas
de crédito, até então que a gente tenha o resultado aqui do empréstimo de
longo prazo do BNDES e que a gente espera concluir este processo, estar
preparado para sacá-lo no início do primeiro tri do ano que vem.
Sr. André: Perfeito, Guilherme. Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leandro Cappa Deutsche
Bank.
Sr. Leandro Cappa: Boa tarde a todos e obrigado pela pergunta. Agora que o
Porto Sudeste está chegando perto do startup no finalzinho do primeiro
semestre, quando que vocês projetam que vocês vão ter lucro operacional no
Porto para começar a pagar os royalties da MMX M11?
E eu queria aproveitar também para saber do impacto de market-to-market que
você tem tido nos dois últimos trimestres, o que a gente pode esperar daqui
para frente? Como que a gente pode projetar melhor esse impacto? Obrigado.

9

Sr. Guilherme: A questão do Porto, o Porto vai entrar no ano que vem, a gente
já conversou bastante sobre isso em calls anteriores. A gente vai trazer... o
Porto na largada dele são quatro sistemas: virador de vagões, correia,
máquinas de pátio e carregadeiras - esses sistemas vão se integrando e depois
trazer a linha 2,3 e 4, é só a máquina de pátio complementar que fica um
processo mais simples. Então o ano que vem é um ano que nós não estamos
dando guidance de embarque porque é o ano de startup - o startup não é
janeiro, é um ano que você "starta" não no início, e têm esses primeiros meses
de integração, então nós não damos guidance.
O que nós temos que obviamente garantir é que se nós não embarcarmos a
quantidade mínima prevista para o pagamento de royalties, nós vamos
complementar com recursos e pagar os royalties de acordo com o contrato,
quanto isso não há dúvida. Então no ano que vem é o ano de entrada do Porto,
existem os royalties mínimos previstos na MMX 11, no nosso título de royalties,
e serão pagos de acordo com a perspectiva.
A outra pergunta foi sobre...
Sr. Leandro: O market-to-market.
Sr. Guilherme: Ah, do título de royalties. Isso é porque ele está registrado
como o fluxo futuro previsto do take-or-pay dos royalties trazido a valor
presente. À medida que nós vamos avançando no tempo, há um ajuste
temporal que vai ocorrer em todos os trimestres até o início do pagamento dos
royalties que registra a redução do desconto de valor presente até a primeira
setinha lá, até o primeiro (inaudível 34:50) do royalty. Como ele está
contabilizado como um valor presente, um fluxo de pagamentos, à medida que
se aproxima o primeiro evento de pagamento, você reduz o desconto do valor
e, portanto, há aí um ajuste neste passivo feito a cada trimestre e então essa é
a maneira de fazer. Eu acho que foi isso que você queria... tinha perguntado,
não é isso?
Sr. Leandro: Isso, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos de Alba, Morgan
Stanley.
Sr. Carlos de Alba: Bom dia, muito obrigada. O senhor poderia falar um pouco
as licenças? Se houve algum progresso com relação à obtenção das licenças
de instalação? Ou se isso ainda é um problema, como nós vimos, nos ramp-up
dos projetos? E o senhor poderia nos dar também uma ideia de timing das
linhas 1 e 2 do Porto Sudeste? Eu sei que vocês fizeram um progresso
fantástico e já estamos em novembro, talvez ainda existam algumas coisas que
precisam ser terminadas até que o equipamento também chegue da China. O
senhor poderia nos dar uma ideia de quando vocês esperam que a linha 1 e 2
estejam concluídas?
Sr. Guilherme: Pois não. Quanto às licenças, fazendo um cenário completo,
nós temos a licença de construção tanto do Porto, quanto do projeto de Serra
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Azul - o Porto está sob construção para a capacidade de 50, e nós temos um
pedido de licença prévia para uma eventual expansão para 100, como eu
comentei anteriormente, está bastante avançado, está na fase agora de
emissão da prévia. Então está licenciada totalmente a construção para 50 e em
processo de licenciamento para a expansão para 100.
Na Serra Azul nós temos a licença de construção, estamos em obra, para o
conjunto de plantas de beneficiamento, mineroduto e gastos ferroviários. E
temos um segundo processo, um processo paralelo de licença para a barragem
que está em andamento, dentro do cronograma, com EIA-Rima já protocolado,
com todos os complementos de EIA-Rima vendidos, servidão minerária
(inaudível 37:32) estabelecida, então está indo agora para as audiências
públicas para a obtenção da licença prévia. Este é o cenário de maneira geral
de licenciamento... de licenças dentro da MMX.
No Porto, como já anunciado anteriormente, a ideia é trazer a linha 1 e fazer
um ramp-up dessa linha 1 no prazo de três a quatro meses, e aí liga a 2 e faz
um ramp-up também de três a quatro meses, é mais ou menos essa
sequência.
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer
perguntas basta digitar asterisco um (*1). Com licença, encerramos nesse
momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao
Sr. Guilherme Escalhão para as considerações finais. Por favor, Sr. Guilherme,
pode prosseguir.
Sr. Guilherme: Muito obrigado então a todos pelo interesse na nossa
conferência de resultados. Mais uma vez reiterando o compromisso da MMX
com seus projetos que estão andando, como podemos ver aqui, bastante
satisfatoriamente no desenvolvimento tanto do Porto, quanto da mina. A
operação corrente mostrando solidez, mostrando uma performance
consolidada, estável e preparada para ser saudável e rentável, mesmo em
padrões diversos de preços internacionais do produto no mercado externo.
Continuamos com as perspectivas bastante favoráveis nos desenvolvimentos
dos nossos projetos, com a entrada já do Porto ano que vem e depois no ano
seguinte com a Serra Azul, consolidando então a MMX em um novo patamar
de produção para atingir como uma alternativa confiável e importante para o
mercado internacional de minério de ferro.
Agradeço mais uma vez a todos. Lembrando que a nossa área de relações
com investidores está sempre à disposição para perguntas complementares
para atender a todos vocês. Obrigado.
Operadora: A audioconferência da MMX está encerrada. Agradecemos a
participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.
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