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Marcello Milman, Santander:
Bom dia a todos. No call inglês vocês comentaram que crédito associativo compensando o
percentual das vendas ficou em torno de 30%, 35% neste trimestre. Queria só confirmar se
foi este patamar mesmo. E perguntar como está andando o outro produto de financiamento
imobiliário que vocês têm, similar aquele PIPE do Banco Real, se ele já está operando e
quanto está representando das vendas. Essa seria a primeira pergunta.
Leonardo Corrêa:
O percentual é o que você falou mesmo, por volta de 30%, 35%; este percentual esta
crescendo. Em relação ao PIPE, especificamente, que é um produto – só para informação
para todos – do Banco Real similar ao da Caixa Econômica no ponto de vista de
desembolso de caixa, do fluxo de caixa para a companhia. Ele está em implantação, já
temos alguns contratos assinados, e está bem forte e estamos vendo também como um
fator positivo também no sentido de auxiliar o nosso fluxo de caixa.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tudo bem, Marcelo? Só confirmando, dois aspectos positivos. Em relação à Caixa, nós
somos a primeira construtora, o ano passado assinado o contrato no ambiente e também a
primeira construtora a operacionalizar o associativo no modelo, montando um projeto piloto
com a Caixa, pela nossa tradição de 25 anos trabalhando junto, interruptamente.
Já começamos a assinar os primeiros contratos com esse modelo. Hoje a MRV tem, junto
com a Caixa, um lugar onde as pessoas trabalham juntas, os funcionários da Caixa e da
MRV fazem tudo, e estamos achando que a coisa está evoluindo muito bem. O 2SSS, com
toda certeza, o crédito associativo é uma tendência de crescimento dentro do nosso mix.
Em relação ao Real, é um modelo similar ao da Caixa, que também está indo bem. Temos
uma plataforma conjunta, com funcionários do Real e funcionários da MRV. É um projeto
que vai crescer muito e vai ser muito significativo para nós também no 2S.
Marcello Milman:
Com relação ao associativo, vocês têm uma idéia mais ou menos de que proporção do que
está sendo enviado para análise, das agendas potenciais, o que está sendo aprovado? A
pergunta é para ter uma idéia da dificuldade que vocês estão tendo para tocar esse
processo do associativo burocraticamente?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Dificuldade nenhuma, muito pelo contrario. Praticamente 100% dos nossos contratos
enviados à Caixa são aprovados. Inclusive, quem faz a aprovação de créditos hoje é a
própria MRV. A MRV está no sistema da Caixa. A Caixa nos credenciou a entrar no seu
sistema. O que acontece é que a política de venda da MRV é uma política bem
conservadora. A gente faz uma análise de crédito boa, temos uma experiência muito
grande nisso, como eu falo, há 25 anos trabalhamos com a Caixa ininterruptamente. E não
adianta fazer uma venda ruim porque ela volta. Então nós conhecemos exatamente o
perfil, como trabalhar esse tipo de cliente, e quando o cliente vai para caixa ele já esta
100% formatado para se encaixar.
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Então não temos esse tipo de problema na MRV com a Caixa. Nossos cadastros são
aceitos e hoje temos da Caixa a confiança de nós mesmo fazermos essa pontuação. E é
um processo que caminha sem burocracia, com muita facilidade, caminha muito bem.
Marcello Milman:
A gente notou que o Spazio representou um percentual grande dos lançamentos e das
vendas também. Foi pontual, foi por acaso, ou vocês estão notando uma demanda não tão
forte na classe mais baixa e um pouco mais forte na classe menos baixa, digamos assim,
no aspecto de demanda de vocês?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Na realidade é o seguinte: se você pegar nossos números anteriores, você pode notar que
o nosso land bank, você tinha muito mais terreno de Spazio do que de Park. Ao longo do
tempo nós fomos caminhando para ter mais terreno de Park. E a participação do Park está
cada vez maior e evidentemente, até você comprar o terreno e lançar, tem um gap de time.
Mas cada vez mais estamos ficando mais fortes no Park, e o Park vai ser realmente o
nosso maior produto.
Em relação à demanda dos dois produtos, eles estão extremamente aquecidos. Nós
estamos vivendo em um mercado de demanda. Eu ressalto o seguinte: com todo o recurso
que foi colocado nas construtoras, com todo o aumento de oferta que houve por parte das
construtoras, o aumento de demanda ainda é maior que o aumento da oferta, e a gente
está vivendo um momento muito positivo no mercado imobiliário brasileiro especialmente o
popular. O mercado Park era a nossa grande aposta e já é uma realidade, e está muito
firme e muito forte. As construtoras não estão conseguindo ainda atender a demanda da
população brasileira.
Marcello Milman:
OK. Muito obrigado e parabéns pelos resultados.
Thiago Zancaner, NEO Investimentos:
Boa tarde, parabéns pelos resultados. A minha pergunta se refere ao fluxo de caixa de
investimento que teve um aumento maior especificamente com a aquisição de imobilizado
e intangível. Se vocês puderem detalhar melhor o que foi isso, por favor.
Leonardo Corrêa:
A parte de imobilizado e intangível teve um acréscimo, mas é relativamente muito
pequeno. Isso se refere a sistemas, computadores e etc, o crescimento normal da
Companhia. O acréscimo dentro dessa área foi grande em termos percentuais, mas o valor
ainda é relativamente muito pequeno em termos de investimento como um todo.
Thiago Zancaner:
Está ótimo. E em relação à MRV LOG, saiu um tempo atrás na mídia que essa área dos
dois projetos que vocês estão fazendo em Contagem, teria, se não me engano, algum tipo
de incentivo fiscal; se isso já foi aprovado pelo Governo, e se vai para frente. Porque
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obviamente, se isso ocorrer, a demanda de todos os empreendimentos vai ser maior
ainda.
Leonardo Corrêa:
Não tem incentivo fiscal. É um empreendimento normal, coisa de mercado. Compramos o
terreno, vamos desenvolver, vender e alugar mercado. Não tem nenhum tipo de incentivo
especifico.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós não estamos fazendo esse negócio atrás de incentivos, muito pelo contrário; o que a
gente enxerga é uma oportunidade de mercado, um outro mercado bastante demandado.
O primeiro empreendimento já esta pré-lançado, e conforme o previsto vai ser
comercializado por um preço muito elevado e com a margem muito boa. São
empreendimentos extremamente estratégicos em termos de localização e vão atender a
uma demanda realmente muito forte.
Estamos acreditando muito nesse processo da MRV LOG, e acho que não a curto prazo,
mas a médio prazo e ele vai ter um significado muito bom no nosso negócio, e nós
estamos otimistas com ele.
Thiago Zancaner:
Não sei se eu fui claro na pergunta. Não um incentivo para vocês; aquela região do distrito
industrial de Contagem, se não me engano, iria ser uma área com algum tipo de beneficio
para quem se instalasse lá.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu não tenho conhecimento disso. Não sabemos disso, se tiver é alguma coisa que a
gente não está sabendo. Mas se tiver isso, não é significativo, porque os nossos clientes
com quem temos mantido negociações não estão visando esse tipo de incentivo fiscal.
Não conheço isso.
Thiago Zancaner:
OK. Obrigado.
Michele Doria, Deutsche Bank:
Oi, boa tarde a todos. Parabéns pelo resultado. Na verdade eu queria saber, eu vi que
vocês consumiram bastante caixa de um trimestre para o outro. E eu queria que vocês me
dessem uma idéia de uma posição da dívida líquida para o final do ano.
Leonardo Corrêa:
Nós consumimos caixa não só neste último trimestre, mas nos dois primeiros trimestres do
ano, em função de compra de terrenos, pagamento de terrenos que nós já havíamos feito
para conseguir colocar o land bank nesse nível de R$10 bilhões, em termos de valor de
lançamento.
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Os montantes que estaremos gastando agora com terreno serão bem menores, agora é
simplesmente manutenção do land bank uma vez que estamos vendo uma perspectiva de
estabilidade de preço nos terrenos e uma facilidade grande de aprovação. Então a gente
não tem que se antecipar tanto, ter um volume grande de terrenos, mas assim a gente
consegue aprovar os terrenos.
Nós fizemos a debênture, são R$300 milhões, devemos sacar mais alguma coisa como
R$150 milhões, R$200 milhões em empréstimos, em plano empresário esse tipo de
empréstimo.
A dívida liquida deve chegar, no final do ano, a alguma coisa em torno de R$300 milhões.
Michele Doria:
OK. Perfeito. Obrigado.
Thiago Macruz, Unibanco Asset:
Olá, boa tarde. Parabéns pelos resultados. Eu gostaria de voltar ao ponto da minha colega.
Houve um consumo de caixa acima dos R$250 milhões, e eu percebo aqui no passivo
circulante de curto prazo ainda um saldo de terrenos a pagar de R$330 milhões de reais,
algo próximo disso. Vocês têm ainda os R$300 milhões de dívida corporativa que devem
fazer frente a isso. No entanto, ao que me parece, ainda não é o suficiente caso vocês
venham acelerar o volume de lançamentos para 2009. Vocês estão pensando em
aumentar a captação de dívida corporativa para o final desse ano, início de 2009? Vocês
poderiam dar alguma sinalização para nós do quanto os senhores precisariam captar para
aumentar, talvez, o guidance para uns R$3 bilhões para 2009?
Leonardo Corrêa:
O primeiro comentário que eu queria fazer é que, em relação aos valores a pagar de
terrenos, o que a gente fez de swap de terrenos está dentro dessa conta também. Então
essa conta não é toda de pagamentos em dinheiro em caixa.
O planejamento de dívida, o que a gente precisa para fazer os lançamentos desse ano e,
enfim, continuar crescendo as receitas e entregar todas as unidades, foi o que eu já falei;
são esses R$300 milhões da debênture, e mais alguma coisa, sacar entre R$150 milhões
e R$200 milhões de plano empresário. Isso significa que nós teremos assinado de contrato
alguma coisa como R$400 milhões, R$500 milhões. Mas você assina um valor maior e vai
sacando ao longo do tempo.
Do ponto de vista de 2009, nós não estamos antecipando ainda o que vamos fazer em
2009, mas eu te adianto que estamos em uma posição extremamente confortável do ponto
de vista de terrenos para entrar em 2009 com um bom nível de atividade. O guidance de
2009, devemos dar no início do próximo trimestre, por volta de outubro, mas estamos
bastante confortáveis com a nossa situação de terrenos e com a velocidade de aprovação
dos projetos. Estamos ganhando agilidade nessa área.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Evidentemente temos um planejamento financeiro para os próximos cinco anos, um
planejamento muito bem feito, uma política econômica muito bem feita. A MRV sempre
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primou por trabalhar muito bem essa prática. O guidance de 2009, nós já temos as nossas
premissas, e elas não são públicas, porque nós queremos ter um guidance muito bem
dado, trabalhar o guidance com muito carinho porque é uma coisa muito séria. Não
queremos ser pessimistas ou otimistas, queremos ser precisos.
Mas evidentemente que no próximo trimestre nós vamos dar o guidance de 2009. Estamos
muito otimistas com o mercado. Um dos fatores relevantes quando a gente faz um
guidance, mesmo para comprar terreno, para fazer lançamento, é ver a situação do
mercado. Estamos otimistas, não acreditamos que o mercado vá piorar. Acreditamos que o
Brasil vai continuar com um mercado forte, no segmento popular. E estamos trabalhando
esse guidance com um carinho muito grande.
Então, o Leonardo, que é o “homem do guidance”, vai dar o guidance nesse próximo
trimestre. Pode ter certeza que estamos trabalhando muito forte e com muito para ter um
bom guidance, e para que a MRV continue crescendo da forma como está crescendo,
continue mantendo esse padrão de crescimento com qualidade operacional, com
responsabilidade e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível.
Então, dentro de três meses esperamos ter o guidance bastante consistente e confiar que
agrade a vocês.
Thiago Macruz:
Muito obrigado pela resposta. Então, só para deixar bastante claro para mim. O quanto
desses R$315 milhões de terrenos a pagar eu devo considerar como permutas físicas e
quanto devemos considerar como pagamento desembolso em dinheiro?
Leonardo Corrêa:
Eu não tenho esse numero de cabeça. Faz o seguinte: saindo daqui, eu te mando um email.
Thiago Macruz:
OK. Muito obrigado pela resposta.
Marcello Milman, Santander:
Tenho uma pergunta ainda em relação à demanda e os consumidores de média e média
baixa. Queria perguntar se vocês de MRV tem visto os vendedores mais seletivos, ou
vocês tem sido mais seletivos do que eram antes, por conta da inflação, que
eventualmente pode estar corroendo um pouco da renda disponível dos consumidores.
Porque a gente nota em vocês um padrão de evolução muito diferente de outras
empresas, que estão tendo dificuldades maiores. Então queria entender, meio que por
essa linha, se vocês estão sendo mais seletivos para evitar que isso aconteça.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Conforme eu te expliquei mais cedo, o mercado é muito forte, e a classe média brasileira
realmente está ganhando dinheiro. Esse aumento de renda que está vindo para a classe
média, média baixa, é muito grande. E você tem visto que são rendas boas e as
contratações estão sendo boas, o número de contratações com carteiras assinadas está
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crescendo bastante no Brasil. Então temos visto que são rendas muito firmes, empregos
duradouros. Então, eu diria a você que pelo contrário; está sendo mais fácil dar credito
hoje do que há um ano.
Nós acompanhamos isso há bastante tempo, admito que a MRV tem um foco muito grande
em conceder crédito. E hoje, eu diria que apesar dessa pequena turbulência que nós
temos no mercado, com esse problema macroeconômico mundial, dar crédito no nosso
segmento está muito bom. A classe média, que é o nosso público alvo, está mais forte do
que estava seis meses atrás, com melhor condição de renda, com melhor condição de
pagamento. Então, acho que estamos vivendo um momento realmente especial, e eu
destaco isso com muita tranqüilidade, que estamos dando crédito com muita tranqüilidade
e estamos mostrando isso nos nossos dados e vamos continuar caminhando dessa forma.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a
palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para suas considerações finais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Queria agradecer a todos. É um prazer muito grande tê-los conosco neste nosso call.
Estamos no nosso primeiro ano como companhia aberta, muito satisfeitos com os
resultados que tivemos até hoje. E esperamos encontrar com todos daqui a três meses, no
próximo quarto, com resultados bons que vão trazer muita satisfação para nós e para
todos vocês. Muito obrigada a todos, e até logo.
Operadora:
O conference call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham
uma boa tarde.
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