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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 2T11. Estão presentes os Srs. Rubens
Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, Leonardo Guimarães Corrêa, Diretor Executivo de
Finanças, Mônica Simão, Diretora Executiva de Relações com Investidores, e Gerson Mazer,
Gestor Executivo de Relações com Investidores.
Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Empresa todos os
participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de
perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão
fornecidas. Somente após a sessão de perguntas para analistas abriremos a sessão de
perguntas e respostas para jornalistas. Caso alguém necessite de assistência durante a
conferência, por favor solicite a ajuda de um operador, digitando *0. O áudio está sendo
apresentado simultaneamente na Internet no site de Relações com Investidores da
Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser
feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV, projeções e
metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições
econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho
futuro da MRV e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor
Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rubens, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Agradeço a presença em nosso call de hoje, para divulgação dos resultados
da MRV, do 2T. Os principais aspectos que gostaria de destacar em relação ao negócio da MRV
são a sua estratégia de crescimento orgânico conjugado com a manutenção da qualidade
operacional e o foco na geração de caixa.
Tenho defendido o crescimento orgânico como único meio de garantir a sustentabilidade das
empresas e acredito que o ganho aparente obtido nas fusões e aquisições de empresas não se
mantém no longo prazo.
Com um time altamente capacitado e diferenciado, a MRV também se destaca na qualidade de
suas operações. Prova disto são as altas margens que a MRV têm apresentado ao longo dos
últimos anos. Todas as áreas estão alinhadas em relação aos principais objetivos e contam com
estrutura suficiente para suportar a crescente demanda.
Para finalizar, gostaria de dizer que a MRV vem adquirindo cada vez mais maturidade na
gestão de seu ciclo financeiro, o que nos permite assegurar uma geração de caixa em um
futuro próximo.
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Passo agora a palavra ao Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Senhoras e senhores, bom dia. Apresentamos aqui hoje nossos resultados do 2T11. Os
mercados têm se comportado de maneira extremamente volátil. Gostaria de começar
ressaltando que realizamos uma operação de captação de debêntures no montante de R$500
milhões com prazo de vencimento final em cinco anos, liquidada no mês de julho, portanto
ainda não constando no nosso balanço aqui apresentado. Ou seja, além da força de nossas
operações temos um balanço extremamente forte e líquido para suportar qualquer intempérie
de curto ou médio prazo.
O slide quatro nos mostra o que seria nosso balanço caso a operação tivesse sido liquidada
ainda em junho. Nossos fundamentos estão intocáveis. Acreditamos na capacidade do
consumidor e do mercado interno brasileiro, e no suporte ao mercado imobiliário,
especialmente o de baixa renda. O programa Minha Casa, Minha Vida caminha a todo vapor, e
se veremos alguma modificação em função das turbulências de mercado, esta mudança
acontecerá no sentido de ampliação ou expansão; portanto, positiva.
Voltando à nossa operação e ao trimestre findo, temos uma operação consistente e
sustentável, construindo e entregando mais unidades e mantendo nossas margens de
resultado. Esta é a mensagem básica do slide seis. Já temos nossa estrutura de suporte
construída, nosso time etc.
No slide sete mostramos que o volume de repasses cresceu 35% no trimestre contra o
trimestre anterior. Estamos trabalhando em conjunto com nossos parceiros: Caixa Econômica,
Banco do Brasil e Santander, para elevar ainda mais este número de repasses. Esta elevação é
que permitirá o fechamento do ciclo de construção e entregas de chaves e resultará na
geração de caixa da Empresa.
Finalmente, em nosso slide oito quero falar sumariamente a respeito da MRV LOG. Desde o
3T10 falamos que estávamos buscando reativar e suportar as operações da nossa empresa
subsidiária MRV LOG, nossa empresa de propriedades industriais. Agora em julho fechamos
um acordo com o Starwood Capital, gestor americano com grande tradição no segmento de
real estate. O Starwood está aportando R$250 milhões em um valuation que propicia um
ganho de capital para os acionistas existentes da LOG.
A mensagem que quero deixar de maneira clara e direta é que a MRV LOG tem um mercado
promissor e que vai explorar esta oportunidade a partir de seu time próprio, independente da
MRV Participações. Estabelecemos aqui sua capacidade financeira inicial para desenvolver
seus projetos e caminhar com suas próprias pernas.
Vamos agora às perguntas e respostas.
Guilherme Vilazante, Barclays:
Bom dia. Minha pergunta está ligada à variação monetária e inflação sobre recebível; um
balance, uma proporção alta, mais ou menos 6,5% do volume de receita de vocês. O que eu
queria entender, isso está indicando que uma parcela grande dos recebíveis de vocês está
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sendo indexada por INCC ou por algum outro índice de inflação. O que eu queria entender,
dado que vocês têm uma proporção de projetos crescentes dentro do Minha Casa, Minha
Vida, qual hoje, aproximadamente, é a proporção dos recebíveis que vocês detêm, que vocês
conseguem repassar e que são indexados à inflação?
E dois, se esse volume tende a diminuir à medida que projetos lançados antes de 2008,
quando a proporção de SFH de vocês era maior, seja entregue. Quero entender se hoje esse
resultado que representa mais ou menos 6% da receita tende a diminuir no tempo ou não, se
essa proporção de recebíveis que são indexados à inflação hoje tende a diminuir com o tempo.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Primeiro queria te dar uma explicação rápida em relação ao nosso land bank. Nosso land bank
é bem novo. Como você pode ver, o nosso land bank, se você comparar com as outras
empresas em relação ao número de lançamentos, é o menor do mercado. Então, isso mostra
que ele está girando mais rápido.
Nós não estamos com terras antigas aqui, nossos lançamentos são novos. Então, nós não
estamos aproveitando desses ativos de terra para termos margens diferenciadas. Nossa
margem diferenciada vem, realmente, da nossa operação.
Estou te dando a explicação, e depois se você quiser posso sentar com você pessoalmente
para mostrar isso, para você ver isso no seu comentário.
Em relação à sua pergunta, bastante pertinente, nosso INCC vai só até a assinatura do contrato
com a Caixa. A partir daí, você não tem mais INCC. O preço é fixo. O que estamos conseguindo
fazer é minorar. Nós sempre trabalhamos desta forma. Para minorar o efeito de inflação é
fazer o ciclo mais curto.
Então, o que acontece? Quando você está com um ciclo de construção de aproximadamente
14 meses, ele até não caiu muito porque os projetos maiores que estão entrando têm um ciclo
para manter em aproximadamente 14 meses.
Você começa a assinar com os clientes a partir do terceiro mês, e isso vai rodando até o oitavo
mês. Os primeiros clientes que assinam, a primeira fornada, vamos dizer assim, fica fixa; não
tem mais correção de INCC. A partir daí, você assina no segundo mês, terceiro, quarto, quinto,
sexto; a Caixa hoje já faz um esquema contínuo que antes ela não fazia, a mudança que houve
para melhor foi que ela faça em esquema contínuo, ela não dá aquela parada que ela dava
antigamente. Então, ela assina todo mês. E cada cliente, quando assina, congela o INCC. Então,
de fato, por um lado, sua receita não tem mais correção do INCC, ela é fixa; e por outro lado
você tem o custo da correção.
Mas isso é compensado porque você tem uma receita antecipada que é aplicada no mercado
financeiro e até com taxas um pouco melhores. E isso mostra, no final das contas, por que a
MRV só tem 30% de endividamento, porque é exatamente em função disso que estou te
falando. Se você pegar o nosso endividamento em relação ao mercado, é porque ela tem um
fluxo de caixa mais otimizado. A MRV foi a empresa que mais cresceu com o menor
crescimento de endividamento e menor alavancagem. Quer dizer, nós crescemos mais rápido
e gastamos menos caixa.
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Hoje a MRV é a única empresa grande do mercado com 30% de dívida líquida. Em função
disso, da otimização de fluxo de caixa.
Então, você, por um lado, passa a não ter esses recebíveis corrigidos, mas por outro lado você
tem a correção monetária e menos dívida para pagar. A conta, no final das contas, é positiva.
Então, isso eu chamo de otimização do fluxo de caixa.
Guilherme Vilazante:
Entendi. Mas só uma pergunta específica, então. Hoje, no resultado desse trimestre, está
indicando que uma parcela grande dos seus recebíveis que estão no balanço hoje, talvez
porque eles sejam mais antigos e tenham uma proporção maior de SFH, estão rendendo
inflação. Quer dizer, eu posso entender que a tendência é que à medida que esses projetos
mais antigos saiam e novos projetos de Minha Casa, Minha Vida entrem com o tempo, essa
linha de recebível, esse ganho de inflação sobre o recebível on balance que hoje está
majorando a receita de vocês um pouco, vai diminuir?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não. É o contrário disso. Talvez você não tenha entendido bem. Eu posso até depois marcar
uma hora com você, e até teria muito prazer ter você novamente aqui para batermos um
papo, que há muito tempo não fazemos, para te explicar isso melhor.
Não é verdade isso. Estou te mostrando que a coisa independe. Aliás, nós já estamos
trabalhando nessa velocidade de cruzeiro há mais de um ano e meio, com essa assinatura alta,
então não mudou nada no último ano e meio. A coisa já está funcionando dessa forma, com
esse alto índice de assinatura desde o início de 2010.
Então, você vê o seguinte: a assinatura mais rápida, a hora que você perde o INCC de um lado,
você ganha do outro com a receita financeira. A coisa se balanceia. Então, é isso que você
precisa entender.
Se você for fazer suas premissas, é importante entender que eu prefiro não ter INCC e ter o
dinheiro em caixa; é mais lucrativo para a Empresa.
Guilherme Vilazante:
Então, nós podemos entender que esse ganho financeiro vai sair da linha de EBITDA e vai para
a linha financeira? É basicamente o que nós estamos dizendo, não é? Quer dizer, se você
recebe mais rápido o recurso e não tem o ganho de inflação sobre a sua receita, a tendência é
que você tenha um ajuste, uma migração do ganho na parte operacional – quer dizer, essa é a
inflação sobre o recebível que tem hoje – para um ganho na parte financeira?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Em teoria, você está certo. Esse número é muito marginal. A hora em que você faz a conta do
INCC em um prazo médio de três meses, a coisa é muito pequena. Então, você vê que isso não
afeta a nossa margem EBITDA, que está estabilizada. Nossa margem EBITDA não muda. Então,
você vê que esse detalhe talvez que você possa estar maximizando é muito pequeno.
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O Leonardo quer falar uma coisa aqui, ele vai falar com você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Duas coisas. A receita financeira, na verdade, eu não tenho a despesa financeira, se eu tivesse
um projeto vendido através de SBPE, eu teria o plano empresário e teria essa despesa
financeira. Essa despesa financeira eu não tenho, justamente porque eu tenho um
recebimento pela Caixa, que vai acontecendo mais rápido.
A última coisa que eu queria relembrar é a seguinte: os contratos são corrigidos até a data da
assinatura com a Caixa. Eles só são fixados a partir dessa data. Mas entre a data da venda e a
data da assinatura com a Caixa, eles têm uma correção.
O volume de associativo que eu tenho, vou falar assim, do meu contas a receber mais as
receitas a apropriar, é em torno de 10%, 15%, que já está fixado, vamos dizer assim, que não
terá mais correção. O resto ainda tem correção.
Guilherme Vilazante:
E essa proporção deve se manter fixa, ou à medida que você vai reduzindo a proporção de
SBPE e aumentando a Minha Casa, Minha Vida isso tende a diminuir?
Deixe-me só esclarecer o porquê da pergunta. Porque hoje 6% da receita de vocês, da margem
de vocês, vem desse resultado de inflação. E a expectativa que eu tinha, que esse hedge
inflacionário não fosse tão importante para vocês. E aí essa questão se torna especialmente
relevante agora, porque tem a perspectiva de aumento de salário mínimo muito intensa no
ano que vem.
Quer dizer, se esse hedge parar de funcionar, isso pode ter um impacto na margem. Então, só
queria entender como está a visão de vocês para essa proteção que, apesar de não ser
esperada para o segmento de baixa renda, vocês estão conseguindo manter. Hoje, tudo bem,
80%, 85% do recebível de vocês é indexado pelo INCC, mas se vocês irão se manter nesse
patamar.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, eu vou ter que responder só esta sua última pergunta porque eu estou com uma
fila grande, senão nós monopolizamos muito o nosso call. E nós fizemos um call curto a pedido
de vocês, e estou procurando estender mais as perguntas e respostas que normalmente temos
cortado no final.
Vou responder a sua última pergunta. Na realidade, é o seguinte, é gradual e, conforme eu te
expliquei, muito pouco relevante essa diferença no nosso resultado final, tanto é que a nossa
margem EBITDA já está dada no guidance para o mercado e não muda. O importante é que a
margem EBITDA não vai mudar. O guidance será cumprido.
Agora eu gostaria muito, Guilherme, de te mostrar isso pessoalmente porque é uma coisa
muito complexa. E como eu sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, se você
pudesse algum dia marcar uma hora para você entender um pouco melhor isso. E por telefone
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talvez tenha uma certa dificuldade em entrar em detalhes tão densos quanto você está
querendo. Mas você pode ter tranquilidade: é gradual e não muda muito. Nós já estamos
trabalhando nesse padrão, como eu te falei, de alta assinatura, com baixo dispêndio de caixa
desde janeiro de 2010, há um ano e meio. Então, o cenário não muda do que está hoje.
Guilherme Vilazante:
Obrigado Rubens e Leo. Depois nós continuamos, então. Um abraço.
Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Vou fazer uma pergunta mais simples para não tomar tanto tempo. Só
entender um pouco da visão de vocês para frente, de como está a pressão de custo, se mudou
um pouco ou se teve alguma mudança das nossas últimas discussões, dado que até agora não
teve tanto mais pressão, pelo menos no 2T, em margens. Você está vendo alguma mudança
para frente, alguns economistas revisando PIB, se pode ficar melhor para você esse cenário?
Ou não, a história do salário mínimo ainda pesa bastante, vocês estão cautelosos? Quer dizer,
o lado da eficiência vai tentar compensar um pouco uma eventual pressão de custo?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tem um negócio muito importante que está acontecendo na baixa renda, que talvez não
esteja sendo percebido pelo mercado. O baixa renda é um mercado muito forte. Ele tem uma
demanda muito maior do que a procura. Então, o que acontece? Ele tem um teto, e sou
favorável a esse teto, acho que ele está sendo extremamente benéfico ao setor, que é o teto
do programa Minha Casa, Minha Vida, que agora foi corrigido para R$170 mil no pico máximo.
Esse teto segura um pouco os preços; se o mercado fosse livre hoje, eu acho que os preços
seriam um pouco maiores do que estão sendo.
Então, significa o seguinte, tem uma pressão de procura maior do que uma pressão de oferta
ou capacidade de oferta, e os preços dos imóveis estão sendo segurados pelo teto do Minha
casa, Minha vida, o que eu pessoalmente sou extremamente favorável e acho extremamente
benéfico. Não quero que esse mercado cresça muito rápido, tenha uma apreciação muito
grande.
Então, o que nos dá tranquilidade é que a pressão por parte da demanda é maior do que a da
oferta, e, por outro lado, a pressão de custos existe, o INCC é prova disso. Mas eu separo o
INCC em dois, quer dizer, existe uma pressão grande na mão-de-obra. Eu mesmo, já falei para
vocês em calls anteriores, até refiz os orçamentos deste ano, botei uma margem de 4% a mais
para mão-de-obra, o que de fato foi uma decisão sábia que nós tomamos no final do ano
passado. Nem todo o mercado preferiu, mas eu acho que foi boa, foi uma coisa posterior, e
isso mostrou que nós tomamos a decisão certa e as coisas estão caminhando bem.
Então, material está tranquilo, pode ter uma pressão de um lado ou menor de outro, mas em
relação à cesta em geral, está indo muito bem. Mão-de-obra segue nessa expressão mesmo,
nós já prevíamos isso; o INCC é a soma dos dois.
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Então, eu acho que o mercado está balanceado, acho que não vai haver nenhum estouro de
preço, nem um de custos. Eu estou vendo o mercado muito balanceado para os próximos
anos, meses, e estou muito otimista com esse mercado.
Eu acho que, independentemente dessa crise que está acontecendo lá fora, que nós ainda não
conseguimos ter uma visão clara, mas diferentemente de 1988 eu estou vendo que o nosso
mercado será um dos sustentáculos da economia, com parâmetros de fundamento. Estou
muito otimista em relação a essa parte comercial e de custos.
Guilherme Rocha:
Ótimo. Se você me permitir, em cenário de demanda, até fizemos um negócio no Secovi ontem
aqui, o Pestana estava bem otimista. Por enquanto, acho que você não está vendo nenhum
cenário de desaceleração da demanda olhando no horizonte um pouco mais longo de tempo?
Na sua cabeça não mudou nada, você continua bastante otimista do ponto de vista de
demanda?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vejo o seguinte: a partir principalmente do Minha Casa, Minha Vida, onde realmente foram
definidas as regras do jogo, e acho que essas regras não vão mudar, onde definiu-se um prazo
de pagamento de 30 anos, uma prestação em cima de um juros relativamente baixo. Esse
aumento da classe C, que está sendo mostrado, nós fizemos um contingente de pessoas muito
grande para comprar imóveis, apesar de que muitos deles não sabem que podem comprar. As
pessoas às vezes não sabem que realmente podem comprar.
Então, esse contingente hoje de 35 milhões de pessoas no Brasil, dentro desse cenário, é
muito maior que a capacidade de produção das empresas. Grosso modo, as empresas no Brasil
fazem 500 mil unidades por ano, que é muito menos do que aquele cenário de equilíbrio que é
o que estimamos, de mais de 1 milhão de unidades por ano.
Então, eu ainda acho que estamos trabalhando em um ambiente de demanda muito forte,
muito maior do que o da oferta, e vejo isso por muito tempo. Não acredito que as empresas
conseguirão prover para esse mercado como seria necessário para os próximos anos. Não
esqueça que estamos em um mercado de demanda, e acredito muito nisso.
Evidentemente que o mercado de demanda é por fases, você tem fases melhores ou piores,
você tem alguns fatores como o 13º salário, como férias, alguns fatores sazonais pequenos,
mas no mercado a curva é positiva e esse mercado é muito forte.
Guilherme Rocha:
Está ótimo, Rubens. Obrigado Leo, obrigado Mônica.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas, a primeira vou pegar um pouco esse gancho de custos
que o Rubens comentou. Vocês mostraram até no release um gráfico de evolução da cesta
MRV versus INCC; eu queria entender, em momento algum vocês viram a cesta andar à frente?
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Vem um pouco mais aquele racional do ajuste de orçamento lá para trás, talvez não tenha
ficado tão claro isso na ocasião. Esta seria a primeira pergunta.
E a segunda, do lado de cash burn, na operação de vocês, quando mostram construção,
entrega e repasses, está tudo mais ou menos no mesmo patamar, e dado que boa parte desse
repasse é feito no crédito associativo, seria de se esperar que o aumento de contas a receber
fosse menor. Quer dizer, que vocês quase não tivessem aumento de contas a receber. Então,
queria entender por que está acontecendo isso, é porque tem algum lag entre efetivamente
repassar e o pagamento da Caixa começar a acontecer, ou algum outro motivo? Queria
entender um pouco essa dinâmica, se possível. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, a segunda parte será respondida pelo Leonardo, vou responder a primeira parte, que
é mais técnica. E relação a esse gráfico das cestas, nós temos mostrado aqui que nosso negócio
é muito mais standartizado que a média da construção, nós estamos mais ou menos com 120
insumos, nós temos 90% dos nossos custos com a iniciativa dos fornecedores contra 1.200 em
um padrão normal de construção civil.
E nós fazemos essa cesta MRV para comparar. O nosso departamento comercial em
suprimento está conseguindo uma evolução de preço abaixo do INCC, o que este gráfico está
mostrando. Ou seja, o que queremos falar com isso é que não está havendo, por parte dos
insumos, nenhuma pressão maior, não estamos sentindo isso. Foi o que falei há pouco tempo,
estamos sentindo, sim, na parte de mão-de-obra.
O que eu até acho saudável, eu acho que mão-de-obra mais cara é saudável para o setor,
fortalece o setor, você tem equipe mais qualificada, e isso está acontecendo mesmo. Então, eu
não acho ruim, vamos dizer assim, esse estouro da mão-de-obra; até pelo contrário, eu acho
bom, nós estamos qualificando.
Só como um dado importante, nós temos hoje 29 mil pessoas em nossos canteiros. Nós
começamos em janeiro do ano passado com 12 mil. Nós estamos conseguindo contratar, não
estamos com problema de contratação. Evidentemente que a mão-de-obra está maior, agora a
produtividade aumentou.
Então é importante, a industrialização cresceu muito, a produtividade aumentou, e esse é o
nosso planejamento inclusive com as grandes obras de que vou falar daqui a pouco. Mas é
importante ver o seguinte, a mão-de-obra aumentou, é positivo, mas que a cesta de material
está sem nenhum problema de estouro, e não estamos detectando isso em um futuro
próximo.
Em relação à outra parte, vou pedir para o Leo falar.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Milman, nosso contas a receber ainda está aumentando, o volume de construção está maior.
Na medida em que formos aumentar e que vimos aumentando o volume de repasses para a
Caixa, esse aumento vai diminuir ou vai inexistir.
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Quer dizer, para uma receita igual não vai ter mais aumento de contas a receber. Mas é um
processo, na medida em que aumentamos o volume de repasses, colocamos os repasses no
mesmo nível do volume de construção, eu paro de crescer o contas a receber.
Marcello Milman:
Está certo, Leo. Então, nessa linha, como está a sua melhor expectativa de começar a gerar
caixa?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Geração de caixa, definitivamente nós veremos já, individuais neste ano de 2011, algum mês
positivo. Mas do ponto de vista de ano, isso é uma coisa para o ano que vem.
Marcello Milman:
Está certo. Obrigado.
Bruno Brandão, Citigroup:
Bom dia a todos. Eu queria saber como vocês estão vendo cancelamento e atrasos de
pagamento dos clientes no backlog de vocês, e também se vocês veem alguma mudança nesse
rate de cancelamento recente.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bruno, em relação a atraso não existe, é pouco significativo. Acho que o Brasil está vivendo um
momento de um crédito imobiliário muito bom, com muito baixa inadimplência. A própria
Caixa Econômica Federal está no melhor momento de sua vida. Isso é muito interessante
porque os imóveis estão valorizando muito e ninguém quer perder o imóvel.
Em relação ao cancelamento, as construtoras do Brasil passaram por um momento, no final do
ano, que aumentou um pouco o número de cancelamentos. O que aconteceu? O Minha Casa,
Minha Vida ficou dois anos sem reajuste de faixa de preço, então aconteceu que houve um
atraso entre aquela correção do INCC e a faixa de preço do Minha Casa, Minha Vida. Isso é
uma equação um pouco complexa, porque essa matriz tem subsídio, tem renda, tem faixa de
financiamento, e com isso houve, antes dessa correção, um desenquadramento muito grande
do número de pessoas, tanto é que os nossos cancelamentos aumentaram no final do ano e
início deste ano em função disso, e agora já voltaram para o padrão normal.
O aumento de cancelamento foi muito em função daquele desenquadramento porque as
faixas ficaram dois anos congeladas, e agora elas já não estão mais, e a coisa está bem
enquadrada.
O que eu vejo é o seguinte, o mercado está passando por um momento muito interessante.
Ninguém quer perder aquele imóvel, quem comprou, quem pôde comprar aquele imóvel só
perde aquele imóvel em última instância. E a própria MRV também, são políticas, a partir do
momento em que alguém comprar, vai tentar ao máximo que aquele cliente efetive o negócio.
Nós fazemos uma política de crédito bastante rigorosa antes das vendas e temos conseguido
um resultado bastante positivo em relação a isso.
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Quer dizer, o cliente não quer destratar, e só destrata em função de alguma coisa macro que o
prejudique. E no caso mais específico, foi o congelamento dos dois anos da tabela, que é algo
que temos que lutar muito para não acontecer.
A grande discussão que estamos tendo hoje com o Governo, com a Caixa, é que essa dinâmica
tem que ser anual, como sempre foi no passado. Antes do Minha Casa, Minha Vida existia
correção anual dos limites do FGTS em função do salário mínimo.
Então, isso tem que ser muito bem balanceado. Acho que dois anos sem correção não é bom.
O maior gargalo vem também desse cancelamento. Nós acreditamos que daqui para frente a
correção será anual, pelo menos essas são as minhas expectativas.
Bruno Brandão:
Está certo. Obrigado.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos, eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês puderem dar uma ideia
dessas unidades entregues nesse 2T. Qual foi o ciclo desde o lançamento até a entrega? E se
vocês puderem dar uma ideia do quanto vocês esperam de volume de entrega para o ano. Nós
vimos um forte crescimento no volume de entregas no 2T, praticamente dobrando em relação
ao 1T. Analisando o 2T, daria uma capacidade de entrega perto de 30 mil. Eu queria ver se
vocês têm uma expectativa de quanto vocês pretendem entregar de obra no restante do ano.
A segunda seria se vocês puderem falar um pouco do funding indo para frente. Vocês
comentaram no release sobre os limites de renda, tanto do FGTS quanto do Minha Casa,
Minha Vida. Queria entender melhor se vocês puderem dar uma ideia do quanto vocês acham
que de projetos da MRV estão efetivamente enquadrados no Minha Casa, Minha Vida, fazendo
aquela conta contrária, partindo da renda dos R$5 mil, nós chegamos em um limite de até
R$150 mil ser projetos elegíveis ao Minha Casa, Minha Vida. Se vocês puderem comentar isso.
Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, eu vou falar uma parte da pergunta e o Leonardo falará a segunda. Em relação à
primeira parte da pergunta, você está falando do ciclo. Você tem dois ciclos de entrega de
chave; o primeiro quando você faz o crédito associativo. O crédito associativo é muito mais ágil
do que o crédito bancário, porque você assina com o cliente durante a fase de construção,
registra aquele contrato e, depois da baixa do empreendimento, pode entregar a chave.
A baixa do empreendimento costuma demorar 60 dias depois do final da obra. Então, eu
acabei a obra hoje, tem a baixa, eu posso pegar a chave. Já no financiamento bancário é um
pouco mais dramático, esse é um dos problemas sérios que existem no Brasil. Você tem que
acabar a obra, depois você tem 60 dias para dar baixa, depois tem o CNV, depois tem a
averbação no cartório, depois assinatura com o banco. Esse ciclo às vezes demora nove meses,
um pouco mais, até mais do que isso mesmo.
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Então existe um delay de até, a obra pronta, isso é dramático, é um problema da burocracia do
Brasil que as construtoras pagam caro por isso. É um pouco desse problema que nós vemos às
vezes, de construtoras fechando obras sem poder entregar a chave. É o ciclo de nove meses.
Como a MRV hoje, cada vez mais tem mais associativo, que está participando com um
percentual maior, as empresas estão indo mais rápido e nós estamos acelerando a entrega de
chaves. Nós vamos entregar mais de 20 mil chaves este ano, bem mais do que 20 mil chaves
este ano, já nos aproximando do número de unidades construídas.
Nós estamos construindo aproximadamente 40 mil unidades este ano e vamos entregar entre
20 mil e 30 mil chaves este ano, nesse ritmo de aceleração. Então, esse é o bom de você estar
fazendo o associativo; o associativo é mais benéfico para esse lado.
A outra questão, que também foi uma boa pergunta, eu vou pedir para o Leonardo responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Na parte de funding, nossos lançamentos e nossas vendas no Minha Casa, Minha Vida estão
em torno de 85% a 90%. Isso deve continuar nesses patamares, e todas essas unidades estão
sendo colocadas ou para Caixa ou para o Banco do Brasil, para repasse.
Eduardo Silveira:
Leonardo, se você me permitir mais uma pergunta, você poderia explicar um pouco melhor a
diferença entre as unidades financiadas com o FGTS e com o Minha Casa, Minha Vida? Porque
vemos aqui uma pequena diferença na renda que obviamente implica em um preço por imóvel
mais alto. Você poderia explicar um pouco melhor?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não sei se sua pergunta está clara para mim, mas para mim, dentro do Minha Casa, Minha
Vida, é o funding FGTS, é a mesma coisa.
Eduardo Silveira:
É porque no release, na página seis, vocês colocam que o limite da renda mensal é diferente
para o Minha Casa, Minha Vida e para unidades financiadas com FGTS. Por isso estou
perguntando da diferença. Aqui está falando R$5 mil no Minha Casa, Minha Vida e R$5,4 mil
no FGTS.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Isso é uma anomalia que teve. Quando foi feito o decreto do Minha Casa, Minha Vida, não
pegou o salário mínimo, o FGTS mudou a faixa e ficou um pouco abaixo disso. Então, tem uma
defasagem entre o projeto Minha Casa, Minha Vida e o FGTS.
A Mônica vai explicar melhor sobre isso.
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Mônica Simão:
Na realidade é assim, Eduardo, para você ser elegível ao funding do FGTS, a renda familiar é
um pouco superior ao Minha Casa, Minha Vida. Então, o Minha Casa, Minha Vida define R$5
mil mensais como o teto máximo da renda familiar elegível ao programa, que é financiado pelo
FGTS. Mas uma pessoa pode ter financiamento com funding FGTS ganhando até R$5,4 mil,
entendeu?
Eduardo Silveira:
Entendi.
Mônica Simão:
Então, são algumas regras diferentes de fato, e isso também já existia no primeiro programa.
Eduardo Silveira:
Então, na prática o preço elegível ao Minha Casa, Minha Vida acaba sendo um pouco maior do
que esses R$150 mil, certo?
Mônica Simão:
Isso, ele é o limite de 30% para uma renda, a prestação vai ser limitada a 30% da renda de R$5
mil. Então, você consegue pegar unidades financiadas superiores a R$150 mil.
Eles fizeram esse ajuste para que, se fosse habilitado, que o limite passasse a ser o preço da
unidade, que era o que o mercado estava reclamando. Então, quando eles alteraram primeiro
o preço da unidade aumentando o teto e não mexeram na renda, aquele aumento do preço da
unidade do programa acabou não sendo praticado, porque o limite do programa passou a ser
a renda familiar. Está claro?
Eduardo Silveira:
Está claro. Obrigado. Bom dia.
Felipe Rodrigues, HSBC:
Bom dia pessoal. Uma pergunta rápida, depois do aporte em MRV LOG, o que ficou book
value? E se puder uma segunda pergunta, o que é projeção de CAPEX ou cash burn para a MRV
LOG nos próximos 12 meses, por favor?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Tem um ganho do ponto de vista de book de aproximadamente R$70 milhões para a MRV, e
em relação aos dispêndios é uma coisa em que ainda estamos trabalhando, temos algumas
reuniões de Conselho que vão definir esse número.
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Felipe Rodrigues:
OK. Obrigado, Leo.
Marcelo Motta, JPMorgan:
Bom dia a todos. A pergunta é um pouco em linha ainda com a questão da velocidade de
vendas. Se nós olharmos o breakdown que vocês dão sobre o quanto dos lançamentos de cada
quarter foi vendido no próprio quarter, nós vemos uma desaceleração grande ao longo de
2011.
No 2T você disse que vendeu só 9%, tem o impacto da sazonalidade dos lançamentos mais
para o final do trimestre, mas se nós olharmos as vendas dos lançamentos do 1T, elas também
foram um pouco mais fracas do que a média no 2T. Eu queria saber se tem algum problema
talvez de enquadramento dessas unidades, elas estão no Minha Casa, Minha Vida pelo o que
vocês falam, mas não sei se os compradores estão se adequando ao programa, ou se é só uma
questão de sazonalidade mesmo. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre esse fato.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, boa pergunta. Eu até queria explicar com mais profundidade, porque esse é um
detalhe extremamente importante. Eu havia falado até que nós deveríamos lançar um pouco
mais do que nós lançamos no 2T, e o lançamento foi um pouco abaixo da expectativa do
mercado, e foi também uma decisão estratégia nossa somada a um outro fator que é
importante que vocês entendam.
Nós estamos caminhando muito rapidamente para crescer o tamanho médio dos canteiros.
Nós achamos que é muito importante que nós cresçamos isso. Do ponto de vista operacional,
ele é extremamente fundamental para o nosso negócio.
Só como informação, hoje a MRV tem mais ou menos 75 mil unidades em construção, em
aproximadamente 300 canteiros. Já até me falaram que é a maior construtora do mundo em
número de canteiros, até acredito que deva ser mesmo. Estou fazendo um tour pelo mundo
para conhecer; desconfio que se não for a maior, está entre as maiores.
Mas mais importante do que isso, nós temos hoje 27 canteiros acima de mil unidades. Quer
dizer, nós somos a única empresa no Brasil que tem 27 canteiros acima de mil unidades. Na
realidade, nós estamos com essa média, nesses 27 canteiros, de 1.600 unidades; são canteiros
muito grandes.
E esses canteiros grandes mudam um pouco a dinâmica da Empresa. Estamos crescendo os
canteiros, então duas coisas acontecem com esses canteiros: primeiro, o lançamento deles é
um pouco mais demorado. A documentação do canteiro grande é muito maior, então um
pouco do atraso dos lançamentos do 2T foi de uma complexidade um pouco maior do que o
lançamento de canteiros grandes, que postergaram esses lançamentos para o 3T, e a partir
deste trimestre já entrarão em velocidade de cruzeiro, sem esses problemas que tivemos no
2T. Então, apanhamos um pouco disso no 2T, a documentação foi um pouco mais lenta,
demorada, e com isso diminuímos um pouco o número de lançamentos no 2T.
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Mas o canteiro pequeno tem uma VSO maior. A VSO do canteiro pequeno é de 30%, 35%,
normalmente, e a do canteiro grande é menor, de 20%, até um pouco menos. Achamos que a
média dos canteiros grandes dará entre 18% e 22% de VSO em um momento de economia
boa. Então, ela é menor.
Estamos prevendo que a nossa VSO daqui para frente vai caminhar para uma velocidade muito
boa, para algo em torno de 20% nos canteiros que serão maiores. Então, canteiro grande
combina com VSO menor.
Isso é previsível, é muito fácil entender. Se eu faço um lançamento em Uberaba de 100
unidades, eu vendo 50% dele muito rapidamente, mas se faço um de mil unidades, não vou
vender 50% muito rapidamente. Então, é diferente.
Mas achamos que o canteiro grande, por outro lado, é fundamental para a produtividade. E
até, é uma decisão muito importante também, não gostamos de fasear canteiros grandes,
porque na hora em você faseia, ele vira canteiros pequenos. Você perde aquele ganho de
escala. Eu acho que um canteiro grande é para não ser faseado.
Muitas pessoas gostam de fasear, falam muito em faseamento, falaram muito no passado, mas
a MRV só vai fasear se for extremamente necessário que isso aconteça. Mas o nosso objetivo
de canteiro grande é que você o faça maior mesmo, para aumentar produtividade, para ter
ganho de escala, e o faça todo de uma só vez.
Evidentemente sabemos que podemos ter uma velocidade de venda um pouco menor, mas aí
tem outro ponto extremamente importante. Ele não está aparecendo muito aí, mas é
importante que vocês entendam bem.
O programa Minha Casa, Minha Vida foi muito bem feito, e essa linha que o Minha Casa,
Minha Vida fez, de apoio à produção, é uma linha que está nos beneficiando bastante, porque
você pega o apoio à produção de todo o canteiro; ele na realidade vai aparecer como dívida
líquida, por isso cresce um pouco a dívida líquida, mas essa parcela do apoio à produção vai
financiando toda a obra do canteiro grande, e a partir do momento que você vai desligando os
clientes, ela vai saindo da dívida líquida.
Então, foi uma matriz muito interessante. A Caixa está operando muito bem isso, porque
aquela é uma matriz de apoio à produção, desligamento, principalmente com obras maiores.
Isso está nos dando uma tranquilidade operacional muito boa.
Achamos que estamos acertando a mão nisso. Sabemos que teremos uma VSO um pouco
menor nos canteiros grandes; a decisão estratégica tomada há algum tempo que eu tenho
falado com vocês, de aumentar o tamanho médio dos canteiros, está funcionando muito bem,
está muito bem balanceada, e nesse 3T já será mais bem balanceada do que foi no trimestre
passado.
O Leonardo quer falar alguma coisa.
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Quando você também tem um pouco de lançamentos concentrados no final do período, você
acaba provocando um pouco desse efeito que você estava comentando, Marcelo.
Marcelo Motta:
Perfeito. Muito obrigado.
Paulo Renelli, Banco Safra:
Bom dia a todos. Até como um follow-up à pergunta anterior, reparamos aqui que o land bank
cresceu bastante nesse trimestre; olhando em número de unidades, já está em 159 mil, sendo
que em lançamento vocês até desaceleraram um pouco no 1S, tendo lançado só cerca de 14
mil unidades. Eu sei que vocês não dão guidance de lançamento, mas até pelo discurso da
resposta da pergunta anterior, podemos esperar um volume de lançamento maior daqui para
frente? E também, queria entender se essa compra maior de terrenos nesse trimestre foi
alguma coisa oportunística, ou até para ter esses canteiros maiores, é já uma preparação para
uma demora maior para aprovações, esse tipo de coisa?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Paulo, você perguntou e respondeu uma parte da pergunta. Primeiro, é uma preparação dos
canteiros maiores, sim. Isso exige um tamanho de land bank um pouco maior, e talvez o ciclo
seja um pouco mais lento, aquilo que você falou.
Mas tem outro detalhe importante, que é extremamente estratégico para a MRV. Eu gosto de
falar o seguinte: a MRV é a única máquina de operação que está rodando por conta própria em
94 cidades no Brasil hoje. É a única empresa no Brasil que tem capacidade operacional para
isso. Estamos com 300 canteiros, 94 cidades, todos feitos pela MRV. É um diferencial que
temos.
E nós fizemos um corte, Paulo, muito interessante. Antigamente, nosso corte era em 200 mil
habitantes, e o passamos para 100 mil habitantes. E o mercado está muito dinâmico. Uma
cidade antigamente com 200 mil habitantes, por exemplo, eu gosto de falar bastante de
Uberaba, eu tinha um mercado de 200 unidades por ano, e hoje a cidade de Uberaba tem um
mercado de 1.500 unidades por ano. Então, o mercado cresceu muito. Na hora que você
coloca mais gente no jogo, o mercado fica muito maior.
Com isso, fomos para cidades menores. Nós estamos hoje, por exemplo, em Paulínia,
Ourinhos, Sertãozinho, e outras cidades com menos de 100 mil habitantes. Mexemos no perfil
do nosso land bank. Nós estamos querendo concentrar menos nas grandes cidades. Em uma
cidade como São Paulo, por exemplo, ou como Belo Horizonte, você tem uma dificuldade
muito grande de aquisição de terrenos para a faixa dos nossos imóveis. Você terá que ir para a
região metropolitana. Em Belo Horizonte, vai ter que ir para Betim, Contagem, e em São Paulo
terá que ir para Osasco, Guarulhos, Ferraz e outras mais onde estamos presentes.
Então, isso mudou um pouco, e nós abrimos o Nordeste de forma muito intensa. O Nordeste é
a região em que percentualmente estamos crescendo mais hoje, com um perfil muito bom.
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Nós aprovamos na primeira reunião do Conselho deste ano de 2011 uma mudança de postura
em relação ao land bank. Já mudamos no 2S10, e para ter um plano mais agressivo de land
bank, eu acho que esse plano foi extremamente bem executado. Você viu que, apesar dos
lançamentos, tivemos um crescimento bem significativo, que nos colocou em uma situação
ímpar e muito confortável em relação aos futuros lançamentos.
Ou seja, estamos com um land bank bem interessante e muito mais diversificado do que ele
era. Isso dá mais estabilidade para o nosso negócio. E mais interessante, nós fizemos uma
premissa de aumentar o swap também. Nós tínhamos uma premissa de 50% de swap, fomos
para 60% e estamos com 65% hoje. Isso está sendo interessante, esse aumento das permutas
que estamos conseguindo fazer sem perder a qualidade do land bank.
Isso é como estamos enxergando, é a visão da MRV. Não sei se o Leonardo quer falar alguma
coisa sobre isso. Não sei se respondi sua pergunta, também.
Paulo Renelli:
Só complementando, devemos esperar, então, novamente, como no ano passado, um volume
maior de lançamentos agora, no 2S?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Sim. O que eu estava falando é o seguinte: eu imaginei, e errei um pouco nisso, falei um pouco
atrás, que conseguiríamos ter esse volume maior de lançamentos no 2T, e em função desses
lançamentos maiores, que são mais burocratizados, tivemos um pouco de atraso. Mas agora,
já neste trimestre, com 100% de certeza eles serão muito maiores do que foram no passado, e
isso vai nos ajudar muito do ponto de vista comercial e estratégico da Empresa.
A partir deste trimestre já está acontecendo, já aconteceram inclusive alguns lançamentos
grandes. Teremos um lançamento muito maior no 3T do que tivemos no 2T, sem chance de
erro.
Paulo Renelli:
Está ótimo. Obrigado.
David Lawant, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta rápida: aqui na seção de
crédito imobiliário do release vocês mostram os repasses, que estão crescendo bastante, tanto
trimestre contra trimestre quanto ano contra ano. Mas eu queria que vocês falassem um
pouco sobre as unidades contratadas. Elas estão mais ou menos flat ano contra ano, e se eu
anualizar esse 9.841, chegarei a um número bem perto do que foi ano passado, então esse
número está parecendo um pouco mais flat. Eu queria saber se vocês poderiam falar um
pouco dessa dinâmica e o que dá para esperarmos desse número. Ele tende a descolar ou não,
deve ficar mais ou menos por aí mesmo? Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Ótima pergunta, David. Deixe-me contar uma coisa: essa foi uma decisão muito corajosa que
as empresas tomaram junto com a Caixa Econômica Federal. O Minha Casa, Minha Vida foi
lançado há cerca de dois anos, e temos um grupo de grandes empresas que reunimos
periodicamente com a Caixa, com o Governo, um trabalho muito bacana que fazemos para
melhoria do programa.
O que foi feito de melhoria nos processos, de entrave burocrático, você não imagina. Foi um
trabalho muito grande, a Caixa está se dedicando muito a esse projeto, de corpo e alma, e está
fazendo um belo trabalho.
Então, o que acontece? Esse grupo trabalhou, e conseguimos melhorar tanto que tivemos
aquele excelente desempenho no ano passado. Mas enxergamos que aquilo teria um limite,
que faltaria braço. Então, teria que mudar todo o processo de novo para privilegiar o
correspondente imobiliário. E foi feito isso, foi corajoso.
Mas nós tínhamos que fazer, mesmo sabendo que no primeiro momento iríamos um pouco
flat, como você está notando. Mas nós viramos a chave disso parcialmente no final do ano
passado e 100% no 1T11. E tivemos muitos ajustes nessa virada de processo. Ele é penoso, é
trabalhoso, e nós achamos que fosse ser mais rápido.
Não foi. Nós fomos penando, e a coisa está evoluindo. Eu já posso dizer que hoje está muito
melhor do que foi janeiro, evoluímos muito nesse processo; não estamos como gostaríamos
que estivéssemos, mas estamos muito melhor.
Então, a tendência é isso voltar a crescer novamente, mas crescer de maneira muito mais
sustentável. Esse novo processo que a Caixa fez com as grandes empresas, de correspondente
imobiliário, ele funcionando será a saída para o crédito imobiliário no Brasil. Aquela dúvida
que todo mundo tinha, de será que a Caixa vai conseguir, e agora temos o Banco do Brasil
entrando, outros bancos possivelmente entrarão também; vai conseguir, sim. Está
conseguindo, e conseguiu.
Foi fundamental a mudança nesse processo, e ele vai exatamente tirar o gargalo do crédito
imobiliário, como estamos vendo que está tirando. Então, eu já posso te falar que cada mês
está melhor que o anterior, e se eu fosse te falar hoje em que nível estamos, eu acho que
estamos entre 60% e 70% de eficiência, temos que chegar a 100%.
Nós saímos de um processo que estava no limite, 100% de eficiência, mas ele tinha um teto
operacional, e nós tínhamos chegado a ele. Então, partimos para um processo novo, com um
teto muito maior, mas estamos com 60%, 70% de experiência, o que deixou esses
desligamentos flat, como você viu. Mas a tendência agora é que eles voltem a crescer assim
que esse programa vá melhorando, e ele está melhorando, estamos acreditando muito nisso.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O último ponto, David, em relação a unidades contratadas. Quando contratamos um número
de unidades, contratamos o empreendimento inteiro. Então, esse é um número que terá mais
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volatilidade trimestre a trimestre, com alguns picos grandes, e outros trimestres não tão altos,
em função da natureza do próprio processo.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O mais importante são os repasses. Os repasses, para nós, são onde ganhamos o jogo, e eles
estão melhorando muito.
David Lawant:
Perfeito, bem claro. Obrigado.
Bruno Brandão, Citigroup:
Eu só tenho outra pergunta, em relação ao aumento de unidades por projeto. Queria só saber
qual foi o benefício na margem de vocês com esse aumento de unidades por projeto, e qual
será o tamanho médio de projeto no ano cheio de 2011, e pelo menos agora, na segunda
metade deste ano. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bruno, existe uma defasagem entre o tamanho do projeto e o tamanho do land bank, porque
isso vem depois. Primeiro você compra o terreno, depois você lança. Então, o nosso tamanho
médio de canteiro de obra é o que já foi lançado, e o tamanho do banco de terrenos é o que
você tem hoje nele. Então, tem uma diferença, mais ou menos, de 100 unidades entre o
tamanho médio do banco de terrenos e o tamanho médio do seu canteiro.
Estamos querendo caminhar para um tamanho médio de canteiros entre 400 e 500 unidades.
Nós temos o projeto MRV 70 mil, um projeto em que queremos um dia chegar a produzir 70
mil unidades por ano; nós fizemos o 40 mil em cima de uma premissa, e agora estamos
trabalhando em cima da premissa do MRV 70 mil, e na premissa do MRV 70 mil, ele é 100%
maturado e nós vamos trabalhar com 500 unidades de tamanho médio por canteiro.
Então, estamos em uma fase em que o land bank já está com 400, e vamos trabalhar até
chegar a entre 400 e 500, e naturalmente o tamanho médio dos canteiros está crescendo todo
trimestre e chegará a 400 unidades rapidamente.
Em relação ao ganho, é muito importante explicar o seguinte: esse ganho só é auferido se você
tiver a obra toda sendo feita ao mesmo tempo, você não faseá-la. Se você a fasear, não
adianta ter um canteiro grande fazendo ‘picadinho’, que você não tem ganho de escala. Esse é
o projeto da MRV, fazer a obra toda.
Então, toda grande obra nossa é feita de forma única, que chamamos aqui de processo
matricial otimizado. É um processo muito complexo, ele envolve uma linha industrial grande,
nossa tecnologia. O nome dele inteiro é processo matricial otimizado.
E nós comparamos essas obras grandes com as obras menores e médias. Existe um ganho de
escala que eu vou me abster de responder, porque eu acho que é um segredo industrial que
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temos e que eu não gostaria de repassar ao mercado de forma tão fácil. Mas posso afirmar
que existe.
Temos três comparativos: o pequeno, o médio e o grande. O grande é o sistema matricial
otimizado, que é o top do nosso negócio e que está funcionando muito bem. Existe, sim, o
ganho, e ele se mostrará a partir do momento que essas obras forem tomando mais espaço no
nosso mix.
Mas eu vou me abster de responder essa pergunta completa, porque eu acho que é uma
informação que eu gostaria de deixar só conosco, por enquanto.
Bruno Brandão:
OK. Obrigado.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Se eu puder fazer mais duas perguntas, na linha da pergunta do Paulo, o trimestre já está mais
ou menos na metade, se vocês pudessem dar um pouco mais de luz de como deve ser o
volume de lançamento nesse trimestre, se for possível, seria interessante. Esta seria uma.
E a outra, na linha dessa última pergunta, se 400 a 500 seria o número máximo a que vocês
estão dispostos a ir do ponto de vista de tamanho médio de canteiro, ou vocês estariam
dispostos a realmente começar a fazer aqueles projetos de mil, 2 mil, mais parecido com o
México? Porque sabemos que também tem um certo risco associado com essa estratégia.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, primeiro, eu estive agora no México, e nós estamos muito na frente deles. Não dá
para comparar Brasil com México. Os canteiros grandes do México não são matriciais, eles são
sequenciais. É uma coisa que você tem que entender. Eu fui ver canteiros no México de 30 mil
unidades, mas que eles fazem em dez, 15 anos. É um pouco diferente. O nosso não, é feito
todo de uma vez só.
Eu tinha falado um pouco antes, talvez você não tenha percebido, nós estamos hoje com 27
canteiros com mais de mil unidades em operação, com uma média por canteiro de 1.600
unidades. Nós temos três tipos de obra: grande, média e pequena. Em grande obra, então,
temos 27 obras hoje. Somos a única empresa no Brasil que tem 27 obras, com 44 mil unidades
nessas 27 obras, uma média de 1.600 unidades por canteiro.
Então, o tamanho médio será aquele que eu falei, mas dentro do tamanho médio terá
pequenas, médias e grandes; vamos ter obra de 200, de 400 e de mil. Nós temos muitas obras
com mais de 100 unidades.
Hoje, nós temos uma obra em execução em Brasília, em Taguatinga, e eu acho que é a maior
obra em execução no Brasil hoje, simultânea, sem contar faseado. São 2.400 unidades
simultaneamente em construção, que é o Top Line Taguatinga, uma obra muito grande. Essa
obra, para você ter noção, os números dela são bacanas, nós colocamos lá 1.500 empregos,
rodamos 90 mil m² concretos, é uma obra muito legal.
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Essa obra, do Top Line Taguatinga, eu tenho a impressão de que deve ser a maior obra em
execução no Brasil hoje ao mesmo tempo. Não adianta fazer uma obra de 4 mil se fizer 500
por ano, mil por ano. Simultaneamente, nós estamos fazendo 2.400 apartamentos.
E temos outros já começando. Temos em Campo Grande, no Brasil todo, em São Paulo, Belo
Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu estou com uma obra em execução, o Mundi, com 1.200
unidades simultâneas, tem muita obra grande sendo feita simultaneamente, sem fasear. Isso
que é legal. Então, essas obras grandes terão um impacto bastante significativo conosco.
Quanto a lançamentos, conforme eu falei, não damos guidance de lançamento, damos de
venda. Mas se você fizer uma conta de trás para frente, é fácil de fazê-la, eu estimo que a VSO
no 2S será de 20%. A partir daí você pode fazer até uma conta de trás para frente que você
chegará no lançamento, que não damos. Mas nós vamos fazer muito mais lançamento no 2S
do que fizemos no 1S. E este 3T já está muito forte, será muito mais do que foi nos dois
primeiros do ano.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao
Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr. Rubens, prossiga com suas
últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção e participação em nosso call. Eu queria dizer que
estamos muito otimistas com o mercado. Estamos passando por esse cenário mundial um
pouco conturbado, mas não tenho nenhuma dúvida, primeiro, de que nosso País está melhor
preparado do que estava, as empresas estão muito mais capitalizadas do que estavam antes;
elas fizeram dever de casa, se capitalizaram, isso é importante. Elas estão mais preparadas
para qualquer eventual crise que venha a ter.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que um dos nichos de sustentação da nossa economia será a
construção civil, especialmente a construção civil de baixa renda. Então, estamos focados em
um nicho que, qualquer que seja o cenário negativo no mundo, será extremamente
beneficiado pelo todo.
Então, minha mensagem final é de otimismo, e tenham certeza de que continuaremos
apresentando os resultados consistentes de todos esses seis anos que divulgamos os
resultados, com margens operacionais elevadas, destacadas do segmento, atingindo nossos
guidances. E a operação da MRV funciona como um relógio, vocês têm acompanhado há
bastante tempo, diferenciando o crescimento com qualidade, que é uma das nossas metas.
É isso que esperamos para frente. Agradeço a todos, e um bom dia.
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Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 2T11 da MRV está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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