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Resultados do 2T12
MRV (MRVE3 BZ)
14 de agosto de 2012
Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV Engenharia e
Participações S.A., sobre os resultados do 2T12. Estão presentes os senhores 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 no nosso call e, mais uma vez, queria ressaltar a satisfação de voltarmos
a nos encontrar apresentando resultados muito bons, no padrão que a MRV costuma apresentar, e com a
solidez dos nossos resultados.
Este 2T12 foi muito importante para a MRV. Eu diria que, talvez, tenha sido o trimestre mais importante da
história da Empresa, onde a Empresa, de fato, mostrou a maturidade, onde começamos o segundo ciclo
operacional da Empresa e mostramos que estamos plenamente maduros e fortes para o crescimento
sustentável.
É muito importante ressaltar que todas as empresas de construção do Brasil viveram uma fase de crescimento
muito grande a partir de 2004, quando passaram a acessar mercado de capital, investiram, cresceram e nós
sempre gostamos de destacar que queríamos crescer, crescemos bastante, fomos a empresa que
percentualmente mais cresceu no Brasil. E destaco aqui que crescemos organicamente. Nós fomos a única
empresa que cresceu rapidamente de forma orgânica. Não adquirimos uma empresa. Esse foi o nosso projeto,
e que se mostrou a aposta correta.
Evidentemente que, passada essa fase de crescimento rápido, foi um desafio para todos as empresa, e vimos
que nós conseguimos vencer este desafio de forma bastante satisfatória.
A partir de agora, temos o que eu chamo de segundo ciclo, onde a Empresa não só se consolida em um
patamar de operações grande, que é a nossa situação atual, operando em 114 cidades, 18 estados mais o
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Distrito Federal, de forma bastante consolidada, muito bem fundamentada, com uma equipe muito bem
montada e, muito mais que isso, crescendo sem perder a qualidade operacional.
Sempre fez parte da nossa estratégia crescer, desde que fosse mantida a qualidade operacional, e isso que nós
mostramos que somos capazes. Este ciclo que se inicia agora, que nós chamamos de segundo ciclo, é um ciclo
onde a Empresa quer continuar crescendo de forma mais moderada, aproveitando as chances de mercado no
Brasil, que é um mercado enorme, em franca expansão; aproveitando o crédito bom, de fato, e aproveitando a
demanda enorme desta classe média brasileira.
Nós temos que crescer de forma sustentável, não tão rápido quanto no passado, mas é importante, mantendo
a qualidade da operação, mantendo a Empresa balanceada. As áreas da Empresa estão balanceadas.
A MRV tem cinco áreas importantes, que são: a área de desenvolvimento imobiliário, onde compramos os
terrenos e aprovamos os projetos; a área de construção, uma área extremamente estratégica, que está
caminhando muito bem; a área comercial, onde vendemos nossos produtos; a área de G&A, uma área
extremamente importante da Empresa, uma área de ponta, onde temos toda a nossa sustentação; e a área de
crédito imobiliário, onde finalizamos o ciclo e levamos nossos clientes aos bancos.
O que temos mostrado é que essas cinco áreas são balanceadas. Não tem nenhuma área que seja melhor ou
pior. Uma empresa só pode ir para frente se ela for balanceada, e isso nós mostramos que somos.
Esperamos, e temos convicção disso, que os próximos trimestres mostrarão que seremos geradores de caixa,
vamos operar com boas margens, de forma consistente, e fazendo o trabalho que uma empresa madura
precisa fazer.
Esse 2T12 foi o início do segundo ciclo, onde conseguimos mostrar que somos capazes e temos pela frente
muitos outros trimestres que virão, e virão da mesma forma: balanceados, organizados, com o rigorismo dos
nossos controles de custo, onde sabemos – fazemos isso há 33 anos com competência – como fazer para não
ter surpresas desagradáveis. Nós somos conservadores, não queremos mostrar amanhã notícias ruins, não
queremos deixar ‘lixo debaixo do tapete’. Então, de forma sustentável, nós vamos caminhar sem surpresas.
Temos ainda o 3T12, o 4T12, e vamos consolidar este nosso discurso. Esse é o motivo de satisfação minha e de
toda a nossa equipe.
Eu gostaria de passar a palavra para o Leonardo Correa, que quer acrescentar algumas coisas, e depois, como
sempre, privilegiamos as perguntas e respostas, pois sabemos que é onde podemos trocar ideias de forma mais
profunda e produtiva. Então, eu passo para o Leonardo a palavra, e agradeço a todos.
Leonardo Correa:
Bom dia a todos. Vocês podem acompanhar os meus comentários seguindo a apresentação colocada no nosso
site.
Vou iniciar pelo slide quatro, e eu gostaria de comentar sobre o nosso desempenho do 2T12. Tivemos um
trimestre onde conseguimos crescer nosso estoque de terrenos, estabelecer um novo recorde histórico de
unidades produzidas e repassadas, resultando em uma geração de caixa neutra no segmento residencial. Estas
evoluções, principalmente do volume de repasses, demonstraram a capacidade da Companhia em manter uma
operação sustentável, combinando crescimento com geração de caixa. Esse é nosso grande mantra, olhando
para frente.
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No slide cinco, mostramos a evolução do nosso SG&A. Nossas despesas comerciais aumentaram
primordialmente pelo contínuo investimento em equipes próprias e maiores despesas com publicidade, sem a
correspondente diluição, uma vez que, pelo reajuste em nossa tabela de preços, não tivemos um crescimento
de vendas no trimestre. Em relação às nossas despesas administrativas, esperamos manter o volume atual
reportado para os próximos trimestres; ou seja, não teremos mais crescimento de G&A.
Nossa rentabilidade e margem, conforme comentei no último call, serão crescentes a cada trimestre deste ano,
dados que já podem ser verificados nos resultados deste 2T.
A MRV tem um compromisso de longo prazo. Pautamos nossas ações e nossos valores em um processo de
melhoria contínua, buscando a satisfação dos nossos clientes, o desenvolvimento das comunidades onde
estamos presentes e a geração de valor para o acionista.
No slide sete, eu gostaria de comentar sobre a nossa nova subsidiária, Urbamais. No momento ainda é um
projeto, mas um projeto em franca estruturação e com grande potencial futuro.
Acreditamos que é uma grande oportunidade no desenvolvimento de novas áreas urbanas, de modo a atender
a forte demanda por essas áreas. A Urbamais tem como objetivo o desenvolvimento de grandes áreas para
loteamento residencial, comercial, industrial ou misto, destinado a outras incorporadoras ou clientes finais,
mas com foco nos públicos, primordialmente das classes B. C e D. Os principais executivos que conduzirão a
empresa já foram contratados externamente, eliminando conflitos de interesse e mantendo a importante
sinergia entre as empresas do Grupo MRV.
Finalmente, antes de encerrar, farei breves comentários sobre a Log. O volume de construção continua
acelerando e a expectativa é de esta ABL em construção seja entregue rapidamente.
O portfólio segue em crescimento, totaliza quase 1,2 milhão de m² ao final do 2T. O grande mercado potencial
suporta um plano agressivo de expansão, consolidando a Empresa como um dos principais players de
propriedades imobiliárias do País.
Este crescimento operacional com yield on cost de 17,6% dos projetos já entregues, aumentará cada vez mais a
representatividade dos resultados da Log, com geração de valor para seus acionistas.
Gostaríamos agora de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas.

Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia. Eu vou fazer só uma pergunta, para deixar todo mundo perguntar. Só queria entender melhor aquela
reclassificação que vocês fizeram daqueles depósitos específicos para conta de caixa, que acabou no fim do dia
influenciando um pouco o cash burn. Exatamente, qual é o racional dessa revisão? E também se o Leonardo
puder adiantar um pouco do que é tendência de geração de caixa, o consumo de caixa para o 2S, se isso foi
algo pontual, também influenciado por essa reclassificação contábil, ou de fato a Companhia já vai começar a
ter uma operação que gere caixa de forma rentável.
Leonardo Correa:
Bom dia. Só para ficar claro, esse é um depósito de caderneta de poupança que nós mantemos na Caixa ou no
Banco do Brasil; nós mantemos vários depósitos de poupança, com várias instituições financeiras. Isso deriva
das nossas operações com essas mesmas instituições, e vemos como uma forma de investimento.
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Esses depósitos estavam colocados em uma conta de outros créditos, e o que fizemos foi simplesmente
reconhecer. Isso é na verdade uma aplicação financeira da Companhia, e foi colocada como ‘outros títulos e
valores mobiliários’.
Olhando para o 2S, isso é uma conta que deve ter estabilidade, eventualmente até diminuir de valor, o nível
que nós termos de investimento nesses bancos varia ao longo do tempo. Nossa geração de caixa é crescente, o
volume de repasse cada vez maior e essa área continua bastante firme, bastante positiva. Vimos mostrando
crescimento, e continuaremos vendo isso no 2S. Isso é o que vai propiciar nós passarmos de consumidores para
geradores de caixa. O 2T representou claramente o ponto de inflexão, o ponto de mudança desse padrão.
Guilherme Rocha:
E nessa linha, você enxerga ainda crescer lançamento e gerar caixa, ou de fato é só agora, momentâneo, dado
que você estava repassando muito menos do que estava produzindo e entregando do que você tinha lançado e
você tem um catch up no momento em que você estabiliza a operação, mas se você voltar a crescer,
eventualmente você queima caixa de novo. Como você enxerga exatamente sua operação equilibrada?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, nós não atingimos esse ponto fazendo nenhuma mudança na operação da Empresa. Nós não
paramos de lançar, não freamos obra, não vendemos ativos. É o balanceamento da operação que continuará
no 2S.
Vamos continuar crescendo, evidentemente de forma mais lenta, não teremos aquele crescimento rápido
como nos outros anos, mas estamos gerando caixa, fazendo mais unidades, repassando mais, comprando
terrenos, lançando. Por isso que eu falo que esse trimestre foi muito importante. Vamos gerar caixa mantendo
a operação em crescimento constante, mas em ritmo mais moderado.
Guilherme Rocha:
Então, dado que você pretende gerar caixa, qual é, talvez, a sua estrutura de capital ótima? Com 150% net
debt/equity que você está hoje, posso entender que você vai começar a distribuir mais dividendo com essa
geração de caixa, ou isso ainda não está tão claro para você?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos um Conselho muito ativo, e isso não é uma coisa definida
hoje. Isso vem de decisões do nosso Conselho do ano passado, eu já falei disso em outros calls. Nós queremos
primeiramente reduzir nossa dívida líquida em relação a PL. Os primeiros recursos de geração de caixa, apesar
de a MRV ser uma empresa muito pouco alavancadas, das menos alavancadas da indústria, queremos diminuir
um pouco a nossa dívida líquida em relação ao PL.
Dividendo para mim é o que tem de mais bacana em qualquer indústria. Uma empresa que está gerando bons
dividendos é uma empresa que está sadia e saudável. Então, nossa meta é realmente sempre pagar o maior
dividendo possível. E mais: com maior com o maior ROE possível. Uma empresa que é pagadora de dividendos
e que tem um bom ROE é uma empresa bacana.
A partir do momento em que você não gasta mais caixa, há umas série de empresas hoje no mercado que já
são assim, você passa a não consumir mais caixa, e você é lucrativo, então o seu ROE vai subir bastante, e você
consegue pagar dividendos. Esse é o modelo ao qual queremos chegar.
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E passamos por uma série de ciclos: o ciclo número um, que é o ciclo de crescimento; o ciclo número dois, que
é o que estamos entrando; e esse eu diria que é o ciclo número três, que é onde nós almejamos chegar em um
futuro não muito longe. Esse seria o grande projeto empresarial da MRV.
Guilherme Rocha:
Está ótimo. Obrigado, Rubens.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Eu queria entender um pouco a questão de margem EBITDA de vocês. Na primeira metade do
ano, nós vimos uma margem em torno de 19%, já nesse novo nível que temos visto de margem bruta. Eu
queria entender o que vocês veem para a segunda metade do ano, e se já estão pensando em algum tipo de
revisão de guidance de margem EBITDA, dado que para atingir aquele range de 24% a 28% parece que vocês
terão que fazer uma margem bem alta na segunda metade do ano. Eu queria entender se vocês confiantes por
conta do nível de receita. Se você puder falar um pouco mais sobre margem EBITDA, seria importante.
A segunda coisa, também em relação à sustentabilidade do cash burn e geração de caixa, no caso de vocês, nós
vimos um repasse bastante alto, foi destaque no setor em termos de número de unidades. Dá para ver no
gráfico de vocês que o crescimento é gradual, o que já dá alguma dica, mas eu queria entender o quão
sustentável é esse nível de repasse, como está a cabeça de vocês, ou se vocês veem crescimento indo para
frente, dado que isso é um driver importante para aceleração de caixa. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, vamos falar sobre a margem EBITDA. Nós tivemos no 1T aqueles dois pontos importantes que falamos
no último call. O primeiro foi o TAC de Campinas, que teve uma absorção muito grande no 1T e um pouco no
2T também, não tão significativo quanto no 1T, mas foi um pouco também, que até prejudicou um pouco a
nossa margem bruta nesse trimestre.
O segundo ponto importante que eu expliquei, e não é fácil de explicar, mas a Mônica, o Gerson e o Leonardo
puderam conversar com cada um de vocês depois mais detalhadamente e explicaram, nós somos muito
conservadores, como eu já falei, então nós provisionamos no nosso orçamento um valor adicional para entrega
de chaves em função da mudança do comportamento do nosso cliente. Nós fizemos isso também de forma
bastante forte no 1T e um pouco mais residual nesse trimestre, e a coisa está praticamente liquidada. Esse é
um ponto muito relevante.
O que eu falei, nosso orçamento foi muito bem feito, nós não temos estouros de orçamento, nunca tivemos.
Tudo que aconteceu foram fatos pontuais. Então, os nossos orçamentos são muito controlados, muito firmes.
Já houve recuperação da margem bruta nesse trimestre, e nós prevemos que essa margem bruta vai continuar
crescendo ao longo dos outros trimestres. A nossa visão é essa.
É importante ressaltar, eu falei no 1T, que a partir daquele evento do 1T, do TAC mais a mudança, ficaria muito
mais difícil atingir a margem EBITDA, mas nós ainda achamos possível atingi-la. É um desafio, sim, mas se
achássemos que não fosse possível, nós já teríamos mudado o guidance. Nós só mudaremos o guidance no dia
que tivermos certeza que ele não será atingido, e nós acreditamos que é difícil, mas é possível atingir.
E de fato, para isso ser possível, será necessário que o 2S evidentemente seja muito melhor do que o 1S,
porque o 2S é mais pesado para a Empresa. O 2S normalmente é maior, as vendas são um pouco maiores, e
isso significa que tem espaço para acontecer isso.
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Em relação ao cash burn, o cash burn positivo só existe na hora que você tem um ciclo completo, e o ciclo
completo passa pelo repasse. Eu acho que o que está acontecendo de mais positivo hoje na indústria da
construção, voltando há três, quatro anos, quando se falava que os agentes financeiros não teriam capacidade
de absorver esses repasses com as dimensões que o mercado exigia, eu sempre defendi a tese de que tanto
Caixa Econômica Federal, e agora o Banco do Brasil, que é um player muito importante entrando no mercado,
estavam investindo muito nisso.
A prova disso são os números que a própria Caixa e o próprio Banco do Brasil estão divulgando. Hoje mesmo o
Banco do Brasil divulgou números, que o crédito cresceu nesse mês muito forte. Os números da caixa e os
números do Banco do Brasil mostram que eles estão crescendo, querem crescer, e estão fazendo o dever de
casa.
E nós, que trabalhamos com eles, com os investidores, estamos fazendo um trabalho muito bacana e está
dando resultado. Nós desligamos 10.000 unidades no trimestre; são mais ou menos 30.000 pessoas, nós
desligamos quase uma cidade. É um número bastante significativo. É o maior da história do mercado brasileiro,
maior da história da MRV, um número de padrão grande no mundo. É um número que funciona.
E hoje, os bancos já estão capacitados para fazer isso. Então, eu acho que isso é uma chave para o cash burn
positivo, sim, e é fundamental tanto para nós quanto para o mercado.
Rafael Pinho:
Obrigado, Rubens. Se você me permitir mais uma pergunta, só um detalhe, na verdade: eu achei o imposto de
renda e o CSLL do trimestre um tanto quanto baixos. Eu queria entender se teve algum efeito no recorrente, se
teve alguma coisa específica do trimestre. Se vocês puderem comentar um pouco disso, eu agradeço.
Leonardo Correa:
Como eu já comentei com você várias vezes, nós temos um regime fiscal tanto de imposto de renda na holding,
alguns empreendimentos são na própria holding, alguns empreendimentos são em SPEs, e tem também os
empreendimentos que são em patrimônio de afetação, e dentro do patrimônio de afetação eu tenho uma
alíquota que pode ser de 6% ou de 1%, se as unidades específicas estiverem dentro de um desses parâmetros
de preços fixados pela receita, que são R$85 mil.
Esses diferentes regimes, o volume de cada regime em cada trimestre varia de acordo com a operação, e
quando eu tenho uma concentração maior no patrimônio de afetação, no RET em 1%, eu tenho uma carga
tributária um pouco menor em algum trimestre.
As cargas tributárias são parecidas, essa está entre 3% e 6%. Só no caso do RET de 1% que ela é mais diferente,
ela destoa um pouco, e traz para baixo quando eu tenho uma incidência maior dessas unidades em um
trimestre específico.
Rafael Pinho:
OK. Obrigado, bom dia.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. A minha pergunta, não é muito agradável de se fazer, mas tem que ser feita. A questão do
Ministério do Trabalho, a solução desse assunto junto à Caixa. Se você puder, Rubens, esclarecer para nós em
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que pé que está isso, e que tipo de impacto poderia ter no seu negócio caso não seja revertido; imagino que
vocês tenham o entendimento de que eles não têm razão, mas temos que explorar o outro cenário. Caso não
seja resolvido, que tipo de impacto poderia ter no seu negócio?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, infelizmente eu não posso dar informações públicas de um processo extremamente privado e
delicado. O que eu posso falar, você pode ter certeza que, primeiro, nós fomos surpreendidos por essa notícia,
como todo o mercado ficou. Estamos tendo uma acolhida por parte de todos, a melhor possível, todas as
entidades e órgãos com que temos interagido têm nos acolhido de forma muito amigável, muito amistosa,
sabendo da postura da MRV, da ética da MRV.
Evidentemente que não é agradável, não foi agradável, mas isso será muito brevemente uma página superada
na história da Empresa. E nós vamos fazer do limão uma limonada. Vamos dar passos largos para continuar
sendo uma Empresa modelo, e cada vez mais nesse tipo de relação.
Então, tenho certeza que em breve vocês terão notícias muito positivas da MRV em relação a esse problema
que aconteceu. E vamos com aquela mentalidade de cada vez evoluir mais, crescer, aprender, com humildade,
mas com determinação, e mantendo a ética. É uma coisa que não abrimos mão, é uma marca da nossa
Empresa. Pode ter certeza que vamos sair lá na frente.
Marcello Milman:
OK. Se eu pudesse fazer mais uma pergunta, em outro assunto, acho que até mais para o Leonardo, a despesa
com vendas no período, eu achei um pouco mais alta que o histórico da Companhia. Teve alguma coisa de
diferente aqui?
Leonardo Correa:
Não teve nada de diferente. Nós temos grandes canteiros, temos feito maiores investimentos em função dos
lançamentos, que foram altos também no trimestre. As despesas foram mais ou menos em linha dentro do que
estávamos programando.
Elas ficaram menos diluídas; uma venda um pouco mais forte teria diluído essas despesas, mas nós também já
estamos fazendo pequenas correções de rumo aqui dentro, levando isso em consideração.
Marcello Milman:
OK. Tem algum update para dar quanto a repasse no 3T? Como está indo?
Leonardo Correa:
Estão indo em linha com o que já vínhamos fazendo, a evolução do quadro anterior. Evolução positiva do que
vimos fazendo.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Marcelo Motta, JP Morgan:
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Bom dia. Pergunta rápida, sobre a questão de estoque. Se olharmos no release, os estoques de poupança que
são financiados com recursos do SBPE ficaram em 35% do total, e no trimestre anterior em 25%. Queria saber
se foi alguma reprecificação, ou o que aconteceu nessa linha de estoque.
Leonardo Correa:
Estoque a valor de mercado?
Marcelo Motta:
Isso, estoque a valor de mercado.
Leonardo Correa:
Aí eventualmente tem algumas variações. Algumas unidades que estão muito próximas do topo do Minha Casa,
Minha Vida, quando elas passam o valor do Minha Casa, Minha Vida o financiamento passa a ser SBPE. As
condições de financiamento estão muito similares to topo da taxa de preço, então eventualmente você tem
uma flutuação nesses números, dependendo das evoluções de preço.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, tem um ponto que eu gostaria de destacar, que eu já tinha falado algumas vezes. O programa Minha
Casa, Minha Vida é sensacional, mas ele está com um problema que tem nos atrapalhado um pouco, e a todo o
mercado. Nós sabemos que existe inflação na construção, o INCC mostra isso. E os limites da cidade, na tabela
de taxa de renda e juros, estão parados há quase dois anos. Então, eles estão defasados em relação à realidade
do mercado.
O Governo sabe disso e está estudando isso com muito afinco. É delicado, porque envolve uma série de
pontos, como subsídio do FGTS. Eles estão trabalhando com muito esforço. Nós temos acompanhado, temos
interagido.
Mas o que acontece com isso? Há duas coisas que nos atrapalham nisso: primeiro, é que passamos a migrar em
alguns casos para o SBPE. O SBPE está sendo muito bem vindo. Nós temos vistos os bancos diminuindo as
taxas, aumentando os prazos, e isso tem colocado o SBPE cada vez mais competitivo. Quem faz o comparativo
das tabelas de prestação e renda do SBPE de um anos atrás com as de hoje, houve situações com queda de até
30% das prestações, função não só do aumento de prazo como da diminuição de juros.
Então, vemos isso de forma muito positiva. É uma tendência natural que ele caia. Mas temos que ser francos,
que dentro do Minha Casa, Minha Vida, algumas cidades com limite de R$80 mil, de R$100 mil, se vendermos
um apartamento por R$81 mil, saímos do Minha Casa, Minha Vida, então, temos de migrar para o SBPE, que é
outro negócio.
Mas como o mercado está forte, ele absorve. Não é o ideal, ele absorve. E é o que tenho falado com vocês. Um
dos fatores de nossas vendas terem sido um pouco menores do que se esperava, principalmente no 2T e o caso
do problema da Caixa, foi exatamente essa tabela congelada, e isso de fato tem nos prejudicado, a nós e a todo
mercado.
O mercado é forte, o mercado demanda, mas evidentemente, se você vender um apartamento com juros de
5%, 5,5%, 6% e vender por 7%, 6,5% é um pouco diferente, a prestação cresce.
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Mas nós enxergamos que é possível atingir o guidance de vendas mesmo que não haja este aumento dessa
revisão da tabela que nós esperamos que ocorra. Mas que vai acontecer uma migração de uma parte desses
empreendimentos acima desses limites para o SBPE, isso pode acontecer até um pouco mais no 3T e 4T se
essas tabelas não forem corrigidas.
Marcelo Motta:
Perfeito. Obrigado.
Luiz Mauricio Garcia, Bradesco:
Bom dia pessoal. A primeira pergunta é sobre o comunicado de ontem relacionado à Log, que a empresa está
em um processo de contratação de bancos para definir estrutura societária, fonte de recursos. Eu queria saber
o que mais vocês podem comentar sobre isso. Nós lembramos daquela expectativa de a Log vir para um
eventual IPO, dependendo das condições de mercado entre o final deste ano e o ano que vem. Queria saber se
esse plano ainda está de pé e o que está por trás dessa contratação de bancos para discutir a estrutura
societária.
A segunda pergunta é com relação ao distrato. Nós tentamos acompanhar, fazendo uma avaliação de estoque,
e vimos que o número do 2T, ajustando o INCC, ainda assim veio no mesmo patamar que já vinha ocorrendo no
4T11 e no 1T12, na casa de próximo de R$300 milhões. Queria saber o que pode ser comentado e como está
essa questão dos distratos. Nós temos visto o patamar de receita ainda forte, mas se fazemos uma conta da
venda líquida desses distratos, já vemos que ela está rodando um pouco abaixo do que vinha. Queria saber
qual é a expectativa, se isso é uma limpeza que está acontecendo e podemos ver esse número diminuir para
frente, ou se é uma situação que pode continuar.
Leonardo Correa:
Deixe-me falar primeiro sobre a Log. Vou falar até onde eu posso. A Log está trabalhando em um mercado com
uma demanda muito grande, uma demanda reprimida muito grande. Nós temos boas perspectivas de negócio.
A Log é uma operação extremamente intensiva de capital. O ciclo de caixa é longo. Nós fizemos um aporte no
ano passado em conjunto com o Star Wood na Companhia, isso está trazendo a Companhia para um novo
patamar do ponto de vista de volume de ABL, de receitas etc.
Como estamos conseguindo produzir ativos com cap rates muito superiores àqueles de mercado, estamos
gerando valor. Mas a continuação desse processo obviamente demanda capital. Isso é uma coisa que
precisamos endereçar, e eu vou terminar os meus comentários aqui. Estamos procurando capacitar a empresa,
continuar com a sua rota de crescimento dentro da lucratividade e das ótimas perspectivas que ela apresenta.
Luiz Mauricio Garcia:
Aquela expectativa de um eventual spinoff, ou um IPO, por enquanto não tem nenhuma nova meta anunciada?
Leonardo Correa:
Não, eu não tenho nenhuma meta. De novo, nós temos um crescimento, uma oportunidade de negócio muito
grande. A Empresa é intensiva em capital, eu preciso endereçar a intensidade de capital do negócio.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós sempre temos uma expectativa muito grande na Log, e eu sempre falei para vocês ficarem muito atentos à
Log, e ela está mostrando que está surpreendendo positivamente em relação às nossas expectativas e que as
coisas estão acontecendo de forma melhor e mais rápida do que prevíamos. Ou seja, a capacidade de escalada
da Log está sendo muito rápida, e com isso, como a empresa está dentro, o Leonardo foi obrigado a reportar
esse fato. Evidentemente, temos até oportunidade neste call de hoje.
Vemos que a Log está passando por um momento muito bacana, e vocês verão que ela vai apresentar e vai
continuar apresentando projetos muito bonitos nos próximos trimestres.
Leonardo Correa:
Voltando para a questão de distrato, vou lhe dar alguns números, algumas direções. O distrato, se eu pegar a
média dos últimos oito trimestres, seis trimestres, ele está abaixo dessa média. Ele vem caindo em termos de
número de unidades, teve um volume um pouco maior de distratos no ano passado.
Nós já falamos aqui no call que há algum tempo, um ano, um pouco mais até, vimos tomado uma série de
medidas do lado de vendas, sendo mais cuidados, impondo um pouco mais de critério na hora da venda. O
trabalho de repasse rapidamente para a Caixa também tem ajudado, então o volume de distrato vem caindo. É
o que posso comentar.
Em termos de unidades, ele vem caindo, e também se você pegar como percentual da venda, também vem
caindo. Obviamente, tem uma velocidade de evolução, mas o sentido é uma evolução positiva e de menor
volume.
Luiz Mauricio Garcia:
Esses distratos que ocorreram, existe uma concentração de safra ou de região que vocês viram que puxa um
pouco mais ou não?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixe-me lhe falar. Eu gosto muito de falar sobre isso, tenho falado em todos os nossos calls a respeito disso.
Nós não queremos fazer distrato. Nós tentamos levar o cliente ao máximo, para não deixar que ele perca a
oportunidade de fazer o distrato, mesmo sabendo que o distrato é lucrativo para a Empresa. Por quê? Porque
o imóvel valorizou bastante nos últimos dois anos.
Nós fazemos o seguinte: damos todas as chances possíveis, pois achamos que é ético fazer isso. Não é
demagogia, nós fazemos isso mesmo. E só não levamos ao final porque existem, infelizmente, infortúnios:
perda de emprego, separação de um casal, aí a coisa não funciona.
Então, os distratos são pequenos, e são independentes de praças e regiões. São mais ou menos uniformes em
todos os lugares. Uma coisa que não nos preocupa, que há muitos anos não nos traz problema, ainda mais em
um mercado igual ao de hoje, onde o mercado é demandante, com os preços crescendo.
O nosso esforço é para sempre fazermos o mínimo de distrato possível, mesmo sabendo que perdemos um
pouco de dinheiro com isso.
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Luiz Mauricio Garcia:
OK, obrigado.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Rubens
Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr. Rubens, prossiga com suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu agradeço a todos. Este foi um call que nos deixou muito satisfeitos. Nós tínhamos muita expectativa em
relação a ele. Pelos números internos, nós batemos hoje o nosso recorde de audiência de todos os nossos calls.
Isso é muito bom, mostra que existe muito interesse na Empresa, ainda mais em um dia igual ao de hoje,
quando sabemos que existem muitas empresas reportando e sabemos do trabalho que todos vocês têm.
Esperamos contar com a presença de todos nos nossos próximos calls do 3T e 4T, voltar a dar consistência e a
oportunidade que temos, como hábito, de repassar. Agradecemos a todos, e tenham um bom dia.
Operador:
Obrigada, a teleconferência dos resultados do 2T12 da MRV está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas
agora.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual,
precisa e completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto
depende da qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza
por eventuais danos ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição
e/ou transmissão desta transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião
de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa
que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou
institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes e específicos relacionados ao
uso desta transcrição.”
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