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Operadora:
Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da MRV Engenharia referente aos
resultados do 2T07. Estão presentes Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente, e
Leonardo Guimarães Corrêa, Diretor e Vice-Presidente Executivo de Relações com
Investidores.
Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida,
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, e
posteriormente para os jornalistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso
alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a
ajuda de um operador digitando *0.
O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados,
simultaneamente, na Internet - no endereço www.mrv.com.br/ri. Neste endereço é
encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, na
sessão Relações com Investidores.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da MRV Engenharia, 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 Engenharia e
conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza,
Presidente da MRV Engenharia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rubens,
pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu queria cumprimentar a todos e agradecer muito por estarem presentes na primeira
teleconferência da MRV pós-IPO. Estamos muito contentes em apresentar a vocês os
números do 2T07 e o acumulado do 1S. Foram números muito bons, e de acordo com
o que planejamos.
Aqui na página três há alguns destaques que valem a pena serem observados. Por
exemplo, em relação ao VGV. Tivemos um VGV de R$255 milhões no 2T, e um
acumulado no ano de R$498 milhões. Como vocês podem notar, eles são
equilibrados. A MRV pensa que os lançamentos não são sazonais, e devem ser
equilibrados ao longo do trimestre. Nós queremos proceder dessa forma.
As vendas contratadas também procederam muito bem. Tivemos um acréscimo
enorme em relação ao 2T06, tendo um crescimento de mais de 200% e atingindo
praticamente R$160 milhões de vendas contratadas no 2T.
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Em relação ao banco de terrenos, que é um ponto forte da MRV, atingimos R$4,3
bilhões em valor de lançamento, com a cobertura de 39 cidades. Eu gostaria de
destacar a qualidade desse land bank. É um land bank muito bem trabalhado, muito
bem pulverizado, com excelente localização, e que nos proporcionará um giro muito
rápido, pois não tem estoque excessivo em nenhum local.
Em relação à receita operacional, também houve um crescimento muito acentuado, e
a margem bruta do 2T alcançou 42% se consideradas as receitas financeiras
provenientes dos nossos clientes, que é uma praxe normal nas construtoras do Brasil.
Essa margem bruta é uma margem bastante significativa, que mostra a qualidade
operacional da MRV.
O EBITDA também acompanhou o crescimento, chegando a 22% ajustado no 2T, e a
margem líquida a 20%.
Tudo isso mostra que a nossa operação está caminhando muito bem, mas o mais
importante que eu gostaria de destacar nessa página é que o nosso REF atingiu 52%
de margem, em uma receita projetada de R$242 milhões. Isso significa que teremos
margens bastante consistentes nos resultados a apropriar.
Vamos para a página quatro, onde eu queria falar um pouco do nosso IPO. Por quê
fizemos o IPO? Para crescer. Como vocês sabem, a oferta foi basicamente primária.
Nós permanecemos na empresa, e vamos usar os recursos para crescer. A MRV é a
maior empresa de construção civil popular no Brasil e quer continuar a sê-lo.
O IPO foi uma experiência muito interessante que nós passamos. Foi um processo
muito bem planejado, que começou no final de 2005, quando contratamos o UBS
Pactual para nos assessorar e planejar o nosso futuro. Naquele momento nós fizemos
uma reestruturação empresarial, e depois achamos que o primeiro passo a ser
seguido seria a junção com um fundo de private equity, o que foi feito em 2006,
quando o autônomo passou a fazer parte do nosso quadro de acionistas e injetou
capital na nossa empresa.
Isso nos propiciou um crescimento ainda maior, e quando fomos para o IPO, em julho
de 2007, estávamos muito bem preparados para fazê-lo e para crescer ainda mais.
Com ingresso líquido de mais de R$1 bilhão no caixa da empresa, temos a certeza
que vamos poder crescer ainda mais.
Eu queria destacar dois aspectos muito importantes do nosso IPO. O primeiro, que as
ações foram vendidas no top do range; e o segundo que todo o lote de green shoe e
hot issue foram totalmente absorvidos pelo mercado. E mais: com o preço da nossa
ação no valor atual, a MRV é a segunda empresa do segmento, no Brasil, em
capitalização no mercado.
Vamos, então, para a página cinco. Eu queria falar um pouco do mercado popular no
Brasil.
Nós, de fato, estamos há 28 anos nesse mercado, com o único e exclusivo foco de
trabalhar no segmento popular. Somos a única empresa com esse track record, e
posso garantir a vocês que a maior empresa e o melhor track record do setor.
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Eu queria salientar que hoje estamos em um ambiente bastante confortável, com uma
soma de fatores propícios para o crescimento: boa regulamentação legal, excelentes
condições financeiras e de financiamentos para os nossos clientes e um mercado
bastante forte.
No passado não foi assim. Nos primeiros 25 anos da empresa, trabalhamos diversas
vezes em ambientes bastante hostis. Foi bom; aprendemos com isso, e estamos
bastante preparados para aproveitar esse excelente ambiente, e podemos crescer
bastante.
Vamos destacar que a Caixa Econômica Federal sempre foi um parceiro muito
importante para a MRV. Nos últimos 25 anos temos sido um grande parceiro da Caixa,
mas hoje, não só a Caixa, como os outros grandes bancos particulares brasileiros,
estão investindo no setor, oferecendo condições de financiamento muito atraentes
para o setor e para os clientes, com prazos mais longos e taxas de juros mais baixas,
o que tem gerado um mercado muito forte.
Estamos vivendo um momento muito importante, com um grande mercado comprador,
com grande potencial de mercado.
Vamos falar agora sobre o mercado de baixa renda, vamos ver a página seis. Todas
as empresas destacam que é o lugar onde se deve estar e onde vai crescer. E nós
concordamos com todas elas.
Mas discordamos radicalmente quando todas elas dizem que baixa renda significa
baixa margem, e nossos resultados mostram que nós sabemos operar com margem
alta nesse segmento. Por quê? Para se operar no segmento de baixa renda você tem
que ser, ao mesmo tempo, uma empresa construtora e uma empresa controladora. Se
não for uma boa construtora e uma boa incorporadora, você vai deixar margem na
mesa.
Nós da MRV sempre tivemos um foco muito grande na construção. Eu, pessoalmente,
sou engenheiro civil, e comecei mina carreira como construtor. Mas também temos um
foco expressivo na incorporação.
Em relação à construção, nós temos uma produção industrial padronizada, em escala
modular, ciclos operacionais curtos, que nos trazem um bom produto, com boa
qualidade e baixo custo.
Em relação à incorporação, temos a diversificação geográfica em 39 cidades.
Fazemos isso há bastante tempo. Começamos a nossa diversificação em 1994,
quando nenhuma outra construtora fazia isso, e conhecemos profundamente esse
mercado. Somos a melhor incorporadora e a melhor construtora do segmento.
Evidentemente, o nosso modelo é único, e nos assegura, de forma sustentável, termos
as melhores margens do mercado.
Como fazemos isso? Evidentemente precisamos de uma equipe, e trabalhamos muito
na formação de uma equipe. Temos uma equipe altamente qualificada e muito bem
formada. Eu destaco aqui a cultura de partnership, que faz parte do DNA da empresa.
Não é uma coisa nova na MRV. Em 1996, há 11 anos, começamos a distribuir ações
para os principais executivos da empresa. Ou seja, hoje temos 93 executivos da MRV
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– gerentes, diretores, funcionários em posições importantes – que são acionistas da
MRV. E esse grande time é o time que está preparado para o crescimento.
Vamos ver na página sete o que a gente pensa do futuro. Sabemos que o mercado é
grande, e temos muito espaço para crescer. Mas eu queria destacar três aspectos. O
primeiro é que hoje temos uma grande base em operação. Operamos em 39 cidades,
mais de 100 canteiros, mais de 4.000 pessoas, e um time com comprovada eficiência
e com muita tecnologia.
O segundo aspecto é que temos muita experiência e um produto com comprovado
sucesso, que nos permite um crescimento sustentável.
E o terceiro aspecto, muito relevante também, é o nosso projeto MRV 40.000. Do que
se trata? É um projeto onde estamos preparando a empresa para, em um futuro
próximo, estarmos produzindo 40.000 unidades por ano.
Passo a palavra agora para o nosso Vice-Presidente Executivo e RI, Sr. Leonardo
Corrêa, que está aqui com a gente.
Leonardo Corrêa:
Obrigado, Rubens. Boa tarde a todos. Vamos falar agora sobre os números da MRV
relativos ao 2T07.
A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós temos um crescimento
percentual de três dígitos nos nossos principais indicadores. No VGV, nas vendas
contratadas, na receita, no lucro e no banco de terrenos.
Inicialmente, eu gostaria de destacar que no setor de construção empresas com
grande crescimento têm seus números contábeis penalizados, uma vez que a despesa
é contabilizada em um primeiro momento, e a receita só vai ser contabilizada em
momentos futuros. Em função disso, nós gostamos sempre de olhar nossas despesas
administrativas e despesas comerciais em relação às nossas vendas contratadas, que
são o motor da atividade da nossa empresa.
Se vocês olharem no slide número nove, vão ver que o nosso G&A cresceu bastante
em relação ao ano de 2006. Mas se você comparar o G&A em relação às vendas
contratadas, você vai ver que no 2T nós já melhoramos o nosso indicador em quase 2
p.p., caindo de 10% para 8,3%. No 1S ainda estamos ligeiramente acima do ano
anterior, mas isso em função do 1T ter sido bastante adverso.
E no lado comercial, o mesmo fator se aplica. Nós estamos investindo valores
bastante substanciais para ter volumes de lançamento muito mais altos, mas eles
ainda não estão se refletindo na receita.
Olhando para o lado comercial vamos ver a mesma fotografia. Se você olhar despesa
comercial contra venda contratada, ela caiu no 2T07 de 5,2% para 4,1%. E no
semestre ela caiu quase 1 p.p., de 4,6% para 3,9%.
Tendo dito isso, eu queria passar para a página número dez e falar a respeito do VGV.
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Nós tivemos um volume bastante alto de lançamentos no 2T. Como o Rubens já falou,
nossa intenção é ter volumes de lançamento aproximadamente iguais ao longo do
semestre, uma vez que nós não temos sazonalidade no nosso segmento.
Lançamos R$254 milhões no 2T, um crescimento de 93% em relação ao ano de 2006,
e no semestre lançamos R$494 milhões, quase 160% superiores ao semestre do ano
anterior. E se compararmos trimestre a trimestre, vamos mostrar ainda que estamos
também crescendo, tendo tido um crescimento de 6% em relação ao 1T07.
Passando para a página 11, vamos falar sobre vendas contratadas. Também
mostramos um crescimento bastante forte, que está refletindo as condições favoráveis
de mercado. Nós vendemos R$146 milhões no 2T07, um crescimento de 186% em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E no semestre vendemos R$276 milhões,
um crescimento de 208% em relação ao mesmo semestre do ano anterior.
Passando para a página 12, vamos falar do banco de terrenos. Nosso banco de
terrenos monta a R$4,3 bilhões em termos de VGV equivalente, aproximadamente
44.000 unidades e 39 cidades.
Acho que é importante a gente lembrar que em dezembro de 2006 esse banco de
terrenos era equivalente a R$1,4 bilhão, o que mostra um crescimento bastante
pronunciado ao longo de todo semestre, mostra um pouco da nossa capacidade de
execução de todo o planejamento que a gente tinha feito anteriormente, e que na
medida em que nós recebemos o aporte de capital do autonomy nós fomos rápidos no
gatilho em colocar o dinheiro para trabalhar e construir todo esse banco de terrenos,
que não é só uma questão de valor, mas é uma questão também de qualidade.
Pulando para a página 13, vamos falar da receita operacional líquida. Ela montou a
R$80 milhões no 2T07, um crescimento de quase 150% em relação ao 2T06. E no
semestre está mostrando um crescimento de 144% em relação ao mesmo semestre
do ano anterior. Vou chamar, de novo, atenção para o crescimento trimestre a
trimestre. Nós vamos ver esse tipo de crescimento acontecendo ao longo de todo ano,
uma taxa de crescimento de 31% do 2T sobre o 1T.
Na página 14, falando de lucro bruto e margem bruta. Nós tivemos um crescimento
bastante pronunciado da margem no 2T em relação a 2006. Mas, para mim, talvez o
mais importante seja o crescimento da margem, quando eu comparo o 2T07 em
relação ao 1T07. Nós temos uma margem crescente. Essa margem alcançou 38% no
2T07, em função de fatores que nós vamos comentar mais adiante. Nós vamos ver
essa margem bruta crescendo ao longo do ano de 2007.
Na página 15, eu vou falar de EBITDA e EBITDA ajustado. Acho que o mais
importante a falar é de EBITDA ajustado. Nós recebemos dois aportes de capitais
importantes, e o valor deles é muito grande em relação ao tamanho da Companhia.
Portanto, as comissões e todas as despesas relacionadas também têm um impacto
importante nos resultados da Companhia.
Falando do EBITDA ajustado – e o ajuste aqui são as despesas relativas aos novos
aportes de capital – no 2T07 ele alcançou R$17 milhões, um incremento bastante
pronunciado em relação ao 2T06. De novo, eu vou chamar a atenção aqui muito mais
para a evolução do 2T em relação ao 1T07, uma vez que nós já estamos atuando em
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um patamar mais elevado de receita e, portanto, essa comparação se faz mais
importante do que contra o ano anterior.
No slide 16, estamos falando sobre lucro líquido e lucro líquido ajustado. É mais
importante falarmos de lucro líquido ajustado, porque gente acha que é uma medida
mais coerente e mais importante de ser comentada, porque atesta as operações da
Companhia em uma base contínua.
A margem líquida no 2T07 alcançou R$16 milhões, a margem líquida ajustada. É uma
taxa de 20% em relação à receita líquida. No semestre nós já alcançamos 16%, um
total de R$23,4 milhões. E, de novo, vou chamar a atenção para a comparação
trimestre contra trimestre de 2007, uma vez que estamos crescendo a Companhia, e
na medida em que vamos crescendo a Companhia, essas despesas administrativas e
as despesas comerciais vão sendo diluídas, dado o novo patamar de receitas que
estamos tendo.
Em relação aos indicadores, o último indicador que eu vou comentar são os resultados
a apropriar. Nós temos uma ótima notícia; aqui nós temos um fator bastante positivo,
uma indicação de que nossa margem deve continuar crescendo nos trimestres
seguintes. Nós temos um volume de vendas a apropriar de R$242 milhões ao fim do
2T07, com uma margem a apropriar de 52,2%.
Eu gostaria de finalizar fazendo um último comentário, a respeito de projeções. Nós
estamos apresentando aqui as projeções para 2007. Nós devemos ter um VGV entre
R$920 milhões e R$980 milhões, vendas contratadas entre R$610 milhões e R$660
milhões, nossa margem bruta deve ficar entre 38% e 41%, e a nossa margem EBITDA
ajustada deve ficar, no ano de 2007, entre 21% e 24%. Já a margem líquida ajustada
deve ficar entre 19% e 22%.
Em relação a 2008, nós não estamos prevendo guidance agora. Nossa intenção é
terminarmos de fazer um fine tuning do nosso planejamento, haja visto o incremento
do valor da nossa operação de IPO, e a gente vai apresentar esse guidance para 2008
no próximo release de resultados que vamos fazer.
Agradeço a todos, e estamos abertos a perguntas e respostas.
Alexandre Gartner, ABN:
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao land bank de vocês. O quanto
à aquisição de terrenos tem sido, no passado mais recente, em termos de custo,
comparado com o tamanho do VGV esperado para esses terrenos? E também saber,
em relação ao VGV de vocês de 2007, 2008 e 2009, o quanto disso já está
contemplado no land bank que existe hoje.
Rubens Menin:
Vamos falar um pouco do land bank, vamos destacar as três partes da sua pergunta.
Em relação ao que tem para 2007, 2008 e 2009, dentro de uma projeção de
crescimento – nós temos, inclusive, uma planilha que mostra isso – nós estamos com
mais ou menos 50% do land bank para 2008, 39% para 2009 e o restante para 2007.
Ou seja, como a gente vai crescer, nós vamos ter que comprar mais terrenos.
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Em relação a preços, Alexandre, esse land bank, como eu falo, é um land bank de
bastante qualidade e bem precificado. Ele não tem excesso de concentração em
nenhum mercado. Evidentemente, em mercados maiores nós temos um land bank
maior, mas não tem excessos. Ele é bem equilibrado de acordo com o tamanho do
mercado. Nós operamos em 39 cidades há bastante tempo, então a gente equilibra
esse land bank de acordo com o tamanho do mercado.
O que a gente nota é que nas cidades maiores, a exemplo de Rio, São Paulo, um
pouco em Brasília, os terrenos ficaram mais caros, sim. Nas cidades médias e
menores o acréscimo de preço foi um pouco menor. Aliás, foi bastante menor. Menos
competição, as empresas abertas não estão nesses mercados, então a gente vê que o
preço da terra subiu menos.
A gente nota que mais recentemente, nos últimos dois meses, a pressão de compra
de terreno diminuiu um pouco em São Paulo e Rio, porque os terrenos já tinham
subido bastante. E nas outras cidades, ainda continua uma pressão de subir. Mas a
gente acha que a terra vai continuar subindo, e vai custar um pouco mais caro para a
empresa.
Mas como componente de custo, terra é 12% do preço de venda, então não diria que
é uma coisa muito dramática. E os preços estão muito firmes, o mercado está muito
forte, e os preços estão subindo mais que o componente de custo do preço da terra.
Isso não vai sacrificar as nossas margens.
Alexandre Gartner:
OK, obrigado. Rubens, para 2008 vocês ainda precisam comprar terreno, ou tudo que
vocês precisam já está no land bank?
Rubens Menin:
A gente já tem tudo dentro de casa. Mas com certeza nós vamos continuar comprando
terrenos, estamos comprando terreno, e alguma coisa vai sair em 2008. Então, o que
acontece é que podemos substituir alguma coisa que está aí por novos terrenos, ou
mesmo aumentar o volume de lançamentos previstos para 2008.
Nós somos bastante ágeis na compra de terrenos e na aprovação de lançamentos.
Temos conseguido fazer em algumas cidades lançamentos com 90 dias, 120 dias
depois de comprados os terrenos. Então, se comprado o terreno agora, no início de
2008 ou final de 2007, podemos estar lançando. Então, com certeza, vai haver
terrenos que vão ser comprados para frente que vão participar do VGV do ano que
vem e do final desse ano, apesar de já termos uma posição bem confortável para o
ano que vem.
Alexandre Gartner:
Está ótimo, obrigado Rubens.
Bruno Lima, Opus:
Boa tarde a todos. Na verdade, são duas perguntas rápidas. A primeira é a seguinte:
vocês deram um guidance para 2007 de margem EBITDA entre 21% e 24%.
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Obviamente, o mercado está se mostrando bastante aquecido, a demanda realmente
está absorvendo uma quantidade enorme, e a velocidade tem sido excelente. Para
2008, vocês imaginam alguma coisa em linha ainda com essa margem?
E a minha segunda pergunta é com relação à taxa de imposto de renda que foi paga
nesse trimestre. Relativamente aos anos anteriores, foi bem elevada. A gente pode
imaginar a mesma taxa para frente, ou tende a ser alguma coisa alinhada aos outros
pares relacionados a SPE’s?
Leonardo Corrêa:
Deixe-me responder a primeira pergunta. Nós não estamos falando na margem de
2008, como eu já falei, 2008 nós vamos dar o guidance no próximo earnings release,
mas a gente vai ter margens crescentes, principalmente no que você vê de margem
EBITDA e margem líquida. Por uma razão simples, como eu já falei, nós vamos
crescer... Aliás, tem vários componentes.
Primeiro, a gente vai ter um crescimento da margem bruta, que a gente acredita que
boa parte disso está dentro do nosso REF. Segundo, eu estou crescendo o volume
das operações, então, na medida em que a receita começa a aparecer em função da
construção das unidades já vendidas, eu vou diluir o meu custo administrativo e o
custo de vendas, então eu vejo essas margens como crescentes.
Eu não queria ser mais específico aí, em função de não estar adiantando os guidances
para 2008.
Bruno Lima:
Está certo.
Rubens Menin:
A outra pergunta foi?
Bruno Lima:
Com relação à taxa de imposto de renda.
Rubens Menin:
Perfeito. A taxa de imposto de renda nós não estamos comentando. Nós estamos
trabalhando na parte de imposto de renda. Eu vou dar duas ou três informações, para
ver se eu consigo deixar isso mapeado para você.
Esse ano nós estamos pagando imposto na base de lucro presumido, portanto uma
alíquota extremamente favorável. No entanto, este ano nós vamos ter um volume de
receitas muito acima do limite do lucro presumido, o que nos remeterá ao lucro real no
ano que vem.
Então, a base da provisão foi feita com lucro real, no ano que vem eu vou pagar
imposto de renda em uma base de lucro real. Mas nós estamos trabalhando na parte
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de planejamento financeiro, na parte de planejamento tributário, e a gente vai exercer
uma gestão positiva. Vamos trabalhar para minimizar essa carga tributária.
Como isso é uma provisão, isso é uma solicitação dos auditores, nós fizemos a
provisão exatamente da forma como eles nos pediram, no sentido de o mundo
continuando exatamente como está hoje, ou seja, eu passando de lucro presumido
para lucro real, mas a gente acredita que tem espaço para fazer alguma gestão nesse
aspecto, especificamente.
Na medida em que eu tenha essas coisas definidas com clareza, a gente vai
comunicar isso para o mercado.
Bruno Lima:
Está ótimo. Obrigado.
Thiago Zancaner, Neo Investimentos:
Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pelos resultados, excelentes. Eu queria
entender um pouco melhor, por favor... Aqui na margem bruta a gente vê um
significativo incremento de 800 b.p. do 2T06 para o 2T07, 8%. Eu queria entender um
pouco melhor de onde vem isso, se é em função do mix.
E até um pouco nessa linha do mix, qual é o diferencial de margem que a gente pode
imaginar, do seu segmento mais baixo, esse aqui de R$38.17 mil até R$80 mil vis-àvis o maior, o de R$180 mil até R$260 mil? Eu queria entender se o mix influencia
muito e se, como é comum o mercado pensar, quanto mais baixo o segmento, pouco
menor a margem, ou se isso não ocorre de fato? Obrigado.
Rubens Menin:
Primeiro, a parte final. Nós temos três produtos. A linha mais barata, que é a linha
Parque, a intermediária, que é a linha Spazio, e a linha mais cara, que é a linha
Village. As linhas são equilibradas em termos de margem, as margens dos produtos
são muito próximas, e existe pouca variação entre um e outro.
Em relação à margem REF, realmente ela está muito alta, e isso dá um certo conforto
para a MRV. O que acontece, por quê a margem está crescendo rapidamente? No
sistema contábil das construtoras, que é o percentage of completion, você apropria as
receitas a partir do momento que você está fazendo a obra, a partir do momento que
você vai gastando o dinheiro na obra.
E as receitas apropriadas são aquelas obras que ainda não foram construídas. E o
que acontece? Nós encurtamos bastante o nosso prazo de obra, as condições
mudaram. No passado a gente precisava de um prazo maior porque a gente precisava
dar mais prazo para o cliente. Hoje, o cliente tem muito financiamento, a gente pode
compactar um pouco o prazo.
Com essa compactação de prazo, essa margem de vendas a apropriar é de,
basicamente, vendas feitas muito recentemente, que já foram feitas com a margem
maior do que estava no passado. O mercado está forte. Isso realmente indica um
crescimento de margem bruta para frente.
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A gente precisa entender um pouquinho que existe uma diferença entre a margem
REF e a margem bruta, porque entre uma e outra você tem custos financeiros e custos
tributários. Então, você tem que diminuir os custos financeiros e tributários da REF
para chegar no tributário. Mas, mesmo assim, a margem REF nos deixa muito
satisfeitos, e indica um futuro bem promissor para o nosso negócio.

Leonardo Corrêa:
Em relação, especificamente, à variação da margem de 2006, o que aconteceu foi que
a gente teve uma variação um pouco maior da margem, vocês já têm aí a margem
fechada de 2006, ela vai ser um pouco mais alta no 2S. A empresa era um pouco
menor, a gente teve alguns empreendimentos que a gente completou e que foram um
pouco mais adversos no 1S, mas no 2S foi o contrário, a gente teve outros
empreendimentos que foram mais rápidos, e apropriamos uma margem maior.
Mas o que eu chamo a atenção, o mais importante, é que nós estamos mudando
bastante de patamar do ponto de vista de receitas e de volume de operações. Acho
que fazendo o acompanhamento dessas receitas em uma base trimestre contra o
trimestre anterior, você vai ter uma indicação melhor dos resultados do que na
comparação com o ano anterior.
Bruno Lima:
Está OK. Obrigado.
Se eu puder fazer mais uma pergunta, eu lembro que na época do IPO, até o Rubens
comentou, com relação ao sistema e toda aquela coisa de TI que vocês estão
desenvolvendo para dar suporte a esse grande crescimento no canteiro de obras,
ainda mais com o projeto 40.000, que com certeza vai ter um crescimento substancial.
Se eu não me engano vocês contrataram pessoal da RM Sistemas, e se puder dar um
pouco de cor para a gente de como é que está esse desenvolvimento, vis-à-vis... Até
foi comentado também que o sistema da Homex no México é um benchmark para
isso.
Rubens Menin:
É isso mesmo. A Homex tem um sistema de TI muito interessante, nós fizemos uma
pesquisa com ela lá e constatamos isso. Mas o nosso também é muito bom. A MRV é
uma empresa que há bastante tempo vem investindo muito em TI. Nossas obras são
todas online há bastante tempo, temos um sistema de software muito bom.
Mas, evidentemente, nós temos que nos preparar para crescer. Esse projeto MRV
40.000 é uma das áreas às quais nós estamos dedicando muita atenção, é a área de
software, área de TI.
Temos hoje uma equipe muito boa, com muita experiência, muita capacidade, e que
está fazendo um belo trabalho com isso, pegando tudo que a gente já tem consolidado
e melhorando. Então, nesse projeto MRV 40.000, com certeza a área de TI é uma
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área que a gente está dando uma atenção muito grande, e não vai ser gargalo, vai ser
solução. A TI para a gente é solução; nós usamos essa ferramenta com muita
competência há bastante tempo, estamos muito tranqüilos com relação a isso.
Bruno Lima:
Legal. Obrigado, Rubens.

Robson Behring, Banco Santander:
Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas questões. A primeira é em relação aos recursos
do IPO. Qual o horizonte de tempo que vocês estão pensando que esses recursos vão
ser utilizados?
E a minha segunda pergunta é em relação à forma de financiamento aos mutuários.
Tanto dessa faixa que a gente fala, de imóveis entre R$40 mil e R$100 mil até imóveis
de R$150 mil a R$200 mil, vocês estão trabalhando especificamente com os bancos
privados para fazer o repasse dessa carteira? Hoje, ainda tem alguma coisa com a
Caixa? Têm encontrado financiamento ao mutuário para essa faixa de imóveis de
R$40 mil, R$50 mil?
Rubens Menin:
Eu vou responder a parte final da pergunta, e depois o Leonardo fala da parte inicial,
que é a parte dos recursos do IPO.
A Caixa Econômica Federal é um grande parceiro. Nós trabalhamos com a Caixa há
25 anos, temos sido um dos maiores parceiros da caixa nesse passado, e
pretendemos continuar a sê-lo. Temos uma relação muito próxima com a Caixa,
sabemos operar com a Caixa, e gostamos da operação da Caixa Econômica Federal.
E, realmente, a Caixa ainda tem diferenciais nesse segmento. Ela tem uma taxa de
juros que para o nosso segmento é muito boa, ela tem taxas de 6% ao ano.
Então, até R$72 mil de valor de venda, ela tem 6,16% ao ano. É uma taxa que ainda é
exclusiva da Caixa.
A gente fica muito satisfeito. Nós temos operado com outros bancos, os grandes
bancos têm feito bastante operação para a MRV. Eles estão entrando pesado, suas
taxas têm ficado mais competitivas, menores, e os prazos, mais longos.
Alguns bancos, ABN, Santander, Bradesco, Itaú, HSBC, todos eles estão com muito
interesse no segmento, e com muita competitividade. O que a gente vê é que isso tem
sido uma mola que está impulsionando o mercado. Taxas menores e prazos maiores.
Nós, hoje, temos feito 95% das nossas vendas através de financiamentos. Ainda a
grande maioria com a Caixa, mas os outros bancos tendo uma participação bastante
significativa no nosso negócio.
Em relação aos recursos do IPO, gostaria que o Leonardo respondesse para você.
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Leonardo Corrêa:
Nosso planejamento é usar esses recursos em até 12 meses. Obviamente, tem uma
escala de gastos, mas em 12 meses a gente deve ter os recursos todos utilizados.
Robson Behring:
Só mais uma pergunta, se vocês me permitirem, nessa linha do que já foi falado em
relação à margem bruta. Se a gente olhar também até o incremento da margem
EBITDA em relação ao 2T... Eu sei que foi falado em comparar mais o trimestre atual
com o trimestre anterior, mas se a gente for olhar a margem EBITDA deste trimestre
agora em relação ao 2T06, o incremento foi até maior, saiu de 6% para 22%. Isso,
além dos efeitos que teve na margem bruta, que foi comentado anteriormente, teve
alguma coisa que justificasse esse incremento tão grande em relação à margem
EBITDA, especificamente?
Rubens Menin:
Essa sua pergunta é muito boa, porque ela permite a MRV explicar o que a MRV mais
quer explicar.
No nosso sistema contábil – que, mais uma vez, é o percentage of completion –
quando uma empresa cresce muito rápido, que é o nosso caso, você absorve
imediatamente dois custos que são pesados, que são os custos comerciais e os
custos administrativos. Então, neste momento você está crescendo muito, está
gastando muito com venda – ainda bem que nós estamos gastando muito com venda,
porque nós estamos vendendo muito –, está gastando com custos administrativos que
a empresa tem preparado para crescer, e está apropriando receitas de obras vendidas
um ano atrás. Receitas menores do que as receitas a apropriar.
O que significa isso? Significa que no sistema POC, de percentage of completion,
quando a empresa cresce de forma muito rápida, que é nosso caso, são crescimentos,
como vocês vêem, de três dígitos, a margem é um pouco sacrificada pelo aumento de
custo administrativo e aumento de custo comercial.
Mas você vê que isso, ao longo do tempo, está sendo diluído. É por isso que a
margem EBITDA está crescendo e a margem líquida está crescendo, porque as
receitas estão crescendo também, isso está sendo diluído, mas está sendo diluído ao
longo do tempo.
Isso é outro sinal que, bem interpretado pelo mercado, mostra mais uma vez a força
dos nossos números e a qualidade da nossa operação. Essa margem é crescente
porque vai se diluindo especificamente custo administrativo e custo operacional. E
custo de vendas. OK?
Robson Behring:
Está OK. Obrigado.
Thiago Zancaner, Neo Investimentos:
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Se vocês me permitem mais uma pergunta rápida. Já que a diferença do REF para
bruta são os financeiros e os tributários, qual seria um diferencial razoável para eu
estimar uma margem bruta para você? Tem os 3,65% de PIS/COFINS e mais alguma
coisa de financeiro?
Leonardo Corrêa:
Entre 5% e 5,5% é a diferença direta que você tem de um contra o outro.
Thiago Zancaner:
Obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra para a Companhia, para
as suas considerações finais.
Rubens Menin:
Queria agradecer a todos vocês, este é o primeiro call da MRV pós-IPO. Como vocês
puderam notar, nós já apresentamos números bastante significativos, e eu quero ter
toda certeza que no próximo trimestre vamos continuar a ter surpresas agradáveis e
vamos continuar mostrando esse crescimento sustentável que a MRV está
programando.
Muito obrigado, e boa tarde a todos.
Operadora:
O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Agradecemos a participação de
todos, e tenham uma boa tarde.
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