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Operadora:
Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 3T09.
Estão presentes os senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, diretor-presidente; Sr.
Leonardo Guimarães Corrêa, diretor vice-presidente executivo financeiro e de relações
com investidores; e Mônica Simão, diretora financeira.
Informamos que este evento está sendo gravado, e 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. Cada 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 essa 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 circunstancias e condições econômicas gerais da indústria e outros fatores
operacionais que 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, diretorpresidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Souza, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. É um grande prazer recebê-los novamente para a apresentação dos
resultados do 3T da MRV. Mantendo a nossa tradição, estamos trazendo aos nossos stake
holders excelentes resultados financeiros e operacionais.
Como principais pontos de nossa apresentação de hoje, gostaríamos de destacar a
posição de liderança da MRV do segmento popular. O cash flow positivo. Nossa operação
junto à caixa econômica Federal, e nossas vendas contratadas de 2009. Maior volume do
setor.
Somos indiscutivelmente a maior, a melhor, e mais equilibrada plataforma de posição
popular do Brasil. Chamamos a atenção de todos para o fato de que enquanto outras
empresas do setor que migram para baixa renda têm redução de margem, no caso da
MRV, que já é 100% focada na baixa renda, as margens estão crescendo e são as
maiores do setor entre as grandes empresas.
É importante lembrarmos que os nossos números apresentados não têm ajustes,
resultados pro forma e nem tão pouco ganhos extraordinários.
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Sobre o segundo ponto, que é de suma importância, tivemos nesse 3T cash flow positivo.
Isso comprova o equilíbrio da nossa operação, e nos permite afirmar que somos a única
grande empresa que conseguiu atingir esse grau de excelência na sua operação.
Esse fato também nos assegura uma maior capacidade de crescimento futuro.
Sobre o sucesso de nossa operação com a Caixa, já tivemos a contratação de mais de
13.000 unidades no ano de 2009. Também nesse quesito estamos bastante a frente de
nossos pares. Finalmente, reenfatizamos que a MRV foi a empresa com o maior volume
de vendas contratadas no Brasil em todos os segmentos nos primeiros 9 meses do ano de
2009.
As nossas vendas informadas não contemplam permutas e nem eventuais parceiros, sem
falar que não consolidamos outras empresas.
Gostaríamos de deixar uma mensagem de bastante otimismo. Estamos prevendo pela
frente um mercado muito forte, uma economia saudável. Como sempre, a MRV vem se
preparando para o crescimento. Enxergamos um cenário extremamente favorável, e temos
a convicção de que vamos poder continuar a ocupar cada vez mais uma posição de
destaque no mercado de construção residencial no Brasil.
Nossa estrutura de capital é excepcional. E a partir do nosso follow-on ocorrido no último
mês de junho, crescemos o nosso land bank de R$8,4 bilhões para R$11,1 bilhões, que é
100% propriedade da MRV.
Sabemos contar terra como ninguém. Temos o melhor e mais especializado time, e a
prova disso é que somos a única empresa de grande porte que trabalha há 30 anos no
mercado e nunca teve um lançamento cancelado.
Como podemos observar nos nossos números, as nossas despesas comerciais e
administrativas também são melhores para o setor quando comparadas com as vendas
contratadas, o que traduz a nossa qualidade gerencial.
Fizemos todo o planejamento da MRV para atingirmos a meta de 40.000 unidades anuais.
Naquela ocasião, tínhamos como premissa um canteiro médio de 200 unidades, número
que alcançamos nesse final de ano.
Em nosso novo planejamento já está sendo considerada a premissa de um canteiro médio
de 350 unidades, sendo que o nosso land bank e a nossa equipe de produção já são
compatíveis com essa nova realidade.
Passemos então aos números da MRV. Muito obrigado, e passo a palavra ao Leonardo
Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia a todos. Nossa apresentação desde 3T dá destaque maior a quatro pontos. São
somente quatro pontos, mas acreditamos que são eles que fazem a diferença e sintetizam
a qualidade da nossa operação e sua evolução.
Eles são: geração positiva de caixa, nossa participação no programa Minha Casa, Minha
Vida, nossos resultados e a liquidez de nossas ações.
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Antes, no entanto, de falarmos sobre esses quatro pontos, quero dar um passo atrás e
relembrar nossa decisão estratégica pela baixa renda. Temos presenciado aumento da
renda e do consumo das classes C e D no Brasil.
As características demográficas brasileiras, ou seja, a criação de aproximadamente 1
milhão de novas famílias por ano, em conjunto com o déficit habitacional, nos mostram que
a demanda maior do setor imobiliário acontecerás na baixa renda, e esse é o foco da
MRV.
Começando pelo slide quatro, destacamos o fato de termos tido uma geração positiva de
caixa operacional no 3T. Sempre destacamos em nossas apresentações nosso foco em
disciplina financeira e no ciclo operacional mais curto. Sempre destacamos que nossa
liquidez estava baseada nos nossos recebíveis e no fato de trabalharmos intensamente
com a caixa na modalidade de crédito associativo.
Pois bem: a despeito de maiores despendes relacionados à aceleração de nosso
crescimento, ou seja, mais compras de terrenos e mais despendes com construção,
atingimos uma geração positiva no 3T em um montante de R$22 milhões. Estamos
fechando o ciclo, e com isso trazendo mais assertividade e continuação de nosso
crescimento.
No slide cinco apresentamos nossa participação no programa Minha Casa, Minha Vida. O
Programa vem tendo absoluto sucesso junto aos consumidores. A Caixa vem nos
surpreendendo positivamente na sua velocidade de aprovação e na sua atitude proativa de
rever seus processos internos, se capacitando para atender a demanda tanto pela
aprovação de projetos quanto do desligamento final dos clientes.
A MRV já contratou mais de 300.000 unidades junto à Caixa até 31 de outubro. Nossa
participação no Programa está entre 10% e 12%, considerando empreendimentos em
análise ou unidades assinadas. Somos o maior operador do Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Na sequencia, no slide seis, destacamos nosso conjunto de indicadores de resultado. Não
só estamos crescendo nossas operações e consequentes resultados, mas também
estamos expandindo nossas margens.
Na comparação com o trimestre anterior, nossa receita foi 15% maior. Nosso lucro bruto
cresceu 26%. Nosso EBITDA, 29%. E, finalmente, nosso lucro líquido, 39%.
Dou especial destaque à expansão de nossas margens EBITDA, que alcançou, 27,9%, e
líquida, que alcançou 22,8% no 3T.
Volto a enfatizar que a MRV vem atingindo suas metas de crescimento, e o fazendo com
crescimento de suas margens. Contrariamente ao dito consenso na indústria, que baixa
renda se faz com baixas margens, a MRV tem demonstrado que é factível se operar baixa
renda com altas margens.
No slide sete, comentamos a respeito da negociabilidade da liquidez de nossa ação. Ela
obteve uma ótima performance de valorização este ano. Vem apresentando boa liquidez, e
levando-se em conta os comentários e as projeções das corretoras que seguem o índice
Bovespa e o IBX-50, temos uma quase certeza que a partir de janeiro de 2010 estaremos
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fazendo parte desses dois índices, ajudando ainda mais a aumentar a liquidez de nossas
ações.
Antes de entrarmos em nossos indicadores e desempenho operacional e financeiro, no
slide oito destacamos a nossa capacidade construtiva, cujo crescimento é o grande desafio
não só da MRV, mas de toda a indústria.
Nossa estratégia tem sido de aumentar o número de unidades por canteiro de modo a ter
ganhos de escala. Nossos canteiros têm, em média, hoje, 171 unidades. Este número se
expandirá rapidamente na medida em que terminamos nossos empreendimentos lançados
em 2007. Eles tinham tamanhos inferiores compatíveis com o nível menor de demanda
àquela época.
No slide dez mostramos o tamanho do nosso banco de terrenos. Em termos de VGV, seu
tamanho é de R$11,1 bilhões. Vem se expandindo de modo a se compatibilizar com
nossas metas de crescimento. 71% se enquadra no Minha Casa, Minha Vida. É importante
destacar ainda que os terrenos comprados acolherão empreendimentos com tamanhos
médios muito superiores a nossa média de tamanho atual.
No slide 11 destacamos os lançamentos do 3T. Eles montaram a R$650 milhões, sendo
84% deles elegíveis ao programa Minha Casa, Minha Vida. No acumulado do ano até
setembro, lançamos R$1,5 bilhão.
No slide 12, mostramos nossas vendas contratadas, bem como sua divisão em termos de
preço e fonte de financiamento. Em nossas vendas contratadas, não consideramos as
unidades permutadas. Elas não fazem parte de nossas vendas. No 3T, montaram a R$789
milhões, correspondentes a 7.521 unidades, e no acumulado do ano, a R$2,07 bilhões.
Já no slide 13, o estoque em valor de mercado monta a R$1,2 bilhão ao fim do 3T09. Ele
caiu ao longo do ano, e começará a ser reposto agora no 4T09. Só como informação
complementar, no 4T até a data de hoje já lançamos aproximadamente R$900 milhões, e
ela ainda não terminou.
Os slides seguintes, 14 e 15, mostram as nossas despesas comerciais e gerais e
administrativas, e em comparação com nossas receitas e com nossas vendas contratadas.
Começando pelo slide 14 vemos que nossa despesa comercial montou a R$25,6 milhões,
correspondendo a 5,7% da receita líquida, e 3,2% da venda contratada do mesmo
trimestre.
Esses percentuais evoluíram positivamente na comparação cão 3T08 e ao acumulado do
ano, como aí demonstrado.
No slide 15 demonstramos nosso G&A. No trimestre, montaram a R$27,2 milhões. Em
termos percentuais, representaram 6% da receita líquida e 3,4% das vendas contratadas,
mostrando um substancial ganho de eficiência em relação ao mesmo trimestre do ano
anterior.
Esses são os ganhos de escala que já há algum tempo temos alardeado que
conseguiríamos.
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No slide 16 mostramos o nosso endividamento em termos de dívida líquida negativa, na
verdade praticamente zero. Continuaremos comprando mais terrenos e acelerando nossa
expansão, o que nos trará um aumento do endividamento nos semestres seguintes, em
linha com nosso planejamento.
No slide 17, demonstramos nosso resultado de exercícios futuros, que monta a R$918
milhões, e com uma margem de 44,7%.
Finalmente, afirmamos mais uma vez nossa certeza do cumprimento de nossos guidances
de vendas contratadas e de margem EBITDA para o ano. E reafirmamos mais uma vez
nosso otimismo com as perspectivas de mercado e com o desempenho de nossa
Companhia.
Obrigado, e vamos agora às perguntas e respostas.
Rafael Pinho, Banco Safra:
Bom dia a todos. A pergunta é em relação à dívida e vocês. Eu percebo que pela geração
de caixa, tudo mais, o pagamento de dívida e amortização não é um problema. Mas
quando a gente olha o cronograma de vencimento, que está no slide 16, a gente vê que a
dívida de curto, de 12 até 24 meses, é bem forte.
Existe alguma preocupação de vocês ou trabalho no sentido de alongar o prazo dessas
dívidas? Entendo que deva ser mais curto por conta do ciclo rápido, mas existe algum
trabalho nesse sentido?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia. A primeira coisa é o seguinte. Essa dívida mais curta tem uma característica mais
de financiamento à construção, de dívida relacionada aos próprios empreendimentos e ao
financiamento. Na medida em que eles amadurecem, isso é refinanciado junto ao cliente,
então tem um pagamento mais forte aí.
O outro montante de dívida, que a gente tem um pouco mais a curto prazo é o pagamento
de uma debênture, foi feita uma colocação esse ano. Nós já estamos trabalhando, já
temos uma série de propostas para alongar prazos, o mercado de crédito está trazendo
cada vez propostas melhoras, não só do ponto de vista de custos de crédito mais barato,
mas também de prazos mais longos.
Quanto mais a gente volta à normalidade, o mercado vai ficando positivo com a
perspectiva econômica como um todo. Isso está se refletindo no mercado de crédito,
também.
E além dessas debêntures, estamos trabalhando também e outras frentes junto com o
FGTS, nas debêntures do FGTS, e o mercado está sendo cada vez mais criativo e
trazendo propostas cada vez mais interessantes.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Uma preocupação que a gente tinha no final do ano passado e início desse ano, eu
sempre fui muito otimista, a MRV sempre foi muito otimista em relação ao desempenho do
programa Minha Casa, Minha Vida, e dessa parceria com a Caixa. A gente sempre falou
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que a gente tem um (17:17) muito grande com a Caixa, trabalhamos muito há bastante
tempo, e éramos otimistas em relação ao funcionamento do Programa.
Desde dezembro do ano passado fomos convocamos a participar da confecção do
Programa, o que foi muito importante para nós e para o Programa. Ele tinha que funcionar,
isso era uma premissa básica. Evidentemente a gente tem que ter um pouco de defensiva
em relação a isso porque a gente queria ver isso acontecer.
E hoje, passados nove meses, três trimestres do ano de 2009, nos traz muita satisfação
ver que “a coisa” está rolando de forma satisfatória; aliás, de forma muito boa. E a prova
disso foi este fluxo de caixa positivo no 3T.
Isso nos dá uma confiança muito grande no futuro em termos de investimento de crescer
mais, quer dizer; a baixa renda está funcionando, a Caixa Econômica está funcionando, a
coisa está rodando e os gráficos que nós apresentamos mostram o crescimento da compra
das ações com a Caixa das aprovações.
Eu acho que esse sinal é o mais positivo. Em termos de planejamento para o futuro, em
termos de fluxo de caixa, em termos de caixa para investimento, isso é o mais importante.
Evidentemente, que o Leonardo e a Mônica, que estão aqui com a gente, eles estão
sempre olhando, as oportunidades do mercado, o mercado está ali, a MRV é uma
Empresa que tem uma estrutura muito boa e nós somos muito procurados pelo mercado
para oferecer crédito hoje, a coisa realmente mudou muito rapidamente.
Então, o que nós queremos com isso é cada vez mais melhorar a estrutura da nossa
Empresa, estamos trabalhando para isso; a Mônica talvez tenha tem uma coisa
interessante para falar para vocês a respeito disso, e eu gostaria até que ela falasse. Mas
então o que a gente sinaliza de forma muito firme, o programa Minha Casa, Minha Vida,
funcionando, isso é fundamental tanto para MRV e para o mercado imobiliário. Vou falar
para a Mônica falar um pouco sobre dívida.
Mônica Simão:
Bom dia, pessoal. Reforçando o que o Leonardo e o Rubens colocaram, estamos muito
atentos às mudanças de crédito, a sempre vem fechando significativamente, os prazos
prolongando. Várias operações em andamento, a gente vai ter operações novas no 1T.
Estamos já trabalhando com as agências de rating em termos de setor ter uma mudança
muito grande nesse ano comparado ao ano anterior, e cada uma das empresas do setor
também vão ter forma um pouco diferenciada.
Então, a gente já está trabalhando com a (20:02) e com a S&P. A operação está bem
redonda, os números estão mostrando isso, e a nossa gestão financeira olha muito em
consideração à geração da operação e o perfil da dívida e condições de mercado. Então,
dever de casa está sendo feito (20:28).
Rafael Pinho:
OK. Obrigado. Se vocês permitem uma segunda pergunta rápida. O Leo comentou
rapidamente de reposição de estoque com um ritmo forte de lançamento no 4T. Eu
justamente tinha observado que o estoque de vocês tinham baixado, está na apresentação
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em R$1,2 bilhão, o que daria, se a gente pensasse em nível de venda por trimestre, um
estoque relativamente curto.
Vocês podem falar o que vocês trabalham internamente em termos de nível confortável de
estoque? Se vocês puderem dar alguma métrica de tempo, de estoque, de giro, enfim,
para a gente ter noção de onde deve estabilizar o estoque, após esse último degrau de
crescimento que a Empresa teve?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É importante, eu queria destacar dois pontos. Vamos falar um pouco de land bank. Não sei
se vocês notaram, mas depois dos nossos pólos que nós fizemos em junho, nós fomos
mais agressivos para aumentar o land bank, fizemos um trabalho muito bom. O nosso land
bank em si é um land bank de muita autoridade e comprar muito bem comprado em
lugares muito estratégicos.
Então, a gente tem que ter um land bank bom. A gente quer trabalhar como sempre entre
três, e três anos e meio de VGV. Em relação ao lançamento, você vê que os nossos
estoques baixaram, mas no 4T, o Leonardo já avisou, nós somos já mais agressivos, já
lançamos até a data de hoje R$900 milhões, ou seja; nós estamos ainda no mês de
novembro e ainda tem mais um mês e meio, nós estamos na metade do 4T e já lançamos
mais ou menos 50% acima do 3T. E vamos forte esse ano porque o mercado está forte.
Então, a gente não quer ver que a gente não tem falta de produto na prateleira. Nós não
queremos deixar, nós não vamos deixar isso acontecer. A gente tem uma dinâmica muito
grande de lançamento, nós sempre conseguimos repor os produtos que faltavam nas
diversas cidades onde a gente estava operando. Então, com certeza, esse 4T os
lançamentos vão ser fortes e não vai haver um desequilíbrio na operação.
Eu insisto que a gente quer ter operação equilibrada, a gente tem que ter produto para
vender, tem que ter venda, tem que ter produção, tem que ter assinatura com a Caixa, e
tem que ter dinheiro para fazer tudo isso rodar. Esses são os cinco elos que a quer sempre
equilibrar e acho que a MRV sempre foi muito equilibrada nisso.
Então, nós somos estamos muito em relação ao estoque, em relação ao crescimento, em
relação a essa demanda do mercado. Mas, a coisa está fluindo bem e com certeza flui
bem; cada trimestre que a gente chega para frente, a coisa está consolidada, está indo de
forma mais forte, mais positiva. Não sei se o Leonardo quer complementar alguma coisa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não, é isso aí. A gente vai ver o crescimento do land bank, vai ver essa evolução. Você
perguntou especificamente do tamanho de nível de estoque. Eu te diria que a gente
sempre vai ter um estoque mínimo necessário, mas desde que ele atenda as nossas
prerrogativas de venda contratada. A gente está falando em um intervalo aí até R$4,3
bilhões no ano que vem e, portanto, os lançamentos serão compatíveis com esse nível de
venda contratada que a gente está prevendo.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Só complementando aqui, tem duas coisas que eu quero chamar atenção. Se a gente fala
de vender até R$4,3 bilhões ano que vem, a gente tem que, evidentemente, lançar mais do
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que isso para o nosso estoque reduzido. Nós temos condição de lançar isso com muita
maturidade.
E a outra coisa é que a gente não podia nunca perder uma oportunidade que tivemos de
diminuir os nossos estoques; quer dizer, o 4T do ano passado, a gente ficou com estoque
um pouco mais elevado em função daquele problema momentâneo da crise, a velocidade
de venda baixou.
E esse ano a gente, realmente, a maior velocidade de venda do mercado, a nossa
velocidade de venda foi excelente, e com isso a gente conseguiu praticamente zerar
estoque. A MRV hoje não tem estoque, tem um estoque muito baixo, e isso é uma
excelência na operação que a gente conseguiu e está satisfeito de ter conseguido.
Rafael Pinho:
OK. Obrigado. Bom dia.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a parte de banco de terrenos. A
gente vê que vocês compraram quase R$3 bilhões desde o 2T até o final de outubro. Eu
queria só entender basicamente como essas aquisições foram feitas? Imagino que a maior
parte delas por permuta, mas só queira saber qual tipo de permuta e quais regiões que
vocês estão vendo aí como mais estratégicos para a Companhia em 2010?
E a segunda pergunta é relacionada ao pacote habitacional para 2010 em um cenário de
eleições. Eu quero saber se vocês – mais uma pergunta estratégica – vêem algum tipo de
cenário desfavorável do lado político que possa vir a diminuir a velocidade e a existência
do Minha Casa, Minha Vida para 2010. É isso. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Primeiro eu queria te lembrar que o nosso land bank teve esse acréscimo descontados os
lançamentos, então foi bastante agressivo de ter aí e está continuando a ser. Nós ainda
vamos ter esse land bank mais até ao final do ano para a gente chegar no final do ano com
alguma coisa acima de R$12 bilhões de land bank, isso é importante.
Como esse land bank é feito? Eu tenho insistido, nós temos um time muito experiente aqui
de compra de terrenos. A MRV tem muito orgulho, existe um time muito antigo da MRV,
são sócios antigos da consultora que estão comprando nas diversas áreas do país; tem a
turma da região Sul, a turma do Estado de São Paulo, a turma do Nordeste, a turma do
Centro-Oeste, a turma de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Então, é uma turma que tem uma participação grande e antiga, são executivos com mais
de 15 anos de MRV e de mercado, conhece profundamente o mercado e daí que eu acho
que a qualidade desse land bank é boa. Eu insisto em falar isso.
A MRV nunca estacionou empreendimento e isso mostra que a gente sabe comprar terra.
Não vemos problema comprar terra. A partir do momento que a gente viu que tinha uma
nova estrutura de capital, agimos muito rápido, compramos um land bank de muita
qualidade.
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A gente tem um índice hoje de permuta de cerca de 40% e o resto é compra em dinheiro.
A gente acha que é um índice adequado. A gente com isso consegue aproveitar as
melhores qualidades e ter aumento das compras de dinheiro e termos um swap onde a
gente consegue fazer isso. Isso, eu acho que é um mix ideal para terrenos populares.
Então, a gente não tem preocupação, não.
Em relação à política, a pergunta que mais é feita no Brasil hoje. Em relação a 2010, ele
vai continuar e é um programa que está com sucesso e não tenho nenhuma dúvida. Agora,
eu imagino o seguinte. Esse programa vem pra ficar, independentemente de qualquer
Governo, ele foi um avanço que o Brasil fez, o berço habitacional do Brasil muito grande.
Mais importante que o berço habitacional, a renda está crescendo, na classe média e
média/baixa. Isso está propiciando as pessoas comprarem imóvel popular, e isso é
irreversível. Eu não acredito que qualquer Governo que venha a assumir o poder a partir
de 2011, dando continuidade ao atual Governo ou Governo da oposição, acho que vá
mudar tudo isso.
Isso vem para ficar e é uma demanda da sociedade, e isso foi um avanço que não nos
preocupa. Então, tenho certeza que 2011 vai ser um ano bom, 2012 vai ser, porque a
economia brasileira irá bem. Está havendo a formação de renda para classe média e
média/baixa, e as condições de lançamento são muito boas.
Isso aí é a prova que vamos ter um mercado habitacional muito forte no Brasil. Isso aí nos
dá muita tranquilidade para falar.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Só relembrar, aqui tem um projeto de lei que está em audiência pública que torna esse
programa que – não sei se vai se chamar, vai ter o mesmo nome etc – que cria iniciativa
de uma maneira de longo prazo, uma alocação de dinheiro do Tesouro para o programa de
suporte ao setor imobiliário.
Isso já está em discussão, está acontecendo, só reforçando que independentemente do
Governo que deverá assumir, a gente vê uma continuação do programa. Obviamente de
uma (29:18) críticas, mas de uma maneira geral, a continuação.
De novo, lembro aqui a experiência do México, o Infonavit foi lançado, ele já passou por
uma série de modificações, mas ele cada vez vai sendo institucionalizado e se tornando
não uma iniciativa (29:48) mas sim como uma iniciativa do Estado como um todo.
Leonardo Zambolin:
OK. Obrigado.
Cristiano Hees, Brascan Corretora:
Bom dia. Parabéns pelo resultado muito forte. Duas perguntas, na verdade. A primeira,
continuando a pergunta do Zambolim, a gente veio observando este trimestre que vocês
aumentaram significativamente o land bank, só que me pareceu que foi muito com
unidades com valor superior a R$130.000, já fora do âmbito do pacote, que passou de
13% para 24% do VGV do seu land bank.
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Então eu queria entender melhor, qual foi a estratégia por trás disso? Por que levar
principalmente nessa faixa de unidade?
E segundo, a margem EBITDA, ela veio bastante forte, principalmente que vocês não
chegaram ainda em um nível de apropriação de receita forte, em um valor próximo do seu
nível de vendas.
Então, o que vocês esperam aí para essa margem a partir de agora? Ainda vocês vêem
um ganho significativo para cima de 28%? Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Teve uma compra pontual aí, deixe-me só completar a pergunta anterior. As aquisições
feitas em dinheiro algumas delas também já estão sendo feitas com financiamentos mais
de longo prazo. Então mesmo compras a dinheiro, algumas têm sido feitas com prazos
mais longos, independente de ser feita em caixa.
Em relação ao Banco ITM, especificamente, teve um aumento, o aumento foi pontual em
função de um terreno especifico que entrou em um volume maior, mas continuamos com o
mesmo foco do programa, do Minha Casa Minha Vida, e de termos unidades lançadas
dentro daqueles limites estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Foi uma coisa mais
pontual.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Há uma oportunidade de negócios que nós vamos anunciar em breve, fizemos a compra
de um terreno especial e que com certeza isso foi um evento muito bom, acima do Minha
Casa Minha Vida, mas dentro SFH, que nesse semestre aumentou um pouco o percentual
fora.
Mas o nosso foco continua sendo Minha Casa Minha Vida. Estamos aí, vocês podem ver,
com aproximadamente 80 mil unidades que se encaixam no programa, é um número
bastante expressivo.
A gente fala de guidance de venda de 4.300 milhões no ano que vem, próximos a 50.000
unidades que já estão dentro da Caixa Econômica Federal, esse número de unidades que
a gente tem guidance. A situação está muito confortável, estamos operando bem e dá uma
certa estabilidade para a gente.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Em relação à margem EBITDA a outra verdade, a gente ainda não chegou, a receita está
longe ainda das vendas contratadas. Nós vamos continuar crescendo a receita, imagino
que a gente vá continuar crescendo a receita em um volume ou em um percentual maior
do que o crescimento das despesas.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
A margem EBITDA ela é reflexo eu acho que muito grande da produtividade da Empresa,
da existência da Empresa. A gente tem obsessão por isso aqui na MRV, e a gente mede a
quantidade de todas as áreas.
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Então, o que eu posso afirmar é o seguinte. Na área administrativa a produtividade está
crescendo muito, a gente não está prevendo aumento de custos administrativos em 2010,
a Empresa está muito bem ajustada, é importante. O SAP está botando bem, a MRV foi a
Empresa que instalou o SAP com muito sucesso, eu acho que a adaptação do SAP foi a
mais tranqüila de todos que teve até hoje no Brasil. Fizemos isso em um prazo muito curto
e de muita qualidade. O SAP funciona bem com boas informações, sem erros, sem
atropelos.
Então, não estamos vendo aumento de custos administrativos. Mais uma vez, em relação
à venda, a gente tem um custo de vendas muito baixo, vocês podem comparar o nosso
custo de vendas contratadas, o custo da venda da MRV é o mais baixo entre as
construtoras.
E eu queria salientar uma coisa importante. A MRV tem o site mais ativo do Brasil. O
nosso site hoje é o mais visitado de todas as construtoras. Nós estamos com o dobro de
visitas que o segundo colocado, existem medidores de cabos de Internet, e isso está
gerando mais ou menos 50% das nossas vendas, e isso é importante também ver para ter
muitos custos comercial e isso está cada vez mais nos ajudando a crescer com
produtividade.
E finalmente, em relação à produção, que é importante, vocês puderam ver um aumento
da margem bruta, que é conseqüência direta do custo de expansão. Os nossos canteiros
estão cada vez mais ajustados, estão crescendo, isso diminui um pouco o custo. Os
nossos prazos de obra estão diminuindo e acho que nos estamos conseguir fazer hoje
uma obra do inicio ao fim. Chegamos a fazer algumas em seis meses, outras em oito
meses, isso é muito importante.
Do primeiro momento da venda até a entrega da chave para o cliente é muito bom, então a
nossa produtividade no aspecto da produção está melhorando absurdamente, e nós não
esperávamos que fosse tão rápido. Então, os dados do 3T de produtividade foram
excelentes e no 4T eles vão ser melhores ainda.
A gente está muito tranqüilo em falar que a produtividade está em alta na MRV, na
produção, na administração e nas vendas. E isso tudo evidentemente q vai dando margem
EBITDA melhor e tenho certeza que esse guidance dado pela MRV vamos cumprir com
muita facilidade; tudo o que a gente tem afirmado há bastante tempo.
Cristiano Hees:
Entendi. Então está bom. Obrigado e tenham um bom dia.
Pedro Barbosa, Credit Suisse:
Boa tarde a todos. Parabéns pelo ótimo resultado. Eu queria saber qual deveria ser o nível
de margem bruta e cash burn que vocês esperariam para os próximos trimestres. Dado
que nesse trimestre foi muito forte, o que vê que a gente pode esperar para frente?
Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A gente não tem dado guidance de margem bruta; a gente tem fixado mais no guidance de
margem EBITDA. Nós ainda não demos o guidance de margem EBITDA para o ano de
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2010. Nós daremos, deve ser dentro de um intervalo eventualmente superior ao que a
gente se propôs para esse ano. Nós estamos olhando pelo menos para os próximos
trimestres que nós vamos ter uma continuação de uma margem bruta que nós
apresentamos nesse trimestre.
Em relação à cash burn, ele pode voltar a ficar negativo no 4T em função da aceleração de
compra de terrenos. Ele não vai voltar aos níveis que a gente viu no ano passado. Ele não
vai voltar para aqueles níveis bastante fortes, mas ele não deve ficar positivo em função
dessa compra maior de terrenos.
Nós estamos comprando terrenos maiores. Esses terrenos maiores levam um prazo um
pouquinho maior para aprovação justamente pelo tamanho deles, então a gente tem que
acumular esse bando de terrenos um pouco maior, justamente em função desse tempo de
maturação que eles requerem.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Complementando o que o Leonardo falou, optamos por dar guidance de margem EBITDA
em relação à margem bruta, acho que mais bem trabalhado para o mercado, mas você vê
o seguinte: a nossa margem bruta está crescendo. A nossa margem REF é muito forte.
E a gente tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. Os nossos orçamentos
de obra são muito bem controlados. Você vê que ao longo dos anos, os nossos resultados
são muito consistentes, não existem grandes oscilações. Eu diria que a MRV deva ter
guidances bastante confiáveis, bastante estabilizados, não existem quedas abruptas, ou
crescimento abrupto também. Então, a gente insiste que hoje as margens estão crescendo
na MRV.
É evidentemente que os nossos resultados sinalizam isso, vamos fezer isso tudo. O ano
está acabando, mas eu estou muito otimista em relação ao que nós vamos iniciar para
frente, em relação à margem, em relação aos resultados do 4T, a gente começa a ter uma
visão deles agora. Então, a gente está tendo muito otimismo, margem EBITDA, margem
bruta etc, daqui para frente, mas ainda não estamos fazendo.
Cash burn. O fundamental para o nosso negócio para ter o cash burning ou muito pequeno
ou positivo são dois fatores. Primeiro é o ciclo de obra mais curto e, segundo, a assinatura
com a Caixa. Os indicadores desse trimestre é que estão melhores do que o trimestre
passado. Então tudo indica que nós vamos continuar com a mesma linha de cash flow
positivo ou, se for negativo, muito pequeno.
Especificamente, o Leonardo antecipou para vocês, nós temos uma compra muito grande
com um terreno que a gente já foi extremamente estratégico esse semestre que pode ter
um impacto, pode ocorrer de o caixa ficar negativo; mas também pode ficar positivo, eu
não tenho a certeza. A única certeza que a gente tem é que a gente comprou um terreno
em dinheiro um pouco mais caro nesse trimestre.
Agora, se o caixa vai ficar positivo ou negativo a gente não sinaliza, e tudo pode acontecer.
Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima são detalhes pequenos, mas o que eu
sinalizo não vamos ter queima de caixa grande, e a chance daqui para frente, a tendência
é de ser cash flow positivo em todo o ano de 2010.
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Nosso planejamento passa mostrando que não tem cash flow positivo e forte em 2010 que
vai nos deixar em uma posição muito confortável para poder investir e crescer. Então, essa
é a tendência. Se um trimestre tiver pequeno, a tendência geral é de cash flow positivo
daqui para frente.
Pedro Barbosa:
Muito bom. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Tem uma pergunta aqui vinda pela internet da Silvia Araújo. A pergunta é: acreditam que o
nível reduzido de estoque atual pode limitar suas vendas para o próximo?
Como a gente já havia comentado aqui, nós estamos repondo nossos estoques. Tem um
volume de lançamento maior nesse 4T. O motivo é justamente não precisar repor, mas
para que a gente possa entrar em 2010 com um volume maior de estoque justamente para
atender o guidance de vendas de 2010.
Então, estamos aumentando o estoque, vamos entrar em 2010 com ritmo mais forte tanto
de estoque quanto de venda e de lançamentos justamente para aumentarmos a
velocidade geral da Companhia.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu saliento o seguinte. Se você pegar todos os guidances da MRV em todos esses anos
passados você vai ver a precisão dos nossos guidances. Nós não vemos sentido hoje de
querer crescer guidance de 2010, de querer falar de 2011, 2012 sem ter uma certeza muito
grande da precisão, porque a MRV tem uma tradição de dar guidance confiável, então o
que eu posso afirmar é que o guidance de venda já foi dado de 2010, ele vai ser cumprido
como sempre e com qualidade operacional, com margem etc.
Se em algum momento a gente pressentir que tem alguma possibilidade de dar um novo
guidance, a gente faz isso, mas sempre continuando com o que a gente fez esse ano. No
início do ano, com o mercado turbulento, nós fomos uma das primeiras construtoras do
Brasil que deu guidance de venda. Eu acho que o guidance de venda é muito mais
importante que o guidance de lançamento. O guidance de lançamento sinaliza como a
Empresa está indo. Então, demos o guidance no começo do ano, refizemos esse guidance
duas vezes esse ano para melhor, e temos o guidance de 2010.
O que a gente vai querer trabalhar sempre é poder crescer o guidance. Nós estamos
trabalhando cada vez mais para crescer o máximo dentro de um conforto de qualidade.
Então, se esse guidance 2010 a gente sentir que vai poder crescer um pouco – a gente
tem todas as condições para isso – em um momento oportuno a gente vem ao mercado e
fala. Mas o que a gente afirma é que esse guidance de vendas de 2010 vai ser feito, e que
temos produtos na prateleira para cumprir esse guidance e isso não vai ter problema para
a MRV.
Operadora:
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora
de passara a palavra à Companhia para as considerações finais.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação. A cada trimestre a
gente tem vindo com resultados bons, com muito orgulho de comunicar ao mercado.
Então esperamos daqui a três meses nos encontramos novamente com o nosso call do
4T09, e com a certeza de que vamos mais uma vez trazer boas noticias aos jornalistas,
aos investidores e ao mercado em geral. Agradeço a todos, e um bom dia.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência da MRV Engenharia e Participações S.A. está encerrada.
Agradecemos a participação de todos, e tenham um bom dia.
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