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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 4T13. Estão presentes os
senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente; Rafael Menin Teixeira de
Souza, COO; 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. 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:
Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso call relativo ao ano de 2013. Eu queria
ressaltar que, diferentemente de boa parte dos analistas e diretrizes do mercado, eu achei
o ano de 2013 o melhor ano da história da MRV. A MRV faz 35 anos neste mês de
outubro, e eu acho que 2013 foi o ano em que ela conseguiu ter a melhor performance de
todos os tempos.
Queria analisar alguns detalhes importantes, porque a nossa atividade é complexa, e é
importante vermos com profundidade alguns detalhes, e teremos as perguntas e
respostas.
Eu gostaria de destacar quatro pontos importantes. O primeiro é em relação a distratos.
Nossos distratos cresceram um pouco no final do ano, e isso foi um pouco inesperado,
mas o que aconteceu, fora do nosso controle, foi uma mudança de política de crédito por
parte dos bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal. Ela apertou um pouco mais
o crédito e isso desencaixou alguns clientes nossos, aumentando nosso distrato.
Nada muito difícil, porque temos revendido todos os apartamentos com rapidez, mas
infelizmente aquilo que estava previsto mudou um pouco o cenário. Não é uma mudança
muito grande, a coisa não vai mudar bastante, mas aconteceu um aumento de distrato nos
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nossos projetos em função da mudança política dos bancos, porque isso foge um pouco
do nosso alcance.
Outra coisa importante para destacar é a diminuição da produção no último trimestre.
Como vocês sabem, já anunciamos, no 1T13, a MRV assinou um termo de ajustamento de
conduta com o Ministério Público do Trabalho, e isso exige que mudemos alguns
procedimentos internos na produção. Basicamente, alguns serviços básicos, como
alvenaria, passamos a fazer com equipe própria, e não mais terceirizar, como fazíamos
antigamente, para subempreiteiros.
Começamos isso no 1º de janeiro de 2014, e tínhamos que preparar a Empresa para isso.
Para não correr risco no processo, é um processo com muitas possibilidades, no último
trimestre mudamos toda a estrutura de produção, e isso causou um pouco de diminuição
da nossa produção. Estava previsto, não foi um imprevisto; diminuímos um pouco a
produção e a coisa já está voltando para a normalidade nesse 1T14.
Mas houve uma diminuição de produção no último trimestre, um pouco no mês de janeiro,
prevista dentro desse TAC, era uma coisa que tinha que ser feita. E evidentemente,
diminuindo produção, diminuiu um pouco a receita, também.
Outro problema importante, está aí no nosso release, é quando olhamos a Prime. A Prime
é uma controlada da MRV, a MRV tem 60% de participação nela, e ela opera no CentroOeste. E o 4T da Prime foi muito ruim, e consequentemente prejudicou nossa margem
EBITDA e nossa margem líquida. Ela não prejudica a bruta, porque está consolidada em
baixo.
Aconteceram três fatores que eu destaco em relação ao mau resultado da Prime. O
primeiro fator, ela está centrada no Centro-Oeste, e principalmente em Brasília e Goiânia
os preços foram um pouco prejudicados neste mercado. Talvez, o pior mercado do Brasil
hoje seja Brasília e Goiânia, e a Prime trabalha em um nível um pouco acima da MRV,
especialmente em Brasília, que é um mercado um pouco mais competitivo. Então, ficamos
com um problema de precificação, e isso está afetando a Prime, uma menor velocidade de
vendas.
As obras da Prime tiveram uma performance um pouco pior, demoraram um pouco mais, e
com isso os custos aumentaram um pouco; houve um acréscimo de custos, nada muito
relevante, mas tivemos.
E finalmente, também tivemos um problema de emolumento na Prime, que pesou bastante
nela, uma questão que fomos à Justiça para poder diminuir, mas tivemos um custo de
R$16 milhões com emolumento de licenciamento no Distrito Federal, que contaminou um
pouco. Tudo isso somando, deu um resultado negativo na Prime.
Finalmente, queria destacar em relação à margem bruta. Isso é um ponto importante,
porque tem muita profundidade para a MRV. Vocês sabem que temos nossa turma aqui, a
Mônica, o Gerson e o Leonardo estão sempre disponíveis, mas a margem bruta foi
interpretada errada pelo mercado. Na hora em que descontamos todos os efeitos da
margem bruta, como ajuste de INCC, outros ajustes, parte financeira, a margem bruta
cresceu muito em 2013.
Nós começamos o ano, se tirarmos todos os efeitos, começamos o 1T com uma margem
de 20,5%, subiu para 24,5% no 2T, 25,1% no 3T e acabamos com 28,5%. A margem subiu
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20% para 28%, subiu mais de 30% neste ano. É muita coisa, e dentro do que
esperávamos de recuperação de margem.
Esse ponto, é fundamental que todos entendam. Que nós entendamos um pouco dessa
margem bruta, o que aconteceu com ela, para poder entender melhor. De fato, houve um
crescimento da margem bruta em todos os trimestres de 2013. Vou insistir muito nesse
ponto, e depois gostaria que vocês entendessem isso melhor com a Mônica, com o Gerson
e com o Leonardo.
Para finalizar, depois conversamos um pouco com o Leonardo, o Rafael vai falar também,
vamos passar para as perguntas, mas eu queria falar uma coisa importante. Nós
conseguimos em 2014 uma coisa sensacional.
Eu destaco dois pontos: conseguimos bater o recorde de venda, vendemos mais de R$5
bilhões em 2013, foi muito bom, um resultado muito forte, e isso vai acontecer no futuro.
Vendemos muito e com preço bom. Então, teremos essa estrutura de valor em 2015.
Outro ponto importante é que conseguimos fazer um negócio bacana: as áreas da
empresa venderam, assinaram, repassaram, construíram e entregaram 40.000 unidades.
Quando você vê o histórico da Empresa, isso está muito balanceado. A Empresa está
muito balanceada, não tem nenhuma área cobrando resultado da outra. Mas mais
importante que isso, fizemos tudo isso, fazer 40.000 unidades, com um cash flow positivo
de R$560 milhões. É muita coisa.
E para finalizar, como estou vendo 2014? Estou vendo com muito otimismo, um otimismo
real. Continuo falando que as margens não vão decrescer, elas vão crescer, tenho certeza
disso, e vamos continuar crescendo receita, porque nós vamos crescer mais em 2014. As
vendas vão crescer. Esperamos que as vendas cresçam mais em 2014, mais uma vez,
como cresceram em 2013.
O mercado está forte, nós temos produtos. Mais uma vez, a construtora vai crescer de
forma balanceada, gerando margem, melhorando margem e gerando cash flow positivo
forte.
Tanto acreditamos nisso que o Conselho está propondo, em função do nosso projeto de
2014, um aumento dos dividendos para 35%. Estamos tão convictos de que o que
estamos propondo é real que estamos propondo um aumento dos dividendos, e não é para
fazer charme com o mercado. Nós acreditamos nisso. O Conselho que representa os
acionistas acredita nisso. Vamos subir os dividendos.
Então, estamos vendo para 2014 um cenário muito positivo. Eu gostaria que vocês
entrassem em contato conosco, vamos discutir 2014, vamos discutir o que aconteceu em
2013 para entender mais a Empresa, porque são coisas que nós achamos que são boas, e
alguns acham que são ruins. Mas é como eu falo: o tempo vai mostrar que estamos no
caminho certo, e consistentemente.
Vou encerrar aqui, e queria aproveitar que o Rafael está do meu lado. Ele e o Eduardo
estão assumindo funções importantes na Empresa. Muitos de vocês já os conhecem, e eu
vou passar para o Rafael para que ele possa falar um pouco sobre o que ele está
pensando, desta nova realidade da Empresa, e o que comunicamos também dos nossos
serviços.
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Rafael Menin Teixeira de Souza:
Boa tarde a todos. Falo em meu nome e em nome do Eduardo Fischer. Gostaria de
aproveitar o espaço para falar um pouco desse processo de transição que está sendo feito
na Empresa.
Nós contratamos a BCG há vários meses, em um processo em que tentamos identificar
quem seriam as pessoas com as características necessárias para poderem fazer sucessão
na Empresa.
Nesse processo, eu e Eduardo fomos escolhidos como novos CEOs da Empresa. É claro
que temos de passar por uma aprovação de AGE, mas, após essa aprovação, esse novo
modelo passa a rodar.
É importante frisar que esse modelo não trará nenhuma ruptura. Tanto eu como o Eduardo
estamos na Empresa há muitos anos, conhecemos o mercado e o negócio profundamente,
e temos convicção que, com esse modelo, a gestão da Empresa, os valores serão
mantidos, e nós teremos um futuro ainda mais brilhante e positivo.
Abraços a todos, e teremos bastantes oportunidades para conversar no futuro. Passo para
o Leonardo agora.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Boa tarde. Vou fazer alguns comentários mais específicos sobre alguns dos números do
trimestre. A margem bruta, o Rubens já comentou bastante. Mudando de tema, dentro de
um contexto geral, chamo a atenção de vocês que a MRV está reduzindo a quantidade de
obras com parceiros e que, portanto, a tendência é que os números operacionais, %MRV e
100%, convirjam para valores muito próximos.
Quanto às despesas comerciais, estamos ampliando nossa força própria de vendas, e
entendemos que dessa maneira conseguiremos alinhar melhor as estratégias da
Companhia desde o início do processo com nossos clientes. Nossos produtos têm
especificidades e, portanto, especialização e conhecimento fazem a diferença. Internet e
força própria de vendas são o nome do jogo.
Quanto a este trimestre, as despesas subiram em relação ao trimestre anterior, mas por
aumento de vendas. Se olhadas como percentual de vendas, contratadas temos uma
diminuição de 6,3% para 5,3%.
Ainda quanto às vendas, já vimos expandindo em 2013 e continuaremos em 2014 o
Projeto SICAQ, no qual só concretizamos a venda após a aprovação do crédito por parte
da instituição financeira financiadora. Desta forma, minimizaremos substancialmente os
riscos da Companhia e aperfeiçoaremos ainda mais o ciclo de caixa.
Quanto às despesas gerais e administrativas, a estrutura está montada, e apta a receber o
crescimento das nossas operações. Projetamos que nossas despesas gerais e
administrativas devam crescer menos que a inflação nos próximos trimestres e anos.
Quanto a este trimestre, elas subiram na comparação ao trimestre anterior por gastos
jurídicos não recorrentes de aproximadamente R$3,5 milhões, relacionados à assinatura
desse TAC de mão-de-obra, algumas assessorias que tivemos nesse processo.
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No 4T13, o Rubens também já comentou sobre a Prime, eu não vou me estender mais,
teve uma influencia. Mas sem querer ser repetitivo em relação à geração de caixa e
dividendos, queria apenas reforçar a nossa estratégia de manter a Companhia com uma
baixa alavancagem, e que estamos privilegiando em nosso perfil de dívida os
financiamentos à construção em relação à dívida corporativa.
Os custos de dívida de financiamento à construção são mais previsíveis e menores
quando comparados à dívida corporativa, além de, muito importante, turbinar o processo
de repasse com os bancos. A dívida líquida em relação ao PL deve ficar em torno de
percentual corrente, não tem nenhuma modificação muito grande de onde já estamos.
Elegemos o ano de 2014 como o ano da sustentabilidade para a MRV, e entendemos
sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, considerando uma operação
responsável, satisfação dos nossos clientes, meio-ambiente, bem-estar, desenvolvimento
dos nossos colaboradores, bem como das comunidades onde estamos presentes.
Evoluímos muito nos últimos anos em todos esses sentidos, e acreditamos que ainda
temos muito por fazer. Essa combinação permite longevidade nos nossos negócios e
satisfação de todos os stakeholders.
Por último, gostaria de comentar que a Log segue evoluindo no desenvolvimento dos seus
ativos. Chamo a atenção agora para a URBAMAIS, empresa mais jovem do Grupo, focada
no desenvolvimento de lotes para uso residencial e/ou misto. Ela está prestes a realizar
seu primeiro lançamento, passando, então, a contribuir com resultado para os seus
acionistas.
Quanto a caixa, a URBAMAIS não tem necessidade de receber investimentos relevantes,
uma vez que seu modelo de aquisição de áreas é predominantemente por permutas.
Passo agora para a sessão de perguntas e respostas.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, vocês
mencionaram um pouco o impacto da controlada Prime na linha de equivalência
patrimonial. Vocês poderiam falar, em termos financeiros, qual foi o impacto só vindo da
Prime na linha de equivalência? E também, se pudessem dar um pouco de informação de
quantos projetos eram, e se esperam que algo do tipo se repita ao longo dos próximos
trimestres?
A segunda pergunta é mais com relação aos distratos, que continuam fortes, como o
Rubens bem disse, e essa tendência provavelmente continuará ao longo de 2014. Qual é a
expectativa de vocês em relação à melhora de distrato vindo da implementação do
SICAQ? Qual é o nível de distrato normalizado que devemos ver para a MRV olhando um
pouco mais para frente? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Enrico, vou dividir sua pergunta em três partes. Primeiro, em relação ao SICAQ, ele está
entrando forte, vai funcionar, e as vendas estão mais firmes, mas depois de feito, é
praticamente livre de distrato. Então, queremos estar com ele todo funcionando nos
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próximos dois meses. O SICAQ será uma grande conquista MRV. Talvez consigamos ser
a Empresa operando o SICAQ em todo o Brasil. Isso será muito bom.
Em relação ao mercado, ele está forte, e continua em 2014 tão forte ou mais do que 2013
no nosso segmento, muito em função da baixa concorrência. A concorrência no nosso
segmento é muito baixa, então estamos realmente com um mercado bem forte, e em cima
disso vejo que temos essa estimativa de um ano muito bom sob o ponto de vista
comercial.
Já temos o começo do ano, já foram bons os meses, e acho que provamos que teremos
bons meses sob o ponto de vista comercial. Não será surpresa se apresentarmos em 2014
um resultado de vendas muito forte.
Vou pedir para que o Rafael e o Leonardo respondam as duas perguntas, as perguntas
sobre a Prime. Tem duas perguntas, o Leonardo começa com a parte financeira e o Rafael
fala um pouco da outra parte.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A Prime teve um resultado de equivalência no ano de R$-22,5 milhões. Em relação ao
volume dos projetos dela, as vendas em 2013 totalizaram aproximadamente 6,5% do total
da MRV, dos projetos relativos à Prime. E em termos de VGV, foram menos de 3% de
lançamentos em 2013.
Rafael Menin Teixeira de Souza:
Enrico, sobre a Prime, novamente, prevemos algum impacto, sim, no 1S14, mas o mais
importante é que os problemas foram endereçados. A MRV colocou quatro executivos do
nosso time na Prime a partir do fim do ano passado, e temos convicção de que, a partir do
2S, a operação Prime estará nos mesmos parâmetros e modelos de operação da MRV,
com os mesmos números, mesmas métricas. Vamos enxergar um pouco de problema no
1S ainda, mas em magnitude menor.
Enrico Trotta:
Está certo. Obrigado.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Bom dia. Minha primeira pergunta é sobre a representatividade dos projetos fora do Minha
Casa, Minha Vida, que notamos que tem aumentado, e vocês até comentam no release
que essa tendência deve continuar. Será que dá para ter uma ideia de quanto esse tipo de
projeto vai representar dos lançamentos deste ano, e comentar um pouco sobre como
esse movimento deve impactar a velocidade de vendas e o capital de giro, também?
A outra pergunta, o Rubens mencionou sobre algumas mudanças no processo de
construção pós o TAC. Será que dá para quantificar um pouco mais isso? Dá para ter uma
ideia de quanto de mão-de-obra vocês teriam que internalizar, enfim, não sei os outros
impactos, e, de repente, qual o potencial custo adicional? Obrigada.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, sua pergunta é importante. O Minha Casa, Minha Vida funciona com recursos do
FGTS, mas acima do Minha Casa, Minha Vida também funciona com recursos do FGTS,
da mesma forma. O que muda é só a taxa de juros.
Há dois anos, o Governo não corrige o teto do Minha Casa, Minha Vida. Como existe
inflação no setor do INCC, quando você passa do teto do Governo, aquele mesmo produto
desencaixa. Não é que sejam produtos diferentes, são os mesmos produtos. Nós
gostaríamos que esse teto tivesse sido corrigido, mas não foi.
O que isso impacta para nós? Em termos de fluxo, é a mesma coisa. Funciona da mesma
forma. Você faz o apoio à produção, desliga durante a obra, repassa da mesma forma,
inclusive com SICAQ, não muda nada, mas não chama Minha Casa, Minha Vida, porque
está acima do teto. Em algumas cidades, esse teto é de R$115.000, abaixo dos 250.000
habitantes. Então, quando você faz alguma coisa de R$120.000, você está fora do Minha
Casa, Minha Vida.
Como o Governo está congelando esse teto, estamos cada vez mais tendo uma
participação maior dos lançamentos fora do Minha Casa, Minha Vida. Mas é importante
destacar o seguinte: de um lado você, tem juros um pouco maiores para o comprador, e
não tem os subsídios. Mas nós estamos vendo que isso não está prejudicando as vendas,
porque a demanda é tão maior que a oferta, estamos vendo um mercado de demanda
muitas vezes mais forte que a oferta por muito tempo, que mesmo com juros maiores, o
comprador está fazendo esforço.
A prova disso é que já em 2013, já dentro dessa concepção, nós vendemos muito mais do
que no ano anterior, já com essa participação do Minha Casa, Minha Vida cada vez menor.
Em 2014, também. No 1T, onde cada vez mais estamos migrando para fora do Minha
Casa, Minha Vida por limite do preço, só perdemos na taxa de juros, que aumentou.
Então, não muda nada. Para o fluxo de caixa não muda nada, para o desenrolar das obras
não muda nada, o pagamento é igual. É o mesmo modelo, mas não se chama Minha
Casa, Minha Vida.
Em relação ao caso do TAC, vou pedir para o Rafael falar um pouco mais, porque é outra
coisa interessante, ele vai responder sobre o caso da mão de obra.
Rafael Menin Teixeira de Souza:
Sobre o TAC, até o ano passado, tínhamos aproximadamente 30% dos trabalhadores
contratados diretamente para a MRV e 70% contratados através de subempreiteiros. Com
essa mudança do TAC, esse percentual vai subir de 30% para 45%, aproximadamente, e o
impacto na operação é zero.
O impacto que nós tivemos foi da transição, como o Rubens disse. Tivemos uma produção
mais baixa nos meses de novembro e dezembro, tivemos uma pequena ruptura, em
janeiro isso já voltou. Então, isso não é uma preocupação, de forma alguma. Já está
endereçado, as pessoas já foram contratadas, está rodando normalmente.
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Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada. Só um follow-up, Rubens, se eu puder, na questão dos projetos fora
do Minha Casa, Minha Vida, eu entendo que o formato de repasse é muito parecido, mas,
no final do dia, a taxa será maior. A sua affordability vai cair, o que não significa que
deveria ter um impacto na velocidade de vendas? Talvez não seja tão representativo.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, interessante, teoricamente você está correta. A affordability cai. O que está
acontecendo, e eu estou chamando a atenção há muito tempo, é que não existe oferta. O
mercado está do mesmo tamanho que era, mas a oferta diminuiu muito. Não existe oferta.
Nós estamos em 120 cidades; aliás, a grande coisa que temos hoje é estar 120 cidades.
Estamos fazendo a nossa operação há 21 anos, desde 1994, e conhecemos isso muito
bem. Estamos sendo os mesmos, da mesma forma, e ninguém está fazendo isso. Então,
nós estamos sozinhos em vários mercados. 85% das cidades em que estamos não têm
concorrência.
Então, apesar de a affordability ficar mais baixa, ficar pior, nós temos um mercado maior,
então isso está compensando velocidade de venda; pelo contrário, isso está aumentando a
velocidade de venda. Não é fator de preocupação para nós.
Nicole Hirakawa:
Está certo. Obrigada, Rubens.
Gustavo Cambaúva, BTG Pactual:
Bom dia. Voltando a essa questão da Prime, o Rubens até comentou no começo do call,
eu acho que não entendi muito bem, que vocês tiveram um desconto grande que deram
em Brasília e Goiânia. Vocês poderiam falar qual é o nível médio de desconto que estão
dando nessas unidades?
O segundo ponto que você citou, de alguns custos adicionais, que custos exatamente
foram esses? Se você puder dar um breakdown desse prejuízo que teve na Prime, quanto
foi via custos adicionais e quanto foi por conta de desconto, e se tem mais alguma coisa
para vir ou se vocês passaram tudo nesse trimestre. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Gustavo, a coisa é ampla, mas eu destaco três pontos. Primeiro, nós tivemos que assumir
uma taxa em Brasília chamada ONAUT, que foi alta, de R$16 milhões. Foi pesado,
tivemos que pagar R$16 milhões, isso foi direto para o custo do projeto.
A segunda coisa, realmente tivemos que dar um desconto muito grande, especialmente
em duas obras grandes em Brasília, e outras em Goiânia, também. O mercado está ruim,
são projetos de preço de venda mais alto, o Top Life Taguatinga e o Alto Taguatinga 1 e 2.
Tivemos que dar descontos grandes lá, e isso afetou um pouco a rentabilidade da Prime.
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Para você ter noção, esse prédio do Top Life Taguatinga, são 2.700 unidades, nós
estamos com 2.100 vendidas, faltam 600. As primeiras unidades venderam muito bem, em
um preço muito bom, e daí para frente começamos a agarrar um pouco.
Terceiro, como a velocidade de venda dessa obra foi mais lenta, nós prolongamos o
cronograma. Basicamente, foi isso. Não só essa, mais outras, mas hoje. Quando você
alonga o cronograma da obra, você aumenta o custo dela, e nós não gostamos de deixar
custo estourar. Então, faremos essas correções sempre ao longo da obra. Todo mês
fomos crescendo custo, porque ou você faz a obra em 20 meses, em 24 meses, ela
cresce.
A Prime perdeu um pouco a mão do processo, tanto é que nós colocamos executivos lá
para ajudá-los. Mas eu acho que a coisa está controlada, a partir de 2014 vai entrando nos
eixos, sem grandes problemas na frente. Mas isso realmente foi feio no ano de 2013, nos
atrapalhou um pouco, sem dúvida.
Gustavo Cambaúva:
Perfeito, Rubens. Essa revisão de custos, quanto foi, mais ou menos, em milhões? Vocês
têm, grandes números, quanto foi?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
A Mônica vai lhe passar isso depois, detalhadamente. São muitos empreendimentos.
Então, para fazermos uma coisa mais organizada, eu peço que você interaja com a Mônica
e ela lhe dará uma abertura um pouco maior.
Gustavo Cambaúva:
OK. Obrigado, e bom dia.
Luiz Maurício Garcia, Bradesco:
Bom dia. Uma pergunta ainda no tópico da Prime, Rubens, você comentou até do Top Life
Taguatinga. Independente até do evento do 4T, outro fator que chamou a nossa atenção
foi a volatilidade desse projeto. Ao longo de 2012, houve alguns trimestres em que só essa
SPE, Top Life Taguatinga, chegou a representar 30% do resultado como um todo da MRV.
Teve uma volatilidade muito grande. Se você puder comentar um pouco, porque acho que
isso também passe uma insegurança, o que estava por trás dessa volatilidade tão alta, se
era premissa de custo, alguma coisa assim.
E quando olhamos a Prime como um todo, das 15 SPEs que estão abertas, 12 estão
rodando com prejuízo, 80%. Se extrapolarmos isso para todas as SPEs descritas no ITR,
SPEs e SCPs, temos 40% rodando no prejuízo; imagino que algumas dessas sejam não
operacionais. Se você puder comentar um pouco da dinâmica, de novo, voltando àquele
ponto da dispersão geográfica. Isso parece dar um sinal de que algumas regiões
realmente estão fracas, e diante do cenário macroeconômico podem não melhorar. Se
você puder comentar um pouco sobre essa dinâmica, extrapolando não só a Prime, mas
para outras áreas, refletido em outras SCPs e SPEs fora da Prime.
A segunda pergunta, no começo você também mencionou que a Caixa apertou um pouco
o credit score, isso aumentou um pouco o distrato, e existe uma preocupação grande no
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mercado, várias análises de estratégia etc., sobre a continuidade desse processo, de
eventualmente, os bancos públicos, que foram muito agressivos no financiamento nos
últimos anos, de agora em diante têm que passar por um período longo de um pouco mais
de austeridade. Não significa uma redução do volume, mas é um critério maior, um
cuidado maior com a inadimplência. Você vê isso como um risco potencial para 2014 e
2015, principalmente, um ano que pode ter um ajuste fiscal mais forte? Se você puder
comentar um pouco sobre isso, também.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Mauricio, vamos por partes. Eu vou dividir sua pergunta em três partes. Primeiro em
relação à Caixa. Nós temos interagido demais com a Caixa, conversado muito com eles. A
relação das empresas de construção com a Caixa é muito aberta, com o Governo; nós
conversamos muito e analisamos os problemas.
Uma das grandes coisas no crédito imobiliário do Brasil é o fato de termos duas grandes
virtudes nele: primeiro, nós temos funding muito bom e muito farto, que é o fundo de
garantia do FGTS, que alimenta esses fundos, é um fundo superavitário e líquido.
A segunda coisa é que nosso crédito é muito bem dado. Diferentemente dos outros países
no acesso a crédito imobiliário, no Brasil ele é muito bem dado, porque é dado com
segurança. Os grandes operadores do FGTS são rigorosíssimos. Esse crédito é bom
porque fica um ativo saudável dentro dos bancos.
Mas os bancos quiseram apertar um pouco mais, e eu acho que não era necessário, mas
eles acharam que era, e apertaram. Acho que não é necessário, porque hoje o LTV é
muito baixo; o LTV informado pelo Banco Central é de 70%, mas na realidade ele é 50%.
Não existe necessidade de apertar o crédito, acho que pelo contrário. É um fator, mas não
está prejudicando as vendas. Na realidade, o SICAQ já está dentro das obras novas e isso
não foi dito.
Uma coisa importante: aqueles distratos que foram maiores no trimestre passado,
especialmente, aquela segunda leva que estávamos distratando estava na reta final, e não
é muita coisa a mais, foram pouco mais de 300 clientes a mais no trimestre. Infelizmente,
eles não estiveram aptos. Estavam na reta final para assinar e não assinaram. Foi um
negócio não recorrente.
Em relação à expansão geográfica, é uma tecla que você bate há muito tempo e eu acho
que você está errado. Eu acho que a expansão geográfica é o nosso ponto forte, você
acha que é o nosso ponto fraco. Um dia, ou eu ou você estará certo, vamos ver quem
será. Torço que seja eu, não sei se você vai torcer para mim também. Nós estamos em
todos as praças, sem nenhuma discrepância.
Nas cidades que você falou, por exemplo, se olharmos a Paraíba, está vendendo bem lá;
Pernambuco está vendendo bem, Ceará está vendendo bem, com margens boas. Aracajú
está vendendo bem, Salvador está vendendo bem, Rio de Janeiro vendendo bem, Espírito
Santo vendendo bem, Porto Alegre está vendendo bem. E não tem ninguém lá. Nós temos
uma base de operação lá, e isso será bom.
Finalizando, no caso da Prime, é a coisa mais fácil de entender. A MRV tem 60% da
Prime; nós temos 60% da SPE e 60% da Prime, então a nossa participação nessa SPE é
muito grande. A Prime, na realidade, tem uma participação pequena. No mês de
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lançamento do Top Life, que você falou, vendemos 1.000 unidades no lançamento. Mas o
mercado em Brasília deu uma virada muito grande.
Então, naquele primeiro mês de lançamento, com aquele preço bom, deu uma margem
excelente para a Prime e uma margem excelente para a MRV. Dali para frente, para você
ter noção, o mercado em Brasília parou, e nós não reajustamos preço nesse
empreendimento, e demos desconto. Mudou da água para o vinho, e temos só 600
unidades a vender lá.
O lado ruim disso, como é um empreendimento um pouco maior, com muitas unidades
depois assinadas, é que não tem correção; depois de assinado com o agente financeiro,
não tem correção.
Mas teve um momento muito bom, vendemos 1.000 unidades, a MRV pegou uma boa
carona nisso, dali para frente não foi tão bom e estamos pagando um pouco disso. Mas é
fácil de entender, não tem nada de outro mundo. É por aí.
Luiz Maurício Garcia:
Entendi. Está claro.
Fred Mendes, Deutsche Bank:
Bom dia a todos. Na realidade, tenho duas perguntas. A primeira é indo mais para o ponto
do ROE. Hoje, nossa conta do giro do ativo de vocês, mesmo que permaneça estável
diante dessa mudança, está em um nível razoavelmente ótimo, a alavancagem também, e
para vocês darem um retorno de pelo menos 15%, vocês teriam que aumentar sua
margem líquida, na nossa conta, de pelo menos uns 14 b.p., que chegaria a uma margem
bruta de uns 32%. Tem espaço para aumentar essa margem bruta para os 32% durante os
próximos anos para, pelo menos, de repente justificar um valuation em linha com o book
value? Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, também um pouco na linha de margem bruta, nesse trimestre o
lançamento foi muito forte. Então, pelo menos aqui esperávamos uma margem um pouco
melhor, dado que os novos projetos têm melhores margens. Mas tirando o 3T, que tem o
impacto do INCC quando você compara com o 2T, ainda teve uma ligeira queda. Claro que
o Rubens explicou que têm vários pontos impactando essa margem bruta, mas eu só
queria entender um pouco melhor também essa composição, se eu estou com o raciocínio
certo aqui. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tem três pontos aqui que eu gostaria de destacar, Fred. O primeiro, o lançamento é mais
forte, mas a apropriação de receita de lançamento é muito baixa, porque você só vai
reconhecer a partir que a obra é começada, e nenhuma obra que foi lançada foi
começada. Então, o reconhecimento é muito pequeno da receita do lançamento. Isso foi
lançado em dezembro, então o reconhecimento de receita é baixo.
Segundo ponto importante, Fred, quando você fala em ROE, tem que pensar em duas
coisas. Primeiro em relação ao equity que você vai fazer. Se a Empresa conseguiu
otimizar o equity, que é o que queremos fazer, a coisa muda um pouco de figura. Você tem
que pensar sempre na quantidade de equity que teremos para a quantidade de retorno.
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Isso é uma coisa que você não pode esquecer, senão isso começa a virar fluxo de caixa e
muda muito.
Depois tem o reconhecimento de receita. Repare bem: se eu vendi mais que 2013,
provavelmente terei mais receita em 2014. A partir do momento em que a receita cresce,
mesmo que você mantenha a mesma margem, você terá um lucro maior. Então, aí as
contas do ROE mudam muito.
Mas acho que nosso ROE foi o pior de todos os tempos, e acho que ele é crescente por
causa de todos esses detalhes que eu estou te falando.
O Leonardo quer complementar alguma coisa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Quero falar exatamente isso, tem melhora, sim, de margem bruta, mas é a melhora da
margem bruta combinada com a performance operacional do ciclo de caixa, precisarmos
de menos capital por unidade produzida. A combinação dessas duas coisas é que vai dar
um ROE mais alto. E à medida que tem mais renda, tem uma diluição das despesas
administrativas.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Fred, nós temos uma conta interna, da quantidade de equity necessária por unidade.
Estamos conseguindo melhorar muito essa quantidade de equity necessária por unidade, e
essa é uma das metas da Empresa. Inclusive, faz parte da remuneração variável dos
executivos.
Quantidade de equity necessária. Vemos que tem um espaço muito grande para crescer,
para melhorar; já melhoramos, mas ainda tem muito espaço para melhorar na utilização
dos processos. Equity por unidade, isso aí vai melhorar muito nosso setor.
Fred Mendes:
Perfeito, Rubens. Obrigado. Só para fazer um follow-up aqui: então, na realidade, para
esse ROE ter uma melhora, ainda conseguimos otimizar com uma estrutura de capital um
pouco mais justa, refletindo hoje o tamanho da Empresa. Vocês mencionaram um aumento
de dividendos e alguma coisa em torno de um dividendo extraordinário; hoje vocês estão
com equity de R$4 bilhões, reduzir uns 20% disso é uma possibilidade que a Empresa está
estudando? Como vocês estão vendo isso?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Vou pegar duas coisas que fiz um comentário: do ponto de vista de endividamento, já
estamos onde queremos ficar, como percentual do patrimônio líquido. Então, a
continuação da geração de caixa, vai sobrar dinheiro dentro da Companhia, e aí teremos
que destinar esse dinheiro, ou é recompra ou é dividendo. Isso vai acontecer naturalmente.
Fred Mendes:
Está ótimo. Obrigado.

- 12 -

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T13
MRV (MRVE3 BZ)
14 de março de 2014

Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr.
Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr. Rubens, prossiga com
suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
As coisas estão colocadas na mesa, vamos discutir. Eu continuo otimista, acho que o
futuro será muito bom para a MRV. Também diria o presente, mas vamos acompanhando
o desenvolvimento de 2014 ao longo dos trimestres, e vamos interagindo com vocês.
Agradeço muito a participação de todos neste call. Muito obrigado.
Operadora:
A teleconferência dos resultados do 4T13 da MRV está encerrada.
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