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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 1T14. Estão presentes os
senhores Rubens Menin, Presidente do Conselho; Rafael Menin, Diretor Presidente;
Leonardo Corrêa, Diretor Executivo de Finanças; Mônica Simão, Diretora Executiva de RI;
e Matheus Torga, 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, Presidente do Conselho,
que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rubens, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecemos a participação no nosso call. Estou hoje
fazendo apenas a abertura do call. Como vocês sabem, há um mês eu deixei a presidência
executiva da Empresa, e agora sou Presidente do Conselho Executivo.
Acompanharei, continuo de perto, continuo efetivo, mas nosso call será agora comandado
pelo Rafael, que está aqui conosco, é o novo Presidente da MRV. Portanto, vamos deixálo pegar a palavra. Rafael, por favor.
Rafael Menin:
Boa tarde a todos, e obrigado aos participantes que estão nos prestigiando em nossa
conferência de resultados.
Gostaria de começar ressaltando um aspecto fundamental para a sustentabilidade do
nosso negócio: as vendas. Conforme dados apresentados, apresentamos ótimo resultado
nesse 1T; na realidade, o melhor da história da Empresa, mesmo sendo o 1T um pouco
mais fraco.
Estamos conseguindo essa forte velocidade de vendas por dois motivos, basicamente: o
primeiro, e mais importante, é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Demanda é fácil de
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entender, pois a despeito de um moderado crescimento do País, o Brasil é um país de
pleno emprego, alta mobilidade das pessoas de classes mais baixas para a classe média,
e, além disso, tem o aspecto demográfico. O Brasil é um país jovem e com alta taxa de
formação de famílias.
E quem compra nosso imóvel, compra por necessidade, diferente do público que compra
para dar um upgrade no produto. Nosso cliente compra porque está se casando, saindo da
casa dos pais, ou para deixar de pagar aluguel.
Em relação à oferta, o que vimos nos últimos meses foi uma saída em massa das
empresas de nosso segmento. O resultado disso é um aumento do market share da MRV
nas praças em que atuamos.
É importante também frisar a força da marca MRV. Isso nos ajuda muito durante a fase de
lançamento. Os clientes percebem a solidez da Empresa, e também a ótima qualidade do
nosso produto, e isso ajuda a vender mais rápido.
É importante também ressaltar que, nos últimos 12 meses, concluímos mais de 40.000
unidades. Estamos, portanto, fechando esse ciclo, que começou em 2010 e 2011. Com a
estrutura montada e mais madura, temos certeza que iremos entregar resultados ainda
melhores nas safras que começaram a partir do meio de 2012.
Por tudo isso, estamos muito confiantes de que reportaremos margens mais saudáveis nos
próximos trimestres, e também uma boa geração de caixa.
Passo agora a palavra para o Leonardo Corrêa.
Leonardo Corrêa:
Boa tarde a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando. Nós colocamos uma
apresentação no site para vocês seguirem, eu vou pular já para a página quatro. O objetivo
aqui é falar um pouco sobre distratos e fazer alguns comentários a mais.
Primeiro, os distratos têm vindo em um nível relativamente alto, em torno de 20%, 20 e
poucos porcento, das nossas vendas contratadas. Não esperamos grande modificação em
termos de percentual de distratos em relação às vendas, o mercado está forte.
Mas acho muito importante dar alguns esclarecimentos, chamar a atenção de vocês para
alguns pontos. A primeira coisa é que vemos um mercado ainda forte. Os nossos clientes,
normalmente, os distratos acontecem durante a fase de obra. Isso é uma característica do
crédito associativo; na medida em que estamos fazendo o desligamento dos clientes
durante as obras, aqueles que não conseguem ser aprovados pelos bancos, na verdade
eles não estão desistindo, mas não tiveram condições de serem aprovados pelos bancos,
isso é identificado durante o período de obra e é feito o remanejamento, é feito o distrato e
a nova venda.
Isso é um fator muito importante, principalmente quando fazemos uma comparação do
método mais usual do segmento médio e alto, onde temos o desligamento acontecendo
apenas ao final do período de obras; enfim, se ficamos muito tempo com o cliente, só
teremos a certeza do caixa, se aquele cliente ficou com a unidade ou não, no final desse
período. A questão da temporalidade, da vontade do cliente continuar a comprar o nosso
imóvel faz grande diferença.
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Como isso se reflete? Se vocês passarem à página cinco, temos conseguido revender
todas as unidades ainda durante o período de obra; como temos falado, o mercado está
firme. E temos conseguido repassar essas unidades com ganho. Mesmo se corrigirmos o
preço original de venda com INCC, temos sido capazes de revender a um preço mais alto,
com ganho em relação a isso.
O distrato não é nosso objetivo. Nosso objetivo, já falamos, no trimestre passado demos
bastante destaque ao SICAQ. Isso é um projeto da Companhia, continuamos ampliando-o.
É um projeto paulatino, de expansão paulatina através das várias cidades, dos
empreendimentos que temos. O objetivo é esse.
Mas, de qualquer forma, no momento, e até onde conseguimos enxergar, estamos vendo o
distrato como um fato dentro da nossa indústria, e perfeitamente gerenciável.
Passando para o slide seis, talvez eu esteja sendo repetitivo em relação ao que o Rafael já
comentou, mas vemos um mercado forte, seja por demografia, seja pelo balanço
oferta/demanda. Isso é o que tem nos deixado mais confortáveis.
Mas muito importante, eu queria chamar a atenção de vocês para todos os investimentos
que temos feito na marca. Nossos clientes percebem o valor da marca, temos ganhado
vários prêmios, em várias cidades, mas o mais importante é que conseguimos um
sobrepreço em relação à competição nessas várias cidades.
Isso é em função não só do produto que entregamos – se vocês quiserem medir
qualidade, podemos medir por várias maneiras. A Caixa tem algumas estatísticas em
relação a reclamações de clientes, e o número de reclamações que temos é baixíssimo, e
mais baixo ainda se compararmos com os volumes que temos na Caixa.
Isso que é importante, é isso que faz termos um negócio forte, termos um bom produto,
bem percebido pelo cliente, de modo que consigamos precificá-lo adequadamente.
Passando para a página seguinte, em relação a resultados, aí eu chamo atenção para a
margem bruta em relação ao mesmo trimestre do ano passado, que é muito próxima, em
torno de 26,4% neste trimestre contra 26,1% no 1T13. No 1T13, tivemos algumas
reversões, notadamente os impostos na implementação da nova alíquota de patrimônio de
afetação, em dezembro de 2012, mas a margem nesse trimestre já é limpa, e estamos
vendo a margem ficando bastante consistente, a operação ficando bastante consistente;
na medida em que os empreendimentos antigos vão ficando prontos e vão saindo do DRE,
vai ficando uma operação cada vez mais consistente e com uma melhoria gradativa de
margem bruta.
Do ponto de vista das despesas, não o custo, mas a despesa comercial e o G&A, estamos
vendo também ganhos de produtividade. As despesas comerciais no 1T14 são superiores
ao mesmo trimestre do ano anterior, mas se compararmos contra as vendas contratadas
veremos que fomos bem mais eficientes em termos de despesa comercial por
apartamento.
E no G&A, estamos com um G&A já consolidado. O que vemos para este ano é
simplesmente um crescimento em torno da inflação; algumas áreas da Companhia já estão
apresentando uma produtividade maior e conseguindo ter ganho, de modo que estamos
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absorvendo todo o crescimento adicional que temos tido nos últimos itens, uma vez que já
fechamos o ciclo de chegar a esse patamar de 40.000, inclusive nas entregas.
No slide oito, falo das subsidiárias. Estamos chamando a atenção para a LOG, no sentido
que, se eu marcar a mercado os ativos dela, temos um ganho expressivo. A LOG deve
representar alguma coisa como R$1, ou representaria R$1 somente no valor da ação. Ela
vem se desenvolvendo bem, entregando seus imóveis, e sua diversidade geográfica tem
feito a diferença.
Estamos vendo uma demanda boa em algumas áreas não muito usuais. O mercado está
mais habituado com o eixo São Paulo-Campinas, mas, fora desse eixo, estamos tendo
algumas boas entregas.
E falando também da Urbamais, o primeiro lançamento deve ocorrer agora em julho. Já
temos um ciclo de lançamentos, ela paulatinamente terá crescimento nesses lançamentos.
Será uma contribuição também importante para a Companhia.
Terminando meus comentários, na página nove, temos efetuado a recompra de ações,
estamos pagando dividendos superiores ao usual, isso acontecerá agora no 2T. O foco é
cada vez mais em termos de resultado por ação. A geração de caixa é totalmente
direcionada aos acionistas, e nesses níveis de preço de ação, com certeza a recompra
será mais agressiva do que vinha sendo até este momento.
Temos mais ou menos 7 milhões de ações em tesouraria e, de tempos em tempos, vamos
cancelando as ações que vimos recomprando.
Vou passar agora à sessão de perguntas e respostas. Estamos à disposição. Obrigado.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, a primeira
sobre ROE. Se vocês puderem comentar um pouco sobre o que vocês enxergam de
principais drivers de melhora de rentabilidade, e, se possível, dar alguma cor do que
podemos esperar mais no médio prazo.
E a outra pergunta é sobre a representatividade de lançamentos fora do Minha Casa,
Minha Vida, que tinha crescido um pouco no final do ano passado e neste trimestre
diminuiu. Como está a expectativa de margem bruta para esses projetos novos lançados
dentro do Minha Casa, Minha Vida? Eu lembro que vocês comentaram que em algumas
cidades, dado que a revisão do preço tinha acontecido há praticamente dois anos, a
margem estava um pouco mais apertada. Se puderem falar um pouco sobre isso.
Obrigada.
Rafael Menin:
Nicole, em relação ao ROE, tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto, já
ressaltado pelo Leo, é recompra. Está nos planos da Empresa a redução da base
acionária, e obviamente isso será feito com a maior competência possível.
O segundo aspecto mais relevante é a recuperação da margem. Conforme já ressaltado
anteriormente, à medida que as safras mais antigas vão sendo entregues e essa safra
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nova, lançada em 2012, 2013, passa a ser mais relevante no balanço da Empresa,
naturalmente a margem bruta vai subir.
É claro que não existe uma ruptura, a margem não sobe absurdamente em um trimestre
contra o outro. O que estamos vendo é uma recuperação gradativa, trimestre contra
trimestre. Teremos uma margem mais alta como consequência e, a partir daí, o ROE volta
a números próximos dos reportados no passado.
Em relação ao Minha Casa, Minha Vida, estamos lançando em torno de 70% dos produtos
dentro do Minha Casa, Minha Vida. O produto é o mesmo, a Empresa não mudou o mix.
O que acontece, de fato, alguns produtos em cidades menores a Empresa tem tirado
Minha Casa, Minha Vida, principalmente nas cidades com limite de R$115.000. Já falamos
isso anteriormente, que nessas cidades, para não penalizar a margem da Empresa,
desenquadramos do Minha Casa, Minha Vida.
É um produto padrão MRV, o vendemos um pouco mais caro, por R$120.000, R$125.000,
pensando na margem bruta, para que essa margem bruta esteja no mesmo nível das
margens brutas dos outros projetos.
É claro que esperamos uma correção desse limite no médio prazo, mas essa decisão não
é nossa. Enquanto isso, vamos operando com esse mix, não estamos mudando, e
estamos muito confortáveis com os patamares atuais das margens dos produtos mais
recentes. E isso, ao longo dos próximos trimestres, vai sendo refletido no nosso balanço.
Nicole Hirakawa:
Então, no final do dia, vocês estão contratando em cidades maiores dentro do Minha Casa,
Minha Vida, então a margem seria mais ou menos em linha?
Rafael Menin:
Exatamente. Nas cidades maiores, onde o limite é R$170.000 ou R$145.000, a Empresa
tem uma margem de manobra confortável, os produtos ainda estão dentro do Minha Casa,
Minha Vida, as margens são bastante confortáveis. Nas cidades onde o teto é R$115.000,
em várias delas temos desenquadrado. Temos lançado acima do teto e,
consequentemente, fora do Minha Casa, Minha Vida, mantendo o mesmo padrão de
margem bruta.
Nicole Hirakawa:
E dá para dar uma ideia de qual seria essa margem bruta?
Rafael Menin:
Nicole, não podemos dar guidance de margem bruta. Eu posso afirmar que a Empresa vai
reportar, nos próximos trimestres, uma margem bruta crescente. O Leo ressaltou isso na
apresentação, se compararmos o 1T13 com o 1T14 a margem bruta é melhor. No 1T13
tivemos reversão de imposto, um ajuste na provisão de manutenção, e o 1T14 foi um
trimestre sem nenhum efeito não recorrente. Então, imaginamos que, a partir desse ponto,
a margem vai se recuperando gradativamente, trimestre contra trimestre.
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Nicole Hirakawa:
Está ótimo, Rafael. Muito obrigada.
David Lawant, Itaú BBA:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês poderiam falar um pouco mais
sobre essa linha de outras despesas operacionais líquidas, que foi de R$16 milhões. É um
patamar parecido com o que estava vindo, eu só queria saber se essa é uma linha que
deve ficar mais ou menos dentro desse patamar.
E aproveitando, dentro da primeira pergunta, queria perguntar sobre o resultado em
participação societária, que foi de R$14 milhões no trimestre anterior, por causa do
acontecimento na Prime, e nesse trimestre foi R$4 milhões. Queria confirmar se ainda tem
um resquício da Prime aqui, e por mais quantos trimestres deveríamos ver isso.
E minha segunda pergunta seria se vocês poderiam falar sobre o mercado, como está, e
especialmente sobre o Feirão da Caixa, que, se não me engano, já foi realizado em
algumas cidades, e está ocorrendo, ou em vias de ocorrer, em outras. Queria saber se
vocês poderiam falar um pouco sobre isso.
Leonardo Corrêa:
David, em relação à sua primeira pergunta, nesses outros resultados operacionais, neste
trimestre tivemos um volume um pouco maior de contingências que apareceram. Os
valores são relativamente pequenos, estamos falando de R$3 milhões ou R$4 milhões.
São valores relacionados a uma safra de projetos mais antigos. Não estou vendo esse
número se ampliar; pelo contrário, por tudo o que temos feito, como já ressaltei aqui, do
ponto de vista de entrega, de entregar antecipadamente para os clientes, e do padrão do
que estamos fazendo, essa conta vai zerar, mas tem um pouco desse resquício.
Rafael Menin:
David, em relação à participação nas nossas coligadas, no 1T14 o resultado foi melhor se
comparado com o 4T13. O que devemos ver daqui para frente é um resultado um pouco
melhor. Devemos ter ainda alguma coisa nos penalizando no 2T14, mas um pouco menor
que no 1T14. Mas em relação ao nosso lucro, isso tende a perder relevância nos próximos
trimestres.
Como já foi dito anteriormente, os clientes da Prime já foram endereçados. A MRV colocou
alguns executivos na Prime, e esses empreendimentos já têm performado melhor. Então,
estamos confiantes que essa regional, em pouco tempo, estará no mesmo nível
operacional se comparada à MRV.
Em relação ao mercado, como dito anteriormente, é fundamental vocês entenderem isso, a
demanda no nosso mercado é forte, ela tem permanecido muito boa; mas, mais do que
isso, a oferta de produto tem se reduzido trimestre contra trimestre. Grande parte das
empresas saiu do Minha Casa, Minha Vida nos últimos trimestres, e a MRV tem
participado de forma cada vez mais relevante nesse mercado.
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Nosso market share tem aumentado constantemente, a despeito do aumento de preço que
fizemos nos últimos trimestres. O Feirão começou na semana passada em São Paulo, e
temos vários feirões neste final de semana e nos seguintes. O Feirão é muito importante
para a MRV, ele é um catalisador de vendas.
Em função de tudo isso, estamos muito confiantes de que o 2T14 será muito forte. O mês
de abril foi muito bom para nós, maior também começou aquecido. Então não vemos, nos
próximos trimestres, motivo para que a venda caia. Esperamos uma venda consistente em
2014, e estamos confiantes de que isso acontecerá.
David Lawant:
Está ótimo. Muito obrigado.
Luiz Maurício Garcia, Bradesco:
Boa tarde. Eu queria fazer um follow-up com relação à carteira do pro soluto. Vimos essa
carteira crescer mais um pouco agora no 1T14. Se vocês puderem comentar um pouco
como estão esperando a dinâmica dela.
E também, um outro relato que eu ouvi de algumas companhias, sobre o trade-off entre um
cliente que, por acaso, teve alguma inadimplência entre o repasse e a entrega das chaves,
a empresa, para evitar o distrato, estava tendo que assumir essa inadimplência. Queria
saber se de fato vocês veem isso acontecer, se for preferível não ter o distrato pode haver
algum custo, alguma coisa que não era prevista no momento da entrega, ou isso não está
acontecendo. Enfim, como vocês estão olhando o comportamento da carteira de pro
soluto?
Leonardo Corrêa:
Luiz, a carteira de pro soluto teve um crescimento, sim, mas na hora em que você olha em
quantidade de Reais ele é pequeno, e ela continua sendo uma carteira bastante pequena
dentro da nossa carteira global.
Fazemos a gestão dessa carteira, e isso, na hora das definições, se vamos assinar ou não,
sempre olhamos para o saldo devedor do cliente, e só aceitamos ficar com a carteira, ficar
com o cliente se ele tiver determinadas condições de crédito. Obviamente, olhamos nível
de renda, o endividamento total dele etc. Nós temos nossos parâmetros para ir
trabalhando com isso.
Boa parte dessa carteira, a enorme maioria dela é uma carteira ainda antes do processo
de entrega de chaves, que também é um mecanismo importante para nós no sentido de
cobrança.
E eu não vejo a carteira crescendo muito mais, ou saindo de volumes muito maiores do
que o que temos visto. Teremos algum crescimento, mas é o tamanho dela em relação ao
geral é relativamente pequeno.
Sobre a segunda parte da sua pergunta, sim, entre a assinatura e até o final da obra a
Companhia tem a responsabilidade solidária da parte de juros. Em alguns casos existe
inadimplência, entramos no nosso processo normal de cobrança.
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O que temos visto é que essa inadimplência está muito mais relacionada à forma de
cobrança, à desatenção, à falta de conhecimento por parte do cliente de que ele tem que
pagar juros durante a fase de obra.
Estamos falando de valores extremamente pequenos relacionados ao tamanho da
prestação dele. Porque ele é aprovado pela Caixa ou pelo Banco do Brasil para pagar uma
prestação mensal de R$600, R$700, mas as primeiras contas de juros são R$15, R$20,
números muito menores. Então, trabalhar no lado operacional tem, talvez, um valor muito
mais importante na cobrança que qualquer outra coisa. Não é uma questão de
inadimplência no sentido de falta de pagamento efetiva.
Sobre chegar a recorrer a distrato, se chegar a um valor muito alto etc., obviamente é uma
coisa que levaremos em conta. Mas, de novo, são valores individualmente muito pequenos
em relação à prestação do cliente, e na medida em que você dá a ele ferramentas de
pagamento, pagamento online, poder pagar direto na casa lotérica, isso cai
substancialmente.
Eu vejo muito mais um trabalho nesse campo. É um trabalho operacional mesmo. É deixar
o operacional mais limpo que essa inadimplência cai brutalmente.
Rafael Menin:
Complementando a informação do Leo, o pro soluto é muito maior antes das chaves. O pro
soluto pós-chaves é pequeno, e a inadimplência é a mesma coisa. A inadimplência póschave na Empresa é desprezível. Ela é um pouco maior durante a fase de obra em função
dessa cobrança dos juros de obra, e após a entrega das chaves, no momento em que a
obra está encerrada, essa inadimplência é muito pequena dentro da nossa carteira.
Luiz Mauricio Garcia:
E no distrato, Leo, nesse ponto que você colocou, você teria uma abertura de quanto vem
de uma carteira que já estava previamente repassada, e eventualmente, no momento da
entrega das chaves, é distratada, e quanto vem de uma carteira que não estava
repassada?
Rafael Menin:
Luis, o nosso distrato ocorre, majoritariamente, em produtos não repassados.
Leonardo Corrêa:
E ‘majoritariamente’, estamos falando de 99,99%.
Rafael Menin:
A maior parte dos distratos ocorre em produtos não repassados. Depois do repasse, é
muito difícil ter distrato. Durante a fase de obra ocorre uma pequena inadimplência, que é
em função dessa cobrança dos juros de obra.
Nem sempre a forma como os bancos cobram dos clientes é a mais adequada, é um
pouco difícil de pagar, então os bancos debitam das empresas neste momento. Mas os
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clientes, durante o período da obra, têm um tempo bastante considerável para poder quitar
essa inadimplência.
E a chave passa a ser, talvez, a maior força de cobrança que temos. A Empresa tolera
uma inadimplência muito pequena para poder fazer a entrega das chaves. Então, isso não
é um ponto que nos preocupa, definitivamente.
Luis Mauricio Garcia:
OK. Muito obrigado.
Guilherme Vilazante, Bank of America:
Boa tarde. Minha pergunta será em relação ao cancelamento, complementando um pouco
o final da pergunta anterior. Nós percebemos que você teve esse aumento sazonal do
nível de cancelamento nesse trimestre, na casa de 10%, mas o que chamou a atenção foi
que 80% acontece antes das chaves. Apesar de vocês já terem falado um pouco disso no
final da pergunta anterior, eu queria entender um pouco mais a natureza desse
cancelamento. O que vocês fizeram? Vocês estão atuando mais para essa venda cair nos
primeiros sinais de inadimplência? Por que o aumento? Qual foi a natureza, e o que
mudou estruturalmente para enxergarmos essa mudança de patamar recentemente, se
não as entregas? Nós esperávamos que uma parte maior desses distratos estivesse em
unidades já entregues.
Rafael Menin:
Vilazante, no nosso modelo, o cliente compra no lançamento e nos meses seguintes, e nós
já começamos a tratar esse cliente logo após a compra. Obviamente, a Empresa tem uma
tolerância com o cliente. Muitas vezes ele não está com a documentação pronta,
eventualmente ele perde o emprego, piora um pouco a capacidade creditícia nesse
momento.
E essa tolerância é variável. No passado, a Empresa era um pouco mais tolerante, e de
um ano para cá ela passou a ser mais intolerante. Isso fez com que nosso cancelamento,
durante a fase de obra, ficasse um pouco maior. E adicionalmente, nos últimos dois
trimestres, os bancos exigiram um pouco mais dos clientes para poder liberar o
financiamento.
Esses dois fenômenos fizeram com que nosso distrato permanecesse um pouco mais alto,
e achamos que isso continuará ao longo do ano.
O importante é ressaltar isso. A Empresa tem tempo para poder depurar sua carteira. Se
estivéssemos falando de distrato quando o produto está performado, seria um problema
mais difícil de resolver. No nosso caso, não. O distrato ocorre durante a fase de obra,
então vamos depurando essa carteira e, no momento da entrega, a Empresa consegue ter
um volume considerável de clientes já desligados. Ficamos com pouco estoque para poder
desligar após a entrega.
Na minha opinião, isso é saudável. E sempre ressaltando que o distrato, de certa forma, é
até uma oportunidade de ganhar margem. As vendas feitas antes de 2013 foram mais
baratas, e talvez esse tenha sido o grande motivador para sermos um pouco mais
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intransigentes, um pouco mais intolerantes com essa demora dos clientes em fazer o
desligamento.
Toda vez que fazemos um distrato durante a fase de obra, temos conseguido revender
muito rápido, isso está na apresentação, inclusive, e por um preço bem mais alto se
considerarmos a inflação no período. Então, conseguimos melhorar a margem da Empresa
e acelerar o repasse.
Não vemos, por enquanto, o distrato como um problema, mas é claro que queremos que
isso diminua no futuro. E o principal projeto da Empresa nesse sentido é o SICAQ. E o que
é o SICAQ? É análise de crédito por parte dos bancos durante o momento da venda. Ou
seja, a Empresa só fará o cadastro da venda após a aprovação do crédito por parte dos
bancos.
Esse projeto começou no ano passado, e não dá para virarmos a chave do dia para a
noite, pelo tamanho da nossa operação, mas é um processo que temos incrementado mês
a mês, e imaginamos que, até o fim do ano, a maior parte da operação da MRV já esteja
dentro desse novo modelo. O reflexo disso será um distrato menor a partir de 2015. Em
2014, convivemos ainda com um percentual um pouco mais alto de distratos.
Guilherme Vilazante:
Ficou claro. Obrigado.
Sami Karlik, Votorantim:
Boa tarde. Eu queria entender se vocês podem nos passar um pouco da situação de
repasse nesses meses do 2T14, se normalizou o sistema da Caixa, o que vocês estão
enxergando para o 2T14, se é que vocês podem dar uma cor em relação a isso.
Rafael Menin:
Em relação ao repasse, de fato o 1T14 ficou bem abaixo da nossa expectativa, não foi um
trimestre legal. O principal motivo para isso é que, nos meses de fevereiro e março, o
sistema da Caixa apresentou alguns problemas, ficou fora do ar durante vários dias, em
torno de 20 dias. Então tivemos um desempenho ruim, principalmente na Caixa, nos
meses de fevereiro e março.
No mês de abril, já voltamos para os patamares de 2013, e não estamos vendo nenhum
problema no mês de maio, também. Tudo leva a crer que, no 2T14, vamos repassar em
níveis muito parecidos com o que repassamos no ano passado. E como consequência
disso, imaginamos que o 2T14 tenha uma geração de caixa mais robusta. O repasse é
fundamental para aumentar geração de caixa.
Sami Karlik:
OK. Obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia. Rafael, eu estou tentando reconciliar basicamente o seguinte: por alguns
trimestres, vemos a Empresa reportando que os preços continuam sendo ajustados acima
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da inflação. E especialmente quando colocamos em perspectiva esse cancelamento, que
gira em torno de 20% da venda bruta, e eu sei que quando vocês fazem esse aumento
acima da inflação vocês estão recompondo margem, nós ficamos pensando se a margem
não deveria estar reagindo mais rapidamente. Ou tem alguma coisa que eu esteja
perdendo no raciocínio, ou seja, tem outra pressão de margem além de produtos antigos?
Dado que toda vez que você faz isso, você está jogando acima da inflação, e você vem
fazendo acima da inflação por pelo menos dois anos, pelo que me recordo, imaginaríamos
que a recuperação de margem deveria ser mais rápida. Tem alguma coisa que eu esteja
perdendo no raciocínio?
Rafael Menin:
Vamos voltar para o 1T13, margem de cerca de 26%, muito próxima do 1T14. No 1T13
nós tivemos aqueles eventos que já foram ditos aqui anteriormente, e a margem naquele
trimestre teria sido algo em torno de 20%. No 2T13 e no 3T13, isso é sazonal, temos o
efeito do INCC muito mais forte. E quando se compara com o 1T14, esse efeito do INCC
tem um impacto importante.
Se tirarmos da conta do INCC do 2T e 3T e os efeitos não recorrentes do 1T13, a margem
de 2014 foi a maior margem dos últimos três ou quatro trimestres.
De fato, entregamos muita coisa ao longo do ano passado, no 1T. Essa safra foi uma safra
com margem mais baixa, e a partir de agora, o efeito dessa safra mais antiga vai
diminuindo. Então, de fato não tem muito motivo para, a partir de agora, do 2T14, 3T14 e
4T14, a margem não passe a subir.
O que esperamos e vemos aqui dentro é, a partir dos próximos trimestres, margens um
pouco mais saudáveis. Como eu já disse anteriormente, não tem como a margem subir 3
p.p., 4 p.p. em um trimestre contra o outro, mas gradativamente essa margem vai subindo,
e achamos que no 4T14 ela começa a voltar para aqueles patamares que a MRV
reportava no passado.
Não sei se consegui esclarecer sua dúvida, mas é o que estamos vendo acontecer na
Companhia.
Rafael Pinho:
Está claro, Rafael. Minha outra questão, e eu vou voltar à questão do cancelamento, que já
foi abordada diversas vezes no call, mas dado que em alguns trimestres vimos vendo
esses níveis na ordem de 20%, começa a ficar aquela impressão de se esse não é um
nível meio normalizado para isso.
Eu sei, vocês fizeram um discurso longo explicando todas as questões do trimestre, e eu
não quero focar tanto no trimestre. Estou querendo entender o que é um nível intrínseco
de cancelamento ao negócio, o nível normalizado que esperamos? Uma vez que tudo que
vocês estão fazendo agora para melhorar em termos de saneamento da carteira venha a
dar frutos, o que é um nível normal? Até onde o cancelamento deve cair e onde ele deve
permanecer? Porque tem um nível que é como você disse, a pessoa perde o emprego, e
isso deve, estatisticamente, acontecer com certa frequência. Qual é esse nível?
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Rafael Menin:
Rafael, vou falar primeiro do setor. Esse nível de cancelamentos de 20%, em minha
opinião, é a média do setor. Já foi mais baixo no passado, e eu diria que hoje, no setor, em
qualquer faixa de renda – estamos vendo isso nas empresas que vendem produtos mais
caros –, tem ficado em torno de 20%.
A MRV tem uma oportunidade, é importante ressaltar isso, que ela é a única empresa que
tem a possibilidade de vender e repassar em um momento muito próximo. É um pouco
diferente da empresa que vende em 2013 e vai repassar em 2016. Nesse intervalo de
tempo pode acontecer muito coisa: o cliente pode perder o emprego, pode cair o preço do
imóvel, o cliente pode querer um pagamento melhor etc.
No nosso caso, é um pouco diferente. A Empresa vende e repassa muito rápido. E o
principal projeto, em minha opinião, que pode trazer esse distrato futuro para patamares
bem mais baixos, é o projeto SICAQ/SAC, que eu mencionei, se não me engano na
pergunta do Vilazante. A Empresa está implementando esse projeto, e o que queremos no
médio prazo é só cadastrar a venda do cliente após a aprovação do crédito desse cliente
no Banco do Brasil ou na Caixa. Isso fará com que o distrato seja muito menor e a
velocidade de desligamento muito maior.
Então, a MRV tem uma oportunidade, talvez um pouco diferente do resto do mercado, em
função de nossa venda ser no associativo. Eu imagino que se trabalharmos bem no que
estamos tentando fazer, o distrato, a partir de 2015, vai se reduzindo, ele sai desse nível
de cerca de 20%, para patamares bem mais confortáveis. É o que estamos vendo.
O interessante é que em 2014 o mercado está muito forte. Estamos substituindo esse
cliente que pagou mais barato por um cliente que paga um preço mais caro, e isso, de
certa forma, está ‘offsetando’ o problema que o distrato poderia nos causar. E a partir de
2015, pensando em mitigações de risco, esse projeto SICAQ/SAC será fundamental para
trazer o resultado da Companhia para patamares bem mais baixos.
Rafael Pinho:
Só para confirmar se eu entendi direito o que você falou, 20% é a média de mercado, é o
número normalizado de mercado. O que a MRV está tentando fazer aqui é trabalhar
melhor que o mercado por conta da peculiaridade do associativo para trazer esse número
para baixo. Mas 20% é o número de mercado. É como eu devo entender?
Rafael Menin:
É o que temos visto. Nem todas empresas dão essa abertura, mas, das que dão, o que
temos visto é um volume de distrato nessa ordem de grandeza. Mas é importante frisar
novamente: o trabalho está sendo feito na MRV. Essa oportunidade que nós temos de
desligar na sequência da venda fará com que nosso distrato talvez fique diferente da
média do setor. É o que estamos esperando, sim. Não sei se ficou clara a minha resposta.
Rafael Pinho:
Ficou clara. Era só para entender o que eram os 20%, se era a média ou um momento
atípico. Obrigado, Rafael. Bom dia.
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Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra para o
Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr. Rubens, prossiga
com suas considerações finais.
Rafael Menin:
Obrigado a todos pela participação no call. A Empresa, como dito anteriormente, está
bastante otimista. Começamos novo ciclo em 2012, com um preço de venda mais alto, o
mercado está muito forte. Estamos muito confiantes que nos próximos trimestres nós
apresentaremos margens ainda melhores, geração de caixa robusta, e estamos bastante
otimistas com o futuro da Companhia. Obrigado a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 1T14 da MRV está encerrada.
Agradecemos a participação de todos, e tenham um bom dia.
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