Transcrição de Teleconferência
Resultados 2T15
MRV (MRVE3 BZ)
17 de Agosto de 2015

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 2T15.
Estão presentes os senhores Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, Presidente;
Eduardo Fischer, presidente; Leonardo Corrêa, Diretor Executivo de Finanças e RI;
Ricardo Paixão, Diretor de Relações com Investidores e Planejamento Financeiro e
Matheus Torga, Gestor Executivo de RI.
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 seção 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 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 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 palavra ao Sr. Rafael Menin, presidente, que iniciará a
apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call para apresentação de resultados da MRV
do 2T15. O primeiro aspecto que merece destaque é a receita líquida de R$1,3 milhão
que obtivemos no período, recorde na história da Companhia. Nosso lucro líquido
também aumentou 50,3% em relação ao 1T15 em razão do bom volume de vendas do
maior número de unidades produzidas nesse trimestre.
Outro importante resultado que vem sendo apresentado nos últimos dois semestres
diz respeito à nossa capacidade de geração de caixa, R$154 milhões nesse 2T, com
manutenção do ritmo e equilíbrio da nossa operação. Acreditamos que a capacidade
de gerarmos caixas está fortemente associada ao crescimento de nossas vendas
dentro do processo de vendas simultâneas.
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É importante destacar ainda a manutenção das nossas despesas comerciais e
administrativas após expurgados os efeitos já detalhados em nosso release. Não
posso deixar de ressaltar que a força da nossa marca e diversificação geográfica da
nossa operação exercem um papel fundamental na entrega de bons resultados nas
vendas.
Se por um lado estamos olhando com certa cautela para o ambiente macroeconômico
de nosso país, temos uma boa expectativa em relação ao lançamento da nova fase do
“Minha Casa, Minha Vida”. A correção dos limites das cidades e faixas de rendas
mutuários terão efeito bastante positivo no nosso negócio, com possibilidade real de
aumento de nossas vendas e de nossos preços médios.
Sempre existirá farta demanda no nosso segmento, já que o Brasil possui enorme
déficit habitacional, que os indicadores demográficos são muito favoráveis. Apenas
como exemplo, destacamos a formação de um milhão de novas famílias por ano no
Brasil.
Acreditamos que, em momento de maior instabilidade econômica e social, a MRV
estará bem preparada para continuar operando com eficiência e segurança, já que
adotamos uma política financeira conservadora.
Recentemente, obtivemos a afirmação de nosso rating pela agência Fitch Ratings, e
assim continuamos com melhor avaliação de nosso setor. Passo a palavra ao Eduardo
para que ele possa também comentar alguns de nossos resultados. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, Rafael.
Bom dia a todos. Como falado pelo Rafael, apesar do cenário adverso em que
estamos, conseguimos manter a evolução em todos os nossos indicadores
operacionais com bastante destaque para a contínua e forte geração de caixa e para o
aumento da receita.
Esse aumento da receita, fruto principalmente dos fortes números da produção no
semestre, contribuiu muito para a diluição das despesas e consequente aumento de
nossas margens. Nesse 2T, seguimos com a nossa estratégia de reforçar os
lançamentos nas praças com forte demanda e baixa concorrência.
Voltamos a lançar neste trimestre, um volume superior a R$1 bilhão, atingindo
lançamentos acumulados no ano superiores a R$2 bilhões em VGV. Essa estratégia
nos permitiu atingir um crescimento de vendas em relação ao 1T e a manutenção de
um patamar de comercialização muito saudável e dentro do nosso planejamento.
Ainda na área comercial, apesar do maior rigor na concessão de crédito pelos bancos
parceiros, temos conseguido converter a procura em vendas efetivas, sempre dentro
do nosso projeto de vendas simultâneas, projeto este que já consideramos
plenamente implantado.
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Quanto aos distratos, continuamos com a nossa estratégia de acelerar a dissolução
dos contratos que não são aptos ao repasse e consequente revenda. Temos
conseguido revender essas unidades com rapidez, mas devemos ver o volume de
cancelamento neste patamar até o final do ano, sendo parte da nossa estratégia de
liquidação de possíveis passivos.
Já na área de crédito imobiliário, mantivemos os altos patamares de repasse que já
havíamos tendo nos trimestres anteriores. Desligamos quase 8.400 unidades no 2T
com um acumulado de quase 17.000 unidades nos seis primeiros meses do ano.
É importante ressaltar que temos conseguido fazer os repasses cada vez mais cedo,
mitigando em muito o risco de distratos e melhorando os nossos fluxos. Nesse
momento de turbulência, a nossa expertise na área de crédito imobiliário tem sido um
dos nossos grandes diferenciais, dando segurança e estabilidade para a operação.
Falando um pouco dos destaques da área de produção, tivemos um trimestre
excelente. Produzimos mais de dez mil unidades e finalizamos mais de 12 mil. Além
dos números operacionais muito fortes, continuamos com nosso projeto de redução de
custos. Temos conseguido aproveitar esse momento de crise para rever negociações
e contratos. Os resultados desses projetos já começam a aparecer e veremos mais
fortemente esse impacto no futuro.
Dando continuidade ao aprimoramento das nossas práticas de sustentabilidade,
lançamos em junho dois novos selos, eles são o Lar Verde Lar e Obra Viva. O primeiro
é relacionado ao produto final e o segundo aos canteiros e cadeia produtiva. Estes
selos compreendem critérios e exigências mínimas de práticas sustentáveis para
serem entendidos pelos empreendimentos em execução e para os condomínios a
serem entregues.
Acreditamos que esse é mais um passo na direção de entregarmos um produto cada
vez mais valorizado, moderno e adequado às exigências de nossos clientes e do
mercado. Finalmente, o resultado desse recorrente bom desempenho e equilíbrio
entre todas as áreas operacionais pode ser visto na evolução das nossas margens, na
nossa geração de caixa e da redução da alavancagem.
Nesse momento, vemos com muita clareza que as ações tomadas por nós no passado
foram acertadas e nos fizeram chegar nesse momento de crise numa posição mais
segura e confortável, nos permitindo focar ainda mais na evolução da operação e na
melhoria dos resultados.
Obrigado e passo a palavra ao Léo.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia a todos. Vou me concentrar nos aspectos financeiros do nosso negócio e
relembrá-los que também geramos valor através de nossas subsidiárias LOG e
Urbamais. Sobre geração de caixa, tanto o Rafael quanto o Eduardo já comentaram.
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Ressalto apenas que a geração se dá num contexto de operação normalizada e que
continuará em níveis similares ao dos últimos trimestres. Não estamos decrescendo
nossas operações, é uma decorrência do nosso modelo de negócios e de boa
execução.
Continuamos aperfeiçoando nossa administração de modo a diminuir os prazos de
repasse e recebimento. Continuamos diminuindo a necessidade de capital de giro e
consequentemente de capital por unidade lançada ou vendida.
Fomos menos agressivos no nosso programa de recompras nesse trimestre.
Continuamos acreditando que nesses níveis de preço, a recompra é uma ótima
proposta econômica. Dadas às incertezas macroeconômicas, preferimos acumular o
caixa em nosso balanço, diminuindo o nosso endividamento líquido. Reafirmamos que
estes recursos serão direcionados a nossos acionistas.
O timing e a forma, ou seja, se virá via recompra ou dividendos extras, estão ainda a
serem definidos. Adicionalmente à geração de caixa, a MRV vem tendo uma estratégia
conservadora na administração de sua dívida. Repagamos uma parcela da nossa
quinta debênture agora em julho.
Por outro lado, renovamos por dois anos uma operação de crédito de R$200 milhões
que se venceria originalmente em julho. Temos o melhor rating de crédito dentro do
segmento de construção, esse rating foi recentemente reafirmado como já dito
anteriormente. Continuaremos a manter um caixa bruto alto.
Nossa dívida tem prazo adequado, bem como seu custo é muito confortável. Ela é um
mix de financiamento à construção e dívidas corporativas. O custo médio ponderado é
ligeiramente abaixo da taxa SELIC.
Por último, volto a ressaltar as outras fontes de criação de valores da MRV. A LOG
diminuiu seu ritmo de expansão também visto em ambiente econômico. Do ponto de
visto de administração de seu portfolio, ela continua alugando liquidamente, fazendo
cair substancialmente sua vacância.
A Urbamais vem trazer uma boa novidade, ela já começa a mostrar sua força tendo
feito um lançamento de muito sucesso em Campos dos Goytacazes. A venda
contratada alcançou R$26 milhões nesse 2T. Ela está começando a mostrar seu
potencial de geração de valor.
Passemos agora às perguntas e respostas.
Luis Stacchini, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Na verdade são duas perguntas. A primeira, com relação ao prosoluto, percebemos um aumento um pouco mais forte no saldo de pro soluto nesse
trimestre que chegou em 10% do volume de recebíveis. Queria entender um pouco
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melhor o que vocês enxergam de saldo estabilizado do pro-soluto? Se já estamos em
um momento adequado, se deve continuar aumentando um pouco mais.
E o segundo ponto é sobre questão de equivalência patrimonial. Vocês poderiam dar
um pouco mais de cor sobre a performance da Prime, da MRL e também das demais
SPE’s que tiveram uma contribuição um pouco mais negativa para o resultado?
Espero que vocês possam ter um pouco mais de informação sobre essas operações,
se dá para ter uma ideia do tamanho de estoque das alterações que eventualmente
poderiam ter margens um pouco mais comprometidas. E também sobre as
expectativas de vocês de one-off desses impactos. Muito obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Luis, bom dia. Em relação ao pro-soluto, ele, de fato, é parte da nossa operação. Na
medida em que desligamos durante a fase de obra e agora com o projeto de venda
simultânea, o repasse é muito rápido e o LTV máximo feito pelos bancos é de 80%.
Então, o pro-soluto faz parte da nossa operação, mas é importante destacar que a
maior parte dele é antes da entrega das chaves a menor parte, é pós-chave, e as
chaves são ferramentas de cobrança muito importantes.
Então, no nosso entendimento está bem controlado. Todo trimestre, temos um
provisionamento de perda que é muito pequena e isso não é uma ameaça para nós.
Estamos muito confortáveis com os níveis atuais e achamos que ele cresce um pouco
o pro-soluto e estabiliza talvez no próximo trimestre. Essa é a nossa expectativa.
Em relação a linha de equivalência. De fato, a Prime continua reportando resultado
ruim. Majoritariamente, esse resultado ele vem de um empreendimento muito grande
em Brasília. Vendemos esse produto há três ou quatro anos atrás, a carteira foi
corrigida pelo INCC e os clientes não foram repassados, a obra está pronta, fizemos o
distrato e hoje estamos vendendo em um preço abaixo do preço vendido no passado.
Enquadramos no “Minha Casa, Minha Vida” para melhorar a liquidez, e de fato, nesse
empreendimento temos olhado muito mais para a geração de caixa do que para a
DRE.
Achamos que ainda teremos três trimestres para liquidar esse empreendimento. E, é
importante ressaltar também que os nossos empreendimentos, da Prime e da MRL
também, estão sendo geridos dentro do sistema MRV.
A Empresa destinou alguns executivos formados dentro da MRV, pessoas bastante
sêniores, que já estão nas duas companhias há mais de um ano, e temos visto que as
novas obras já vêm reportando resultados muito em linha com operações MRV e
esperamos que em um curto e médio prazo, apresente resultados melhores na área
de equivalência.
Luis Stacchini:
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Está certo. Muito obrigado, Rafael. Bom dia.
Daniel Gasparete, Merrill Lynch:
Bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira, tentando fazer uma reconciliação,
primeiramente aqui entre o Receitamento que foi bastante forte em uma manutenção
da geração de caixa e o distrato um pouco flat. Só queria entender com vocês se esse
aumento do Receitamento foi muito nos projetos fora do SICAQ e se isso deve se
refletir em um aumento e geração do 3T, um pouco mais para frente?
A segunda pergunta é ainda nessa parte do alto nível de Receitamento, que como
você mesmo comentou foi devido a um alto nível de unidades produzidas. Só queria
entender se esse deve ser o novo patamar sustentável, quer dizer, em torno de 2.500?
É algum novo processo construtivo? O que vocês estão vendo em relação a isso? Ele
é algo que foi acelerado agora com um pouco mais de curto prazo ou deve ser um
novo ritmo de construção?
É isso. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Realmente, o nosso patamar de receita cresceu bastante. Ele é fruto de um
crescimento de vendas, de uma diminuição pequena dos distratos e principalmente do
aumento de nível de construção. O que está havendo ao longo desse ano é o nosso
ritmo de construção realmente em um patamar mais elevado. Patamar esse que com a
implantação do SICAQ e o alinhamento entre as vendas líquidas e a bruta, ele deve
ser algo que você deve começar a enxergar como padrão.
Consequência disso e mais à frente com a diminuição dos distratos, é realmente a
receita circulando nesse patamar. Então, respondendo a sua primeira pergunta e acho
que junto à segunda também, é o que enxergaremos como patamar daqui para frente
na operação.
Obviamente há situações, depende muito da produção e da venda do trimestre, mas é
o que enxergamos como um patamar de trabalho daqui para frente.
Daniel Gasparete:
Perfeito. Entendido. Mas era só para entender se esse novo patamar de receita não se
refletirá em breve em um novo patamar de geração de caixa? Assim, subiu bastante e
a geração de caixa ficou flat. Só um pouco mais quanto a isso, por favor.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A geração de caixa tem flutuado nesse nível, vamos falar assim, em torno de R$150
milhões, continuará flutuando. Veremos trimestres com números maiores, mas há uma
série de pequenos detalhes, no sentido de volume de unidades prontas repassadas ou
se o volume de unidades repassadas são mais unidades que foram recém-lançadas.
6

Transcrição de Teleconferência
Resultados 2T15
MRV (MRVE3 BZ)
17 de Agosto de 2015

Enfim, há uma série detalhes que influencia trazer um pouco para mais ou para
menos. Não mudará substancialmente do patamar, mas veremos trimestres com
patamares ou com níveis um pouco maiores do que esse sim.
Daniel Gasparete:
Está ótimo. Obrigado.
Gustavo Cambaúva, BTG Pactual:
Bom dia. Tenho duas perguntas também. A primeira em relação aos distratos, eles
ainda estão rodando um patamar bem alto, até um pouco mais alto do que no ano
passado e você já tem feito grande maioria das vendas dentro do SICAQ, e, enfim,
isso já há algum tempo.
Então, queria entender primeiro se nesse mesmo assim vocês estão vendo algum
distrato? Seja por desistência do comprador ou, enfim, por algum outro motivo? Ou se
saiu de fato daquelas unidades mais antigas? E qual é a visão de vocês para como os
distratos devem evoluir ao longo do ano.
E a segunda pergunta, vocês fizeram bastante compra de terreno nesse trimestre e ao
mesmo tempo não fizeram buyback, queria entender um pouco se esse uso do caixa
deve, daqui para frente, talvez se direcionar um pouco mais para reinvestir ou no
negócio vis-à-vis distribuir para os acionistas, até porque boa parte dos terrenos
comprados até nem foram com permuta.
Então queria entender um pouco essa questão de compra de terreno, reinvestimento
no negócio vis-à-vis, distribuir para os acionistas. São essas perguntas, obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Bom dia. Em relação ao primeiro tema, o distrato. O distrato da venda simultânea é
muito menor do que o distrato feito no processo anterior. Mas é importante lembrar
que começamos esse processo novo no 1T do ano passado, a relevância dele foi
pequena. O processo foi decrementando trimestre contra trimestre.
E então, é o que está acontecendo hoje, é importante vocês entenderem isso. Esse
distrato é da venda antiga, da venda feita no 4T13, do 1T e 2T14. Ainda temos um
backlog para ser consumido. É claro que temos certa tolerância com o cliente. Ela já
foi maior no passado, hoje ela já é menor.
Veremos nos próximos dois ou três trimestres, esse backlog sendo consumido e então
nossa carteira, o percentual das vendas simultâneas, crescerá e a tendência natural é
que o distrato caia quando o backlog for consumido. O que estamos vendo de distrato
no processo novo é a base de um dígito.
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Já temos esse processo novo implantando há mais de um ano, já é uma massa crítica
boa e a tendência é essa, ficar abaixo de um dígito. Então, respondendo a primeira
pergunta.
Em relação à segunda pergunta, de fato, no trimestre passado, no 2T, compramos
bastante terreno. Temos enfrentado uma concorrência muito menor do que a
concorrência que enfrentávamos no passado. Temos conseguido comprar terrenos
muito bons, a qualidade do nosso landbank sempre foi um diferencial da MRV e então
continuamos investindo em terrenos muito bem localizados.
Atualmente temos conseguido comprar terrenos ainda melhores. Quando pagamos o
terreno em dinheiro, temos procurado fazer um pagamento bastante longo. Permuta
continua sendo um percentual importante. Então é o momento de fato de
aproveitarmos do mercado menos aquecido e reforçar o landbank na cidade, onde
temos algumas fragilidades, um landbank pequeno.
Então, estamos tentando equilibrar o nosso landbank no Brasil todo. Agora
respondendo a última pergunta em relação à destinação do caixa, não esperamos
continuar comprando landbank o resto da vida. O ponto de equilíbrio, a Empresa,
temos rodado na casa de 40 mil unidades por ano. Nesse ano, compramos mais do
que lançamos, do que vendemos, do que construímos, mas em algum momento
equilibramos isso aí.
A sobra de caixa não será destinada majoritariamente para terrenos, foi uma situação
oportuna, devemos continuar comprando mais terrenos no 2S, mas olhando mais para
frente, o caixa, a desalavancagem da Companhia e no momento que tivermos um
pouco mais de segurança, quando as nuvens mais escuras saírem do horizonte,
podemos dar uma destinação mais adequada para o caixa, seja ela buyback,
aumentar dividendos.
Obviamente, o preço do papel vai ser muito importante para decidir qual caminho
tomaremos. Mas o importante é que a Companhia é conservadora. Gerar caixa é o
mais difícil. A destinação do caixa é a parte mais fácil do jogo.
Gustavo Cambaúva:
Está OK. Obrigado e bom dia.
Sami Karlik, Banco Votorantim:
Olá. Bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas, e eu
tenho uma pergunta em relação ao FGTS – a remuneração –, que eu queria entender
um pouco. A discussão é bastante forte na mídia sobre isso e eu queria entender um
pouco a opinião da MRV – potenciais impactos que vocês veem na demanda para o
tipo de produtos que vocês trabalham. Obrigado.
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Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Oi, Sami. Tudo bem? Temos participado bastante dessa discussão do fundo de
garantia porque isso tem um impacto muito grande no mercado como um todo. Essa é
uma proposta muito polêmica que está sendo discutida e que tem aparecido na mídia,
mas você tem uma série de outras propostas também sendo discutidas, que
entendemos ser mais razoáveis.
Essa proposta principal que está circulando tem um impacto tão grande no mercado e
na própria sustentabilidade do Fundo de Garantia que, em nossa opinião, a chance de
ela seguir em frente da forma que está é mínima. Existe uma pressão muito grande de
todos os setores, incluindo trabalhadores e o próprio Fundo de Garantia, para que o
negócio não seja feito dessa forma. O próprio governo também tem uma opinião
contrária.
Então dentro das funções que temos acompanhado muito de perto, nossa opinião é
que a chance de isso seguir dessa forma é mínima ou próxima de zero. Então,
obviamente, é um assunto em discussão. Ele começou agora e tem todo um processo
– tem câmara, tem senado, tem veto. Então, achamos que, ao longo dessa discussão,
um projeto muito mais saudável vai surgir. E essas discussões já estão até
relativamente maduras.
Então estamos, neste momento, acompanhando, como eu lhe falei, e participando
também ativamente dessas discussões para que entendamos o impacto disso para
nós e para o mercado financeiro como um todo.
Sami Karlik:
Está OK. Obrigado.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia, Rafael. Bom dia, Fischer. Bom dia, Leo. Acho que duas perguntas. A
primeira: eu queria voltar um pouco à pergunta que o Gasparete acabou fazendo.
Acho que um pouco mais sobre o receitamento do trimestre. Eu queria entender um
pouco esses ganhos de produção que vocês tiveram.
Olhando o back log, ele caiu 11% comparado ao do trimestre passado, mas a receita
acabou crescendo 25%. Então eu queria entender aqui se houve também algum
impacto de venda de estoque. Acho que olhando o estoque concluído no balanço, caiu
um pouco, então eu queria entender um pouco essa dinâmica, como isso, de fato,
acabou impactando o Receitamento do trimestre.
E a segunda pergunta: vocês acabam também mencionando no release que vocês
têm observado uma pressão um pouco menor de custo. Acho que vimos termos um
pouco mais brandos na negociação com fornecedores, pressão um pouco menor de
custo de terreno e mão-de-obra.
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Eu queria entender como vocês veem essa dinâmica, de fato, impactando os
resultados daqui para frente e se, de fato, acabou havendo algum ganho vindo de
menores pressões com custos nesse trimestre – se isso, de fato, teve algum tipo de
economia de custo que impactou esse trimestre. Basicamente é isso. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Vou responder de trás para frente. Em relação ao custo, começamos esse trabalho já
há algum tempo. Obviamente, até eu disse na minha mensagem de entrada, o
resultado, até por conta do Receitamento, vai aparecendo paulatinamente. O
importante da mensagem é que temos conseguido bons resultados e, em alguns
casos, até excelentes resultados em diferentes frontes.
Especificamente, os melhores resultados têm vindo da área de materiais – é mais fácil
e mais rápido você conseguir reduções ali do que na mão-de-obra, por exemplo, que
tem todo um arcabouço por trás. E também terrenos e negociações de lojas e
aluguéis, e etc.
Então temos esse trabalho. Na verdade esse trabalho não tem fim. Ele começou muito
intensamente no início do ano e continua acontecendo. Já colhemos, sim, bons
resultados e, à medida que formos receitando, nós vamos ver esses resultados
aparecendo.
E temos aproveitado esse momento para, continuamente, reforçar esse trabalho. É um
grupo em cada uma das áreas dedicado exclusivamente a isso e os resultados têm
aparecido sim.
Em relação à receita, o Leo já tinha comentado: você tem um mix na verdade – você
tem um esforço nosso em vendas de unidades com um percentual mais alto, você tem
toda a questão dos distratos e consequentes revendas, normalmente com imóveis em
percentual executado mais alto.
Somado a isso, realmente tivemos um trimestre de produção muito forte e também
dentro dessa linha você tem um mix – obras que estão começando, obras que estão
no meio do caminho e, dependendo dessa velocidade, isso afeta mais ou menos a
linha de receita.
Como eu falei antes para o Daniel, nossa expectativa, por conta até do nível de
produção que vimos mantendo, é que comecemos a enxergar o Receitamento mais
nesse patamar. Em relação ao backlog eu vou passar para o Leo e ele vai lhe
responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Completando, já falando do backlog, mas também falando aqui da questão: nós temos
melhorado operacionalmente a Companhia. O que eu estou querendo enfatizar de
novo é a questão do ciclo de capital. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós
estamos transferindo os clientes cada vez mais cedo e o risco vai melhorando o
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processo de gestão, então o volume de produção também é cada vez mais o volume
de unidades construídas em cima de unidades que já estão vendidas e repassadas.
Então se você olhar, vamos dizer, para o passado, quando esses processos não eram
tão eficientes, você também via um volume de produção acabando indo para o
estoque. E estamos cuidando, estamos olhando. Obviamente, quanto melhor o ciclo
como um todo, melhor para a Companhia – mais eficiente vamos ser do ponto de vista
de geração de caixa, de volume de capital dentro do negócio.
Todas essas variáveis são variáveis que olhamos e acompanhamos muito de perto e,
de novo, vamos apertando um parafuso aqui e ali porque isso é importante na
operação também.
Enrico Trotta:
Está certo. Só um follow-up também: então não teve, na parte do custo, acho que o
orçamento já estava ajustado e é algo que, ao longo dos trimestres vai aparecendo,
não é? Mas de fato não houve nenhum ajuste, uma economia de custo que foi
anormal comparado ao que usualmente vem sendo reconhecido. Basicamente é isso?
Leonardo Guimarães Corrêa:
É exatamente isso. Não houve nada de anormal. É só uma continuação, uma
melhoria. Todo dia você vai acertando um empreendimento aqui e um
empreendimento ali. Você não tem um degrau de mudança, mas ao longo do tempo
vai acontecendo. Se você olhar a parte de capital de giro, vimos diminuindo o volume
de capital de giro, o ciclo, há muitos trimestres e isso vai continuar acontecendo.
Enrico Trotta:
Está certo, Leo. E vocês também podiam – e eu não sei se vocês têm o dado aí; vocês
podem me passar depois – passar quanto das vendas vieram de estoque concluído no
trimestre.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu posso mandar depois.
Enrico Trotta:
Está bem, combinado. Perfeito. Obrigado e bom dia para vocês.
Fred Mendes, HSBC:
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta voltando um pouco ao ponto do pro-soluto
até que o Luís chegou a mencionar. Eu queria entender quando que eventualmente
isso sai, principalmente quando olhamos após a entrega de chaves, que é onde a
empresa está olhando até um pouco mais de perto.
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Quando isso sai do pro-soluto e eventualmente vira um PDD? Em que linha passaria
essa mudança? Se já está acontecendo, como se faz essa classificação – dois ou três
meses de atraso vem da parte jurídica essa mudança de classificação?
E aí o segundo ponto: as vendas estão muito fortes, obviamente – os números estão
bem claros. Eu só queria entender se vocês têm algum tipo de análise de
sensibilidade. Como ficaria essa demanda se o desemprego chegar próximo a dois
dígitos, se a inflação continuar muito alta. Eu queria entender um pouco mais como
fica essa demanda daqui para frente assumindo que o cenário macro deve continuar
bem desafiador nos próximos trimestres. Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Fred, em relação ao pro-soluto, é o que eu disse anteriormente: a maior parte dele
acontece antes da entrega. A unidade só sai do pro soluto quando tiver 100% quitada
e, em relação a regra de empresa é o que eu disse: temos um critério dentro da
Companhia de não dar abertura, mas todo trimestre há lançamentos. Quando a
inadimplência chega a um certo ponto, lançamos para o resultado e isso é um fluxo
contínuo, algo que acontece há muitos anos e faz parte do nosso negócio.
Em relação a vendas no 2S. Estamos no meio do 3T e o que estamos vendo é uma
demanda parecida com os trimestres anteriores. É importante vocês entenderem que
venda é um equilíbrio de oferta e demanda. Eventualmente, temos um mercado com
um pouco mais de desafios, mas a Companhia atua em 133 cidades e, na maior parte
das 133 cidades, a concorrência é muito pequena. Concorremos com empresas
pequenas, empresas locais.
A marca MRV é uma marca fortíssima. Em um momento de insegurança o cliente
prefere comprar imóvel na planta, principalmente de uma empresa com uma marca
forte, com histórico comprovado. Isso tem feito muita diferença para nós – o cliente
confia na marca MRV, que a Empresa vai entregar o imóvel dele e então temos
passado por esse momento um pouco mais turbulento de uma forma bem tranquila.
Agora, não podemos deixar de ressaltar também a real possibilidade do lançamento
do Minha Casa Minha Vida III. Foi anunciado que o lançamento ocorrerá no dia 10 de
setembro e haverá correção no limite das cidades, correção na faixa de renda, e a
empresa acredita que o Minha Casa Minha Vida III será um catalizador de vendas.
Então não esperamos uma mudança significativa da venda no 2S. Continuamos
otimistas em relação a esse indicador.
Fred Mendes:
Perfeito, Rafael. Se você me permitir mais um follow-up também agora que você
mencionou o Minha Casa Minha Vida. Se eventualmente sair, assumindo que pelo
menos 1,5% ou uma faixa maior do FGTS, independentemente do número que vier,
deve haver algum aumento no subsídio, se esse aumento no subsídio eventualmente
sair, você acha que há a possibilidade desses clientes que você hoje está financiando
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eventualmente conseguir repassar, uma vez que a venda já está concluída não tem
mias volta? Eu sei que é um tanto especulativo, mas se haveria essa possibilidade.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Fred, se não for repassado, o cliente pode entrar na nova regra. Essa faixa
intermediária que está sendo criada atenderá um share da minha base de clientes –
vemos com bons olhos. Mas é difícil especular. Vimos discutindo com o governo há
muito tempo como será o novo Minha Casa Minha Vida, mas vamos esperar ele sair
do forno para discutirmos com um pouco mais de profundidade com vocês. Mas, de
toda forma, o que sair, temos muita segurança de que será um vento de cauda no 2S
da Companhia.
Fred Mendes:
Perfeito. Obrigado, Rafael.
Lucas Dias, Fator:
Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês comentassem, se puderem, sobre o preço
médio de revenda das unidades distratadas. Vimos que no trimestre ficou
praticamente flat em relação à correção do INCC, se vocês esperam que esse gap se
mantenha baixo e, eventualmente, vocês revendam abaixo do valor corrigido pelo
INCC. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Lucas, tudo bem? Se você olhar para os resultados do passado, vimos conseguindo
revender isso sempre com ganhos. Nesse trimestre especificamente, o Rafael citou no
início a questão das revendas de Brasília e isso teve um impacto no preço médio de
revendas de unidades distratadas. Então isso é um pouco desse efeito nesse
trimestre. Via de regra, por que temos no nosso estoque e o que vimos fazendo,
vamos continua tendo sim um ganho com isso.
Lucas Dias:
Perfeito. Obrigado.
Alain Nicolau, Bradesco:
Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas: eu queria voltar na
discussão do Minha Casa Minha Vida. Se eu lembro direito, a extensão do Minha
Casa Minha Vida II ia até julho – aquelas 400.000 unidades extras. Como está
funcionando essa dinâmica enquanto ainda não sai o III? Como está funcionando a
contratação de novos projetos?
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E a segunda pergunta: eu gostaria que vocês abordassem um pouco se o uso de
forma de alumínio na construção tem ajudado nesse lado da produção de unidades e
consequente Receitamento. Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Alan, em relação ao Minha Casa Minha Vida III, ele vai ser anunciado agora no dia 10,
mas a fase anterior continua operando normalmente. O funding do FGTS já tem um
orçamento que foi feito no começo do ano para o ano inteiro – é um orçamento que dá
conta, tranquilamente, dos repasses que vêm acontecendo.
Então é ‘vida que segue’ e a Empresa continua contratando PJ, continua contratando
PF – zero de alteração; não houve nenhuma alteração. Faixa dois e faixa três – o Leo
lembrou aqui. O I, realmente, como precisa de recursos do tesouro, está um pouco
mais complicado de contratar.
Em relação à forma, é uma tecnologia que usamos há bastante tempo – são mais de
cinco anos que temos feito empreendimentos com forma. Temos acompanhado de
perto. A relevância aumentou um pouco no nosso portfólio. Não existe melhor ou pior.
Depende muito da região, depende muito do tipo de produto, da velocidade de venda
de cada produto. Cada sistema tem sua vantagem
É importante: a MRV talvez seja a única empresa que tem os dois processos bem
controlados. Acompanhamos com muita persistência, com muita atenção à
concorrência. Temos um time dentro da Companhia que acompanha todas as obras
dos principais concorrentes. Hoje somos o estado da arte em formas de alumínio.
Então é mais um processo. Temos de acompanhar tendências, como vai ser o preço
do concreto, o preço da armação, o preço da mão-de-obra, o preço da alvenaria e
vamos jogando com essas variáveis e aí decidindo qual será o percentual adequado
para cada tipo de tecnologia. O Fischer vai incrementar e falar um pouco mais sobre
isso também.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Há outro aspecto que você tem de considerar, ainda mais nesse momento que
estamos vivendo: realmente, a forma costuma ser mais rápida, então você pode criar
um descompasso entre fluxo, entre saída e entrada. Então temos de pensar muito
nessa estratégia. No momento vamos decidido que método faz sentido seguir. E
temos feito isso já há algum tempo e tem funcionado.
Então, só endossando o que o Rafa já falou, não existe melhor ou pior tecnologia –
existe a mais adequada para o nosso negócio e, dependendo da praça e das
circunstâncias do mercado, ela varia.
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Alain Nicolau:
Se vocês me permitirem, Rafael e Fischer, vocês têm uma ordem de grandeza da
operação hoje do que é forma e do que é alvenaria?
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
A forma hoje é em torno de 20% da operação da Companhia. Ela cresceu um pouco.
A mão-de-obra de alvenaria no ano passado cresceu muito e hoje estamos vendo uma
estabilização; em alguns casos até redução – está havendo deflação em alguns
serviços de mão-de-obra. Então estamos acompanhando.
Vamos ver nos indicadores – a Empresa tem quase 300 canteiros. Temos uma massa
de dados enorme e vamos olhando a evolução de cada custo para adequarmos o
nosso share. É o que temos feito normalmente.
Alain Nicolau:
Está ótimo. Muito claro. Obrigado.
Guilherme Capparelli, Citibank:
Bom dia. Voltando nessa questão do Minha Casa Minha Vida, já foram circuladas na
mídia algumas notícias de que o governo não estaria muito inclinado a fazer o repasse
integral da inflação desde 2012 até agora nos preços das unidades. Nessas últimas
conversas, o que vocês têm visto de reajuste que vai ser anunciado e que já é
possível antecipar alguma melhora de margem bruta? Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Guilherme, o número que estamos conversando e o governo já tem uma tabela
preliminar deve ser em torno de 10% a 15%. Depende da região. Hoje nas regiões
com teto mais alto nós vendemos abaixo do teto – temos uma margem grande. De
fato, a região mais sensível para nós são as cidades com teto de R$115 mil.
Nesse caso, temos vendido a maior parte pelo FGTS, então o aumento do teto deve
chegar a R$135 mil, R$140 mil. Vamos enquadrar muitas unidades e, nessas cidades,
de fato, o terreno é mais barato – é um pouco mais barato para construir. Então vemos
com bons olhos e resolverá um percentual do nosso negócio que hoje têm uma venda
um pouco mais baixa, que são os produtos que estão sendo vendidos pelo FGTS.
Então o Minha Casa Minha Vida III terá só fator positivo – será muito bom para nós.
Guilherme Capparelli:
Está bem. Obrigado.
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Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rafael Menin para as considerações finais. Senhores prossigam
com suas últimas considerações.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Gostaria de agradecer a todos que participaram do call. Foi um call com bastantes
perguntas. Estamos bastante animados com os resultados – a Empresa apresentou
bons indicadores no 2T e continuamos olhando à frente com otimismo. Estamos em
um país que tem uma demanda enorme pelo nosso produto. A Empresa se posicionou
de uma forma diferente e temos uma presença geográfica muito diferente das outras
empresas do setor.
Isso custou caro à Companhia. Foi muito trabalho, muito investimento no time.
Chegamos a um ponto em que a equipe está bastante madura, a Empresa está
bastante madura, e o que está acontecendo agora é que podemos colher os frutos
desse trabalho que fizemos nos anos anteriores e achamos que vamos ter bons
trimestres no médio e longo prazo.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado pela participação. Conforme o Rafa citou e eu falei inicialmente, fizemos
vários movimentos no passado muito importantes e estratégicos para preservar a
operação da Empresa e hoje estamos colhendo os frutos disse e gastando muita
energia em refinar a operação.
Então, estamos lidando com problemas que são questões operacionais e, como vocês
podem acompanhar e vêm acompanhando ao longo dos últimos trimestres, nossa
operação está evoluindo cada vez mais.
Nosso foco principal hoje dentro da Empresa é isso: com certeza vamos continuar, ao
longo dos próximos trimestres, essa evolução operacional. Agradeço a todos e até o
próximo call. Obrigado.
Operadora:
Obrigada, a Teleconferência dos resultados do 2T15 da MRV está encerrada. Tenham
um bom dia.
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