Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T14
MRV (MRVE3 BZ)
15 de agosto de 2014

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 2T14. Estão presentes os
senhores Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, co-CEO; Eduardo Fischer Teixeira de
Souza, co-CEO; Leonardo Corrêa, Diretor Executivo de Finanças; Mônica Simão, Diretora
Executiva de RI; 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 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 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 a palavra ao Sr. Rafael Menin, Diretor Presidente, que
iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. É com muita satisfação que comunicamos os resultados do 2T da MRV.
Neste trimestre, reportamos resultados consistentes, frutos de um trabalho focado e com
continuidade.
Em relação aos indicadores reportados, gostaria de ressaltar três: evolução da margem
bruta, ótima geração de caixa e o grande resultado reportado pela Log. Sobre a margem
bruta, tivemos um aumento importante da mesma. O que explica essa evolução é a
redução da relevância das safras antigas e o aumento da relevância das safras mais novas
na nossa DRE.
Como já dito anteriormente, fizemos um grande esforço de crescimento até o ano de 2011.
O reflexo disso é que tivemos um desempenho mais modesto nos empreendimentos dessa
safra, principalmente nas novas cidades. A partir de então, a Empresa passou por um
crescimento menos acelerado, possibilitando um amadurecimento da operação.
Em conjunto com essa operação, conseguimos repassar aumentos de preço bem acima
da inflação. A combinação desses dois fatores teve como resultado margens maiores.
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O segundo indicador que eu gostaria de ressaltar é a geração de caixa potencial de R$210
milhões. Diferentemente do 1T, quando tivemos instabilidade no sistema dos bancos,
neste trimestre tivemos um bom volume de repasses – 10.800 unidades. Este aumento
expressivo no volume de repasses teve como consequência a evolução da geração de
caixa.
O terceiro aspecto do negócio que merece destaque é a LOG. Passamos, nesse trimestre,
a contabilizar os ativos por valor justo. Em função da ótima qualidade dos ativos da Log, foi
reportado um ganho de R$706 milhões da Log e R$267 milhões no resultado da MRV.
E, por fim, gostaria de ressaltar que o mercado no qual a MRV atua continua forte e como
consequência disso temos segurança que continuaremos reportando bons resultados
futuros.
Passo agora a palavra para o Eduardo Fischer.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, Rafael. Vamos falar um pouco mais sobre o nosso desempenho operacional do
trimestre. Como disse o Rafael, tivemos um trimestre muito forte em todas as áreas
operacionais da Empresa. Começando pela área comercial, repetimos um trimestre muito
bom. E mais importante, estamos vendo um mercado ainda de muita demanda e pouca
concorrência.
O reflexo disso é esse desempenho de vendas crescente. Na área de crédito imobiliário,
tivemos também um trimestre muito bom. Mesmo com o efeito da Copa do Mundo no mês
de junho tivemos um aumento de 45% no volume de repasses do 2T, se comparado ao 1T,
atingindo um volume de quase 11.000 unidades repassadas.
Mantemos o nosso foco na geração de caixa, buscando uma melhoria contínua no ciclo de
recebimento. Essa eficiência no repasse nos proporcionou uma geração de caixa
operacional livre potencial de R$210 milhões no 2T. Quantos aos distratos, tivemos uma
elevação neste trimestre, ainda em função do maior rigor dos bancos na concessão de
financiamentos.
Porém, a partir do 2T, a análise dos novos clientes já está adequada à nova realidade dos
bancos. Além disso, a elevada demanda por unidades prontas e semiprontas tem nos
permitido ser menos tolerantes com os clientes que demoram a contratar o financiamento.
Também é importante ressaltar que a enorme maioria dos nossos distratos ocorre durante
a fase de construção. Isso permite revendermos a unidade distratada ainda durante o
andamento da obra.
Ainda nesse front, continuamos nesse trimestre com a implantação do projeto SICAQ, que
é a venda condicionado ao repasse do cliente junto ao banco, sendo que as vendas
representaram 22% do volume mensal, contribuindo ainda mais para a forte geração de
caixa do trimestre.
Além disso, esse projeto permitirá uma redução futura no nível de distratos, minimizando
os riscos da Companhia e acelerando os recebimentos. Finalmente, sobre a nossa área de
produção, tivemos um trimestre de retomada dos níveis de produção, com uma elevação
substancial das unidades produzidas e também das unidades concluídas.
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As obras das safras mais novas e também mais rentáveis já começam a impactar
positivamente os resultados; e essa é a tendência que observamos para os próximos
trimestres. Fechamos este trimestre com 273 canteiros em produção e uma força de
trabalho que supera 24.000 homens.
Obrigado e passo a palavra para o Leonardo.
Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos e obrigado pela presença. Meu primeiro comentário se refere à LOG. O
conselho da LOG vem discutindo há algum tempo a melhor maneira de registrar e reportar
suas operações. 5% a 6% de inflação anual por um período longo provoca distorções nos
balanços das Companhias de propriedade como a LOG. Os contratos de aluguel são
corrigidos pelo IGPM, mas nem o preço das propriedades nem o valor da depreciação das
mesmas sofre correção.
Olharam os vários modelos ou alternativas e concluíram que registrar nos livros como
propriedades para investimento, marcando o valor das propriedades para cima ou para
baixo melhor representa os números e a atividade da LOG.
A LOG apurou um ganho de R$706 milhões, como já foi falado aqui, sendo que a
participação da MRV monta a R$267 milhões. Esse ganho só foi alcançado graças à
qualidade das propriedades compradas e incorporadas, e reflete a geração de valor da
LOG.
Falando em capacidade empresarial e de geração de valor, complemento o tema
comentando sobre a Urbamais. Nossa iniciativa empresarial mais recente já efetuou seu
primeiro lançamento agora em agosto, com ótimos resultados de venda, lançando o
loteamento Atlanta na cidade de Araraquara, aqui em São Paulo, com um VGV de R$32
milhões.
Temos um land bank robusto, com 12 projetos em mais de 10 cidades. A Companhia está
montando suas fundações, preparando sua infraestrutura para no ano que vem mais do
que triplicar o VGV de 2014 e pavimentar seu crescimento definitivo.
Nossos lotes são voltados para as classes D e C e, em termos de linha de produto se
constituem em uma alternativa pouco concorrente aos nossos apartamentos. É um público
diferente com perspectivas próprias. Inicialmente os números da Urbamais são
relativamente pequenos frente aos da MRV, mas posso assegurar que a Urbamais, assim
como a Log irá gerar um valor substancial para os acionistas da MRV.
Por último, gostaria de falar de caixa, recompra e ROE. Como já falamos, nosso negócio
residencial vem sendo cada vez mais otimizado. Não só em custos, mas também em
gestão de capital de giro. O cerne do nosso modelo é o rápido repasse dos clientes
durante a fase de obra.
O caixa gerado no ano passado foi direcionado à amortização de dívidas. Em termos de
dívida líquida, já estamos no patamar que queremos – em torno dos 30%, olhando dívida
líquida sobre o patrimônio. O caixa gerado neste ano vem sendo direcionado a acionistas,
sob a forma de dividendos adicionais pagos em junho e de recompras.
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Já dispendemos R$162 milhões recomprando 22,9 milhões de ações até o fim do 1S.
Temos um programa em aberto e vamos continuar implementando-o. Essa é a maneira
mais objetiva, clara e contundente da forma como o corpo diretor da MRV enxerga o futuro
da Companhia.
Estamos positivos quanto às margens e retornos que temos plantado nos últimos tempos
e, com isso, estamos recomprando nossas próprias ações. Após 30/06 compramos,
adicionalmente, 2 milhões de ações. Gostaria de agradecer a todos e passar à sessão de
perguntas e respostas.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira: nós
vimos aí a melhora da margem bruta acontecendo agora no 2T. Eu queria entender qual é
a expectativa de vocês para essa evolução de margem bruta ao longo do 2S; e se vocês
pudessem também dar uma cor, qual é a margem bruta média, mais ou menos, que estão
rodando os projetos que estão sendo entregues? Só para termos uma ideia de como é
comparável à nova safra que está começando a ser lançada agora.
Eu também queria entender – a segunda pergunta – se vocês pudessem comentar um
pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos o anúncio da terceira fase, mas
nenhum detalhe foi fornecido. Eu queria entender, na cabeça de vocês, qual é o timing pra
esses detalhes começarem a ser fornecidos e quando, de fato, vocês esperam que esse
Minha Casa Minha Vida 3 esteja rodando bem. Basicamente é isso. Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Sobre a margem bruta, como eu disse no call, eu espero, no 2S, a margem bruta
recuperando. Eu já venho falando isso há mais tempo. Essa margem das safras mais
novas é uma margem mais saudável. Todo o esforço de crescimento que foi feito na
Companhia até o ano de 2011 já foi superado do ponto de vista de custo. A operação já
está madura. As praças novas com um desempenho muito próximo ao das praças
tradicionais.
Conseguimos repassar um aumento de preços bem acima da inflação, então naturalmente
a margem bruta subirá ao longo dos trimestres. É claro que não existe uma ruptura, isso é
incremental trimestre contra trimestre, mas nós esperamos um 2S mais saudável que o 1S.
Em relação à margem bruta dessa safra nova, eu não posso lhe falar aqui com exatidão –
não posso dar guidance aqui –, mas pelo que nós vemos a margem bruta deve caminhar
próximo a 30%, talvez um pouco acima disso. O nível a que ela vai chegar eu não posso
lhe colocar aqui. Não sei se atende bem essa resposta.
Enrico Trotta:
Vocês poderiam falar qual é a margem bruta dos projetos que estão sendo entregues
agora? Não necessariamente das novas safras, mas os que estão sendo entregues agora
das safras antigas.
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Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Essa informação, não precisa ser ressaltada aqui, é claro, que temos, das safras antigas,
margens normais, margens saudáveis e alguns produtos com margens um pouco
melhores.
Mas o mix dessa margem antiga é, de fato, um pouco mais baixo do que a margem da
safra nova, mas o mais relevante é que, daqui pra frente, as safras novas terão muito mais
relevância e esperamos crescer a recuperação da margem bruta e, para o ano que vem,
vamos trabalhar com margens em linha com o que a Empresa reportava no passado. Essa
é nossa expectativa.
Em relação ao Minha Casa Minha Vida 3, o Governo tem discutido intensamente com as
empresas. Existe um canal super aberto. A MRV, por ser um player importante no setor,
tem participado ativamente da discussão. O Governo é muito sensível ao programa. É um
programa de sucesso absoluto, é um programa que gerou renda, gerou habitação, gerou
imposto, gerou emprego. Então temos certeza que o programa terá continuidade.
Do ponto de vista de formatação, eu lhe diria que nós já avançamos bastante, agora o
timing do anúncio – se vai ser anunciado no próximo mês ou no ano que vem, isso não
cabe à empresa responder. O que eu posso lhe dizer é que o diálogo está bom, o Governo
tem nos procurado constantemente. Então existe a expectativa, a qualquer momento, que
isso aconteça.
Mas o mais importante é que o Governo é sensível às demandas das companhias do
setor. Isso nos dá um conforto de que teremos uma continuidade, um programa bem
pensado, bem elaborado.
Enrico Trotta:
OK, Rafael. Perfeito, obrigado.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Oi, bom dia a todos. Minha primeira dúvida é sobre o volume de repasses, que tem sido
bem forte nos últimos trimestres – acima de 10.000 unidades. Acho que faz sentido
imaginar que o backlog daquelas unidades que tinham sido vendidas e ainda não haviam
sido repassadas deve ter diminuído até que substancialmente.
Vocês podem abrir qual é o número desse backlog hoje e, também, será que seria
possível quebrar esse backlog no que são unidades vendidas mais recentemente e, por
isso, devem ter menos risco de distrato, e unidades de venda mais antiga.
E minha outra pergunta é sobre margem também, mas margem dos projetos que estão
sendo lançados. O último ajuste de preços no Minha Casa Minha Vida 2 aconteceu já há
bastante tempo; eu queria entender como tem sido a margem dos novos projetos, o que
vocês estão vendo de contração por conta dessa demora do reajuste de preço. Obrigada.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Vamos falar um pouco do repasse, respondendo sua primeira pergunta. Realmente o
repasse melhorou muito e nós temos ainda um backlog em relação a isso, em torno de
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20.000 a 24.000 unidades. Obviamente, nesse ritmo de vendas que vimos e, dentro
daquilo que eu ressaltei na entrada, do projeto SICAQ, isso vai ser retroalimentado todo
mês. Então já estamos em um ritmo muito saudável. Devemos ver esse número ficar
nesse patamar, cumprindo esse backlog e mais tudo que vai entrando já no novo projeto.
Quanto às margens, acho que o Rafael pode te responder.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Nicole, em relação às margens, é o que eu disse anteriormente: a safra dos produtos mais
novos é mais saudável. Gradativamente isso vai passar pela nossa DRE. 2015 é um ano
que refletirá com muito mais exatidão a operação atual da Empresa.
Em relação ao Minha Casa Minha Vida. De fato, em algumas cidades – cidades com o teto
de até R$115.000 – nós ficamos um pouco mais limitados. O que foi feito recentemente,
nós tiramos essas unidades do Minha Casa Minha Vida. Vocês devem ter percebido um
incremento, se compararmos com 2013, do SBPE. Então, nessas praças, nós passamos a
vender por R$125 mil, R$130 mil.
Nas capitais e nas cidades médias, onde o limite é R$170 mil ou R$145 mil, estamos muito
confortável. Pelo preço que construímos e pelo preço que compramos a fração o terreno, é
totalmente factível reportar margens saudáveis.
Claro que, se isso não for corrigido em um ano, dois anos, a margem começa a ser
pressionada. Mas não é o que imaginamos, nós imaginamos que, em algum momento,
será feita alguma correção no teto. Mas, por enquanto, não vemos isso como ameaça para
margens futuras.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada.
Luiz Maurício Garcia, Bradesco:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é sobre o resultado financeiro.
Chamou bastante nossa atenção o aumento que ele teve nesse trimestre. O resultado
financeiro vinha de uma média de R$9 milhões positivos por trimestre, no último trimestre
havia sido R$15 milhões e, neste, pulou para R$35 milhões.
Quando olhamos na parte de despesa, houve uma redução, também, na despesa
financeira – a despesa financeira ficou menor – e nós vimos que houve um aumento de
dívida de capital de giro e uma redução de dívida de financiamento da produção nesse
trimestre. E o consolidado ficou flat, o que sugeriria até o contrário, não é? Poderia até ter
havido um aumento de despesa financeira pela dívida de capital de giro ser mais cara.
E no ponto da receita também vimos um aumento muito forte vindo da parte de clientes –
da receita proveniente de clientes –, mas sem, necessariamente, ter havido uma dinâmica
muito grande entre unidades entregues, repassadas, ou seja, naquele processo transitório.
Então eu queria entender um pouco de onde vem um aumento tão grande no financeiro.
Houve uma variação na parte da receita também substancial, que fez com que o resultado
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financeiro no trimestre ficasse em R$35 milhões diante dessa média dos últimos
trimestres, bem inferior.
E a segunda pergunta é mais para entender, do ponto de vista operacional, estratégico,
como está a leitura da Companhia para o cenário macro. Nós vemos alguns fatores ainda
de emprego e de desaceleração do crescimento da economia como ainda preocupante.
Olhando para 2015, o desemprego na indústria, enfim, já perdendo tração pelo 33º mês.
Enfim, alguns dados que são importantes, mas como está a leitura de vocês, se vocês
estão vendo todos os segmentos resilientes ou há uns segmentos mais resilientes do que
outros? Vocês podem migrar para esses segmentos que são mais resilientes para, enfim,
mitigar esse impacto? Eu acho que seria interessante uma leitura do cenário, como vocês
o estão vendo dentro do posicionamento estratégico de vocês e se existe algum fator de
mitigação que seja preciso ou não.
Leonardo Corrêa:
Bom dia, Luiz Maurício. Sobre o resultado financeiro: nesse trimestre nós já temos um
pouco a mais de INCC do que no trimestre anterior; isso faz uma diferença. O grande
INCC, que é o INCC de maio, o grande impacto virá no 3T, mas nesse 2T já há um
impacto um pouco maior e, também, no trimestre anterior teve, em relação ao outro.
Tivemos também um pequeno aumento de unidades já repassadas ou unidades
finalizadas, o que também tem ajudado no crescimento desse resultado. Porque esse
resultado financeiro, quando o colocamos destacado lá em cima, é o resultado das
unidades que já estão prontas. O INCC das unidades que estão em construção já entram
direto dentro da receita.
Então isso é só um pouco do reflexo disso também de término maior de algumas unidades.
Luiz Maurício Garcia:
Mas o INCC, como o você colocou, então, ele entra em cima...
Leonardo Corrêa:
Ele entra em cima enquanto a unidade está em construção. A partir do momento que a
unidade é finalizada, ele passa a ser receita financeira. Ele é destacado.
Luiz Maurício Garcia:
E quando vai para baixo, você tem alguma parte que passa a corrigir pelo IGPM, algum
outro índice?
Leonardo Corrêa:
Não. Tem alguma coisa de IGPM, mas é um valor muito pequeno, Luiz. Não é um valor
significativo; não tem influência nenhuma.
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Luiz Maurício Garcia:
Mas como esse saldo, como você colocou, não cresceu tanto, essa receita proveniente
dobrou, ela veio de alguma coisa como R$7 milhões para R$15 milhões, mais do que
dobrou. Tem algum outro fator por trás?
Leonardo Corrêa:
Não, é o que eu comentei aqui. O INCC tem uma diferença grande, Luiz, porque a
variação não é pequena de um trimestre para outro. De novo, o grande aumento do mês
de maio vem no 3T.
Luiz Maurício Garcia:
E na parte de despesa, também não teve nenhum fator?
Leonardo Corrêa:
Na parte de despesa nós pagamos debêntures no início do 3T, nós estamos tendo um
volume menor, proporcionalmente estamos tendo mais financiamento à construção, que é
mais barato também, e o financiamento à construção vai diretamente alocado para o POC.
Sobre a parte macro, há algum tempo temos sido questionados porque temos um
crescimento de vendas e a economia não está tão forte, tem vários setores, setor de varejo
principalmente, tem reclamado bastante do status da economia, e esse status tem
implicado em vendas menores, maiores dificuldades.
Do nosso lado, nós temos mostrado crescimento de venda líquida. O que eu atribuo é a
resiliência, na hora que você olha a dinâmica da oferta e demanda, tivemos uma queda de
oferta muito grande no nosso segmento, e para nós sobrou um mercado menos
competitivo, e com isso conseguimos crescer vendas e ter um bom desempenho.
Não vejo nada de diferente acontecendo, o 3T está na mesma maneira. Enfim, nós
estamos vendo o mesmo tipo de situação. Sempre tem algum mercado que é um pouco
mais ofertado ou menos ofertado, mas isso também, essa dinâmica vai mudando de
trimestre para trimestre, algumas cidades eventualmente tem um pico maior de oferta ou
tem algum competidor fazendo uma queima maior de estoque, mas isso é uma coisa que
se normaliza ao longo de dois, três trimestres.
Para o ano que vem também não estamos prevendo nada, muito diferente do que tem sido
todas as previsões dos bancos ou do Focus. O que estamos olhando é sempre o micro
mesmo para a nossa atividade, cidades onde não tem estoque, focando nessas cidades
para lançar, porque aí a demanda vai aparecer, estamos trabalhando mais no micro para
que nós, dentro dessa economia, com a força que ela está, com o nível de emprego etc.,
nós consigamos extrair valor e consigamos ter um nível de atividade bom.
Luiz Maurício Garcia:
E quanto a segmento, recentemente vocês até lançaram algumas coisas acima do
programa, você não vê uma diferenciação por enquanto? Todos os segmentos de atuação
continuam resilientes?
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Leonardo Corrêa:
Continuam. O que está fora do programa é o que o Rafael comentou aqui antes, é o
mesmo produto, é o mesmo mercado, mas eventualmente fomos subindo o preço e o
preço saiu um pouco do programa. Na hora que ele passa do limite do programa, ele sai
do Minha Casa Minha Vida e nós reportamos como SBPE.
Do ponto de vista de construção da nossa atividade, do ponto de vista do produto
financeiro com a caixa econômica ou do desligamento, é exatamente o mesmo modelo do
Minha Casa Minha Vida, é desligamento durante a obra, não tem nenhuma diferença, não.
Luiz Maurício Garcia:
Obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia. Eu queria voltar um pouco no ponto do Luiz com essa questão da receita
financeira. Nós vimos que exatamente nessa linha de clientes ela veio bem mais forte, e
você mesmo comentou que vocês costumam passar o impacto o grande do INCC de maio
com aquele delay impacta mais o 3T.
Se você puder mensurar para nós o quanto foi esse impacto, tanto naquela linha financeira
embaixo quanto no top line, seria interessante. Você tem esse número para dividir
conosco? Só para podermos reconciliar sem o efeito do INCC.
Leonardo Corrêa:
Rafael, eu tenho o número, é fácil de compor, eu não tenho ele na mão, mas o ponto é o
seguinte: no mês de maio teve um INCC, se não me engano, de 2,05%, como os contratos
são vendidos com data base no meio do mês, você tem um percentual desse 2,05% que é
prorateado dentro do 2T.
Agora, o grande impacto de novo, mais ou menos 1/3 do 2,05% entra no 1T e o resto vai
para o 2T.
Rafael Pinho:
Está OK. Faremos a conta depois, eu só queria ver se o meu número batia com o seu,
mas tudo bem. Obrigado, bom dia.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira, vocês podem falar um pouco sobre
a linha de equivalência patrimonial? Se excluirmos o ganho da LOG, ela veio negativa
ainda, não sei se sofreu alguma perda da Prime, se vocês puderem explicar um pouco
essa linha. Minha segunda pergunta é sobre distrato, que aumentou um pouco nesse
trimestre, houve alguma mudança de critério ou alguma piora de mercado para esse
distrato aumentar um pouco? Obrigado.
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Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Sobre a linha de equivalência, nós tivemos um 2T bastante complicado em relação a
vendas líquidas do Centro-Oeste. É uma regional que vem performando um pouco pior, do
ponto de vista da operação a MRV colocou alguns executivos no Centro-Oeste, isso já foi
endereçado, mas as vendas líquidas foram muito baixas e isso prejudicou bastante o
resultado da Prime.
A Prime tem um projeto muito grande em Brasília, é um mercado que está ruim, é um
produto que está fora do Minha Casa Minha Vida, temos um estoque importante nesse
produto ainda, e nós tivemos um volume de distrato um pouco mais elevado, pouca venda.
Então, o 2T, no Centro-Oeste, foi um desempenho abaixo do esperado.
O que nós vemos daqui para frente é a operação, construção, compra de terreno, repasse,
já foi ajustado, aí é uma questão de que o mercado está passando por um processo de
depuração no Centro-Oeste, teve muito lançamento, principalmente em Brasília, vimos que
nos últimos meses praticamente não teve lançamento.
O mercado, naturalmente, vai se ajustar. É uma região com uma renda muito boa, renda
formal, mas o mercado ainda deprimido. Então, nós esperamos um 2014 ruim no CentroOeste, mas analisando percentualmente operação na MRV, não tem uma relevância tão
grande, vamos ter que conviver um pouco nisso ao longo do 2S.
Em relação ao distrato, o Eduardo vai te responder a pergunta.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Em relação a sua dúvida dos distratos, nesse trimestre realmente o número aumentou um
pouco, ainda reflexo do aperto dos bancos em relação à contenção de crédito. Não
enxergamos isso, subindo além disso, ele deve ficar no patamar que nós vimos no 1T até
o final do ano, início do ano que vem, mas o que aconteceu no 2T não teve nenhum efeito
diferente do que vínhamos trabalhando.
Eduardo Silveira:
OK, obrigado. Bom dia.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o senhor Rafael Menin, e o senhor Eduardo Fischer para as considerações
finais. Senhores prossigam com suas últimas considerações.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos pela audiência no call, e reforçar nosso
otimismo com a operação. A MRV atingiu a maturidade, nós estamos construindo, nós
estamos repassando, vendendo, desligando em patamares saudáveis. O nosso mercado é
aquecido, a marca é reconhecida pelos clientes, então estamos muito otimistas em relação
ao médio-longo prazo. A semente foi plantada, e agora estamos começando a colher os
frutos desse trabalho continuado, focado da MRV Engenharia. Obrigado a todos.
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Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, também agradeço a presença de todos, reforçando que esse trimestre nosso foi
muito bom, a máquina está muito redonda, todas as frentes operacionais estão muito
equilibradas, e o que veremos a partir de agora é o reflexo dessa operação muito bem
azeitada, dando cada vez mais resultados melhores. Obrigado a todos, um abraço.
Operadora:
Obrigada, a teleconferência dos resultados do 2T14 da MRV está encerrada.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte
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o website de Relações com Investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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