Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T15
MRV (MRVE3 BZ)
13 de maio 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 1T15. Estão presentes
os senhores: Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, CEO; Leonardo Corrêa,
Diretor Executivo de Finanças e 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 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. Rafael Menin, CEO, que iniciará a
apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Gostaria de destacar no call de hoje as principais razões da
resiliência da nossa operação, que nos deixam bastantes confortáveis com o presente
da Companhia.
O segmento onde atuamos continuou com forte demanda e baixa concorrência. Além
disso, a nossa operação está madura, com atuação em 130 cidades, e essa extensa
presença geográfica nos permite acessar diversos mercados, tornando a operação
flexível e competitiva.
Continuamos operando nos mesmos patamares, com boa margem bruta e de forma
balanceada. Temos demonstrado consistência nos indicadores operacionais, com
volume próximo a 40.000 unidades por ano em todas as áreas de negócio. Somente
no 1T15, entregamos mais de 10.000 unidades.
É importante mencionar a manutenção das condições de crédito do Minha Casa,
Minha Vida. Hoje, 83% das nossas vendas são realizadas dentro do programa, com
baixa taxa de juros e disponibilidade de recursos.
As vendas simultâneas alcançaram 79% no 1T15, e no mês de abril representaram
cerca de 90% da venda bruta. Este número é importante para a Companhia, pois nos
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dá o conforto de que os distratos provenientes das novas vendas serão em patamares
muito mais baixos que os atuais.
Conforme mencionei na última divulgação de resultados, lançamos o projeto
Austeridade, e já podemos observar o efeito desse processo na redução do G&A.
Ainda temos diversas ações em curso, o que também contribuirá para a redução das
despesas comerciais ao longo do ano.
Vale ressaltar ainda a evolução no resultado de equivalência, com melhora expressiva
dos resultados apresentados pela Prime. A melhora desta linha poderia ter sido ainda
maior, pois tivemos um evento não recorrente, uma SPE em que participamos na
cidade de Campinas.
Para finalizar, a Companhia acredita estar preparada do ponto de vista de estrutura de
capital, e também no que diz respeito a recursos humanos, para enfrentar um cenário
desafiador, com uma economia deprimida ou, em um cenário favorável, permitir que a
MRV possa pisar no acelerador.
Obrigado, e passo a palavra para o Leonardo.
Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos. Falarei sobre três temas: geração de caixa e destinação do mesmo,
fontes de financiamento dos nossos clientes e seu custo, e retorno do acionista.
Geramos quase R$150 milhões no trimestre. Esse é o 11º trimestre em sequência
com geração positiva. Continuamos mantendo o tamanho de nossa operação em
termos de vendas, construção, entrega de chaves etc. Ou seja, a geração é produto
da consistência e das medidas focadas em melhorias financeiras e operacionais.
Fomos ativos na recompra no último ano, recomprando pouco menos de 10% do
capital e também diminuindo o endividamento. Assim como em 2014, este caixa será
direcionado aos nossos acionistas. Dado o ambiente econômico e financeiro
desafiador, vamos deixá-lo se acumular no balanço e o direcionaremos em um
momento oportuno.
Quanto ao funding de nossas dívidas, e principalmente dos financiamentos aos nossos
clientes, relembro que ele é majoritariamente proveniente do FGTS. Quando digo
‘majoritariamente’, estou falando em algo próximo a 80%.
Minha Casa, Minha Vida faixas 2 e 3, que são os nossos mercados, continuam
operando normalmente e com funding proveniente do FGTS. Estamos tranquilos
quanto à disponibilidade deste funding.
Em termos de custo, o financiamento à construção tem um custo super competitivo, de
tal maneira que o custo médio ponderado de dívida da MRV está por volta de 100% do
CDI.
Por último, gostaria de chamar atenção para o aumento do lucro por ação na
comparação com o 1T14. Crescemos o lucro por ação em 40%. O ganho é produto da
melhoria do lucro, mas também da diminuição do capital via recompra. Continuamos
focados em melhorar o retorno de nossos acionistas.
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Passo agora à sessão de perguntas e respostas.
Daniel Gasparetti, Merrill Lynch:
Bom dia. Obrigado pelo call. Gostaria de fazer duas perguntas, a primeira a respeito
da geração de caixa. Queria entender como vocês estão vendo a recuperação da
geração de caixa agora no 2T e 3T, assumindo que o volume de unidades em
construção, produzidas e repassadas se mantenha constante. Poderíamos esperar
voltar para esse patamar de R$240 milhões, como foi no trimestre passado? Esse é a
primeira pergunta.
E a segunda pergunta, talvez um pouco mais importante, é a respeito do funding do
FGTS, essas notícias que temos visto nos jornais, e até em votação, possivelmente
essa semana ou na próxima, a respeito de equiparar a remuneração com a da
poupança. Queria saber como vocês estão vendo isso e o risco que isso poderia trazer
em relação à demanda. É isso, obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Daniel, bom dia. Com relação à geração de caixa, esperamos apresentar ao longo do
ano uma boa geração de caixa. É claro que existe uma volatilidade nesse número.
Não necessariamente voltaremos a apresentar um número igual ao que tivemos no
4T. Teremos nesse trimestre um pouco acima ou um pouco abaixo, mas a tendência é
de uma boa geração de caixa. A forma como a estrutura do nosso negócio está
montada permite uma geração continuada de caixa.
Então, esperamos, sim, entregar nos próximos três trimestres um número bom, que
permitirá uma desalavancagem ainda maior da Companhia. E no momento correto,
destinaremos, da melhor forma possível, o caixa excedente da Companhia.
Em relação ao fundo de garantia, de fato existe essa discussão em curso.
Pessoalmente, acho muito difícil que isso ocorra como tem sido noticiado. Existe uma
política habitacional para baixa renda, entendemos que esse mercado é mais
protegido, é um mercado para o qual o Governo dará um peso maior. Em nosso
entendimento, o recurso disponível para o FGTS será majoritariamente destinado ao
mercado de baixa renda.
De certa forma, temos um conforto de que o funding disponível continuará, que esse
mercado não sofrerá nenhum impacto relevante no curto e médio prazo.
Daniel Gasparete:
Entendi, Rafael. Se você me permitir fazer mais uma pergunta, em relação à parte de
distratos, estávamos dando uma olhada na tabela que vocês têm na página nove,
mostrando a diferença de preço entre as unidades revendidas e o preço da unidade
distratada, e observamos que a diferença tem diminuído consistentemente ao longo
dos trimestres, agora está em 1,5%. Queria saber como vocês estão vendo isso, ainda
mais tendo em vista esse aumento marginal do distrato. Vocês acham que isso pode
ser um problema? E qual é a sua perspectiva, olhando para frente? Obrigado.
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Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Daniel, se compararmos o preço de 2012 com 2013 e 2014, a Empresa conseguiu
repassar um aumento muito maior do que a inflação. Em 2014, o aumento foi mais em
linha com a inflação. O que esperamos a partir de agora é que esse aumento continue
em linha com a inflação, e a unidade que está sendo distratada é a unidade que não
foi assinada com o banco, então ela foi corrigida pelo INCC.
Então, a tendência é que o ganho com o distrato fique próximo do que aconteceu no
1T. A tendência é essa. Não estamos enxergando que perderemos dinheiro com
distrato, e nem que o ganho que tivemos com distratos nos trimestres de 2014 e 2013
se repetirá. A partir de agora, veremos um ganho próximo de zero, um pouco acima. É
o que deve acontecer daqui para frente.
Daniel Gasparete:
Está ótimo, Rafael. Obrigado e bom dia.
Luiz Mauricio Garcia, Bradesco:
Bom dia. Eu tenho dois pontos, um voltando à questão do FGTS. Se de fato, como
está na mídia hoje, em vez da correção de poupança, ele for dividir o superávit com os
trabalhadores, não sendo um aumento tão grande; e outra notícia que temos visto é o
aumento do teto para financiamento do FGTS para R$300.000. Um jornal
especificamente até levantou a hipótese de isso já ser levado para a próxima reunião
do Conselho Curador do FGTS. Queria saber o que vocês esperam. Se vocês
realmente esperam que esse aumento para o limite do funding do FGTS saia no curto
prazo, o que englobaria aqueles 20% das suas unidades que estão fora hoje, ou se
realmente não é uma coisa que esteja no pipeline no curto prazo, de acordo com as
suas expectativas.
O segundo ponto é sobre o pro soluto. Quando vocês acham que poderemos ver uma
inflexão do crescimento do pro soluto pós-chaves? Entendo que o pré-chaves continua
crescendo em função do SICAQ, mas o pós-chaves é esperado que em algum
momento tenha uma inflexão. Vocês estão vendo isso, ou o cenário de venda mais
difícil deve fazer com que essa inflexão demore mais a ocorrer? Como vocês estão
vendo esse ponto?
Leonardo Corrêa:
Luiz Mauricio, vou comentar sobre a sua primeira pergunta. A primeira coisa que eu
queria lembrar é que, óbvio, está havendo esse debate grande sobre o FGTS, mas eu
não acredito em nenhuma mudança rápida, brusca no curto prazo. O fundo ainda tem
um volume de passivo muito grande em TR + 3%, e se houver alguma mudança, ela
será paulatina e será para os novos depósitos. Isso é uma coisa que acontecerá no
médio e longo prazo, se for acontecer.
Não acreditamos, temos conversado e participado dessas discussões, que eles
ampliarão o limite do FGTS para as outras faixas. Novamente, há um debate grande
acontecendo, o Rafael já falou que o FGTS sempre teve um viés de atender a
população de menor renda, e acho que esse viés não deve se alterar.

4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T15
MRV (MRVE3 BZ)
13 de maio de 2015

Com relação ao pro soluto, começarei e depois o Rafael complementa. A primeira
coisa é que já estamos chegando perto do nível, em termos do volume do pro soluto
em relação ao contas a receber, muito próximo do que será.
Experimentamos um crescimento ao longo dos últimos trimestres, uma vez que fomos
ficando mais agressivos no repasse, tentando repassar o mais cedo possível, e o que
acaba sendo consequência do repasse muito rápido é o crescimento do pro soluto.
Mas em termos de percentual do contas a receber, já está mais ou menos próximo do
nível que ele ficará.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Luiz, bom dia. Complementando a colocação do Leonardo, o pro soluto faz parte do
nosso negócio. O financiamento tem LTV de 80%, que é o LTV máximo. Então, a
Companhia tem que carregar uma carteira, não tem como isso ser diferente.
O que acontece, com relação ao pro soluto pró-chaves, é que ainda temos um backlog
razoável de unidades com POC mais elevado. Essas unidades carregam um pro
soluto pós-chaves um pouco maior.
Na medida em que consigamos implantar o projeto de venda simultânea de forma
integral na Companhia, o repasse continue acontecendo em um prazo bastante curto e
esse backlog de unidades com POC mais elevado for concluído, é natural que o pro
soluto continue acontecendo.
Hoje, ele é em torno de 13%, 14% do valor da unidade, mas vendendo mais rápido e
desligando mais rápido, no começo da obra, o pro soluto pós-chaves tende a
estabilizar e em algum momento veremos essa inflexão que você perguntou. Mas ele
está muito relacionado à limpeza do backlog de unidades com POC um pouco mais
elevado.
Luiz Mauricio Garcia:
OK. Se você me permite fazer um follow-up, com relação ao primeiro ponto, entendo
que vocês não esperam correção no FGTS, mas consequentemente, nem uma
correção que poderia vir junto com Minha Casa, Minha Vida 3, por mais que fosse
menor do que esses R$300.000? Alguma coisa um pouco acima?
E também nesse segundo ponto, você falou sobre a inflexão, mas com relação ao
cenário, dificuldade de vendas, vocês não veem a necessidade desse pro soluto
continuar crescendo? Mesmo levando o cenário macro em consideração, vocês estão
já vendo o ponto de inflexão próximo?
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Luiz, em relação ao aumento do limite do Minha Casa, Minha Vida, em nossa opinião,
isso acontecerá. Não posso cravar uma data. ABRAINC tem conversado com o
Governo, o Governo sabe da importância do Minha Casa, Minha Vida, sabe da
defasagem das faixas. Então, a expectativa da Empresa é que no curto prazo ocorra
essa esperada correção, e isso terá um vento de cauda no nosso negócio.
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Hoje, ainda temos um percentual próximo de 20% no SBPE, e a venda dos produtos
no SBPE é mais lenta. E com a correção dos limites, é esperado em várias cidades
que consigamos um aumento na velocidade de vendas.
Em relação ao pro soluto, é o que eu disse. A Empresa não mudou o pro soluto, a
Empresa não está concebendo mais crédito. A regra atual da Companhia é a mesma
de um ano atrás. O fato é que está o LTV é 80% e nós mais o FGTS complementamos
esses 20% do valor da unidade.
Mesmo em um momento de um pouco mais de atenção com relação às vendas, o
mercado exige esse acompanhamento um pouco mais de perto da nossa parte, não
relaxaremos a respeito do pro soluto. Nossa ideia é continuar trabalhando no mesmo
modelo em que já vimos trabalhando nos últimos trimestres.
Luiz Mauricio Garcia:
Está certo. Obrigado.
Lucas Dias, Banco Fator:
Bom dia a todos. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre vendas
simultâneas. Vocês esperam que isso se estabilize nesse percentual de 90% que veio
em abril, ou consideram a possibilidade de aumento para 100% no curto prazo?
Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Lucas, bom dia. De fato, esse projeto vem ganhando relevância na operação. É um
projeto que começou no fim de 2013, e a partir do meio do ano passado o incremento
das vendas simultâneas passou a ser mais significativo no nosso negócio. No 1T15,
ele chegou a 80%, e em abril próximo de 90%.
Nossa expectativa é que o percentual continue subindo e chegue próximo de 100%;
nunca será 100%, mas próximo de 100% no 3T15. Estamos trabalhando para isso.
Lucas Dias:
Está certo. E o período médio para o repasse está em quanto, agora?
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
O repasse é muito mais rápido. A Companhia consegue repassar a maior parte das
vendas em até 90 dias. Isso será muito importante para acelerar a geração de caixa
em um momento de mais insegurança. Quanto mais tempo levarmos para repassar,
maior a chance de o cliente desistir, ou perder capacidade creditícia. Então, é
fundamental que esse projeto ganhe relevância e que o repasse possa ser feito em um
prazo mais curto em relação à venda.
Lucas Dias:
Perfeito. Obrigado.
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Daniel Malheiros, Votorantim:
Bom dia. Minha pergunta é um pouco relacionada à questão do distrato. Vimos o
distrato crescendo trimestre a trimestre e ano a ano. Se vocês puderem dar um pouco
de perspectiva para frente.
E também gostaria de entender como está a relação de breakdown de repasse do
Banco do Brasil e da Caixa hoje, no 1T, e como era isso no passado. Como foi essa
mudança de mix? Se vocês puderem abrir isso, seria bem interessante. Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Daniel, bom dia. Com relação ao distrato, a Companhia não está preocupada com
distratos. Em nossa opinião, o distrato é uma oportunidade de acelerar a geração de
caixa, na medida em que o mercado continue aquecido e resiliente, e nós continuemos
conseguindo distratar, revender e repassar muito rápido. Enquanto o cenário for este,
distrato não será uma preocupação nossa.
Ainda temos um backlog de unidades que perderam a capacidade creditícia. Vocês
viram alguns movimentos dos bancos, o mais recente foi a operação na saída da
poupança, tivemos no passado também a mudança do LTV. Então, a Companhia
ainda tem um backlog de unidades com mais dificuldade para repassar.
Nossa decisão é sermos menos tolerantes com esses clientes, dar menos tempo para
o cliente eventualmente recuperar a capacidade creditícia, haja vista que o mercado
continua aquecido e forte. Ainda temos conseguido revender um pouco acima do
preço original do contrato, acelerando o repasse. Então, distrato, hoje, eu diria que não
é problema, é oportunidade para a Companhia.
O Leonardo vai responder a segunda pergunta.
Leonardo Corrêa:
Sobre a divisão entre Caixa e Banco do Brasil, tentamos manter mais ou menos 50/50.
Isso obviamente varia de trimestre a trimestre, eventualmente há um pouco mais de
contratação com um banco ou com outro, mas os dois bancos estão com um
percentual muito próximo de 50%.
Daniel Malheiros:
OK. Obrigado.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Ainda no ponto do pro soluto, eu sei que já foi bastante discutido,
mas queria pedir um update com relação à inadimplência e duration desses recebíveis
no total, e também especificamente do pós-chaves.
E se eu puder fazer mais uma pergunta, falando um pouco também dos distratos,
Rafael, você comentou que existe um backlog de unidades que ainda estão pendendo
repasse. Queria saber se é possível quantificar, principalmente as unidades que estão
fora do SICAQ, e como esse número se compara ao que era um ano atrás. Obrigada.
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Leonardo Corrêa:
Nicole, todas as unidades, em termos de duration do pro soluto, primeiro, tentamos
vender dentro do prazo de obra. Naquelas que são distratos, e obviamente não
conseguimos fazer isso, porque elas já têm um prazo mais longo, temos ido até 24
meses. Isso é uma análise muito específica que fazemos de cada venda, de cada
contrato, mas vamos até 24 meses em alguns casos específicos.
Não temos visto ainda uma mudança perceptível na inadimplência do pro soluto. Ele
continua dentro desses níveis. De novo: para a faixa de renda para quem vendemos,
ter crédito no mercado é bastante importante, ter o nome limpo é uma coisa importante
para eles.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Nicole, em relação ao backlog de distratos, nós colocamos no release, e inclusive na
minha fala eu disse isso, a Empresa espera distratar em 2015 um volume parecido
com o que distratamos no ano de 2014.
Então, grosso modo, esse é o backlog. Há um pouco mais de problemas com clientes
que perderam capacidade de repassar em função das mudanças que foram feitas
pelos bancos.
E se olharmos 2015 contra 2014, a grande mudança é o incremento da venda
simultânea. Já temos um histórico bom, e o distrato da venda simultânea é abaixo de
um dígito. Então, na medida em que a venda simultânea vai ganhando relevância e
vamos zerando o backlog das vendas feitas fora do projeto de venda simultânea, o
distrato convergirá em algum momento para esse patamar das vendas simultâneas.
Mas isso não acontecerá em 2015. Em 2015, veremos um distrato próximo ao que
vimos em 2014; e em 2016 o número vai melhorando, chegando próximo ao que eu
falei, que seria abaixo de um dígito.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada.
Fred Mendes, HSBC:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas também, a primeira delas em relação às provisões
cíveis, que neste trimestre bateram R$12 milhões, um pouco acima do que vínhamos
observando. Se pensarmos, teoricamente, o comprador da MRV é um pouco menos
informado e não entraria tanto na Justiça por qualquer eventual atraso de obra, mas
parece que esse número está aumentando. Como podemos esperá-lo daqui para
frente? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, a receita financeira proveniente de clientes aumentou bem,
R$25 milhões, houve uma variação do IGP-M, mas dado que vocês estão repassando
mais rapidamente, acreditávamos que, teoricamente, a tendência seria esse número
cair, dado que vocês não têm INCC, mas ele vem aumentando. Se pudessem falar um
pouco a respeito disso, seria ótimo. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
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Começando pela receita financeira, a diferença aí é o IGP-M mesmo. É verdade,
estamos repassando mais, essa carteira está do mesmo tamanho, e com inflação etc.,
se fosse seguir o curso normal, ela estaria crescendo. Ela está do mesmo tamanho,
mas o IGP-M foi bem mais alto nesse trimestre.
Em relação às contingências cíveis, nosso cliente é bem informado, sim, ele está na
rede social. O que estamos tendo de provisões ou gastos judiciais é em função de
obras de 2012 e, no mais tardar, 2013 porque obviamente leva um tempo até o cliente
entrar na Justiça e a causa ser resolvida.
Ainda temos um estoque dessas provisões, de coisas que acontecerão nos próximos
trimestres. Eu não vejo esse número caindo muito no próximo trimestre ou no
seguinte, mas o mais importante para nós é que não estamos criando mais esses
passivos. Essas provisões ou esses gastos acontecerão agora, e nós não estamos
mais criando problemas no futuro.
Toda a parte operacional, de ter tudo alinhado, do PJ com o banco, de fazer o repasse
mais cedo, isso nos dá uma capacidade grande de construir, entregar no momento
certo e não gerar nenhum problema.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Fred, complementando a resposta do Leonardo, uma mudança importante que a
Companhia fez foi a alteração do pagamento da comissão de venda. A maior causa de
contingência cível da Companhia é em relação à comissão.
Na MRV, como todo o mercado, a comissão era paga pelo cliente, e isso gerava um
volume muito grande de contingências e discussão judicial. No meio do ano passado,
alteramos esse procedimento, mas é claro que teremos que conviver com um passivo
grande das unidades que foram vendidas até o meio do ano passado. Teremos que
conviver com isso durante um bom tempo.
A despeito de o contrato ser muito claro em relação a esse tema, em algumas regiões
do País o Judiciário tem um entendimento contrário, e então teremos que conviver por
um bom tempo com esse passivo relacionado à comissão.
Leonardo Corrêa:
Uma informação até mais clara: em várias regiões, ganhamos essas ações; em outras,
perdemos. Isso não é uma coisa 100% basificada em todo o Judiciário, em todo o
País.
Fred Mendes:
Está ótimo. E Rafael, se você me permitir um follow-up, exatamente nesse ponto das
provisões, como você mencionou bem, só para entender: dado que vocês mudaram a
estrutura agora, colocando o corretor para dentro, a tendência é que isso diminua no
futuro, mas quando você fala em corretagem é porque a obra estava em atraso e o
comprador entra colocando tudo nessa obra, corretagem mais atraso etc., ou
basicamente ele está entrando apenas buscando a corretagem de volta nesse passivo
que estamos observando? Obrigado.
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Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Fred, nós temos todas as situações. Hoje, nosso grande problema é relacionado à
corretagem. Em alguns casos, o cliente pede corretagem, multa por atraso, mas o
grande passivo da Companhia é relacionado à corretagem apartada.
Fred Mendes:
Perfeito. Obrigado.
Marcelo Mota, JPMorgan:
Bom dia. Uma pergunta rápida, sobre a questão do equity income: se pudessem nos
detalhar um pouco melhor o que aconteceu no projeto em Campinas. Vocês até
citaram no começo que seria um não-recorrente. Se pudessem abrir exatamente o que
aconteceu neste projeto para entendermos.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, nós lançamos um empreendimento bastante grande em Campinas há alguns
anos. Ele tinha todas as licenças, RI, tudo certo. Mas Campinas é uma cidade um
pouco problemática; não só a MRV, mas todas as construtoras tiveram problemas,
relacionados especificamente a um promotor local, e este empreendimento ficou
embargado durante três anos.
Nós conseguimos resolver o problema, desembargar a obra há mais ou menos um
ano, e recentemente fizemos um acordo com os clientes que haviam comprado no
lançamento; em 2010, se não estou enganado.
Esse acordo foi lançado neste trimestre, temos participação de 50% na SPE, não
somos controladores, e tivemos esse evento não recorrente no 1T15.
Marcelo Mota:
Obrigado.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santos:
Bom dia. Eu tenho dois follow-ups, o primeiro em relação a essa linha de outras
despesas, que temos visto mais ou menos em um patamar de R$25 milhões por
trimestre. Eu sei que não tem guidance, mas se poderiam dar uma ideia de tendência
para o ano de 2015 desta linha.
A segunda é sobre a linha de equivalência patrimonial. Imagino que além desse
projeto em Campinas pode ter havido alguma coisa da Prime. Se puderem falar um
pouco melhor desses R$-16 milhões no trimestre, e qual é a expectativa para o
restante do ano. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Nós não damos guidance, mas essa linha de outras receitas e outras despesas deve
ficar mais ou menos nesse patamar durante o ano. Ela deve decrescer ao longo do
ano, mas devagar.
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Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, bom dia. Em relação à equivalência, a Prime apresentou um desempenho
melhor neste trimestre que no anterior. A Prime tem um empreendimento muito grande
em Brasília, cuja obra terminou neste trimestre, e o mercado de Brasília é horroroso,
com distrato absurdo, revendendo com preço abaixo do original. Esse foi o
empreendimento que mais afetou a Prime no ano passado.
E com o encerramento da obra, o que veremos daqui para frente é uma evolução
desta linha. A Prime, em outras regionais, como Cuiabá, já vem tendo um
desempenho bem melhor, ela evoluiu ao longo do ano passado. Como eu disse,
colocamos alguns executivos da Companhia no Centro-Oeste para endereçar os
problemas relacionados à execução, venda, repasse.
Então, a expectativa é que a Prime apresente, ao longo do ano, um desempenho
melhor nessa linha de equivalência.
Em relação às outras subsidiárias, o desempenho tem sido normal, não temos tido
nenhuma surpresa, com exceção desse lançamento não recorrente dessa SPE de
Campinas que tivemos no 1T15.
Resumindo, nossa expectativa é de uma evolução ao longo do ano nessa linha de
equivalência patrimonial.
Eduardo Silveira:
Obrigado. Bom dia.
Operadora:
Obrigada. O tempo para a sessão de perguntas e respostas se esgotou. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Rafael Menin para as considerações finais. Senhores,
prossigam com suas considerações.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Primeiramente, agradeço a todos os participantes. Como disse na minha fala, a
Companhia continua otimista com o futuro, todas as áreas de negócio continuam
operando em um nível muito bom. A Empresa tem lançado bem, vendido bem,
repassado, construído bem e entregado. Isso faz com que tenhamos uma operação
saudável, com boa rentabilidade. A Empresa continua gerando caixa.
2015 é um ano desafiador, e a Empresa entra neste ano com bastante musculatura e
baixa alavancagem. Portanto, estamos preparados para passar por este ano um
pouco mais desafiador. E no momento em que tivermos um pouco mais de vento de
cauda, a Empresa estará pronta para acelerar e voltar a crescer em um ritmo um
pouco mais rápido.
Obrigado a todos, e bom dia.
Operadora:
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Obrigada. A teleconferência dos resultados do 1T15 da MRV está encerrada.
Agradecemos a participação de todos, e tenham um bom dia.

“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 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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