Transcrição de Teleconferência
Resultados do 1T11
MRV (MRVE3 BZ)
13 de maio de 2011
Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 1T11. Estão presentes os
senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, Leonardo Guimarães
Corrêa, Diretor Executivo de Finanças, e Mônica Simão, Diretora Executiva de Relações
com Investidores.
Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos
a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais
instruções serão fornecidas. Somente após a sessão de perguntas para analistas
abriremos a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Caso alguém necessite de
assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando *0.
O áudio está sendo apresentado simultaneamente na Internet, no site de Relações com
Investidores da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender
que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar
o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor
Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rubens, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Inicialmente, agradecemos a presença em nosso call de hoje,
oportunidade em que daremos as boas notícias da MRV neste 1T. A MRV está colhendo
os frutos da estratégia traçada nos últimos anos, fundamentada na premissa de
crescimento sem perda da qualidade operacional. Para isto, assumimos duas condições
básicas: a de crescimento orgânico e a de foco exclusivo nos imóveis populares. Tal
estratégia tem se mostrado vencedora e destacado a MRV na indústria da construção civil.
Um aspecto da operação para o qual gostaríamos de chamar a atenção é que a MRV têm
apresentado um elevado desempenho nas áreas administrativa e comercial. Nosso centro
de serviços compartilhados, pioneiro na construção civil, nos permite um processo eficiente
de gestão com custo reduzido.
Nossa área comercial, que conta com a maior loja virtual do Brasil, responsável hoje por
mais de 30% de nossas vendas, tem conseguido alcançar números significativos, com a
menor despesa comercial registrada no segmento.
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Acreditamos que o mercado continua forte e aquecido, que o Minha Casa, Minha Vida está
caminhando bem, e os números que serão apresentados a seguir comprovam a nossa
capacidade de cumprir nossos guidances deste ano.
Passo a palavra ao Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia a todos. Várias companhias estão reportando seus resultados no mesmo dia.
Meus comentários serão muito breves, de modo a deixar mais tempo para a sessão de
perguntas e respostas.
No primeiro slide volto a repetir nossa mensagem de que estamos crescendo de maneira
consistente, mantendo margens, controlando adequadamente nossos custos.
Especificamente sobre margem bruta, inflação de custos, orçamentos, reitero o que
falamos no último call: fizemos ajustes em nossos orçamento no 4T10. Depois disto,
diminuímos a margem de discrepâncias nos mesmos, de modo que estamos fazendo
reajustes muito menores, mas com maior frequência. Estamos confortáveis com a
manutenção da margem bruta corrente, é claro dentro de uma pequena volatilidade
natural.
No segundo slide, a mensagem é sobre cash burn. Está e continuará comportado em
função da conjugação de repasses de clientes junto à CEF e disciplina nos desembolsos,
sejam eles para terrenos, construção ou em gastos administrativos e comerciais.
Por último, quanto à MRV, dado que continuamos vendo a demanda forte e adequadas
condições de financiamento, estamos otimistas quanto a nossas metas de crescimento de
vendas e de entrega de margem EBITDA, dentro de nossos guidances em vigor.
Meu último comentário é em relação à nossa subsidiária, empresa de propriedades, MRV
LOG. Ela já conta com um grupo próprio de gestores que vêm trabalhando no seu
desenvolvimento. As perspectivas são muito positivas. Do ponto de vista de fontes de
financiamento, em breve traremos notícias muito positivas a respeito de seu
encaminhamento. Ela está sendo construída de modo a se tornar autônoma em um
espaço de tempo relativamente curto.
Vamos agora para as perguntas e respostas.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas, a primeira é da receita. Queria entender se essa
receita pouco menor no trimestre a trimestre vocês atribuiriam ao menor lançamento de
vendas ou vocês também viram algum motivo do tipo menos working days ou coisa do
tipo? E se vocês estão vendo isso se reverter para frente, porque efetivamente impactou o
ritmo de obra. Então, esta seria a primeira pergunta.
E a segunda, no que se refere a cash burn, realmente vocês tiveram um resultado muito
bom neste lado, quase que inteiramente atribuído à MRV LOG. Se isso também foi algo
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mais pontual, até em função do menor receitamento, e para frente devemos ver ainda um
aumento no cash burn. Ou isso já é uma tendência e daí para frente deve melhorar até?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Queria falar sobre dois aspectos, até gostaria que depois o
Leonardo me complementasse. Vou começar com o cash burn. O cash burn é
extremamente positivo para nós. Quer dizer, você vê que, tirando a LOG, nós tivemos um
cash burn de R$34 milhões no trimestre.
Queria destacar dois outros detalhes que são muito importantes: nos últimos seis meses
nós compramos muito terreno mesmo, e isso de certa forma compromete um pouco o
caixa da Empresa. Tem outro detalhe importante que vocês têm que pensar, que é o
seguinte: houve uma mudança significativa no processo da Caixa. No final do 4T10 e início
do 1T11, os correspondentes bancários passaram a funcionar, e aí houve uma diminuição
de assinaturas e repasses. Foi até mostrado em nosso report.
Então, você vê que, mesmo com essa diminuição de assinaturas com a Caixa em função
dessa mudança para correspondente e mesmo com o aumento de terrenos, nosso cash
burn foi só de R$34 milhões. Então, isso mostra quão balanceada a Empresa está, e
mostra para nós a confiança que nós damos, aquilo que eu falo de equilíbrio da Empresa.
Quer dizer, compramos muito terreno, estrategicamente fizemos isso, tivemos a coragem
junto com a Caixa de tomar a decisão de passar – isso foi uma decisão das empresas com
a Caixa – para o correspondente bancário, sabendo que iríamos pagar um preço no
momento mas que iria ser, como está sendo, bom para o futuro. E com isso, diminuir
assinaturas e, evidentemente, a receita. Então, mesmo com tudo isso, o cash burn foi de
R$34 milhões. Então, acho que isso é sensacional.
Em relação à produção, Marcelo, a receita vem de venda e produção. E o 1T, nós sempre
sabemos disso, que é um trimestre em que pagamos um pouco do lado comercial, é
Carnaval, férias etc., então é um trimestre um pouco mais – a ressaca do fim do ano, que o
pessoal gastou um pouco de dinheiro no fim do ano, então pagamos esse preço nas
nossas vendas.
Tivemos vendas um pouco menores e tivemos também as obras que produziram um
pouco menos em função de chuvas e também, mais uma vez, férias e Carnaval. E é
normal, isso era esperado. Mas te afirmo que, tanto as coisas estavam esperadas para
ocorrer e 2T é um trimestre de crescimento contínuo. Já estamos produzindo muito mais,
já estamos vendendo mais. Então, vai ser dentro da normalidade.
1T é um pouco fraco, e aí a queda da receita. Mas o mais importante é que não perdemos
a qualidade das operações, ou seja, as nossas margens estão robustas, consistentes. E
eu queria que o Leo fizesse algum comentário adicional.
Leonardo Guimarães Corrêa:
OK. Sobre cash burn, olhando a coisa para frente. Foi baixo, vamos continuar tendo um
cash burn baixo. A grande determinação dos últimos trimestres no final, vai ser em relação
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ao que vamos projetar para 2012, porque aí podemos acelerar se 2012 se mostrar um ano
em que vamos acelerar mais operação, podemos começar a querer comprar um pouco
mais de terreno no final do ano. Então, isso é que vai dar o tom geral do resultado final do
ano.
Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia a todos. As perguntas que vocês estão um pouco acostumados a escutar:
passado aquele ajuste do lado de custo no 4T, esse trimestre a priori não veio nada
diferente. Mas queria entender exatamente como está a situação de controle desses
custos de obra. Já podemos entender que está tudo normalizado e não é de se esperar
nada para frente? Ou é algo que vocês têm um monitoramento constante e eventualmente
pode aparecer mais alguma coisa, dado o volume de obra bastante grande que vocês
estão tocando hoje em dia?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, bom dia. Houve certa dificuldade de interpretação na correção de custo que
fizemos no final do ano, e eu tentei explicar isso ao máximo, mas vou explicar um pouco
mais.
No final do ano passado, fizemos uma correção nos orçamentos para frente. Ou seja,
previmos um gasto maior neste ano em função de um possível aumento de pressão de
mão-de-obra. Incorporamos 4% a mais do que o previsto para mão-de-obra, exatamente
em função dessa pressão do mercado.
Isso é feito uma vez só. Ou seja, naquele momento previmos a mão-de-obra, reajustamos
todo o nosso orçamento por essa premissa, e aquele trimestre foi prejudicado. E algumas
pessoas entenderam que aquilo não era um movimento pontual, e sim um movimento
constante.
Eu quero insistir muito no seguinte ponto: a MRV tem uma disciplina contábil e
orçamentária muito grande. Vocês nos acompanham há bastante tempo e veem que
nunca tivemos muita volatilidade, nossa coisa funciona muito bem, em função de uma
série de fatores. Fazemos a mesma coisa há muitos anos, com muita „standardização‟,
muita padronização, então fica mais fácil de controlarmos. Temos um controle de
processos muito grande, e você sabe bem disso.
Então, esse movimento do 4T foi pontual. Nós sempre fizemos correção de orçamento,
todo mês temos que fazer. Fazemos mensalmente essas correções pequenas; fizemos
uma preventiva grande no 4T e a coisa está rodando perfeitamente normal. Todo mês
fazemos pequenas, mas nada que vá alterar.
Então, estou muito tranquilo que, primeiro, nosso guidance este ano será cumprido, como
sempre seguimos a tradição de cumprir, não vamos ter surpresas negativas. Amanhã eu
não vou chegar e falar que mudei meu guidance, que perdi a qualidade operacional. Eu
estou muito tranquilo. Já temos hoje 1/3 do ano percorrido, porque já temos abril
percorrido, e está rodando redondo. A coisa está rodando muito bem aqui na MRV, do lado
de produção, de vendas, de crédito imobiliário, financeiro.
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A coisa está muito redonda, a Empresa está extremamente bem balanceada e não
teremos surpresas. Eu não chegarei a vocês para dizer que “mudou isso por causa disso”,
com alguma política defensiva. Podem ter certeza que continuaremos com a Empresa
funcionando igual a relógio suíço, como a MRV sempre foi e sempre teve a intenção de
ser.
Guilherme Rocha:
Está ótimo, Rubens. Obrigado.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Se eu puder fazer mais uma pergunta, aproveitando, Rubens, você já respondeu essa
pergunta algumas vezes no passado, mas com o que você sabe hoje, do ponto de vista de
evolução de custo de mão-de-obra, o que você está vendo na sua operação, se você está
antevendo fazer alguma modificação no seu modelo, no seu método construtivo, ou você
continua convicto na maior parte dos casos na área estrutural. Se você puder comentar um
pouco, é sempre bom ouvir de você esse tipo de coisa.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, essa pergunta é muito boa. Nós temos um processo na MRV, e vocês ficam
muito ligados em alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é pouco significativa. Ela
significa só 10% do custo da construção. A alvenaria é o detalhe do detalhe da construção.
Nós evoluímos bastante, temos cada vez mais industrializado as nossas obras. Hoje temos
canteiros muito grandes, estamos com 24 canteiros acima de 1.000 unidades; acho que a
MRV é a única empresa no Brasil que tem condições de fazer isso. Esses canteiros são
verdadeiras fábricas, quando vocês quiserem conhecer essas obras porque vale a pena,
são verdadeiras fábricas. Nossas obras estão funcionando igual a uma indústria japonesa.
Mas o fato de ter alvenaria estrutural ou não é pouco significativo. Há muito tempo eu
tenho alvenaria estrutural e outros métodos de construção; nós sempre estamos testando
em um canteiro ou outro um método diferente. Hoje eu acabei uma obra de alvenaria
estrutural em Mauá, estou começando outra em Guarulhos, para sabermos.
Eu afirmo que esse método não é competitivo com o nosso, mas temos que saber. Um dia,
ele pode ser. Não estou vendo isso no horizonte próximo, ele é mais caro e sua
produtividade é menor, mas queremos testar. O que fazemos sempre é melhorar nossa
qualidade operacional e melhorar o método produtivo.
Vou te dar um número que eu gosto: gastávamos 12 homens para fazer uma unidade por
mês há cinco anos, e estamos hoje ao redor de sete, e queremos chegar ao final do ano
com seis. Isso em função, evidentemente, do aumento de canteiros e da melhoria de
produtividade. Ou seja, com seis homens eu farei um apartamento por mês no final do ano,
e isso está acontecendo.
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Nós temos mania de medir, fazemos isso há muito tempo; nossas obras são todas
„linkadas‟ com o escritório central, nossa métrica é muito bem gerenciada, então medimos
muito. Temos métricas sensacionais. Então, a produtividade está indo muito bem.
Eu cheguei do México ontem, fiquei lá três dias fazendo benchmark com as construtoras
de lá, que são sempre referência; o México começou antes do Brasil, eu vi as maiores
construtoras mexicanas, tive a oportunidade de correr os canteiros das obras deles e as
pessoas não sabem, mas nós estamos muito à frente do México.
A maioria das construtoras mexicanas usa esses métodos de paredes pré-moldadas, e eu
acho que estamos bem à frente do México em todos os sentidos: em produtividade, em
qualidade, em produto.
Podem estar tranquilos que estamos ligados nisso, mas eu tenho certeza de que hoje o
método da MRV é o melhor, e duas coisas provam isso: nosso ciclo é o mais curto, nosso
cash burn prova isso, e outra é nossas margens. Então, se nossos números são melhores,
é porque realmente temos confiança naquilo que estamos fazendo.
Marcello Milman:
Está ótimo. Obrigado.
René Brandt, Fator Corretora:
Bom dia a todos. Eu tenho uma única pergunta, na verdade. Gostaria que vocês abrissem,
se possível, o número de unidades produzidas no trimestre.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
René, isso está até colocado no earnings release. Que abertura você quer que façamos?
Na página 12 do earnings release está colocado, produzimos 6.800 unidades no 1T. Eu
não entendi a sua pergunta, você queria que abríssemos o quê?
René Brandt:
Na verdade, é exatamente isso. Esse número que eu não consegui achar. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
René, como eu disse anteriormente, o 1T é um pouco menor em unidades produzidas,
mesmo. Ou seja, neste 2T já está surgindo muito mais do que fizemos no 1T, e era
esperado que isso acontecesse, mesmo. Não é nenhuma novidade para nós.
René Brandt:
OK. Obrigado.
David Lawant, Itaú:
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Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta, e peço desculpas se
ela já foi feita, porque eu perdi um pedaço do call, mas queria saber se vocês poderiam
falar um pouco de repasse. Sabemos que a Caixa está com esse projeto piloto já faz
algum tempo, começamos a ouvir de alguns participantes do mercado que esse processo
está começando a ganhar corpo ao longo dos últimos meses. Deu para perceber que o
nível de repasses de vocês também teve um aumento importante, e queria saber se vocês
podem falar um pouco sobre isso. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
David, posso sim, e essa pergunta é muito importante. Eu vou voltar um pouco no tempo.
É o seguinte: você sabe que eu participo diretamente desse grupo de trabalho junto com a
Caixa, junto com o Governo, e temos feito isso há bastante tempo.
Temos reuniões mensais em que todas as empresas se reúnem com a alta direção da
Caixa, e às vezes o Governo também, para sentir como o Minha Casa, Minha Vida está
indo e fazer as correções de rumo. Muitas já foram feitas e elas estão cada vez melhores.
O processo que tínhamos antigamente era complexo e muito demorado, e hoje está muito
mais curto; eliminamos uma série de burocracias e ele está rodando muito bem.
No 2T10 nós sabíamos que, para a coisa funcionar do jeito que queríamos, o
correspondente bancário tinha que funcionar. O correspondente bancário é fundamental
para que chegamos àquela operação redonda, mas havia um preço a pagar. É como um
software: quando colocamos o SAP na MRV, você tem um preço a pagar durante
determinado tempo.
Viramos a chave, e realmente deu uma complicação no final do ano passado e no início
deste ano. Mas o correspondente bancário está muito bom. A parte de TI da Caixa está
sensacional, melhorou demais; a integração com as construtoras melhorou demais, e
como informação, em abril deste ano, ou seja, já no 2T, batemos o recorde de repasses de
toda a história da MRV dentro do correspondente bancário. Então, a coisa já está muito
melhor do que estava.
Teve aquela curva negativa, que chamamos de curva de aprendizado. Era um preço a se
pagar, nós fomos penalizados por isso nos dois últimos trimestres, no 4T10 e no 1T11,
mas a partir de agora a coisa está muito melhor do que estava antes. Ou seja, a nossa
aposta deu certo – e quando eu falo “nossa” é das empresas juntamente com a Caixa. E
isso dará sustentabilidade para o projeto até o fim do ano.
Este ano estamos com um plano de desligar 40 mil unidades na Caixa; está muito bem
esquadrinhado, muito bem planejado, e acho que vai funcionar muito bem. Nós vamos
assinar este ano 40 mil unidades de repasse para a Caixa.
Ou seja, como disse nosso ex-presidente, “nunca na história deste País” se conseguiu
fazer isso por nenhuma outra construtora, nenhuma outra Empresa. Bateremos o recorde
de todos os tempos e assinar 40 mil unidades este ano na Caixa, e estou muito convicto
de que conseguiremos fazer isso.
David Lawant:
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OK. Obrigado.
Augusto Vieira, NEO Investimentos:
Bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu gostaria de saber se vocês poderiam dar um
pouco mais de detalhes sobre a MRV LOG. Pelos demonstrativos de vocês, consigo
enxergar os investimentos que vocês estão fazendo, que se não me engano já estão por
volta de R$180 milhões. Mas queria entender um pouco, por enquanto, o que já é receita e
o que é margem desse negócio, para ver como isso já está impactando os resultados de
vocês.
Leonardo Guimarães Corrêa:
OK. Deixa eu fazer um comentário aqui. A receita ainda é muito pequena. É uma empresa
totalmente ainda em fase pré-operacional. O que temos feito é comprar os terrenos, e
estamos trabalhando nos licenciamentos para que possamos vir a construir os galpões
industriais.
Então, do ponto de vista de receita e de margem, estamos falando coisa de, ano passado,
um pouco mais do que R$1 milhão. Não influencia o número de receita da Companhia.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu acho que a MRV LOG é uma coisa que temos certeza, já apostamos nisso há muito
tempo, ela nos dará grandes alegrias, é um processo que já avançou bastante. Achamos
que durante este ano de 2011 ela vai se transformar em uma empresa consolidada e
temos muita expectativa nesse projeto.
Daniel Gasparetti, GBN:
Bom dia a todos. Só para tirar uma duvida rápida com você, acabei não conseguindo
pegar o início do call. Você poderia comentar pra mim um pouco a respeito dessa melhora
na margem bruta, que foi bem grande quarter over quarter.
E também se você puder dar um pouco mais de luz a respeito dessa trajetória de queda da
margem de backlog. É isso. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Realmente eu já falei disso. Vou ser um pouco mais rápido. A margem bruta está normal,
está dentro da expectativa. O 4T foi atípico, pontual. Nós fizemos no 4T propositalmente,
dentro do conservadorismo da MRV, uma prevenção em relação ao futuro de aumento de
mão-de-obra, prevemos aquele 4T com um aumento de mais de 4% do custo da mão-deobra em 2011. E foi uma coisa pontual.
Eu, naquela época, avisei que seria só naquele momento, que voltaríamos a rodar nos
números que temos tradicionalmente feito; isso em relação à margem bruta.
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Em relação ao backlog, ele vem na mesma linha. Nós temos feito na MRV cada vez mais
orçamentos mais conservadores. Isso evidentemente é o que você falou de orçamento
mais conservador, que você não tem as surpresas negativas, que a MRV nunca fez e não
vai fazer; ou seja, chegar amanhã para o mercado e dizer que a coisa não funcionou bem.
E o backlog cai porque você está em cima de orçamentos mais conservadores, e que
inclusive começam a refletir naquela queda que houve no 4T, e daqui para frente estamos
fazendo nossos orçamentos bem conservadores. E mesmo com esses orçamentos
conservadores a nossa margem está regular. Então, mostra que estamos muito tranquilos
em relação aos guidances de 2011.
Daniel Gasparetti:
Se você puder me permitir mais uma dúvida rápida. No conference passado, o Leo tinha
comentado que vocês estavam esperando, então, uma margem bruta para 2011 mais ou
menos 100 b.p. abaixo do que foi em 2010. Vocês seguem pensando assim, ou você
acredita que devido a essa rápida melhora nós devemos ver um patamar mais parecido
com o que foi em 2010?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vou deixar o Leo responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nós estamos vendo a margem bruta deste ano muito parecida com a do ano passado.
Obviamente temos aqui alguns vetores positivos, que poderiam levar a margem a subir,
como por exemplo, o principal deles, a grande produtividade que o Rubens já mencionou,
e também em função dos maiores canteiros por menores, amortizando a parte de fixa do
custo de construção.
Agora, tem também a parte de inflação, o índice de INCC, a parte de mão-de-obra está
andando mais rápido, ou mais alta, e eu acho que a margem vai ser muito próxima à do
ano passado. Não sei se vai ter muita diferença, não.
Daniel Gasparetti:
OK. Obrigado.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia. Tenho duas perguntas ainda em relação à MRV LOG. No relatório trimestral do
4T, vimos que aparentemente entrou um novo acionista dentro da Companhia, ficando
com aproximadamente 2% do capital. Então, queira saber se vocês poderiam dar mais
detalhes, caso não seja uma informação confidencial.
E a segunda pergunta, em relação a uma venda de terreno no 4T, que a MRV vendeu para
a MRV LOG um terreno de aproximadamente R$65 milhões, e isso acabou gerando um
impacto positivo no balanço consolidado. Então, eu só queria que vocês, se possível,
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dessem um pouco mais de informação dessas transações intercompanhias que vocês
fizeram com a MRV LOG, e também em relação ao acionista. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O acionista que trouxemos é acionista de uma empresa de transporte, uma das maiores
empresas de transporte do País. A razão pelo qual nós trouxemos é porque ele tem um
conhecimento muito grande a respeito de toda a logística de transporte rodoviário,
distribuição de mercadorias.
O objetivo foi justamente trazê-lo para trazer esse expertise para dentro da Companhia.
Ele tem sido de grande valor. O tipo de visão dele, o conhecimento dele tem sido
extremamente importante.
O valor pelo qual ele aportou foi já maior do que o valor de livro do que havia em termos de
valor de livro, a um preço de ação maior do que tinha sido originalmente aportado. Mas
para nós o mais importante não foi a questão do valuation, foi trazer o expertise dele para
dentro da Companhia.
Em relação à compra de terrenos, a operação entre companhias, sim, foi feita uma venda
de terrenos. É importante dizer que o que contabilizamos como receita é só a parte dos
minoritários da MRV LOG. E esses terrenos, toda vez que temos operações entre as
companhias, sempre fazemos com preços de mercado. Chamamos uma empresa de
avaliação, chamamos Colliers, Ellis, Jones Lang La Salle, chamamos essas empresas,
elas avaliam, e aí os terrenos são transacionados nesses valores.
Leonardo Zambolin:
OK. Obrigado.
Luiz Carvalho, Tree Capital:
Oi. Parabéns pelo resultado. Só queria ter um pouco mais de cor em relação à pressão de
custos operacionais, mais especificamente como você está vendo o comportamento de
custo de mão-de-obra e custos de materiais, se alguma coisa tem mudado, e a sua
expectativa se alguma coisa vai mudar nessa área. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu tenho insistido há algum tempo que a indústria brasileira ia ser capaz de suprir as
indústrias de construção sem grandes gargalos, e isso está ocorrendo. Não estamos tendo
gargalos no fornecimento de insumos, muito menos subidas de preço muito fora das
curvas padrão. Então, eu não estou vendo pressão de custo por parte dos insumos.
Mão-de-obra existe, é um mercado aquecido. Exatamente corrigimos nossos orçamentos,
colocamos uma folga para este ano. Mas você vê, hoje estamos com mais de 26 mil
homens em nossos canteiros; ano passado tínhamos 12 mil. Então, temos crescido mãode-obra consistentemente.
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Agora, é evidente que existe pressão. E eu acho isso extremamente saudável. A nossa
qualidade da mão-de-obra está melhorando. Outro dia tiramos uma foto, eu coloquei aqui
dentro, quer dizer, o nosso trabalhador hoje está indo trabalhar de moto. Eu tenho um
estacionamento de moto nas outras obras, o trabalhador está mais qualificado. A mão-deobra está mais qualificada e melhorando a produtividade. Nós estamos tirando gente boa
de outras indústrias e colocando nas nossas obras.
A partir do momento que industrializa mais nossa obra, existe uma mão-de-obra mais
qualificada e isso é bom, está funcionando. Então, isso tem um lado positivo: você
aumenta o salário, mas melhora a produtividade, e estamos brigando por isso. Mais uma
vez voltando para orçamentos: não estamos prevendo nenhum desajuste para este ano.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Vou pedir só mais uma pergunta, em função de ter um acúmulo de conferences
simultâneas, então nós fazer só mais uma pergunta.
David Lawant, Itaú:
Se eu puder fazer só mais uma pergunta rápida. Também peço desculpas se já foi
respondida antes, porque eu perdi um pedaço do call.
Vocês completaram agora no começo do ano a primeira operação de securitização de CRI
de vocês. Queria só saber se vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, e como
vocês enxergam esse tipo de funding para frente. É um negócio que tende a ganhar
importância? E como vocês enxergam isso, considerando que vocês estão na baixa renda,
onde talvez dê para argumentar que securitização de recebíveis é um negócio um pouco
mais difícil de acontecer. Queria só saber a visão de vocês dessa parte. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
OK. Nós temos aproximadamente entre 75% e 80% da nossa operação dentro do Minha
Casa, Minha Vida, e portanto, em torno de 20% fora do Minha Casa, Minha Vida. E aí
obviamente é uma parte um pouco superior, normalmente financiada por FDTE.
A operação que fizemos, nós sabemos que o mercado no longo prazo vai se modificar,
novas formas de funding vão ter que acontecer. Nós fizemos a operação para atender
algumas operações fora do Minha Casa, Minha Vida, alguns empreendimentos fora do
Minha Casa, Minha Vida, e é muito mais um trabalho de aprendizado e de começar a
navegar dentro desse mundo e ter a Companhia preparada, para na medida em que isso
seja uma fonte efetiva de recurso para todo o mercado, ou uma fonte com muito mais
participação do que caderneta de poupança e FGTS, e já estejamos preparados.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr.
Rubens, prossiga com suas últimas considerações.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, quero passar uma mensagem de
otimismo, de confiança de que a MRV continuará dando boas notícias ao longo do ano, e
espero contar com vocês no nosso próximo call. Muito obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 1T11 da MRV está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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