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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 2T09. Estão presentes os
senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, e Leonardo Guimarães
Corrêa, Diretor Vice-Presidente Executivo, Financeiro e 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.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor
Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Souza, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a presença em nosso call para divulgação dos
resultados da MRV.
É com muita satisfação que a MRV, mais uma vez, mantendo a tradição, entrega a seus
acionistas e investidores excelentes resultados operacionais. Conforme poderão observar,
os principais indicadores da MRV apresentaram forte crescimento.
O 1S09 foi muito especial para a MRV, pois enquanto o mundo vivia momentos difíceis, o
segmento da construção civil mostrava a sua força e importância dentro do cenário
nacional, como pilar da economia brasileira e com um enorme potencial de crescimento
sustentável.
Destacamos alguns fatos relevantes: o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida,
que sem dúvida alguma foi o maior projeto habitacional da história do Brasil, e que
evidenciou a necessidade de investimentos na habitação popular; o alcance, pela MRV, da
posição de liderança nacional em volume de vendas contratadas e, ainda, a concretização
da primeira oferta pública de ações no Brasil após o período da crise, com excepcional
aceitação pelo mercado.
Queremos também destacar três aspectos fundamentais de nosso negócio e que se
traduzem em um diferencial: A MRV tem apresentado forte crescimento com a
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manutenção das margens em patamares elevados, o que pode ser atribuído à sua larga
experiência em habitação popular e à sua sólida estrutura corporativa; somos a Empresa
que mais rapidamente se beneficiou do Programa Minha Casa Minha Vida, em função do
foco exclusivo em habitação popular, desde a fundação da Companhia, e de termos o mais
longo e mais estreito relacionamento com a Caixa Econômica Federal; e a nossa sólida
situação patrimonial e a eficiente gestão financeira, as quais garantirão o crescimento
futuro que estamos projetando.
A Companhia está madura e estruturada. Uma prova disso é que, apesar de todo
crescimento nesse 1S, as despesas comerciais e administrativas se mantiveram abaixo do
1S08 sem prejuízo da qualidade operacional.
Para finalizar, os números do 1S reafirmam a nossa posição de liderança e nos deixam
bastante otimistas para atingirmos as nossas metas futuras.
Passo agora a palavra ao Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Obrigado pela palavra, Rubens. Vamos começar a falar aqui sobre o nosso trimestre, que
foi excepcional. Temos vários destaques, vamos falar aqui sobre a conclusão da nossa
oferta de ações, vamos falar sobre os indicadores operacionais e financeiros, o recorde em
termos de vendas contratadas, de receita operacional e de lucro líquido.
Vamos falar também sobre a nossa lucratividade excepcional, a manutenção de uma
margem líquida em torno de 19% e também da nossa capacidade de aumentarmos a
nossa Empresa mantendo-se um rígido controle das despesas, tanto comerciais quanto
gerais e administrativas.
Falaremos sobre nossa posição financeira extremamente saudável e, por fim, vamos
encerrar falando que somos uma Companhia, a plataforma melhor colocada e capacitada
para se beneficiar do crescimento da demanda na baixa renda.
Começando aqui em mais detalhes pela oferta de ações. Nós fizemos uma oferta que,
inicialmente, era de 18 milhões de ações, em função da demanda dos investidores ela se
ampliou, chegando até 24,3 milhões de ações. Hoje a MRV, o capital social está dividido
em 160,5 milhões de ações, aproximadamente. Os recursos líquidos totais captados foram
de R$570 milhões, sendo que R$507 milhões foram aportados ainda em junho, portanto,
dentro do 2T.
Gostaria de destacar ainda como ficou a composição acionária da Companhia. Temos aí
um free float já maior do que 55%, as ações têm sido muito bem negociadas, durante o
mês de julho tivemos um volume médio de negociação diária superior a R$30,7 milhões.
Passando aí para o nosso desempenho operacional e financeiro. Antes de entrar nos
números propriamente ditos, gostaria de relembrar que tanto o 2T09 quanto o 2T08 estão
de acordo com a Lei 11.638, permitindo aí a comparabilidade e de acordo com as normas
vigentes.
No slide seis, nós falamos a respeito do nosso banco de terrenos. Ele montava a R$8,4
bilhões em termos de VGV, um excelente tamanho, dado o nosso nível de atividade, o
nosso nível atual de vendas contratadas. Temos investido, temos procurado adicionar mais
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terrenos, como vocês já sabem, nós temos um plano ambicioso de aumento de oferta, de
aumento de lançamentos, e esse banco de terrenos deve subir aí, vocês vão ver um
crescimento do banco de terrenos nos próximos trimestres.
Temos mantido, em termos de custos, o terreno comparado com o VGV, temos mantido o
percentual de 8%, já há vários trimestres, e acreditamos que não deva ser mudado.
Quanto aos lançamentos, no slide sete, já havíamos reportado, já havíamos soltado esses
números anteriormente, gostaria de destacar aqui que eles montaram a R$614 milhões
neste trimestre. Apesar de ligeiramente abaixo dos lançamentos do 2T08, eles foram já
130% superiores ao 1T09 e aí eu acho que o mais importante é que os lançamentos serão
feitos na medida em que a gente vai vendo a demanda, que nós pretendemos manter as
nossas vendas contratadas em torno, nessa casa de R$850 milhões, e faremos os
lançamentos tendo em vista esse volume de vendas. Não queremos ampliar, pelo menos
nos próximos dois trimestres, muito mais o nosso volume de vendas contratadas.
Por último, destaco os lançamentos, eles têm sido marcadamente no segmento voltado ao
Programa Minha Casa Minha Vida, eles montam aí, praticamente, 90% dos nossos
lançamentos foram voltados para o Minha Casa Minha Vida.
No slide oito falamos sobre vendas contratadas. Elas montaram R$851 milhões no 2T, um
crescimento extremamente robusto quando comparado com o 2T08, 77%. De novo, uma
concentração muito grande nas unidades de preço até R$130 mil, ou seja, dentro do
Programa Minha Casa Minha Vida.
Acho importante destacar o número de unidades, foram 8.874 unidades, cada vez mais
nós vamos ter que falar a respeito de quantidade, não só do tamanho dos valores em
dinheiro, a escala será um fator cada vez mais importante e através do número de
unidades, a gente tem uma melhor idéia.
No slide nove falamos a respeito do nosso estoque. A valor de mercado ele monta R$1,3
bilhão, e se olharmos a divisão, ele está dividido em 42% dentro do programa voltado ao
Programa Minha Casa Minha Vida, e 58% ainda dentro do Sistema Financeiro da
Habitação, mas aí já financiados pela caderneta de poupança.
No slide dez falamos a respeito da nossa receita operacional líquida. Ela cresceu 41% em
relação ao 2T08, montando aí a R$389,6 milhões; esse crescimento da receita aconteceu
em função não só das vendas mais fortes, mas também do maior número de unidades
construídas no 2T.
O nosso lucro bruto montou a R$128,8 milhões, um crescimento de quase 32% comparado
com o ano anterior, e aqui acho muito importante destacar a manutenção de uma margem.
A margem foi igual ao ano anterior, de 33,1%, a margem bruta bastante saudável.
O slide dez é um slide extremamente importante, nós já há vários trimestres colocamos
esses indicadores de produtividade. Nós temos reportado tanto as despesas
administrativas, gerais e administrativas das despesas comerciais dentro de um contexto
de um indicador de produtividade.
Falando especificamente a respeito das despesas comerciais, primeiramente eu gostaria
de voltar a relembrar que as vendas cresceram 77% quando comparadas com o 2T08, e
as nossas despesas caíram 15% quando comparadas com o mesmo período. Nós temos
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um grupo grande de corretores, de quase 1.600 corretores 100% dedicados à MRV, nós
temos procurado fazer, usar de modo bastante intensivo a Internet, a Internet tem sido um
veículo muito importante para a difusão dos nossos produtos, para trazer os nossos
clientes.
E essa queda de despesa aqui mostra justamente essa nova obsessão por resultados
melhores, por custos mais baixos e procurar acertar sempre o mix de mídia, o mix entre, a
divisão entre lojas próprias, corretores próprios, de modo a que a gente possa alcançar o
melhor resultado possível.
No outro lado, do lado direito da página, estamos falando sobre as nossas despesas gerais
e administrativas. Aqui continuamos implementando os nossos sistemas e práticas, nós
viemos aumentando a nossa capacidade operacional, de lançarmos mais, de termos um
maior volume de vendas e de construção, e implementando mais sistemas, treinando o
nosso pessoal. E aqui podemos do ponto de vista de resultado, ou de despesa, vamos ver
um quadro semelhante, um quadro de diminuição de despesas quando comparado com o
2T08.
As despesas gerais e administrativas montaram a R$21,6 milhões, isso aí é um fator muito
importante, de novo, a questão da escala, a questão do nosso DNA, da obsessão da
Companhia em manter custos baixos, de modo a termos margens diferenciadas e as mais
altas do setor.
Passando para o slide 12, falando do nosso EBITDA. Ele alcançou R$97,5 milhões, um
crescimento de 82% quando comparado com o ano anterior. Importante também notar o
aumento, a expansão da margem EBITDA quando comparada, 25% esse ano contra
19,4% no 2T08.
No lucro líquido, aí do lado direito do slide, ele alcançou R$73,9 milhões, um crescimento
também bastante robusto, de 46%, quando comparado com o 2T08. E aqui, de novo, eu
destaco o aumento da margem líquida, que passou de 18,3% para 19% nesse 2T.
No slide 13 falamos sobre endividamento e dívida líquida, ou o caixa líquido, enfim.
Primeiro, nosso endividamento é extremamente baixo, principalmente, mais ainda em
função do aumento de capital que fizemos aí no final do 2T. Temos uma dívida bruta
montando a R$666 milhões, eu destaco aí o cronograma de vencimento, ele está bastante
espalhado no tempo, com uma concentração muito maior no longo prazo, em prazos aí de
dois anos para frente.
Como já falei aqui, nossa dívida líquida é negativa, temos uma capacidade de
endividamento grande, esses recursos que irão se somar aos recursos de capital
recentemente captado para financiar nosso crescimento futuro.
Pulando já para o slide 14, falamos sobre o nosso resultado a apropriar. Nosso resultado a
apropriar, em junho de 2009, monta a R$653 milhões, uma margem REF de quase 46%.
Mostramos aí um pequeno decréscimo em relação ao trimestre anterior, mas ainda em
patamares extremamente saudáveis, que demonstram que temos um espaço muito grande
de manutenção da nossa lucratividade.
Por fim, reiteramos o nosso guidance de 2009, de vendas contratadas entre R$2,4 bilhões
e R$2,9 bilhões, e uma margem EBITDA entre 24% e 28%. Estamos extremamente
confortáveis com esses indicadores, em atingir esses indicadores, estamos vendo um
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mercado forte, e agora eu gostaria de passar à sessão de perguntas e respostas.
Obrigado.
Rodrigo Monteiro, UBS Pactual:
Bom dia Rubens, bom dia Léo. Tenho duas perguntas rápidas, a primeira em relação ao
nível de repasses, se você pudesse dar um up-date para a gente de como é que tem
mudado aquela média que vocês estavam rodando anteriormente, de 1.200 repasses/mês.
Como é que está esse número agora? E se vocês puderem dar alguma visibilidade aí para
o final do ano, que número que vocês esperam fechar o ano? Nessa média?
A segunda pergunta é em relação ao land bank. A gente percebeu um pequeno
decréscimo aí na posição tri contra tri, que agora te deixa em uma posição de lançar um
pouco mais de dois anos de VGV. Vocês nesse 3T já pretendem utilizar os recursos
captados para continuar a comprar terreno? E se puderem falar também um pouco como
andam as condições de pagamento para esses terrenos, nível de preço? Se puder dar
alguma visibilidade nesse aspecto? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rodrigo tudo bem? Bom, eu vou falar primeiro sobre land bank. Nós, no passado, a gente
achava que a gente precisava ter um land bank um pouco mais longo. A gente ainda tinha
alguma dúvida em relação a um crescimento expressivo, se os órgãos municipais iam nos
atender rapidamente em cima do alvará. E a gente viu que isso ainda está funcionando
bem, que cada dia mais as prefeituras têm trabalhado melhor, então eu vejo que
lançamento não é problema para a gente.
O land bank até é estratégico, a gente quer trabalhar com um land bank de três anos,
aproximadamente, e nosso status para LB é um pouco maior que três anos, em cima dos
padrões anteriores, mas como as nossas vendas cresceram bastante, a gente está
planejando para o ano que vem também vendas bastante aceleradas, a gente vai crescer
o land bank sim.
A gente está entrando em mais cidades, nós queremos chegar ao fim do ano com 80
cidades, cidades de porte médio, queremos distribuir um pouco mais esse land bank,
equilibrar um pouco mais, tirar um pouco a dependência, principalmente em Minas Gerais
e São Paulo. A gente já tem outras praças que estão com muita carência, com um
mercado muito forte, e vamos crescer o land bank sim.
Interessante o que aconteceu no land bank que os preços não estão crescendo, mesmo
com o Minha Casa Minha Vida. A gente notou no fim do ano de 2008 um crescimento de
preços, em 2007 um crescimento de preços, as empresas pararam de comprar, o caixa
das empresas ficou um pouco mais restrito, então não está acontecendo aquele excesso
de ofertas por terrenos. Hoje as empresas estão mais conscientes, então as formas de
negociação estão melhores para as empresas, então a gente está muito tranqüilo em
relação à land bank, temos um time muito experiente comprando land bank e land bank eu
diria que é uma tarefa fácil dentro dessa nossa projeção de crescimento, não é um
gargalo.
Então a gente vai crescer sim, crescer moderadamente, não vamos crescer
aceleradamente, não há necessidade de crescer assim e mantendo a qualidade do land
bank.
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Em relação à Caixa, Rodrigo, eu acho o seguinte, que a Caixa está funcionando muito
bem. A gente tem, temos tido reunião de avaliação com a Caixa, o próprio governo, com a
comissão do Minha Casa Minha Vida, com o Conselho de regularidade, e
surpreendentemente cada dia mais a Caixa está fazendo a parte dela.
Nós temos um planejamento para todo o ano de 2009 com a Caixa, a partir desse trimestre
nós já fizemos um acerto com a Caixa que a gente vai aumentar mais de 80% o trabalho,
entendo fazer o pay pelo work do processo, nós ainda somos a Empresa hoje que faz a
maior parte do processo no Brasil, nós fazíamos no trimestre passado aproximadamente
60%, vamos passar para 80%. Temos uma interação com a Caixa, assim, sensacional, e
nós saímos você falou de uma média de 1.200 no trimestre passado, na verdade foram
1.000 unidades no trimestre passado, aproximadamente 1.000 unidades, nós vamos
chegar nesse trimestre perto de 1.500 unidades, um pouco abaixo nesse trimestre, e no
último trimestre o nosso planejamento é de ficar na faixa de 2.000 unidades/mês.
E a coisa está indo muito bem, todos os indicadores que a gente tem de todas as fases do
processo da Caixa, a primeira fase, que é a fase da edição dos laudos, nós somos acima
do necessário, a segunda fase que é a fase das unidades, nós estamos impactando mais
do que a gente está precisando impactar, e a terceira fase, que é a fase final da assinatura
está caminhando exatamente dentro do previsto.
Então é uma coisa que a gente sempre teve muita atenção, Caixa realmente é
fundamental nesse crescimento da Empresa, mas eu gosto de afirmar que a coisa está
indo excepcionalmente bem, não estamos tendo surpresas negativas, a Empresa está
extremamente alinhada com a Caixa, nós temos uma tradição com a Caixa de quase 30
anos, conhecemos a Caixa muito bem, a Caixa nos conhece muito bem, existe uma
relação de confiança, de parceria. Então acho que Caixa, felizmente, vai atender as
expectativas da MRV e nós vamos conseguir chegar ao final do ano com toda a meta
prevista, que é uma meta audaciosa, mas ela é muito factível e muito possível, OK?
Rodrigo Monteiro:
Está ótimo Rubens. Muito obrigado.
Guilherme Vilazante, Barclays:
Bom dia Léo, bom dia Rubens. Na verdade são duas perguntas, quer dizer, a primeira vem
do SG&A como proporção das vendas, acho assim que foi um número que veio muito
positivo e acabou surpreendendo todo mundo, porque apesar de um aumento grande nas
vendas se mantiveram em um nível até um pouco menor em termos nominais que o tri
passado.
Olhando como proporção, a gente tem alguma coisa como, o SG&A como proporção de
vendas como 5%, isso é quase metade do que, quer dizer, a gente trabalhava com uma
média de longo prazo. Então queria saber primeiro, se isso é uma questão temporária,
quer dizer, da aceleração, à medida que isso aí suba um pouco e chegue para um nível
mais próximo do que a própria Empresa dava de guidance para o longo prazo ou não?
Quer dizer, esse nível de eficiência deve ser mantido para frente em torno de 5% ou 6% da
receita para SG&A? E se não, onde que a Empresa acha que seria um nível confortável
para trabalhar no longo prazo?
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A segunda pergunta é quase uma repetição da minha pergunta do tri passado, quer dizer,
a gente está vendo aqui que a diferença entre a margem de backlog e a margem bruta,
mesmo depois que você pondera por PIS/COFINS e juros capitalizados, ainda está na
casa de 7%. Quer dizer, é uma diferença relativamente alta. Só queria saber a que você
pode atribuir essa diferença? Se for algum descompasso entre inflação e reajuste de
recebível e orçamento de custo, se é algum custo de obra entregue que saiu maior do que
vocês estavam esperando, ou vocês estão dando algum tipo de desconto para a obra?
Entender um pouco essa diferença, dado que ela continua em um nível bastante elevado?
Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme bom dia. Vamos falar um pouco do SG&A. A MRV, eu sempre chamei a
atenção de vocês, ela foi a Empresa que cresceu com patamares mais elevados que os
percentuais do Brasil, nós estamos crescendo a três dígitos, e no sistema contábil
brasileiro o SG&A é contabilizado imediatamente e as receitas vão sendo a partir da
execução das obras.
Quanto mais rápido a construtora cresce, mais penalizada ela é em SG&A. O nosso SG&A
sempre foi muito baixo, a MRV sempre foi uma Empresa, isso aí faz parte da cultura da
Empresa, que sempre foi espartana, nós lutamos muito por isso a vida toda, então a gente
sempre teve um custo muito baixo de G&A, sempre procuramos muita eficiência, a luta
aqui constante, os processos operacionais são muito bons, e a Empresa foi crescendo
constantemente ao longo, nós não fizemos, quer dizer, a estruturação da Empresa foi
passo a passo durante muitos anos, isso facilitou muito a eficiência do nosso processo, eu
diria que a eficiência do nosso processo é muito grande.
Então a partir do momento em que as receitas vão crescendo, e o nosso G&A já tinha sido
contabilizado, cada vez mais vai acontecendo isso. A gente já esperava a gente já falava
para vocês que ia acontecer, e pelo contrário, a gente está vendo pela frente as coisas vão
ficar até menores, os números de G&A vão ser menores do que já são hoje. Vocês estão
achando que esses números são muito bons, a gente também acha que eles são muito
bons, mas a gente vê que nos próximos trimestres os percentuais vão ser melhores,
menores do que são hoje.
Exatamente em função, porque nós não estamos mais, eu falo que a Empresa está
estruturada, está madura, ela precisa de pequenos ajustes hoje para crescer, nós temos o
nosso projeto MRV 40 mil, onde a gente olha todas as áreas da Empresa para produzir
40.000 unidades, já temos orçamento de G&A para 2010, a coisa aqui é muito bem
planejada. Então não vai haver crescimento de G&A, muito pelo contrário, vai haver
decréscimo, e isso aí vai acontecer à medida que as receitas vão sendo reconhecidas e o
G&A não cresce isso é mais ou menos matemático.
Em relação ao backlog, que foi a outra pergunta que você fez, eu até gostaria que o
Leonardo comentasse também, o backlog, as pessoas às vezes tendem a ligá-lo
diretamente à margem bruta, ele tem uma certa ligação, mas a gente tem que entender o
seguinte: margem bruta foi tudo que eu fiz daqui para trás, e backlog é tudo o que eu farei
daqui para frente. É lógico que tem os impostos, você falou no PIS/COFINS, etc., mas o
backlog nosso sempre foi alto e mostra, quer dizer, a saúde que a gente tem a apropriar
daqui para frente. E a gente tem como a gente faz um produto muito igual há bastante
tempo, a gente tem, eu diria uma qualidade de orçamento muito grande. A gente faz
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revisões periódicas de orçamentos nossos, que é o que manda no backlog, e eu estou
muito tranqüilo de falar, quer dizer, que toda a nossa base orçamentária, que é sempre
revisada, que a gente faz uma coisa que a gente conhece bastante, ela é muito
consistente. Nós temos muita consistência com o nosso backlog. Então a gente sabe que
quando a gente promete os guidances para frente, a gente hoje tem feito inclusive um
guidance de EBITDA, e a gente pensa exatamente nisso, a gente pensa no backlog, a
gente pensa na nossa despesa de SG&A, então é aquilo que a gente fala, a gente está
com previsões futuras muito boas e muito tranqüilas de serem alcançadas. São muito
prováveis e com muita boa chance de acontecer. Por quê? Porque todos os indicadores
são bons.
Eu até gostaria que o Leonardo falasse um pouco de backlog, porque backlog é uma coisa
que tem que ser muito bem feita, muito bem produzida, é um número que tem uma
importância muito grande para vocês e o Leonardo tem sempre conversado, gostaria que o
Leonardo acrescentasse alguma coisa aí para mim. Por favor, Leonardo.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A diferença principal Vila são os impostos mesmo e o custo financeiro que não está
incluído. Então eu tenho tanto o custo financeiro quanto os impostos na parte de
PIS/COFINS, aquilo que é imposto dentro dos projetos que estão dentro dos projetos da
própria MRV é 9,25%, a gente tem depois o rebate disso aí, mas a grande diferença são
os impostos mesmo.
Guilherme Vilazante:
Léo, mas se a gente voltar às duas variáveis, quer dizer, se a gente voltar os impostos e
voltar os juros capitalizados, ainda assim dá uma diferença de 7% entre a margem de
backlog e a margem bruta. Sistematicamente, OK, não foi uma coisa desse tri, quer dizer,
eu só quero entender um pouco qual que é a natureza dessa diferença, como ela é
recorrente? Só para saber, ela vem de revisão de custos, ou ela vem de unidades sendo
vendidas prontas por um preço mais baixo? Mesmo se você ajustar pelas duas, pelos dois
efeitos, ainda é muito alto.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vilazante deixa eu te dar só uma explicação. O backlog é tudo que eu tenho a receber, e a
margem bruta é tudo que eu fiz. Na margem bruta eu absorvo todas as variações que não
são lineares do INCC. Por exemplo, no backlog, eu estou vindo de um INCC muito baixo,
no nosso caso, que tem dois meses de defasagem, um grande INCC vai dar em julho, deu
em julho, não está capitalizado nesse backlog. Então quer dizer, o backlog vai dar uma
descidinha, a margem bruta vai dar uma descidinha agora em julho, isso em função do
INCC, ela decresceu.
Então no a receber, o que você tem que ver é o seguinte: backlog é maior que a margem
bruta sim, ao contrário do que você está falando, exatamente por quê? Tudo que entrou
daqui para frente para ser apropriado está entrando com um mercado mais forte, com a
margem mais saudável do que foi apropriado para frente.
Nós estamos apropriando agora nesse trimestre que passou imóveis vendidos dois anos
para trás, onde o mercado era menos forte, com margens menores. A gente tem visto hoje,
nos imóveis que a gente tem vendido hoje, margens maiores do que vendia há dois anos
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atrás, que um ano atrás. Então procede, sim, o backlog ser maior do que a margem bruta.
Mostra exatamente que é saudável, inclusive os imóveis prontos ou semi prontos que a
gente está vendendo estão com preços muito bons, não está havendo queda de margem
não, pelo contrário, o backlog está mostrando que o nosso mercado está extremamente
saudável.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O volume de imóvel pronto é muito baixo, Vila, muito baixo mesmo. A gente tem aí alguma
coisa em torno de, o estoque total, de R$30 milhões, isso aí são quedas de extratos, etc.,
isso aí não produz diferença não.
Guilherme Vilazante:
Então de onde estaria vindo então? Você acha que é custo? Quer dizer, 7% estariam vindo
de onde então?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Da diferença dos impostos na medida em que eu vou apropriando a diferença dos
impostos e a diferença do custo financeiro, e é isso.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
E o backlog é mais forte que a margem bruta mesmo, e está maior mesmo. O que está
para ser apropriado foi vendido com uma melhor margem do que foi apropriado até hoje.
Guilherme Vilazante:
Está bom. Obrigado.
Bianca Cassarino, Goldman Sachs:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta está relacionada
ao consumo de caixa, se ele deve permanecer nesse nível bem mais baixo que em 2008?
E em segundo, vocês poderiam comentar um pouco sobre vendas em julho, se a gente
pode esperar um 3T tão forte quanto foi o 2T? Obrigada.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Do ponto de vista de consumo de caixa, o que deve acontecer é que, como nós estamos
em uma fase de crescimento dos repasses para a Caixa Econômica Federal, nós vamos
manter um consumo de caixa muito baixo. Ele vai ser no 3T deve ser um pouco mais alto
do que nos trimestres anteriores justamente em função de compra de terrenos. Isso aí é o
que vai acontecer, mas ele está sendo grandemente compensada pela própria geração de
caixa, geração própria dos repasses feitos aí para a Caixa Econômica Federal e para os
bancos comerciais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bianca, em relação a vendas, eu tenho falado bastante e queria que vocês entendessem a
posição da MRV. Nós estamos querendo manter as vendas no mesmo patamar do
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trimestre passado para os próximos dois trimestres. A gente poderia aumentar essas
vendas, se a gente quisesse vender mais, a gente venderia, se a gente quisesse lançar
mais a gente lançaria. O mercado é muito forte, é muito comprador, as construtoras não
estão dando conta de atender a demanda.
Exatamente por isso que nós estamos dosando os lançamentos, porque se eu lançasse
mais, eu venderia mais, mas a gente está tendo um planejamento da Empresa, não
adianta só vender. Você tem que vender, você tem que construir, você tem que assinar
com a Caixa, você tem que ter a capacidade financeira para gestão disso, você tem que
ser equipe.
Então o nosso planejamento, que é um planejamento bastante agressivo, a gente quer
vender 30.000 unidades nesse ano, então a gente quer equilibrar as vendas nesses dois
próximos trimestres, no mesmo patamar do 2T, e esse, nós estamos muito satisfeitos com
esse resultado, a MRV foi uma Empresa que mais vendeu nesse trimestre, bem acima da
concorrência, então estamos aí em patamares de venda excepcional, não queremos
passar o carro na frente dos bois. Não adianta sair vendendo muito, depois você tem que
construir, tem que ter recurso.
Quer dizer, o planejamento nosso é um planejamento completo, e queremos manter esse
patamar de vendas. Se a gente quisesse vender mais poderíamos vender mais, se a gente
quisesse lançar mais coisas, poderíamos lançar mais, mas estamos, venda não é gargalo,
venda não é problema, venda é conseqüência daquilo que você lançar hoje no mercado
atual. Existe um mercado, uma demanda enorme, nós temos 65.000 clientes cadastrados
na Empresa esperando a gente lançar imóveis em todo o Brasil, o mercado está muito
forte.
Então a gente está planejando manter esse padrão de vendas e não queremos passar
disso. A Empresa vendendo esse número aí de R$850 milhões por trimestre, entre R$800
milhões e R$900 milhões está um patamar bastante confortável, que vai nos atender muito
bem e bater as metas do ano. Nós temos que cuidar das outras áreas, que é área de
produção, a assinatura com a Caixa mais cedo para equilibrar a Empresa toda, como a
MRV tem sempre feito. Ser uma Empresa equilibrada e balanceada, produzindo bons
resultados, isso é o que a gente quer.
Bianca Cassarino:
Está ótimo. Obrigada.
Marcelo Teles, Credit Suisse:
Bom dia Rubens, bom dia Leonardo. Parabéns pelo resultado. Bom, a maior parte das
minhas perguntas já foi respondida, mas eu tenho duas perguntas adicionais. A primeira é
vocês implementaram o SAP agora, acho que foi em 1º de julho. E eu queria saber como é
que está indo essa transição, quer dizer, se você espera que tenha algum impacto no curto
prazo, você está ligando todos os sistemas do SAP, e saber se isso, se a gente pode
esperar também algum tipo de redução de custo adicional para frente, em função da
implementação?
Seria essa a pergunta. Obrigado.
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Marcelo, o SAP a gente colocou no ar no dia 1º, foi uma tarefa bastante árdua aqui pelo
pessoal, a gente, nós adiamos do dia 1º de abril para 1º de julho. Mas isso foi uma decisão
super acertada, porque a gente acabou treinando muito mais o pessoal, e fizemos muito
mais testes, de modo que quando a gente colocou no ar, a coisa está funcionando.
O pessoal tem trabalhado aí, virado nos finais de semana, mas está tudo funcionando.
Assim, tem sido um esforço grande, têm pequenos assuntos, os assuntos são muito
pequenos, as coisas que estão os problemas que aconteceram até agora foram muito
pequenos. O que a gente espera com o SAP é ser capaz de lidar com volumes muito
maiores, a gente vai ter, devemos ter algumas reduções de custo em algumas áreas, mas
vai ser justamente o que a gente vem falando a respeito da capacidade de lidar com
volumes muito maiores.
Do ponto de vista de número de unidades, número de clientes, e ser capaz de estar
medindo todas as variáveis dentro do negócio e ter o negócio na mão.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Na realidade Marcelo o SAP já estava rodando no trimestre passado, apenas no trimestre
passado nós não rodamos só com o SAP, nós rodamos com os dois sistemas em paralelo,
o SAP e o antigo. Exatamente para poder ter uma certeza que ele podia rodar sozinho.
Então nós já estávamos funcionando os dois sistemas em paralelo no 2T09, o SAP e o
antigo, e a partir desse trimestre nós rodamos somente com o SAP, porque chegamos à
conclusão que está já perfeito, está rodando redondo, que nos atende perfeitamente, até
melhor do que o outro sistema já. Ele é muito mais desenvolvido e melhor. Então nós
estamos muito tranqüilos com o SAP.
Marcelo Teles:
Muito bom. Eu tenho só mais uma pergunta em relação, queria expandir um pouco mais a
discussão das despesas de vendas. Obviamente você tem feito uma importante diluição,
pelo bom receitamento, mas pensando no projeto modelo de vocês hoje, normalmente
quanto, na velocidade de vendas que a gente está vendo hoje, que é uma velocidade de
vendas muito alta, quanto que vocês estimam que represente as despesas totais de
venda, incluindo stand, publicidade, comissão, do total das vendas contratadas de vocês?
Se a gente for pensar em um projeto modelo hoje, dada a velocidade de vendas que a
gente está vendo hoje?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O que acontece Marcelo? A gente tem um modelo de vendas muito próprio da MRV.
Primeira coisa que eu quis destacar é a parte de Internet da MRV. Hoje nós temos na MRV
mais de 200 corretores online, e o nosso site é o site mais entrado do Brasil. Tem um
medidor de site que chama Alexa, a gente acompanha ele, o site da MRV de construção é
o mais visitado há vários anos. O grande abastecimento que a gente tem hoje, por incrível
que pareça, o imóvel popular está à venda na Internet. Isso é uma venda muito barata e
muito eficiente.
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Então quer dizer, daqueles 65.000 clientes que eu te falei que estão cadastrados, estão
todos cadastrados através da nossa loja virtual. Essa loja virtual é centralizada na matriz,
nós temos quatro braços operacionais e nós temos a nossa equipe própria. Então essa
equipe própria, com mais 500 corretores, ela dá toda a sustentação para esse grande
movimento.
A partir daí nós temos os nossos parceiros exclusivos nas diversas cidades, e essa
fórmula de trabalho tem um custo operacional muito baixo. A gente está tendo um custo
abaixo de 3% em cima das vendas contratadas. Isso é muito interessante. Então você vai
ver que isso tende a não crescer, a gente acredita que esse custo vai ser igual, o G&A vai
ser um custo bastante eficiente daqui para frente; e eu estou muito otimista com esse
processo que nós implantamos, trabalhamos muito nesse modelo de vendas, é um modelo
que eu diria é praticamente exclusivo da MRV e está indo excepcionalmente bem. Eu
posso te afirmar também que as despesas comerciais no 2S, ou seja, 3T e 4T, elas vão
ser bastante reduzidas e bem otimizadas, e é um diferencial que vocês podem ter certeza
que a MRV tem.
Marcelo Teles:
Perfeito. Então se a gente pensar no longo prazo, porque obviamente o seguro também
tem efeito às vezes um pouco na área de diferimento, eu sei que não é muito grande para
vocês, nas despesas de vendas, mas dá para trabalhar com 3%, vamos dizer de despesas
de vendas sobre receita líquida? Faz sentido isso?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Lá na frente sim. A hora em que as despesas, que as receitas líquidas entrarem em um
patamar de equilíbrio com as vendas, quando começa a crescer mais, o que não é
verdade hoje, porque as nossas receitas ainda são metade das vendas, a hora em que a
gente estabilizar o crescimento e tal vai acontecer, mas a hora que você, só para você
fazer uma conta de quanto foi hoje as despesas comerciais em relação as receitas e as
vendas, hoje a nossa venda foi o dobro da receita, ainda é o dobro da receita, mas a partir
do momento que essas curvas convergirem, nós vamos entrar nesses números que eu
estou falando para você.
Então o que você entende? Que claramente, crescendo a nossa receita, você vai ter um
ganho de EBITDA em função da diminuição em termos percentuais não só das despesas
de SG&A como também da despesa comercial. Então nós vamos ter um ganho de
reconhecimento de receita com um ganho percentual nessas duas curvas, o que vai
reforçar a nossa margem EBITDA e, conseqüentemente, a nossa margem líquida também.
São aqueles indicadores que eu falo para vocês, e que nos dão muita tranqüilidade para a
gente ter aí um futuro bastante interessante com esse mercado que hoje nós estamos
tendo aí, então nós estamos muito, muito confiantes com isso, estamos assim bastante
otimistas com isso e esses indicadores todos fazem parte disso, um desses, importante, é
esse das despesas de vendas.
Marcelo Teles:
Perfeito. Muito obrigado.
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Marcelo Mota, JP Morgan:
Oi bom dia a todos. A minha pergunta é sobre preço médio de vendas sobre o preço médio
de lançamentos. Se a gente olhar nesse tri, a gente viu que o preço médio das vendas
acho que foi R$96.000, contra R$99.000 no tri anterior, e os lançamentos estão em
R$103.000. Queria entender daqui para frente o que a Empresa vê de preços mais de
lançamento?
E uma segunda pergunta seria o número de canteiros de obras que vocês têm hoje e qual
número vocês pretendem atingir daqui para frente? Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A variação aí, nós vamos continuar com o preço médio em torno, por volta aí de R$95.000,
você tem pontualmente, você tem eventualmente, você tem um lançamento, em um
trimestre, um lançamento de algum empreendimento com o preço um pouco mais alto, que
acaba puxando aquela média pontualmente para cima. Mas o preço médio deve ficar em
torno de R$95.000.
Vou relembrar a todo mundo aí, apesar do INCC ter sido negativo no último trimestre, se
você olhar do ano passado é mais ou menos em torno de 10%, então quando você
compara com o ano anterior, na prática o decréscimo aí, em termos reais, está sendo
maior, porque justamente nós estamos focando completamente no mercado do Minha
Casa Minha Vida.
O preço médio deve ficar no longo prazo, tanto do ponto de vista de venda contratada
quanto de lançamento, em torno aí de R$95.000, R$97.000.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, em relação ao canteiro, como é que a gente planeja a coisa? Você vê o seguinte,
a gente está vendendo o dobro do que vendia anteriormente sem aumentar muito o
número de cidades, o que está significando que a venda por cidade está aumentando
bastante, o canteiro também.
Então a decisão estratégica da MRV foi crescer o tamanho médio dos canteiros. O nosso
tamanho médio hoje está mais do que o dobro que um ano atrás, então nosso tamanho
médio de canteiro está entrando na faixa hoje de 180 unidades por canteiro, e a gente está
querendo chegar ao fim do ano com 250 unidades por canteiro. E a gente pretende não
passar dos 200 canteiros, então acho que a gente tem uma estrutura montada, equipe
muito bem organizada, toda parte de informática, toda parte de revisão de obras, para
trabalhar com 200 canteiros.
E o nosso planejamento de crescimento, a gente em vez de aumentar o número de
canteiros, a gente quer aumentar o tamanho médio dos canteiros. Queremos manter
aproximadamente 200 canteiros em operação e isso aí vai nos permitir, dentro do projeto
40.000, isso vai nos permitir chegar às 40.000 unidades no ano com os 200 canteiros, que
é um número bastante equilibrado. Se você for balancear o número de cidades que a
gente trabalha, o nosso número de vendas e todo planejamento que a gente tem, vamos
manter esse nível de 200 canteiros aumentando o tamanho de canteiros, OK?
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Marcelo Mota:
OK. Obrigado.
Sílvio Assis de Araújo, pergunta via webcast:
Suas despesas operacionais SG&A são as mais baixas da Indústria em termos de
percentual sobre a receita líquida. Além de seus controles internos, como explicar uma
operação com um nível tão baixo de despesas operacionais? Acreditam que podem
manter esse nível no longo prazo? Com a retomada dos lançamentos, devem ter algum
acréscimo nas despesas com vendas?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Uma parte aqui já foi respondida, eu acho que as despesas são baixas por duas razões,
primeiro porque a gente tem uma obsessão por custos, isso está no DNA, é uma Empresa
espartana, mas não só é uma Empresa espartana, mas também a gente é, vamos falar
assim, inteligente no sentido de pensar como é que vai ser a operação, pensar a operação
da melhor maneira possível.
Mas é uma questão de foco, de você estar constantemente focado, como a gente sempre
vendeu para baixa renda e a gente sempre teve uma noção muito clara de que a gente
tem que ter um controle de custos muito apurado, porque senão a gente não alcança o
bolso do consumidor aí.
As vendas, as despesas devem continuar nesses patamares em termos de Reais, em
termos de quantidade de dinheiro, e do ponto de vista de percentual, em relação à
percentual da receita deve cair aí.
David Lawant, Itaú:
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas na verdade. A
primeira é se vocês podiam falar como é que está indo o comportamento de distrato?
Como vocês estão enxergando, depois desse pulo que a gente teve de vendas, se o nível
continua mais ou menos igual ou se teve alguma mudança aí?
E a segunda, também sobre o cash burn, que está bem baixo, como já foi falado. Eu
queria saber se, só para dar uma cor, se vocês podiam passar, em termos financeiros,
quanto entrou de caixa na Empresa nesse tri, de repasse de associativo vindo da Caixa, e
como se compara com os outros trimestres?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Em relação ao distrato, ele está decrescendo bastante. Nós estamos aí com números
abaixo de 3% de distratos, e o que acontece? Hoje, como eu te falei, imóvel é mercadoria
rara. Ninguém quer distratar um imóvel. A nossa venda é muito bem feita, a pessoa só
distrata quando ela não pode. Como a gente já faz uma peneira muito forte, nós temos um
knowhow muito grande em dar crédito, hoje na nossa parceria com a Caixa a gente dá o
crédito direto, nós temos os nossos correspondentes dentro da Empresa, então a gente faz
uma triagem muito grande antes de fazer a venda.
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Então nossa venda é uma venda, eu diria para você, bastante forte. Então o cliente que
compra um apartamento nosso ele dificilmente vai ter um problema de renda, ou de SPC,
ou outras coisas desse gênero. Só se ocorra um imprevisto muito grande durante o ciclo
de construção até a assinatura que acontece distrato.
E o cliente hoje não quer distratar, hoje imóvel está muito forte, existe uma demanda muito
grande, ele não quer distratar. Infelizmente às vezes acontece, é um fortuito e é um
distrato, mas isso é abaixo de 3%. O distrato hoje não é problema no nosso negócio.
Em relação ao cash burn eu gostaria que o Leonardo respondesse para você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
David, eu não tenho o número exato do valor da Caixa que foi aportado aqui, depois eu
posso pegar e te passar, mas ele é um número crescente, porque justamente como a
gente vem crescendo o número de assinaturas por mês, esse número vem crescendo.
O cash burn do 3T deve ser maior que o do 2T, principalmente, como a gente tem dado
uma certa acelerada na compra de terrenos aqui, eu também não vou te prever
exatamente quanto deve ser nesse tri, em função de que algumas dessas negociações
podem terminar através de permuta, outras a gente não sabe exatamente quanto que vai
ser via Caixa quanto vai ser via permuta, e cada negociação é uma negociação muito
individual.
David Lawant:
É claro. Obrigado.
Juliana Schincariol, Agência Leia:
Olá bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, não sei se eu entendi bem, mas acredito que foi o
Rubens que falou a projeção de lançamentos em unidades para os próximos trimestres.
Ele falou em 2.000 unidades para o 4T e teria falado também para o 3T, que eu não
peguei essa informação. Vocês podem confirmar para mim esse número, por favor?
E a outra é em relação a land bank, o Rubens também falou que ia diminuir um pouco a
dependência de Minas Gerais e são Paulo, eu queria saber quais são as regiões-alvo da
MRV?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Juliana, primeiro é o seguinte, os 2.000 que eu falei são assinaturas na Caixa Econômica
Federal por mês. Nós queremos vender esse ano 30.000 unidades, nós vendemos,
aproximadamente, no 1S, próximo a 14.000 unidades e queremos vender outras 16.000 no
2S, nos dois próximos trimestres.
Juliana Schincariol:
OK. E esse número já era projetado desde o início do ano?
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Esse foi o último guidance que nós demos. Nós demos dois guidances esse ano, um em
janeiro, que variava entre 16.000 e 20.000 unidades, e depois do Minha Casa Minha Vida
nós fizemos um reajuste do número para esse número máximo de 30.000 unidades.
Em relação ao land bank, nós não vamos deixar Minas Gerais e São Paulo não. Mas
Minas Gerais e São Paulo nós já estamos muito fortes, eles correspondem a um
percentual muito elevado nas nossas vendas. O que a gente está fazendo é crescer em
outras cidades.
Só para te dar um exemplo, praças no Nordeste. O Nordeste tem hoje grandes cidades e
esse programa Minha Casa Minha Vida ele entra muito bem no Nordeste, quer dizer, a
demanda no Nordeste é muito grande, então a gente está entrando muito forte em
Fortaleza, em Salvador, em Recife, em Maceió, João Pessoa, Natal. Então quer dizer, o
Nordeste é muito populoso, a hora em que o Nordeste crescer de tamanho, ele aumenta
um pouco o percentual dele aqui dentro.
Nós estamos consolidando muito no Centro-Oeste, hoje nós temos Brasília, Goiânia,
Cuiabá e Campo Grande, estamos crescendo, são praças boas, e o Sul. Pelo que a gente
está vendo, no Sul a gente já está há mais tempo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
sul, então a gente está com mais espaço de crescimento nesses mercados do que nos
outros.
Então o que a gente está vendo é que, com o passar do tempo, e estrategicamente a
gente tem mexido nisso, especialmente em cidades de médio porte, nessas cidades de
médio porte existe uma demanda muito grande por Minha Casa Minha Vida, a gente tem
feito esse trabalho estratégico de crescer nesses mercados. E com isso a gente entende
que, com o passar do tempo, Minas Gerais e São Paulo não vão ficar menores, eles vão
crescer, eles só vão crescer menos que as outras praças. Então o percentual relativo vai
ser menor.
O país é muito grande, um país continental e com muitas cidades, muitos municípios e
com uma demanda muito grande. Então a gente quer realmente estar em uma Companhia
mais equilibrada, mais bem distribuída ao longo do Brasil e hoje, nos próximos dois anos, a
única região do Brasil que não está no nosso planejamento estratégico de curto prazo é a
região Norte, que a gente acha que ainda não está na hora de entrar, então vamos estar
em todas as regiões do Brasil, em outras cidades, então isso aí vai tirar pontos relativos de
Minas Gerais e São Paulo.
Juliana Schincariol:
Está ótimo Rubens, obrigada.
Raquel Massote, Agência Estado:
Bom dia a todos. Só gostaria de esclarecer qual que é o volume, a distribuição do estoque
de vendas? Quanto que o Minha Casa Minha Vida representa disso tudo? E se esse
percentual deve continuar nesses próximos meses?
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Tem ficado em torno de 90% Raquel, e deve ficar próximo desses percentuais aí.
Raquel Massote:
De todos os estoques colocados à venda, 90% é do Minha Casa Minha Vida, é isso?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não, dos novos lançamentos, entre 80% e 90% são do Minha Casa Minha Vida, e é onde
as vendas, nós esperamos, que sejam nesses níveis aí também.
Raquel Massote:
E quantos projetos já foram aprovados do Programa?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Raquel, nós fizemos uma reunião de avaliação com a Caixa e eu vou te dar um número
aproximado, mas eu posso depois te dar ele certinho, se você nos telefonar eu posso te
dar esse número com mais precisão. Eu sei que nós temos hoje lá na Caixa mais de,
aproximadamente, 28.000 unidades. Agora, em número de projetos, são mais de 100, mas
não sei quantos são. Então eu posso te dar esse número com precisão, eu não tenho ele
aqui, mas estamos com um número muito grande lá dentro...
Raquel Massote:
É quase o volume de um ano, não é?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É quase o volume de um ano. Como eu te falei, a Caixa trabalha muito bem, está com uma
dinâmica muito grande essa aprovação, os prazos que a Caixa demorava anteriormente
para fazer as fases dos projetos estão ficando cada vez mais curtos, basicamente a Caixa
tem três prazos: a primeira fase, que é a fase do laudo de engenharia, o segundo prazo,
que é o do impacto do empreendimento e o terceiro prazo que é o da assinatura definitiva.
Esse primeiro prazo, que é o laudo da engenharia, o Minha Casa Minha Vida determina
que seja em 45 dias para ser feito, anteriormente em alguns lugares poderia demorar até
um ano, e hoje isso está sendo muito mais rápido, a Caixa está sendo muito célere nisso e
a gente tem conseguido fazer laudos bem rápidos. Ainda não estamos trabalhando com
essa média de 45 dias, mas estamos muito próximos disso.
A segunda fase que é a fase de impacto é onde estou vendo que a Caixa está evoluindo
mais. Existe um foco muito grande da Caixa na agilização desse impacto e uma equipe
grande monitorando isso. Esse impacto, que às vezes podia demorar seis meses, nós
estamos conseguindo fazer impacto às vezes até em 30 dias.
Raquel Massote:
Impacto que o senhor fala é impacto ambiental?
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não. O processo da Caixa tem três fases, primeiro você pega o processo, entra e ela dá
um laudo de engenharia. Depois você pega esse processo e ele tem que tramitar na
Caixa, isso é impactado no sistema dentro da Caixa, ou seja, ela tem que...
Leonardo Guimarães Corrêa:
Ela tem que alocar dentro do orçamento dela, como se ela estivesse falando assim, “olha
seu projeto está ok, vamos dizer que ele custe R$30 milhões, seus R$30 milhões já estão
separados aqui dentro do meu orçamento, pode seguir em frente”. Depois disso você só
tem que proceder a assinatura dos contratos.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Então esse impacto está sendo muito rápido e a assinatura também está sendo mais
rápida, está muito centralizada, então, como eu te falei, eu estou bastante otimista com
isso aí e acho que realmente é uma briga, é uma batalha, existe um movimento muito
grande das empresas, da Caixa, para trabalharem de forma conjunta para isso dar certo,
tem dado. É um esforço de equipe, um trabalho de equipe enorme, mas está indo bem, eu
estou muito otimista com isso.
Raquel Massote:
OK. Obrigada.
Operadora:
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver a
palavra ao senhor Rubens Menin Teixeira de Souza, para suas considerações finais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom, vamos encerrando aqui o nosso call. Mais uma vez a gente destaca que estamos
muito satisfeitos com os resultados que obtivemos, e mais uma vez eu queria afirmar
nossa certeza que vamos ter boas alegrias aí nos próximos calls, a gente vai botar toda
energia para apresentar bons resultados, estamos bastante otimistas.
E outro detalhe que eu queria salientar é que vivendo aí no momento, alguns falam que a
crise acabou outros ainda estão um pouco mais pessimistas, outros mais otimistas, mas eu
diria o seguinte: que no nosso segmento que nós estamos não existe crise, muito pelo
contrário. É um pilar da economia, um segmento saudável, um segmento forte, onde ainda
existe um horizonte muito grande, muito sustentável para um crescimento sólido e
consistente, e a MRV sabe desse desafio. Estamos trabalhando com o farol longo, não
estamos olhando a curto prazo, estamos olhando a longo prazo, preparando a Empresa
para o crescimento sustentável e esse é o nosso grande trabalho.
Evidentemente que a gente fica muito satisfeito de apresentar um resultado trimestral bom,
mas queremos, então isso é muito grande, um trabalho de longo prazo, há esse grande
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desafio de moradias populares no Brasil e temos certeza que nos novos calls vamos poder
demonstrar um crescimento sustentável e trazer boas notícias. Muito obrigado a todos.
Operadora:
A teleconferência da MRV Engenharia e Participações S.A. está encerrada. Agradecemos
a participação de todos e tenham um bom dia.
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