Transcrição de Teleconferência
Resultados do 4T10
MRV (MRVE3 BZ)
24 de março de 2011

Operador:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV Engenharia
e Participações S.A. sobre os resultados do 4T10 e do ano de 2010. Estão presentes os senhores
Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente; Leonardo Guimarães Corrêa, Diretor Executivo
de Finanças; 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 essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV, projeções e metas
operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem
como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se
referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores
operacionais podem afetar o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. 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, é com muita satisfação que apresentamos os resultados de 2010, quando a MRV
atingiu todos os seus guidances. Estamos também muito otimistas com 2011, tanto pelos
fundamentos do mercado imobiliário que estão fortes, quanto pela condição em que nos
encontramos. A demanda continua alta impulsionada pelo aumento de renda da classe média e pela
expansão da oferta de crédito imobiliário.
Gostaríamos de destacar que a MRV foi a única a grande construtora que conseguiu se desenvolver
através do crescimento orgânico, o que mostra a força do nosso time. Vamos mais uma vez atingir os
guidances de 2011. O que nos dá tranquilidade para fazer essa afirmação é que todas as áreas da
Empresa estão muito bem preparadas.
A área de produção que em 201 construiu 26.000 unidades, começou o ano passado com 12.000
funcionários e iniciamos esse ano com 25.000. Além disso, hoje temos 24 obras com mais de 1.000
unidades, e somos a única empresa com capacidade para gerir tantos canteiros desse porte ao
mesmo tempo.
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No crédito imobiliário, temos o maior e mais experiente do Brasil. Fomos responsáveis por 12% das
contratações da Caixa Federal na faixa entre três e dez salários mínimos no programa Minha Casa,
Minha Vida. Nossa área de desenvolvimento imobiliário está muito bem preparada, foi responsável
pela compra de 104.000 frações imobiliárias e lançou 47.000 unidades no ano passado. Para 2011
temos certeza que será responsável pela aquisição de novos bons terrenos para o fortalecimento do
nosso land bank e para fazer os lançamentos necessários ao nosso crescimento.
Com o mercado forte, registrando demanda maior que a oferta, a nossa área comercial é a maior e
mais bem preparada equipe de vendas do Brasil. Temos baixos custos operacionais e alta
performance. São 2.700 corretores, além de a maior loja virtual da indústria da construção, que é
responsável por mais de 30% das nossas vendas.
Para finalizar, destaco que a nossa experiência acumulada em moradias populares, com mais de 30
anos, no setor nos permite ter tecnologia única e expertise para nos consolidar como a maior
construtora do segmento econômico do país. Passo agora as palavras para o Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia, e obrigado pela participação de todos. Inicialmente eu gostaria de informá-los que os
balanços, bem como todos os outros componentes das demonstrações financeiras estarão
disponíveis no sistema Bovespa CVM ao final da quarta feira dia 30 de março.
Quero aqui me concentrar e enfatizar alguns poucos pontos, mas justamente aqueles que reputo
como sendo os mais importantes para o nosso desempenho, aí destacados no slide três.
O primeiro tema está relacionado aos clientes ou ao mercado, como queiram chamar, já no slide
seguinte. Vendemos R$1,148 bilhão no 4T10, nosso recorde. Alcançamos nossa meta para 2010, o
que representou um crescimento de 33% em relação ao ano anterior.
Quanto a 2011, em mais algumas semanas já teremos os número do 1T. Continuamos vendo uma
demanda forte, um mercado saudável em todas as cidades onde atuamos. Estamos confortáveis com
a nossa meta e guidance de venda contratada para 2011.
O segundo ponto ao qual eu quero enfatizar no slide cinco está relacionado ao financiamento de
nossos clientes, financiamentos pelo prazo de 20 anos com juros em torno de TR+6% ao ano são o
grande motor dessa demanda.
A disponibilidade de recursos dentro do FGTS nos deixa confiantes em relação ao financiamento
futuros. Recentemente vimos o Conselho Curador do FGTS majorar os tetos dos valores das unidades
habitacionais em uma clara demonstração de sensibilidade à evolução dos custos da construção.
Gostaria de ressaltar que a MRV sempre expressou publicamente a sua opinião de que a operação da
Caixa Econômica Federal não seria um gargalho, não foi e não será. A CEF já assinou todas as
unidades do programa Minha Casa, Minha Vida I. Como vocês podem ver nesse slide cinco, a MRV foi
responsável por 12% no volume de assinaturas no segmento de três a dez salários mínimos dentro
do Minha Casa, Minha Vida I.
Tendo comentado sobre a demanda e o financiamento da mesma, vamos voltar nossos olhos para
nossa operação já no slide seis. A receita do ano de 2010 cresceu 83% em relação ao ano anterior. A

-2-

margem líquida do ano atingiu 21% e a EBITDA 26,3%, portando dentro do nosso intervalo de
guidance para o ano de 2010.
No 4T10, apesar de nossa receita haver crescido 62% em relação ao ano anterior, nosso lucro bruto
cresceu somente 21%, trazendo uma compressão de margem. A margem EBITDA atingiu 21,6% no
4T10, a margem bruta caiu em função principalmente em função do relativo baixo índice de correção
do INCC incidindo neste trimestre, e também de revisões e adequações dos orçamentos de obras.
Como de praxe, regularmente revisamos nossos orçamentos, adequando-os as novas realidades e
pressões de custos. Nossa margem REF caiu 2,1 p.p, atingindo 45,9%, em boa medida em função das
adequações de orçamentos.
Quanto às performances futuras, reafirmamos mais uma vez nossa confiança quanto a entregar uma
margem EBITDA em 2011 dentro do guidance, ou seja, entre 25% e 28%. Passo agora a palavra à
Mônica Simão.
Mônica Simão:
Bom dia a todos. Começarei comentando sobre o banco de terrenos no slide oito. Fechamos
dezembro com o banco de terrenos com VGV potencial de R$13,6 bilhões. Mantivemos as
estratégias de diversificação geográfica e foco no segmento econômico.
Adquirimos mais de 26.000 frações ideais neste trimestre, confirmando nossa capacidade de
comparar mais de 70.000 unidades por ano de terrenos com excelente localização e preço. 46% das
compras de terrenos no 4T10 foram realizadas em permuta, 30% do banco de terrenos em dezembro
estavam localizados nas capitais, 26% nas regiões metropolitanas, e 44% nas cidades de interior.
No slide nove, apresentamos nossos lançamentos anteriormente reportados. Tivemos o melhor
trimestre em lançamentos da história da Companhia, lançando 63 novos empreendimentos,
distribuídos em 11 estados, com VGV de R$1,9 bilhão. 55% dos lançamentos ocorrem em cidades do
interior, 14% nas capitais, e 31% nas regiões metropolitanas, 67% dos lançamentos no 4T10 foram
elegíveis ao Minha Casa, Minha Vida, e o preço médio das unidades lançadas foi de R$101.000.
Falando de vendas contratadas no slide 10, vendemos R$1,1 bilhão no último trimestre, em 63
cidades, sendo que 52% desse volume referem-se a vendas realizadas em cidades do interior, e o
restante nas capitais e regiões metropolitanas, 51% das vendas contratadas de 2010 foram realizadas
pelas lojas virtual e própria.
Nosso website é o mais acessado dentre todas as construtoras do Brasil, com um total de 1,6 milhão
de visitas por mês. Em 2010, 74% das nossas vendas contratadas foram elegíveis ao programa Minha
Casa, Minha Vida.
Como podem ver no slide 11, terminamos o trimestre com R$2,9 bilhões de estoque a valor de
mercado, dos quais 85% deste valor equivalem a unidades elegíveis ao programa Minha Casa, Minha
Vida. Em função dos altos volumes de lançamentos realizados nos últimos dois trimestres, fechamos
o ano com aproximadamente oito meses de vendas em estoque.
No próximo slide, demonstramos o contínuo incremento de nossa capacidade de execução, com
crescimentos constantes dos volumes de unidades produzidas e unidades concluídas. Nosso
crescimento tem sido pautado pela qualidade da nossa operação, de nosso time e de nosso processo
construtivo.
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Adicionalmente temos investido na automação em nossos canteiros, objetivando um contínuo
aumento de produtividade. Temos a operação mais pulverizada do País com 277 canteiros de obras
em andamento simultaneamente.
Nos slides 13 e 14 mostramos os nossos indicadores de produtividade das áreas comercial e
administrativa financeira. Continuamos obtendo expressivos ganhos de escala com o crescimento da
operação em função do rígido controle de custos, da otimização de processos na área comercial e
administrativa e nos investimentos em tecnologia da informação.
Na área comercial continuamos com grande sucesso com as vendas de lojas próprias e loja virtual, já
mencionados anteriormente, o que também contribuí para a diluição das despesas comerciais. As
despesas comerciais em relação à receita líquida representaram 5,4% no acumulado do ano, uma
queda de 1 p.p em relação ao mesmo período do ano anterior.
Já na área administrativa, as despesas gerais e administrativas foram de R$39,6 milhões no último
trimestre, equivalente a 4,6% da receita líquida, representando uma queda de 1 p.p em relação ao
4T09. Este resultado se deve principalmente à presença do CSC, nosso Centro de Serviço
Compartilhado em Belo Horizonte e dos investimentos em sistema de gestão de ponta.
Finalmente, demonstramos a composição de nosso endividamento e o seu perfil de vencimento. Em
30 de dezembro, tínhamos um endividamento total de R$1,9 bilhão, dos quais R$1,1 bilhão se refere
à dívida coorporativa e R$782 milhões ao financiamento a produção. Terminamos dezembro com
uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,97x, um baixo índice de alavancagem.
Agora gostaríamos de convidá-los a participar de nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada
pela sua participação em nosso call.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Leo, eu queria entender um pouco melhor essa questão da pressão de custo que
você comentou, se vocês pudessem, vocês conseguem quantificar um pouco mais o quanto da
variação de margens veio da revisão de custo de vocês, o quanto foi o impacto do INCC, e se possível
nos dar um guidance para frente, quer dizer, essa revisão tem impacto sobre o guidance futuro de
vocês? Como é que vai ser a margem de 2011 vis-à-vis os novos budgets?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia, Rafael. Eu queria fazer dois dados e depois passo a palavra ao Leonardo. Em primeiro é o
seguinte, tradicionalmente a MRV sempre fez as suas revisões de custos e no último trimestre, na
passagem do ano, fazemos uma revisão mais pesada. Temos feito isso com muito carinho e sempre
com muita consistência, o que nos ajuda muito a fazer isso é nosso segmento, nosso conhecimento
desse mercado e nossa padronização dos nossos imóveis que nos dão a segurança de ter um
orçamento mais bem abalizado.
Este ano especificamente, fomos um pouco mais conservador, a MRV é sempre muito conservadora
em tudo o que faz, haja vista que temos sempre conseguido atingir nossos guidances, e nunca temos
desapontado o mercado com isso. Mas estamos vendo que está existindo uma pressão um pouco
maior de mão de obra, sentimos isso nesse ano de 2010, e estamos prevendo que isso vá acontecer
em 2011, também.
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Isso é bom. Eu acho que é um efeito positivo, o Brasil está crescendo, independente de Copa do
Mundo e Olimpíadas, temos diversas outras frentes para atacar, estrutura. Então, fui responsável
direto por essa revisão orçamentária, “pastei” muito nesse processo, trabalhei muito nele. E queria
ter uma tranquilidade em saber que nossos orçamentos estão sempre sendo enquadrados, e que a
MRV mantém a tradição de ter sempre aquela precisão nos números apresentados.
Então, eu diria que em relação aos orçamentos, a grande maioria dessa revisão de custos foi fruto de
um conservadorismo, uma futurologia para 2011 em função de talvez uma demanda de mão de obra
maior, que com certeza vai ocorrer. Então, readequamos isso, mas foi um evento pontual. Não foi
um evento recorrente. Achamos que essa revisão foi bem agressiva, que nós fizemos, tínhamos essa
disponibilidade para fazer isso sem nenhuma agressão, então quisermos ser conservadores, revimos
esses orçamentos e ele não vai ser recorrente; ele foi feito uma única vez, estamos muito tranquilos
que daqui para frente os nossos orçamentos estão muito bem preparados, muito bem feitos para
podermos não ter surpresas negativas nesse ano de 2011, que nós já estamos nele.
E só destaco mais um detalhe que é importante, o Leonardo vai falar de outros detalhes sobre
margem bruta; depois de feito todo esse reajuste orçamentário, estamos muito tranquilos que
vamos, e temos o nosso guidance da nossa margem EBITDA que já foi dado, igual de 2010, estamos
sem revisão de margem, sem revisão de guidance, e vamos trabalhar isso com muita tranquilidade,
apesar de prevermos um crescimento acelerado. Ou seja, queremos em 2011 novamente ter um
crescimento acelerado, sem perder a qualidade. Tem alguns outros detalhes que eu gostaria que o
Leonardo falasse para vocês.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Vou falar mais ou menos por ordem, comparando o 4T com o 3T. Primeiro, tem uma diferença de
impostos, de aproximadamente 1% na diferença do PIS/Cofins. Como vocês sabem, temos três
impostos, tanto na Holding, que é uma taxa mais alta quanto também patrimônio de afetação, e
eventualmente, trimestre a trimestre, uma maior incidência de obras, você tem um maior volume de
obras em uma categoria na outra, então o PIS/Cofins contribui com 1.4.
Isso é uma coisa recorrente, isso trimestre a trimestre deve ter alguma volatilidade no sentido de ter
alguma mudança, mas não é que estamos partindo para outro nível de PIS/Cofins. Deve continuar
em torno, mais ou menos, na faixa dos 4%, efetivamente.
Tem uma diferença também de INCC, como todo mundo sabe; reputo como sendo
aproximadamente 2,5% de diferença na margem, e a principal diferença é a diferença de orçamento,
que contribuiu com aproximadamente 4% de diferença na margem de um trimestre para o outro.
O Rubens já falou, a diferença em relação ao ano de 2011, dentro das nossas projeções e de todo o
nosso planejamento, nós vamos manter a margem de 2011, o guidance dentro do mesmo intervalo
que começamos 2010; entre 25% e 28%.
Rafael Pinho:
OK. Só continuando, tentando quantificar agora olhando para frente, reparei também que a margem
REF de vocês caiu 2.1 p.p. do 3T para o 4T, e queria entender o seguinte, quer dizer, se a margem
EBITDA de vocês vai ficar constante, e acho que o mercado inteiro espera uma receita
significativamente maior esse ano, o que estamos dizendo é que a margem bruta recorrente,
olhando para frente, é mais baixa, não é?
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Leonardo Guimarães Corrêa:
A margem bruta será um pouco mais baixa olhando para frente, mas aí estamos falando, deixe-me só
quantificar, deixe-me dar uma ideia de grandeza; estamos falando de alguma coisa eventualmente
de 1% de diferença. Agora, olhando no ano, isso será “offsetado” por uma diluição um pouco maior
na parte de SG&A que vai contrapor isso.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, dois pontos, a margem bruta, nós não damos guidance de margem, mas acreditamos que ela
será muito próxima da margem do ano; não da margem do trimestre. A margem de 2011 será
próxima da margem bruta de 2010, e acima do trimestre último, que foi um trimestre pontual,
afetado por alguns fatores.
Em relação à margem REF, exatamente o que o Leonardo falou, ela reflete esse conservadorismo da
nossa mudança orçamentária; essa diferença de trimestre a trimestre foi exatamente onde pesamos
a mão um pouco na revisão do orçamento em que ela está. Mas essa margem REF nos dá um
conforto muito grande para ter a margem bruta que prevemos para 2011 e, por consequência, a
margem EBITDA e a margem líquida da Empresa.
Rafael Pinho:
OK. Obrigado. Bom dia.
Marcello Milman, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. Acho que vocês ainda endereçar diversas vezes a questão da
margem, então para mudar um pouco de assunto, tem alguma cor recente de como está o
andamento de vendas no 1T, já que, como vocês mesmos citaram, faltam poucas semanas para
terminar o trimestre; essa seria a primeira pergunta.
E a segunda, no lado de cash burn, vocês tiveram no 4T mais ou menos R$200 milhões, e em outro
momento do release vocês mencionam que compraram R$3 bilhões em VGV de land bank. Teria a
informação de quanto em dinheiro foi investido em land bank nesse trimestre? A impressão que eu
tenho é que fora isso o cash burn na verdade foi muito baixo.

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, vamos por partes. Tenho falado sempre que o mercado é muito forte, e o nosso mercado,
especificamente, é mais forte ainda. Acho que a grande vantagem que existe no segmento popular,
onde a MRV atua, é que não houve aquela grande subida de preços comparativo ao mercado de alta
renda, média e média alta, então é um mercado que está indo de forma mais regulada, mais
organizada.
Se você pegar nossos preços subiram um pouco, mas os custos também subiram. Então, não houve
aquela discrepância que houve nos outros mercados. Então, isso nos dá muita tranquilidade que o
mercado continua firme, bem regulado, e prevemos um 2011 muito forte.
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Insisto, tenho insistido nisso há bastante tempo, quer dizer, no Brasil as componentes macro, os
fundamentos básicos do mercado, a curva de demanda é muito maior que a curva de ofertas. Nós
vamos continuar isso por algum tempo, temos visto que o mercado, o nosso limite é a nossa
capacidade, não é mercado, e isso é muito bom. Ou seja, podemos vender aquilo que estivermos
preparados para vender, então a parte comercial não me preocupa nenhum pouco.
Em relação ao 1T, ele está indo bem. Só fizemos uma mudança que acho importante falar para vocês.
Temos ume vento durante o ano que é o evento mais importante da MRV que é o feirão da Caixa. O
feirão da Caixa é no 2T e ele é muito importante para nós. Temos que estar presente em todos os
lugares, e ele dá uma venda muito grande, e o custo dessa venda é um pouco mais barato.
No 2T tradicionalmente gastamos menos com mídia, porque o feirão por si só já vende. Então
relocamos alguns lançamentos do 1T para o 2T, e queremos entrar muito pesado no feirão da Caixa.
Queremos fazer desse feirão da Caixa de 2011, a maior participação da MRV em todos os tempos,
apesar de que no ano passado já foi muito grande.
Então, o trimestre está muito bem, está forte. A única coisa que fizemos, vamos lançar um pouco
menos que prevíamos inicialmente para podermos estar presentes no feirão da Caixa com muita
força. Não quis correr o risco de lançar alguma coisa agora e depois chegar no feirão da Caixa com
aqueles projetos já minguados etc.; então, o feirão da Caixa é estratégico para a MRV, e queremos
estar presentes. Essa é a primeira parte da resposta a sua pergunta em relação ao trimestre.
O segundo ponto importante, em relação ao cash burn. Teve um outro momento que acho que é
muito importante, eu participo disso também bastante e por isso posso falar para vocês; sempre falei
que a Caixa Econômica Federal está funcionando muito bem, cumpriu muito bem esse desafio que
ela teve, desse crescimento do programa Minha Casa, Minha Vida, e está indo muito bem.
As construtoras têm um trabalho muito próximo, e temos um acompanhamento com eles, um forte
controle que tem funcionado. Tomamos uma decisão muito corajosa no final do ano passado, tanto
Caixa e construtoras, que era acabar com o sistema tradicional e jogar todas as fichas no
correspondente.
E isso teve dois impactos: primeiro, no final do ano passado o correspondente não funcionou tão
bem como imaginávamos, mas tínhamos que fazer esse jogo, vamos dizer, então com isso assinamos
um pouco menos de unidades no último trimestre do que o previsto inicialmente. Com isso,
evidentemente, a nossa receita diminuiu um pouco. Daí o cash burn foi um pouco maior.
Então, esse cash burn, o aumento vem de duas razoes. Primeiro que nós realmente compramos mais
terrenos, igual vocês viram no nosso release, e segundo que nós assinamos um pouco menos com a
Caixa Econômica Federal no último trimestre, como também vocês viram no nosso release. Agora,
basicamente essa diminuição foi em função da mudança audaciosa, decisão audaciosa que tomamos
em conjunto com a Caixa, todas as construtoras com a Caixa, de passar a usar o correspondente
bancário.
Agora, a boa notícia é que nesse mês de março o correspondente bancário está indo muito bem.
Acho que vai ser a grande novidade no mercado, ele está funcionando excepcionalmente bem.
Janeiro e fevereiro ainda tivemos alguns problemas de sistema, o sistema é muito complexo, a Caixa
investiu muito nesse sistema, esse trabalho em conjunto está sendo muito bem feito.
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Agora, em março, o sistema está estável e já estamos trabalhando com uma performance melhor
que no ano passado. Então, hoje o sistema correspondente da Caixa já nos dá uma atuação melhor
que tínhamos antes com o sistema antigo.
Então, atrapalhou um pouco o nosso caixa, tivemos um cash burn um pouco maior com menor
receitas, mas acho que um preço que nós pagamos muito baixo pela qualidade hoje do
correspondente que é o jogo futuro e estamos muito tranquilos com isso.
Gostaria que o Leonardo complementasse com alguma coisa, também.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Você perguntou sobre o volume de dinheiro despendido com terreno no 4T, foi em torno de R$115
milhões; foi o que gastamos de terreno no 4T. Você tem algum outro número mais específico?
Marcello Milman:
Não. OK, obrigado. E aí fica a sugestão na linha da pergunta do Rafael, de repente abrir o número em
Reais, de quanto foi o efeito da revisão de orçamento.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O número dá aproximadamente R$50 milhões, é o impacto.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Guilherme Vilazante, Banco Barclays:
Bom dia. Na verdade são duas perguntas. A primeira é em relação ao número de unidades entregues.
Tivemos um volume de 15.000 unidades entregues, sendo que os lançamentos de 2008 e 2009, dois
anos, está na casa de 25.000 unidades.
Então, queríamos primeiro entender o porquê tem essa distância grande entre o volume lançado e o
entregue, e para checar se isso é proveniente de um aumento no ciclo, se está um pouco mais longo
do que a Empresas previa anteriormente; alguma coisa no máximo 18 meses, era quanto falávamos.
E a segunda coisa que eu pedir para explorar um pouco é a questão da diferença entre a margem de
backlog e margem bruta. Você chegou a fazer um breakdown mas não consegui pegar todos os
pontos, quer dizer, esse trimestre ela foi bastante inflada. Queria saber como isso vai convergir para
frente, e se isso de fato significa que a margem bruta irá voltar para os patamares anteriores, se essa
redução desse trimestre foi integralmente, quer dizer, tirando, obviamente, os efeitos da queda do
INCC, se o remanescente é alguma coisa como 4 p.p., foi efeito acumulado desse ajuste de
orçamento e para frente teremos um retorno para os níveis anteriores.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Deixe-me ir por partes. Devemos terminar esse ano com aproximadamente 28.000 unidades. A
diferença é um ciclo: vimos crescendo há vários anos, então primeiro aumentamos muito o volume
de construção, e obviamente depois vem a sequência do término das obras, e nós estamos agora
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passando por esse ciclo final, chegando nesse patamar de aproximadamente trabalhar em torno de
mais ou menos R$1 bilhão mesmo, entre R$750 milhões e R$1 bilhão; agora é que nós estamos
chegando nessa fase de entrega, de término das obras.
Então, isso está totalmente dentro do planejado, dentro dos números anteriores, não tem nenhuma
diferença. Estamos fechando um ciclo e estamos entregando essas unidades.
A segunda pergunta, desculpe, só me relembre.
Guilherme Vilazante:
A diferença entre as margens de backlog e bruta, de 10 p.p., mesmo depois que limpamos todos os
ajustes; dado que uma parte relevante da queda de margem foi decorrente do INCC, mesmo depois
que você desconta isso ficam uns 4 p.p. de queda operacional na margem trimestre contra trimestre.
Quero entender se vai ter um rebound, um retorno das margens nos níveis anteriores e se isso foi, de
fato, causado pelo efeito acumulado de ajuste de orçamento.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Isso é um efeito de ajuste de orçamento. Não hora em que eu ajusto o orçamento, obviamente eu
subo o custo, a receita é a mesma, então o impacto é direto. Isso significa que daqui para frente
vamos trabalhar em um nível estabilizado. Agora, toda vez que você faz um ajuste grande em um
trimestre aquele trimestre é impactado por aquele ajuste, cai tudo naquele trimestre. Aí é
matemático, não tem muito jeito de fazer diferente.
Guilherme Vilazante:
Tem ajuste acumulado aí, não é? Imagino que no passado, quando você fez o ajuste de orçamento, é
um efeito não recorrente?

Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente.
Guilherme Vilazante:
OK.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente. É um efeito não recorrente porque no ajuste eu trago, na medida em que eu estou
corrigindo o orçamento, tenho que trazer de volta, vamos falar assim, jogo receita que eu havia tido
negativamente e isso impacta negativamente a receita, e, portanto, o resultado do trimestre.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vilazante, não sei se você ouviu a explicação que eu dei a respeito do backlog e da margem bruta do
último trimestre. Este ponto é muito importante porque sinaliza tudo e diria que é um efeito muito
pontual, e essa parte de revisão orçamentária eu participei diretamente nela e pela qual tenho muito
apreço.
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Acho que temos uma condição muito boa de fazer orçamentos confiáveis, porque temos um produto
único, bem “standardizado”, e o fazemos há bastante tempo. Então, temos muitas métricas para
poder fazer um orçamento confiável.
E de vez em quando temos que fazer um pouco de previsão, alguma coisa pode sair do nosso
controle. Não sai. Quer dizer, não estou vendo o insumo ter muita variação. Pelos principais estudos
da MRV, da curva ABC, estamos vendo que estão muito controlados. Existia no mercado muita
dúvida sobre a capacidade dos insumos faltarem; eu sempre defendi que não iriam faltar e não está
havendo explosão de preço de insumo.
Agora, existe um componente que é um pouco incerta, que é a mão de obra. Eu insisto: não falta
mão de obra. Só para se ter noção, já coloquei isso no release, mas começamos o ano passado com
12.000 pessoas nas nossas obras; hoje já temos 25.000. Então, a mão de obra está aumentando.
Precisa haver um investimento em treinamento e capacitação, agora o custo da mão de obra está
aumentando, de fato.
E como não temos a previsão de quanto isso pode ser em 2011, é muito difícil prever com exatidão.
Quer dizer, eu sei que o cimento vai ter uma relação mais ou menos direta com o INCC, que o aço vai
ter. Mas a mão de obra não tem. Algum custo de mão de obra escapa de INCC, principalmente
serviço terceirizado. O INCC olha, na parte de mão de obra, muito acordo coletivo e a mão de obra
está indo além do acordo coletivo. Isso é um dado muito importante.
Então, a grande revisão orçamentária que fizemos foi para prevenir possíveis aumentos acima da
expectativa da mão de obra. Foi um aumento muito conservador, eu diria mais uma vez que os
orçamentos da MRV são muito bem feitos, muito bem equacionados, mas quisemos nesse último
trimestre, tínhamos uma ‘gordura’ boa para fazer isso, a Empresa está indo muito bem. Então,
quisemos ser bem conservadores nesse reajuste de orçamento, então fizemos esse ajuste mais
profundo, basicamente mão de obra, a grande maioria.
Isso impacta direto não só margem REF para frente como a margem bruta do trimestre. Então, é isso
que aconteceu. Eu já tinha falado uma vez, expliquei com um pouco mais de detalhes porque acho
que seja um detalhe extremamente importante para entendermos.
Guilherme Vilazante:
Rubens, você está sentindo queda na produtividade da mão de obra? Está precisando de mais horas
para fazer a mesma tarefa? Está sentindo isso também? Temos ouvido muito falar isso. As outras
empresas que foram para o interior reclamaram muito desse fator como um ponto que aumentou o
custo em relação ao orçado. Você está sentindo alguma coisa neste sentido?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Pelo contrário, Vilazante. Eu diria o seguinte, você me desculpe mas acho que temos um know-how
muito grande nisso, vamos fazer 32 anos que trabalhamos só nisso. Então, conhecemos bem, temos
métricas muito bem feitas e um sistema de controle muito grande.
Nossa produtividade tem crescido absurdamente. Temos falado isso, temos uma operação que está
melhorando muito e a nossa produtividade. Estamos treinando muito, temos investido muito em
treinamento. É um treinamento que dá retorno. E temos dois índices aqui na MRV, que é um índice
de produtividade chamado IP e o outro VP, que é velocidade de produtividade. Os dois índices foram
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positivos em 2010; são positivos há bastante tempo, mas em 2010 eles foram positivos e estão sendo
positivos em 2011. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a nossa velocidade de
produção está crescendo, que é extremamente positivo, e o índice de produtividade está
melhorando.
Então, ao contrário do que você está falando, dessa sua dúvida, não, nós estamos vendo, a
produtividade está aumentando muito, a obra está sendo mais industrializada. Evidentemente que a
construção civil no Brasil está evoluindo bastante, eu diria que as obras estão tendo muito mais
equipamento do que tinham no passado. Então, a produtividade está crescendo bastante e isso para
nós é um fator de muita importância.
E somado a isso, Vilazante, eu coloquei uma observação na minha fala – também não sei se você
ouviu –, hoje nós temos 24 canteiros com mais de 1.000 unidades. Acho que a MRV é a única
empresa que detém essa quantidade de canteiros e a tecnologia para gerir 24 canteiros com mais de
1.000 unidades. E esses canteiros, nós podemos dizer isso porque o mercado está muito forte, estão
dando uma produtividade sensacional. Eles estão melhorando o índice médio de produtividade.
As grandes obras, desde que o mercado caiba, que elas sejam bem localizadas, que você, com isso,
não tenha que baixar preço de venda nem prejudicar margens, eu chamo de ‘a grande obra
saudável’, ela é extremamente benéfica em termos de produtividade.
Guilherme Vilazante:
OK. Obrigado, Rubens e Leo.

Paulo Renelli, Banco Safra:
Bom dia a todos. Minha pergunta é com relação ao método construtivo de vocês. Tendo em vista o
que vocês mencionaram, que vocês estão vendo uma pressão maior de mão de obra, que material
até que está controlado, e mesmo tendo em vista essa resposta da pergunta anterior, de que a
produtividade está boa, vocês veem, dado esse aumento de mão de obra hoje, alvenaria estrutural
ainda como tendo uma vantagem de custo em relação a outros métodos construtivos e também,
dado o crescimento que vocês vão ter de sites e unidades por site, ainda é o melhor e mais
competitivo método, ou vocês veem outros métodos mais industrializados ganhando participação
nas obras de vocês para frente?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Paulo, eu gosto muito desta pergunta. Ela é importante porque os analistas e os investidores gostam
muito de perguntar sobre isso e é muito bom darmos nossa opinião. Primeiro, queria falar o
seguinte, nós, dentro da MRV, temos um setor chamado Novíssima MRV, que pesquisa todas as
tecnologias. Nós usamos todas. Então, por exemplo, vocês falam hoje em paredes pré-moldadas. Nós
estamos fazendo. E outras mais. Evidentemente que eu não vou dar a fórmula da Coca-Cola para
ninguém, mas temos canteiros fazendo todas as tecnologias espalhadas pelo Brasil.
E eu só tenho satisfação de afirmar que nós temos o melhor sistema de tecnologia, o nosso é o mais
barato. O pessoal confunde muito; alvenaria é 2% do custo de uma construção. Ela representa muito
pouco. O sistema de fôrmas pré-fabricadas não só é mais lento como é mais caro, ele não tem nada
positivo, e precisa de uma mão de obra muito mais treinada e mais específica, e que pode faltar.
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Eu falo que somos muito mais industrializados do que quem usa fôrma metálica. A obra da MRV,
para quem conhece bem isso, é muito mais industrializada. O nosso sistema é realmente industrial.
Porque não adianta você ter uma fôrma metálica e depois o sistema não ser industrializado, o
restante do processo.
Então, eu diria que nosso sistema é muito mais industrializado. E dentro do nosso sistema, quer
dizer, alvenaria é importante, é um detalhe, é um detalhe do detalhe. É muito pouco dentro do
processo construtivo de construção. Acho que 100% da construção envolve outros processos muito
mais importantes e mais relevantes do que, vamos dizer, otimização de estruturas, otimização de
instalação elétrica e hidráulica, industrialização disso, transporte horizontal e vertical, que vale muito
– olha, para você ter noção, dentro de uma obra o transporte horizontal e vertical é muito mais
representativo do que alvenaria –, padronização de canteiro, padronização de insumos e
especificação de obra.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e que o resultado da operação da MRV mostra isso, em baixa
renda nós temos a maior margem porque sabemos fazer, porque nós estamos no caminho certo e
nossa produção está aumentando muito mais com nosso sistema construtivo. Evidentemente que
nós estamos sempre pesquisando outros métodos, não abrimos mão disso. Mas que o nosso método
é o mais eficiente e o melhor, nosso ciclo é o mais curto.
Então, estou muito tranquilo em relação a isso e acho que tecnicamente temos 31 anos de mercado
trabalhando com isso. É lógico que com isso nós conseguimos um avanço tecnológico bastante
significativo, e isso tenho muita segurança para te afirmar.
Paulo Renelli:
OK, então. Muito obrigado.
Laércio Henrique, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Rubens, uma pergunta em relação à parte de repasse: vocês falaram que o
correspondente bancário no 4T decepcionou um pouco. E de fato vimos o número de repasses por
mês caindo no 3T contra o 4T.
Ao mesmo tempo você está falando que agora no 1T, em março, já melhorou. Teria como quantificar
qual o nível de repasse que está sendo por mês, em março, e quanto vocês esperam que isso evolua
ao longo deste ano? Esta é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é em relação à Caixa Econômica: temos escutado nos noticiários uma possível
mudança imposta pelo Ministério da Fazenda em relação à alta cúpula do banco. Vocês já estão
sentindo alguma implicação em termos de processo, alguma lentidão? E como vocês enxergam esse
risco caso ocorra?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixa eu te responder a segunda parte: o mercado fala e parece que houve mudança na cúpula da
Caixa, mas isso não é coisa da MRV. A MRV não entra nesse mérito. Isso é problema da Caixa, do
Governo, do Ministério da Fazenda, e eu tenha certeza de que qualquer medida que venha a ser
tomada vai ser positiva. A Caixa tem um confidencial muito grande, e se houver alguma mudança
não nos preocupa em nada. Parece até que já teve algum anúncio neste sentido.
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Mas o que eu quero falar, que é importante você entenderem, Laércio, é em relação a repasse. Só
para fazer uma analogia, algum tempo atrás a MRV virou SAP; nós usávamos o DRP e passamos para
o SAP. Naquele momento em que você vira a chave, tem que parar um sistema e começar com
outro, é um caos na empresa mas aquilo tem que acontecer. E acho que as construtoras e a Caixa
foram muito corajosas no último trimestre do ano passado. Tinha que virar a chave. Quando vira a
chave e você passa a trabalhar com o correspondente, você para um sistema e começa outro.
Então, nós sabíamos de antemão que aquele caos aconteceria, e aconteceu de fato no último
trimestre. Isso refletiu em menor assinatura, como informamos, e evidentemente também em
menor receita, que vai ser recuperada. Não tem dúvida que recuperaremos tudo isso. Isso não acaba,
é só postergado.
Agora, o que me dá muita satisfação é que esses dois primeiros meses nós nos reunimos muito,
foram diversas reuniões exaustivas, a própria Caixa e o próprio Governo participando disso, e nós
acompanhando de perto e tendo informações, e podemos afirmar para vocês que janeiro e fevereiro
ainda não estavam rodando muito bem, mas que o desempenho de março está superior ao
desempenho de outubro no sistema antigo. Superior não, está muito superior, e isso vai nos dar
tranquilidade para o resto do ano.
Agora, março não acabou. Nós ainda temos alguns dias pela frente, mas eu tenho certeza de que
março já vai ser um mês 100% normal dentro dos nossos padrões, porque o que já tivemos até hoje
foi bastante significativo. Fevereiro e janeiro foram um pouco abaixo da média histórica que
prevíamos exatamente porque o sistema não estava funcionando. Mas agora estamos muito
tranquilos, e vocês podem ter certeza absoluta de que, a partir do próximo trimestre, a Caixa, se já
melhorou muito em 2010 em relação a 2009, vai melhorar muito mais ainda neste trimestre, e esses
repasses vão funcionar com muita tranquilidade.
Este é um grande desafio, foi um grande desafio ter feito esse projeto Minha Casa, Minha Vida, foi
um grande desafio que a Caixa Econômica e o Governo tomaram que e a MRV e outras construtoras
participando desse processo também tomaram. Então, a coisa vai funcionar muito bem, e estamos
muito tranquilos em relação a isso.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Só para te dar números, nós repassamos no ano passado 25.000, assim como vamos ter um término
de unidades muito maior, isso está em crescimento, devemos ter um crescimento de algo como 70%
neste ano, entre 70% e 80% de crescimento em relação ao ano passado.
Laércio Henrique:
OK. Obrigado.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia a todos. Queria pegar uma atualização com vocês em relação ao nível de cancelamento da
Companhia hoje. Nós sempre ouvimos o nível histórico de 5 e 6, queria saber se teve alguma
mudança nesse patamar nos últimos dois trimestres.
E a segunda pergunta é mais estrutural, em relação ao Minha Casa, Minha Vida, se vocês pretendem
fazer algum ajuste no pipeline de curto e médio prazo dos lançamentos da Companhia para tentar
pegar – na verdade é, quão difícil é fazer uma potencial mudança na concepção do projeto para
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poder ganhar o benefício dos preços maiores, e também queria ouvir de vocês se houve algum
avanço em relação às discussões de aumento de renda dentro do pacote habitacional. Sei que alguns
dias atrás algumas reuniões aconteceram, mas eu pelo menos não ouvi nada publicamente em
relação a isso. Então, queria pegar um update de vocês de qual é a visão da Companhia em relação a
esse tópico específico. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Leonardo, vamos começar do fim para o início. Em relação a esse grupo de trabalho, em que tem
Caixa, construtoras, SECOVI, CBIC e Governo, que vemos como prioridade, ainda existem dois pontos
a serem definidos: primeiro é o reajuste da faixa até três salários mínimos, que, no caso da MRV, não
afeta porque nós não estamos nessa faixa. E segundo é o problema do reajuste da renda, que
também é um assunto talvez um pouco mais relevante, mas principalmente para as grandes cidades,
porque foi onde a coisa aconteceu com um pouco mais de, vamos dizer, um sistema nas grandes
cidades, onde São Paulo foi 130 para 170, um reajuste da renda seria o mais importante.
Nas cidades menores e médias, acho que somos extremamente beneficiados por isso, porque é onde
estamos crescendo mais e é onde houve os reajustes de 80 para 100, de 100 para 120 ou 130, mas ali
naquele lugar, a renda dentro do modelo antigo passa com muita tranquilidade. Então, não faz parte
da nossa preocupação estratégica essa mudança.
A MRV teve três fases em que ela foi extremamente beneficiada por essas mudanças: primeiro
quando fizemos o Minha Casa, Minha Vida, que na definição das faixas a MRV estava muito bem
preparada; a segunda, quando houve a primeira mudança no ano passado, que houve aquele
primeiro ajuste, que pegou muito dentro do produto MRV; e a terceira, que foi essa agora.
Eu acho que o que é justo, cidades menores e médias foram beneficiadas. Vou dar um exemplo.
Estamos em Araraquara, e Araraquara está perto de Campinas. No sistema antigo, Araraquara tinha
um valor de teto de Minha Casa, Minha Vida de R$80 mi, e Campinas tinha de R$130 mil. A conta não
batia. São muito próximas as cidades, o custo de produção é muito parecido, como Araraquara podia
ter R$80 mil e Campinas R$130 mil? Subiu Araraquara para R$100 mil, e Araraquara em R$100 mil
está muito bem encaixada. E eu poderia lhe falar de outras cidades, como Uberaba, como Franca. Ou
seja, na malha em que a MRV opera hoje, esse reajuste foi excepcional e está muito bem atendido.
Eu acho que isso é importante.
Mas para o mercado brasileiro de construção temos que pensar em todas as faixas, principalmente
de zero a três, que hoje está muito prejudicada; eu acho que zero a três está até no limite da
viabilidade. Precisamos mudar a faixa de zero a três.
Mas o que o Governo tem que entender, e ele entende bem, eu acho que a grande dificuldade é o
valor do subsídio, que para essa faixa é muito importante. Você não precisa de subsídio de três a dez.
A faixa de três a dez vai tranquila sem os recursos orçamentários da OGU. Ela tem os recursos do
Fundo de Garantia, que são suficientes.
A grande definição que tinha que ser feita é na faixa de zero a três, porque ela é muito dependente
de subsídios, e aí nós vimos aquele problema. O Governo está com orçamento limitado, por um lado,
e ele não quer, não pode dar isso. Então, a grande discussão que haverá será na faixa de zero a três,
e nós não estamos nela.
O Conselho já fez o orçamento, cabe direito, será muito bom. Então, estamos tranquilos. Eu não me
preocupo com subsídio porque o mercado está muito forte. Essa foi sua segunda pergunta.
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E como eu falei muito, esqueci da primeira. Se você puder repetir.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Ele perguntou sobre renda, Minha Casa, Minha Vida e cancelamento.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Cancelamento, OK. Nós temos um cancelamento médio de 5%, às vezes um pouco mais, às vezes um
pouco menos. 5%. Deixe-me falar um pouco sobre cancelamento. O mercado está muito forte. Um
cliente que cancela perde uma boa oportunidade de ter um imóvel, e hoje, se ele for comprar, vai
custar mais caro. É até bom para a construtora, porque ela vai vender mais caro, mas eu não acho
bom porque o nosso grande mote é termos nossos clientes sempre próximos de nós.
Então, fazemos um esforço muito grande com o cliente para tentar conseguir. Primeiro, nossa venda
já é feita com consistência para não ter cancelamento. A MRV tem um baixo índice de cancelamento
nas vendas porque ela faz uma venda muito consistente, para o cliente não ficar com aquela ilusão
de que ele vai comprar e vai perder.
Mas o cancelamento é isso. O cancelamento cresce, e já vimos isso no passado, é quando o mercado
está frouxo. Imóvel está muito caro, o cliente fica com medo. Hoje não, o cliente quer resolver o
problema. Se ele tem um problema de crédito, ele vai ao Serasa e resolve. Hoje, o cliente é
extremamente proativo com nosso departamento de crédito para poder liquidar todas as
pendências. O mercado está forte, e ele sabe que se ele não conseguir aquela chance, outro entrará
em seu lugar.
Então, o mais importante é o relacionamento com o cliente, e nós temos um relacionamento
excepcional. Nós temos um grande departamento de mexer com clientes, nós os ajudamos sempre
que possível para eles resolveram. Então, isso, começando com a venda bem feita, nos dá um
cancelamento médio de 5%, que é o que está rodando; às vezes um pouco mais, às vezes um pouco
menos, mas sem grandes alterações.
Mas a grande força disso vem de dois componentes: venda bem feita e mercado forte. Nós fazemos
o dever da venda bem feito e o mercado forte é um fundamento do mercado imobiliário.
Leonardo Guimarães Corrêa:
E uma coisa importante é o seguinte, e aí já te adiantando um pouco sobre 1T: no 1T o número já
está voltando para a normalidade. O 1T já está praticamente terminado, desse ponto de vista.
Leonardo Zambolin:
OK. Obrigado.
João Ribeiro, Fênix Investimentos:
Bom dia. Eu queria só fazer uma pergunta com relação ao comportamento dos preços de terreno.
Como vocês estão vendo essa questão do comportamento do preço de terreno, e qual é a
expectativa com relação ao aumento do custo.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
João, essa pergunta é muito boa. Eu sempre falei e continuo insistindo que o Brasil é um terreno
onde temos muita terra. Fazendo um comparativo com o México, o México é um país muito menor,
com menos municípios. No México, você tinha que desenvolver um terreno, e o Brasil tem muita
terra urbana, muita terra desenvolvida.
Evidentemente que nos grandes centros o terreno ficou um pouco mais difícil. Eu gosto de
exemplificar, então São Paulo, Brasília e Belo Horizonte são os três mais difíceis. O Rio de Janeiro já é
mais fácil, Curitiba mais fácil, Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre são mais fáceis. O terreno nas
cidades encareceu.
Nas cidades de médio e pequeno porte, a coisa foi menor. Encareceu também, mas sentimos que já
parou. Um terreno custa mais ou menos 8% do VGV, então se subir 10% ele vai passar a custar 8,8%,
não é muito problema.
Mas eu senti que nas cidades de pequeno e médio porte o terreno já está completamente
estabilizado, e não estou sentindo muito espaço para um crescimento muito grande nessas cidades.
Há mais especulação nas grandes cidades; quanto maior a cidade, maior a especulação, e cidades de
pequeno e médio porte, menos.
Então, fizemos um esforço grande no ano passado, colocamos mais de 100.000 frações ideais para o
nosso land bank, este ano, mais uma vez, queremos colocar até mais que isso, planejamos colocar
160.000 frações ideais para dentro do nosso land bank, e com isso teremos uma tranquilidade muito
grande para trabalhar sem nos preocuparmos muito com essa especulação de preço de terreno.
João Ribeiro:
Obrigado.
David Lawant, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Na verdade, tenho só uma pergunta, rápida: queria saber se vocês poderiam falar
um pouco sobre orçamentação. Está bem claro que vocês fazem uma revisão grande de orçamento
no final do ano, mas eu queria entender um pouco melhor como vocês fazem o acompanhamento
nesse meio do período, se tem o acompanhamento mensal, ou se vocês vão reajustando a obra pelo
INCC, e se é uma coisa que vocês considerariam, talvez, fazer esses grandes orçamentos com uma
periodicidade menor, ou não, é uma coisa que operacionalmente começa a ficar muito complicada?
Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
David, primeiro, nossa revisão não é mensal, é diária. Todas as nossas obras estão ligadas no nosso
quartel general, e temos informações diárias. Uma discrepância que haja em qualquer orçamento é
analisada diariamente.
Evidentemente que estamos sempre monitorando e pequenas revisões podem ser feitas. As grandes
revisões não podem ser feitas com uma periodicidade muito curta, porque elas podem impactar.
Então, aí é uma questão extremamente estratégica, existe um comitê para isso. Essa decisão
estratégica, por exemplo, que fizemos em dezembro deste ano foi uma coisa grande, muita gente
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participa. Existe uma análise muito profunda, principalmente por ter um pouco de futurologia na
mão de obra. Então, é difícil até de fazer previsão de futuro, mesmo.
Mas nossas obras e nosso orçamento, nós temos um sistema próprio de controle de custos que foi
desenvolvido ao longo desses anos. Ele é ‘linkado’ ao SAP e tem um grupo extremamente experiente
fazendo isso. Então, e eu insisto muito nisso, nossas métricas são muito boas. Qualquer coisa que
saia, acende a luz vermelha e estamos imediatamente monitorando.
Então, você tem revisões diárias, tem os controles diários. Evidentemente que tem pequenas
revisões mensais por critérios, alguma coisa que aconteça, talvez um aumento acima do previsto do
aço etc.
Mas eu queria falar o seguinte: nós temos uma moeda aqui, que é a moeda MRV. Essa é uma moeda
própria, que carregamos há muitos anos, e todos os nossos orçamentos, todos os nossos controles
são feitos nessa moeda. Por que eles são feitos na moeda MRV? Porque no Brasil a inflação é muito
baixa, mas ainda existe. Quando falamos de 5%, 3%, 10%, 8% ao ano, existe alguma coisa. Então,
nossos orçamentos e nossos controles são feitos nessa moeda, chamada MRV. Hoje ela está um
pouco mais de R$30, se você for transformá-la em Reais. Há mais de 20 anos que ela existe.
Então, o nosso grande controle é nessa moeda que, de certa forma, indexa um pouco nossos custos e
os nossos sistemas. Mas a coisa aqui é muito bem feita e achamos que temos muito know-how nisso.
O Leonardo quer fazer um pequeno adendo aqui.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Primeiro, objetivamente, todo mês os orçamentos são corrigidos pelo INCC, e temos os dois
orçamentos, o físico e o financeiro, e eu vou contrapondo uma coisa à outra para que possa ter um
controle efetivo, capturando as eventuais diferenças que vão acontecendo ao longo do processo.
David Lawant:
OK. Obrigado.
Marcelo Motta, JPMorgan:
Bom dia a todos. Queria voltar um pouco à questão dos custos, saber se vocês poderiam dar mais
detalhes sobre os projetos, se foi um problema generalizado de mão de obra, ou se foi algum projeto
específico, em alguma região, com algum tamanho, que está tendo esses problemas de custo.
Qualquer informação que vocês tivessem para abrir um pouco mais onde o problema de custo
acontece, seria interessante. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, não teve nenhum problema específico em nada. A grande vantagem que tem o nosso
processo, que é muito padronizado, se você tem um modelo de construção, um prédio de luxo ou
um prédio popular, às vezes têm um problema específico por causa disso. No caso da MRV isso não
existe. Nosso orçamento é muito padronizado, porque o produto que estamos fazendo em Fortaleza
é o mesmo que estamos fazendo em Porto Alegre, estamos fazendo em Belo Horizonte, estamos em
Goiás e no Mato Grosso. Então, ele é muito padronizado. Tem que existir uma discrepância em todos
eles, não existe em um só.
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Então, não teve nada específico de algum projeto, algum projeto muito importante teve um
problema de fundação. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi basicamente uma expectativa
futura de aumento de mão de obra, nada disfarçado.
Ou seja, nós, preventivamente e conservadoramente, achando que haveria, e que haverá, uma
pressão de custo de mão de obra acima do previsto, que ela não seria, como não será captada pelo
INCC, e eu posso falar um pouco mais sobre isso; a metodologia do INCC não capta esses aumentos
acima dos dissídios e o que o mercado paga para funcionário de obra. Ele não capta.
Então, já prevendo isso, fizemos de forma ampla, geral e irrestrita essa mudança nos nossos
orçamentos, para termos tranquilidade de que não chegaremos ao final do ano e falar para vocês “o
nosso custo aumentou, reduzimos nossos níveis porque aconteceu isso ou aquilo”. Nós nunca fomos
uma firma do porquê, somos uma firma de acertar guidance. Então, eu queria que vocês
entendessem, nós não queremos no final do ano dizer que a MRV não atingiu o guidance por causa
de tal motivo. Para não ter “por causa de” ou “porque”, porque a MRV não faz isso, preventivamente
fizemos essas correções para termos tranquilidade de que vamos atingir os guidances.
Se vocês entenderam bem, não queremos amanhã, como nunca fizemos, dizer que não atingimos o
guidance porque não deu isso, ou porque aconteceu aquilo. Não gostamos disso. Então, queremos
ter tranquilidade de que nossos números serão consistentes, nossos guidances serão atingidos, e
para isso fizemos essa mudança preventiva e pontual.
Marcelo Motta:
OK. Obrigado.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr.
Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr. Rubens, prossiga com as últimas
considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Mais uma vez eu queria agradecer a todos pela presença no nosso call, e tenho certeza que
continuaremos no ano de 2011 com um ano muito animado em nosso segmento. Queremos
continuar com o trabalho que temos feito com muita satisfação, muito orgulho, e voltarmos a nos
encontrar nos próximos calls, onde queremos continuar a dar boas notícias, como vimos
tradicionalmente fazendo.
Obrigado, e bom dia.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 4T10 da MRV está encerrada. Por favor, desconectem
suas linhas agora.
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