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Operador:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV Engenharia e
Participações S.A. sobre os resultados do 4T12. 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, e Gerson Mazer, Gestor Executivo de Relações com Investidores.
Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Empresa todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas
para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Somente após a sessão de perguntas
para analistas abriremos a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Caso alguém necessite de
assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador, digitando *0. O áudio está sendo
apresentado simultaneamente na Internet no site de Relações com Investidores da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta
teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente
disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições
econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da MRV e
conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, que iniciará
a apresentação. Por favor, Sr. Rubens, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a presença e participação no call da MRV sobre os resultados do
4T12 e do ano de 2012. Eu acho interessante, temos visto algumas análises negativas dos nossos resultados, e
alguma reação negativa por parte do mercado, o que é até compreensível. Quero fazer uma análise um pouco
diferente.
A indústria da construção passou e tem passado no Brasil por um momento muito diferente do tradicional. Em
2005 a indústria começou a crescer bastante; admito que a partir de 2005 foi a nova fase na indústria da
construção civil do Brasil. Evidentemente todos viram a importância que a indústria teve na economia e o
crescimento que a indústria teve na nossa economia. Várias empresas começaram, a partir daquele ano, um
grande trabalho para o crescimento e para ocupar o espaço que merecia na nossa indústria.
A MRV foi uma delas. A MRV foi a empresa que, de 2005 para cá, mais cresceu. Nós crescemos mais de 1.000%.
E eu diria que 2012 foi o coroamento desse crescimento. Infelizmente, muitas empresas ficaram no meio do
caminho ou tiveram um resultado pouco favorável. A MRV, com muito orgulho, conseguiu através de todos
esses anos vir reportando resultados bastante favoráveis.
Como eu analiso o ano de 2012? Depois do crescimento vertiginoso que tínhamos e como planejamos,
queríamos realmente consolidar a Empresa e 2012 foi o ano de consolidação da Empresa. Conseguimos, no
ano de 2012, uma proeza: acho que isso é importante. A Empresa tem cinco áreas. Sempre falo isso: a área de
lançamentos e compra de terrenos, que é a área de desenvolvimento imobiliário, a área de produção, que é
uma área muito importante na Empresa, a área do crédito imobiliário, que é outra área extremamente
estratégica da empresa, a área de vendas, e finalmente a área financeira e de administração.
2012 foi o ano em que todas essas áreas da Empresa conseguiram crescer, conseguiram chegar ao patamar de
40.000 unidades por ano. Nunca houve, na indústria da construção civil do Brasil. Para conseguirmos chegar lá,
passar por esse ciclo de crescimento muito rápido e chegar num estado de muito boa qualidade de operação.
Para concluir, conseguimos, hoje, operar 120 cidades, em 18 estados, com uma máquina de produção azeitada.
Você tem que entender que hoje talvez sejamos a única empresa do Brasil que tenha essa capacidade de
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produzir 40.000 unidades por ano. Para fazer isso, fazemos 100.000 unidades simultaneamente. É um marco na
indústria da construção, e atingimos isso em 2012.
É importante, fazendo uma construção com qualidade, com um custo bom, dentro de um processo bem
orquestrado e gerenciado. Acho que essa máquina de construção tem muito valor e ela vai dar muita alegria
para MRV no futuro.
No ponto do desenvolvimento imobiliário, é a primeira vez que uma empresa consegue repassar 40.000
unidades por ano. Nunca foi feito isso na história deste país. Temos muito orgulho da nossa operação com a
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
Nossa disciplina sempre foi ótima, a Empresa já está trabalhando com caixa positiva, o que é uma novidade na
nossa indústria.
E outro detalhe que eu quero salientar é que, na parte administrativa, a Empresa está perfeita, rodando com
bom pulso, com boa qualidade, podendo dar foco à parte de atendimento a clientes, à parte de back office,
com nosso sistema funcionando muito bem.
Eu diria que essas partes estão muito bem arredondadas. Nossas vendas não foram tão boas, mas eu acho que
foi um ano bom. Nós conseguimos vender R$4 bilhões, é um número muito elevado no mercado, e isso é
importante. Vemos que 2012 foi um ano de consolidação. No ciclo, primeiro ocorre o crescimento rápido,
cresceu muito bem, ele passou na prova consolidando em 2012 e de 2013 em diante a nova fase que eu tenho
falado, que é a fase de melhoria, em todas as áreas.
E conseguiremos melhorar todas as áreas, para cada vez mais podermos ter um resultado bom. Como vemos, a
área de produção está cada vez melhor, mais organizada, mais eficiente; vemos que as vendas estão indo bem.
Com relação as vendas, sabemos que o mercado é forte. Todas as áreas nos ajudarão. Os financiamentos serão
suficientes para o que precisamos. 2013 será o ano da melhoria.
Com relação às margens, a Empresa sempre teve margens boas. Já prevíamos que isso iria acontecer em 2012.
Nós sabíamos uma série de fatores, tanto que publicamos, em nosso relatório, a margem, mas isso é um
processo contínuo. Como eu diria, é aquele limite inferior das margens, que é o vale do processo. As margens
vão caindo, caíram, e daqui para frente entendemos que tem uma tendência de não cair mais e começar a
subir gradativamente.
O que eu vejo de importante nisso? O que houve nos nossos dados, que foi esse resultado do 4T, depois de
sete anos de dados públicos, foi um resultado muito bom, que a maioria das empresas gostaria de tê-lo. O pior
resultado da MRV foi um resultado que 90%, 95% das empresas rezam para ter igual, e o mercado acha ruim.
Eu estou muito satisfeito, porque o pior resultado da MRV foi bom.
Uma margem líquida de 13% é muito boa, uma margem EBITDA de 19% é muito boa, e tem gente que ainda
acha que fizemos um mau trabalho. Eu acho que foi o contrário, fizemos um bom trabalho.
Eu vejo que daí para frente a coisa tende a melhorar. Então, vejo que 2012 foi bom, e 2013 tenho certeza de
que será melhor ainda. As margens da empresa vêm reagindo, e não é otimismo, é realismo, e poderemos
testemunhar isso ao longo do semestre.
Para discutir um pouco mais esses dados, eu gostaria que o Leonardo Corrêa, que está aqui comigo,
complementasse com algumas informações. Ele tem algumas coisas que gostaria de passar para vocês.
Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos. Vocês podem acompanhar meus comentários seguindo a apresentação disponível em nosso
site, como de costume.
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Começando no slide quatro, correrei o risco de ser repetitivo, mas começarei comentando sobre o fluxo de
caixa da Companhia. 2012 foi o ano de inflexão em termos de geração de caixa operacional. Consumimos caixa
no 1T12, e depois de dois trimestres com caixa neutro, tivemos uma geração de caixa no 4T12. A evolução dos
nossos indicadores operacionais demonstra a sustentabilidade de uma geração de caixa contínua, uma vez que
o banco de terrenos permanecerá estável, e o volume de produção e repasses equilibrados.
Ao longo dos últimos anos, crescemos as vendas e produção em velocidade superior ao volume e ciclo de
repasses, aumentando o contas a receber e aumentando o nosso ciclo. A partir de agora, o contas a receber
será convertido em caixa, caixa este que será utilizado em um primeiro momento para desalavancar a
Companhia.
No slide cinco, mostramos a evolução da satisfação dos nossos clientes, medida através do percentual de
clientes que indicam a MRV para seus amigos e familiares. Ela tem crescido substancialmente. Essa é uma
pesquisa que fazemos quando entregamos as unidades para os clientes. Este crescimento é um reflexo da
importância que os clientes têm para a MRV. Eles norteiam nossas operações.
Temos uma operação complexa e fragmentada, mas já estamos estruturados em todas as áreas de negócio,
visando atender às expectativas de nossos clientes. Mantemos o nosso compromisso de entregar nossas obras
no prazo acordado, muitas vezes inclusive antecipadamente, e dentro da qualidade esperada.
Em 2013, estaremos focados na contínua melhoria da qualidade operacional e manteremos um nível de
produção similar ao de 2012. Finalmente, neste ano teremos um crescimento importante no volume de
unidades concluídas e entregues, o último indicador operacional a atingir o patamar de aproximadamente
40.000 unidades.
No slide seis, apresento os principais fatores que pressionaram a nossa margem bruta em 2012, dos quais
podemos destacar: já falamos sobre o TAC de Campinas, que afetou o 1T; tivemos uma maior eficiência nos
repasses, o que é positivo para a Companhia, para a geração de caixa, porém quanto mais cedo você assina,
isso tem um efeito negativo na margem bruta, mas compensado pela margem líquida.
Investimos também em melhorias e monitoramento das condições de trabalho em nossos canteiros e
alojamentos, visando ser a referência nacional em questões sociais e trabalhistas. O impacto disso é pequeno
em termos de margens, de números, mas foi um plus a mais que passamos a ter.
Alteramos também um pouco o processo de entrega das unidades ao final de 2011, visando exceder as
expectativas dos clientes, principalmente naqueles projetos maiores. De novo, isso também tem um impacto,
mas de menor monta.
Vamos falar um pouco sobre distratos. O volume de distratos no 4T foi marginalmente maior do que no 3T. O
ano de 2012 teve menos distratos que o ano de 2011, em termos de números físicos, e não esperamos
mudanças nestes patamares. Alguma melhora, mas nenhuma mudança substancial em termos destes
patamares.
Principalmente, e por último, estamos finalizando projetos antigos que sofreram maior impacto negativo do
processo de crescimento. Eles têm menor rentabilidade, afetando negativamente a demonstração de
resultado. Vale destacar que, aliada ao foco da Companhia em gerar caixa, a ênfase da gestão em 2013 será em
ganhos de produtividade e eficiência e redução do ciclo financeiro.
O que mais quero ressaltar é que as questões que vem pressionando nossa margem bruta, e portanto nossos
retornos, estão identificadas. Temos trabalhado para colocar nossa rentabilidade nos patamares históricos,
seja do lado da correção de preços, seja do lado de custos, mesmo a despeito de não conseguir entregar tudo
imediatamente no próximo trimestre. Essas melhorias serão sentidas ao longo de 2013.
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No slide sete, demonstramos o impacto da alteração da alíquota do RET. Resumidamente, tivemos uma
reversão no imposto diferido no 4T, e esperamos uma reversão marginal no 1T13. Adicionalmente, e talvez a
mensagem mais importante, teremos uma redução gradativa na carga tributária total da Companhia ao longo
do ano em função do crescimento da participação do RET em nosso negócio. Essa carga tributária da MRV
tenderá a chegar a 4%.
Passando aos slides oito e nove, farei breves comentários sobre a LOG e a Urbamais. A mensagem clara que
quero deixar com vocês é a de que a MRV não só gera valor a partir de seu negocio residencial, mas também
tem um espírito empresarial, aproveitando-se das oportunidades imobiliárias que se colocam.
Na LOG, o portfólio e o volume de construção continuam acelerados. O portfólio já ultrapassa 1,4 milhão de m²
de ABL, com crescimento de 31% comparado a dezembro de 2011. Continuamos expandindo geograficamente
a operação da LOG, de forma a torná-la um player nacional de propriedades comerciais e industriais. Em 2012
foram construídos aproximadamente 200.000 m² de ABL, e 252.000 m² foram entregues para a operação. O
plano de crescimento é agressivo para os próximos anos, e os resultados da LOG serão cada vez mais
representativos, gerando valor para os acionistas. Vale ressaltar que este valor gerado pela LOG ainda não está
sendo contemplado no valuation da MRV pela grande maioria dos investidores e analistas. Como já anunciado,
estão em andamento negociações com investidores interessados em participar deste crescimento da LOG,
novidades que deveremos compartilhar com o mercado em breve.
Passando para a Urbamais, a mais nova subsidiária da MRV, ela já possui gestão profissional independente,
com toda a linha de negócios bem definida. Em menos de seis meses de operação, a equipe da Urbamais já
constituiu um banco de terrenos com VGV de pouco mais de R$600 milhões. Com o crescimento e
desenvolvimento da Urbamais, estamos convictos de que está será mais uma empresa geradora de valor para
seus acionistas.
Antes de passar a seção de perguntas e respostas, venho informá-los que a Companhia se decidiu por não mais
fornecer guidance, nem de margens, nem de vendas. Obviamente estaremos, de tempos em tempos, passando
ao mercado nossas expectativas de vendas e de desempenho. Concluímos pela mudança após realizarmos
vários estudos e benchmarks, não só no nosso setor, mas em outros também, e isso tanto no mercado
brasileiro como no internacional, onde constatamos que a grande maioria das companhias não fornece
guidance. Acho que isso é base especialmente para um setor de ciclo muito longo como o nosso, no caso da
MRV é algo próximo de quatro anos. Administrar um ciclo longo, mas sendo direcionado por um trimestre
especifico, pode não ser a melhor combinação, na nossa visão.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu recebi alguns pedidos, que infelizmente nossa fala foi prejudicada pela qualidade do áudio. Eu queria, de
forma sucinta e objetiva, só passar os principais pontos da minha fala.
Primeiro, diferentemente do mercado, de alguns analistas, eu acho que 2012 foi um ano muito bom para a
MRV, fundamentalmente porque as áreas da Companhia desempenharam de forma equilibrada e bem. Todas
as cinco áreas da Empresa foram muito bem. A parte de crédito imobiliário deu um show, a parte de
construção foi muito bem. É a primeira vez que uma empresa consegue fazer 40.000 unidades por ano no
Brasil, consegue repassar 40.000 unidades em um crédito imobiliário. Então, foi a maturidade da Empresa.
Eu destaquei que a MRV foi a empresa que mais cresceu de 2005 até hoje, cresceu mais de 1000%, e
conseguimos, diferentemente da grande maioria das empresas, que ficou pelo meio do caminho ou teve um
crescimento sofrível, com isso, ter um crescimento sustentável de boa qualidade, com poucos problemas neste
intervalo.
E chamo a atenção para o futuro, onde queremos agora melhorar a operação. Os resultados que tivemos em
2012, eu salientei que os piores resultados nossos do 3T, do 4T12, seriam, na maioria das empresas, resultados
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que ela torceriam muito para ter conseguido. Foram resultados muito bons, margens boas. Nossa margem
líquida de 12%, EBITDA de 19%, são margens muito fortes, mas foram nossas piores margens.
Agora vemos que estamos passando por um momento de um vale. Os resultados decresceram, vimos isso, e
esperamos que daqui para frente o vale reverta e voltemos a fazer um movimento ascendente positivo. Isso é
normal na indústria. A indústria não anda em uma linha reta, e a nossa descendente foi baixa. Entendemos,
com a melhoria de qualidade daqui para frente, que voltemos a ter os bons resultados que sempre tivemos.
Estamos otimistas, confiantes. Temos certeza de que temos a melhor máquina do mercado, a melhor
plataforma para fazer isso. A única empresa que hoje tem mais de 100.000 unidades em produção, tem uma
margem de produção que é diferenciada. É isso que nos dá garantia do futuro, que queremos ter certeza de
que continuaremos trabalhando bastante, produzindo bem e dando bom resultado ao acionista.
Passarei agora para as perguntas e respostas.

Rafael Pinho – Morgan Stanley
Bom dia a todos. Eu queria entender uma coisa, a gente tem feito, particularmente, um acompanhamento
nosso do que a gente imagina que seja o cancelamento de vocês, uma conta nossa com os dados operacionais
mais ajustes, obviamente seria o estoque, e no trimestre passado a gente tinha visto uma melhora substancial
no número, rodando na faixa dos 300 mil por trimestre e nesse trimestre esse número voltou a subir na ordem
de 300 milhões.
Eu queria entender, se vocês estão fazendo um trabalho para melhorar qualidade de carteira e evitar esse tipo
de problema. Eu queria entender o que aconteceu no 4T, se a tendência é ficar nos 300 milhões ou se a gente
vai ver isso incidindo pra baixo, eu queria entender o quanto isso está relacionado com a dificuldade da
empresa de gerar mais caixa. A empresa teve cancelamentos com impacto em receita e na criação de caixa,
esse volume de cancelamento no faturamento certamente não foi repassado. É isso? Eu estou entendendo, eu
lendo corretamente este número? Se pudessem comentar um pouco mais, acho que ia ajudar bastante na
mensagem.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, aqui é o Rubens. Deixa eu falar um pouquinho e depois o Leo fala. O cancelamento, eu sempre falei isso
e vou repetir, o cancelamento não é ruim para a empresa sob o ponto de vista financeiro, toda vez que você
tem um cancelamento, você revende aquela unidade com um preço mais elevado e tem um aumento de
margem. O que a gente tenta fazer na MRV e eu sempre falei isso, é que na hora que você vende um
apartamento, você tenta elevar aquela venda até o final, porque a empresa quer isso e o cliente quer também.
Agora, hoje falta unidade pronta no Brasil, o cancelamento está com uma liquidez muito grande. A gente dá ao
cliente, a maior chance para ele levar aquele contrato até o final, mas infelizmente, por algum fator contra o
nosso alcance, a perda de emprego, um fator de confusão como nome do cliente ou até uma separação de
casamento ele não está apto a contratar.
A gente entende que esse sistema do crédito associativo que o programa “Minha Casa, Minha Vida”, sim, ele é
muito eficiente que é o nosso caso, tem um cancelamento médio de 10% nos últimos anos, as vezes um pouco
mais, um pouco menos, roda nesse número. Eu acho interessante o seguinte, não tem jeito melhor que isso, é
muito difícil hoje, o processo, às vezes você vende, as vezes fica no preso no agente financeiro.
Agora diferentemente do cancelamento do imóvel de luxo ou no imóvel de um projeto padrão, a gente
consegue reverter muito rápido. Então o cancelamento não é um problema, pode ser até uma solução. A gente
tem que olhar o cancelamento, a empresa tem que tentar levar o cliente até o máximo, nós damos maior
tempo para o cliente para levar aquela venda, se não for possível a gente cancela. Agora o cancelamento,
sempre que com uma perda, tem uma melhoria de margem. Se esse processo é feito de forma eficiente, como
a MRV faz, nós somos os mais eficientes do mercado, o que mais repassa, então não tenho dúvida sobre nossa
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eficiência nisso. Ele não é nem 10%. Quem vai fazer isso de forma bem feita, vai ter 20%, 30% de cancelamento
um cancelamento baixo na ordem de 10%, o Léo pode complementar alguma coisa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Rafael, obviamente a conta aí, você está olhando pelo estoque de unidade a valor de mercado, a gente vem
trabalhando na recuperação de margem, teve uma subida de preço que refletee explica uma parte. O
cancelamento do 4T foi dentro dos valores históricos que temos tido nos últimos 8 trimestres. Foi um pouco
maior sim, mas ainda dentro que vinha sendo. A grande diferença foi por mudanças nos preços

Rafael Pinho – Morgan Stanley
Léo, você consegue dar pra gente uma ordem de grandeza de quanto foi essa recomposição acima, pois assim
podemos recalcular o número e ter uma noção melhor dele e se você puder repetir parte da minha pergunta,
eu queria entender qual o impacto efetivo na geração de caixa como eu falei: você cancelou, efetivamente
você não vai repassar esse cara, é menos caixa que você gera por conta disto. Está correta esta leitura?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não, não está correto não, deixa eu te falar, isso é importante que você entenda.
O que está acontecendo no mercado hoje, na faixa 2 e 3 do “Minha Casa, Minha Vida”, você lança um
apartamento por R$ 100.000,00, você lança na planta por esse valor. Hoje não tem estoque de imóvel pronto,
é muito importante entenderem isso, pois talvez seja a chave do nosso negócio. Você vê que o aluguel hoje
está acima do valor prestação. O aluguel hoje, que antes R$ 300,00 ou R$ 400,00 está R$ 900,00. Quando você
tem um imóvel pronto, aquele imóvel sobe demais de preço, tem muita liquidez. Aquela imóvel que vendia por
R$ 100.000,00, ele passa a valer R$ 150.00,00 ou até mesmo R$ 180.00,00 a diferença no preço é muito
grande, então é o que o Léo falou, ele corrigiu esse estoque pelo valor de mercado o que está muito grande.
Nunca, nos últimos anos, teve uma diferença de preço tão grande entre os valores na planta e de venda.
Estamos passando por um momento atípico em que, basicamente é o seguinte, estamos fazendo aqui no Brasil
muito pouco, muito menor, muito pouco em comparação com a renda e a demanda que veio, então o que que
acontece, está tendo muito mais demanda do que oferta, então consequentemente no imóvel, no pronto, o
preço sobe absurdamente. Tem essa reavaliação do ativo, essa é a realidade do mercado. Se vocês fizerem
uma pesquisa do mercado, das cidades de rendas médias do Brasil, vocês vão ver que os imóveis prontos, de
dois quartos, 45 m² está a partir de R$ 145.000,00, que é um número muito mais elevado do que antes e que
esse mesmo imóvel vendido na planta é R$ 100.000,00 está tendo um ambiente muito grande entre eles,
exatamente pela falta de mercadoria pronta que tem no Brasil hoje.
Leonardo Corrêa:
Não existe mercadoria pronta na faixa 2 e 3 no Brasil. Se vocês olharem a evolução no INCC nos últimos 2 anos,
ela tem andado 6%, 8% ao ano e se você pegar o índice FIP ou ZAP que é o índice de imóveis prontos, vocês vão
ver que o preço do imóvel, apesar ser um índice mais restrito, está evoluindo muito mais, e isso é um reflexo
de que a indústria está recuperando os preços em relação ao aumento de custo, enfim, em relação a todo o
crescimento que estamos discutindo aqui.
Na parte de, voltando especificamente para o ponto que você comentou, quando a gente faz o repasse, eu faço
o repasse de uma obra pronta ou uma completamente no inicio. A medida que eu faço o repasse de obras mais
no início, eu tenho o primeiro recebimento, mas ao longo do contrato eu vou recebendo tudo isso de volta. E a
medida que eu vou repassando mais pronto, eu vou recebendo mais dinheiro, então tem a volatilidade no
volume de recebimento trimestre a trimestre, dependendo da participação relativa, vamos falar assim, se você
repassar coisas mais novas ou mais antigas.
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Rafael Pinho – Morgan Stanley
Eu não queria me estender muito mais, pra dar chance do pessoal também debater com vocês, obrigado e bom
dia.
Marcello Milman – BTG Pactual
Bom dia a todos, minha pergunta se refere à margem, vocês comentaram que um dos impactos que explicam
um pouco a queda de margem de 2012 um deles sendo os gastos adicionais das entregas de unidades, esses
gastos eles se dão na margem bruta não embaixo, queria também entender o por que do aumento das outras
despesas já tinha sido maior no 3T, cresceu um pouco mais no 4T foi para R$ 16 milhões, gostaria de saber
também se a margem também tem relação com esse aumento de entregas. Gostaria também que vocês
comentassem sobre o aumento de custo com relação as entregas, até porque em 2013 vocês vão entregar
muito mais unidades e gostaria de ter um idéia qual o potencial impacto disso.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Oi Marcelo, deixa eu falar uma coisa muito importante sobre isso que você está falando. Dois momentos
aconteceram, a nossa precificação em 2011 não foi boa, em 2011 a gente vendeu abaixo do que a gente podia
ter vendido especialmente no ultimo trimestre. No ultimo trimestre de 2011 batemos um recorde de vendas,
nos batemos 1,6 bilhões em 2011, naquela época nós estávamos querendo bater guidance, colocamos uns
preços competitivos, baratos e acho que nós deixamos um pouco de margem na mesa naquele momento e em
2012 a gente paga um pouco do preço disso.
Uma coisa importante é o seguinte nós estamos vivendo uma nova era de consumidor, hoje a entrega do
apartamento é muito mais complexa. Depois quando você termina a obra você continua gastando naquele
imóvel até um ano, antigamente como falei anteriormente, não se previa isso nos orçamentos e passamos a
prever nos orçamentos novos, todos os orçamentos novos já têm isso. Os orçamentos do ano de 2012 que não
tinham isso tiveram custos de entrega que a gente foi absorvendo esses custos depois das obras terminadas.
Nas obras novas que vão sendo terminadas daqui pra frente, cada vez mais os custos já estão previstos e não
vai tendo mais esses complementos de custos.
Eu quero mais uma vez salientar duas coisas importantes. Primeira coisa importante que agente tem feito, eu
falo que a gente não tem estouro de custos, nós temos revisão orçamentária e complementação de custos,
coisas bem diferentes de estouro. Nossos orçamentos são muito organizados, a gente tem uma tradição muito
grande em ter orçamentos bons, então estouro de custo não existe, existe complementação de custo e revisão
de orçamento, então isso contribuiu um pouco para a margem de 2012 ser menor.
O outro fato que chama atenção, nós estamos fazendo um estudo sobre provisionamento de manutenção, nós
somos muito conservadores, você tem a entrega do condomínio e a manutenção e nós chegamos em 2012
com quase 200 milhões de provisionamento para manutenção, ou seja, aqueles gastos que a gente vai fazer ao
longo de 2013. Isso hoje já está até um pouco pesado, vamos ter um pouco mais de eficiência nisso do que a
gente tinha no passado porque esse trabalho de entrega está fazendo um custo que depois você não vai ter na
provisão. Então já estamos provisionando menos a partir de agora no provisionamento para manutenção.
Para se ter noção, quando comparamos com outros na indústria, tem empresa que não provisiona nem 10%
do que provisionamos para manutenção, ou até menos que isso. Então, mais uma vez, mostra que estamos
agindo de forma certinha, balanceada, dentro do prazo e consciente. Não só na entrega ao cliente, é um
processo um pouco demorado, para consertar uma coisinha ou um detalhe, mais do que temos que fazer,
como também ocorre na manutenção. Ambos puxaram um pouco a margem de 2012, e não puxará tanto em
2013. Mas em 2012 comeu mais de 1 p.p. da nossa margem. Isso ocorreu em 2012, e é importante destacar,
mas isso já foi corrigido.
Leonardo Corrêa:
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Você também falou de outras receitas e despesas. São vários pequeno itens. Teve um gasto um pouco maior na
parte jurídica no 4T12. Fizemos uma doação ao Rio de Janeiro em função daquelas chuvas que aconteceram
em Petrópolis, nós começamos a gastar esse dinheiro efetivamente. Então há uma série de pequenos itens,
que todos são valores relativamente pequenos, mas que aumentaram o valor das outras despesas.
Marcello Milman:
Então só para reforçar, esses impactos nas despesas não têm a ver com sua fase de entregas, isso já está tudo
no custo. E pegando um pouco da resposta do Rubens, com as entregas maiores, os gastos serão maiores, mas
serão compensados com a provisão já feita.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Sim, Marcelo, o que eu disse é o seguinte: a partir de 2013, cada vez mais, as novas obras já estão todas com os
gastos de entregas. Nós vamos entregar muito mais obras em 2013 mas não teremos mais os sustos que já
foram colocados em todos os orçamentos de obras.
Marcello Milman:
Ok, entendi. Muito obrigado.
Luiz Mauricio Garcia, Bradesco:
Olá a todos, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre seu free cash flow. Durante o trimestre nós
vimos uma melhora expressiva de diversas contas que afetaram o cash flow. Houve aumento no número de
repasses, uma melhoria na compra de terrenos com caixa, uma redução do ritmo, vocês estão produzindo
10.000 unidades por trimestre e produziram 9.100 no 4T.
E outro ponto que me chamou atenção é o avanço do adiantamento de clientes, incluindo as permutas, que
aumentou 25% do 3T para 4T. O volume é de R$ 127 milhões em um trimestre onde vimos uma certa
estabilidade das nas vendas. Mas seu cash flow foi de R$ 13 milhões, o que é mais baixo que todos os outros
itens que mencionei acima. Então gostaria de saber o que desacelerou o giro. Vocês tiveram despesas não
recorrentes, mas por que não tiveram cash flow mais alto?
E a segunda pergunta é sobre G&A. Vocês tiveram um crescimento de 27% trimestre contra trimestre,
especificamente a parte de salários e provisões para contingências. E Rubens já mencionou alguns problemas
com manutenção, nós temos visto isso crescendo. Hoje o Governo Federal anunciou que deve haver um novo
pacote de proteção ao consumidor, reforçar nossas agências de proteção ao consumidor, que provavelmente
impactarão várias indústrias do país. Portanto, o que você espera para o G&A? Vocês irão manter os níveis de
4T? Isso mais inflação? Ou vocês podem reduzir o G&A? Essas são minhas duas primeiras perguntas e depois eu
posso ter uma terceira.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Oi Luiz. Você está me ouvind bem?
Luiz Mauricio Garcia:
Sim, estou te ouvindo perfeitamente.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós estamos sempre checando o áudio. Se vocês porventura não nos ouvirem, falem conosco, porque
infelizmente hoje o nosso áudio não está bom. Luiz, é muito importante discutirmos com muita profundidade
essas questões mencionar a questão no detalhe, porque às vezes alguns fatos podem dar distorções. Deixe-me
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falar o que aconteceu no 4T. Estamos conversando muito com a Caixa e Banco do Brasil, de forma bastante
intensa, isso sempre aconteceu. De vez em quando existem algumas mudanças no sistema que atrapalha um
pouco o nosso negócio.
A Caixa, especificamente, fez uma mudança na forma de liberação de recursos no último trimestre que nos
comeu cerca R$ 80 milhões de desembolso. Se os desembolsos tivessem sido feitos com os mesmos
parâmetros dos outros trimestres nós teríamos R$ 80 milhões a mais no caixa da empresa, o que teria
aumentado drasticamente o nosso caixa positivo, que seriam de R$ 100 milhões, que é um número
excepcional. Isso infelizmente não aconteceu, porque houve essa mudança na Caixa.
A sua pergunta, que foi muito bem articulada, bem pensada, mas ela não leva em conta essa mudança da
Caixa. Outra coisa muito importante, que a Mônica, o Gerson e o Leonardo explicam para vocês, é a questão da
conta que a Caixa chamou de conta transitória, que não está em nosso nome, nem em nome da Caixa, é do
cliente que assinou com a Caixa. Isso está sendo melhorado. Estava inclusive discutindo profundamente
anteontem com a Caixa, em Brasília, está melhorando e a Caixa está com preocupação de melhorar. Mas nós
perdemos quase R$ 100 milhões com isso.
E esse trimestre, também, o sistema não mudou, mas ele vai mudar e esse dinheiro deixa ser retido no Crédito
Associativo e vai voltar. Há uma preocupação do governo de melhorar o fluxo de caixa do mercado do MCMV.
Mas essa mudança é muito importante de destacar.
Eu queria te dar uma outra informação importante, que é importante que o mercado saiba, pois tenho muita
preocupação com isso. Nós temos hoje 4.000 unidades em construção por formas metálicas. Eu não sei, talvez
tenha alguma empresa fazendo mais que isso, ou talvez nenhuma no Brasil. Como somos muito grandes, temos
100.000 unidades em construção, então fazer 4.000 unidades em forma metálica não sei se tem uma ou duas
empresas fazendo isso. Então posso te falar que nós somos uma das empresas do Brasil que mais faz mais
unidades em forma metálica. E testamos muito. Ontem mesmo eu estive no Rio de Janeiro visitando uma obra
nossa que tem 500 unidades feitas de forma metálica e 500 unidades feitas de alvenaria tradicional, nosso
método que eu falo que é matricial otimizado.
O de alvenaria está mais rápido e mais barato. Então podemos comparar mesmo e é importante. Eu tenho
certeza, que a hora que acharmos a forma metálica mais barato nós temos capacidade de mudar muito rápido.
Nós temos a tecnologia de fazer o melhor do que ninguém usando forma metálica. Mas fazemos conta, pois
estamos aqui há 33 anos, a alvenaria estrutural, para quem sabe fazer, ela é mais barata. Outros não sabem,
então usam a forma metálica mesmo.
Ontem mesmo passei o dia todo no Rio de Janeiro visitando essa obra e comparei os andamentos das duas
obras, uma ao lado da outra, uma de forma metálica e outra no método MRV, método matricial otimizado. Eu
até gostaria de levar quem quiser visitar a obra para ver. Eu insisto que a MRV, que tem 100.000 unidades em
construção, nós temos que ter um equipe e uma estrutura para fazer isso, então quero dizer que o método é
bom. Nós não atrasamos, entregamos em dia, conseguimos cumprir o cronograma, então nosso método deve
ser bom. Não tenho dúvida. Acho que deveríamos, depois, conversar com você um pouco mais sobre isso. É
importante essa discussão, nós temos um conhecimento técnico, para falar um pouco mais sobre nosso
método.
Luiz Garcia:
Entre assinatura do contrato e a volta do registro do cartório. Agora, a Caixa não deixa isto bloqueado por mais
tempo em sua conta.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Sim, eles chamam de conta transitória, isto é algo que nos custa R$80 milhões no trimestre, mas estamos
trabalhando com eles, todas as empresas de construção são, para tentar melhorar isso. E nós vamos ser
capazes de fazê-lo.
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Leonardo Corrêa
Com relação às despesas, Luiz, o G&A neste ano, como dissemos, nós crescemos a estrutura da Companhia, a
Companhia está bem estruturado, não temos G&A aumentando mais, o G&A é apenas uma repasse do INCC ou
inflação de salários. Quanto a despesas com vendas, tivemos um maior volume em 2012, e as despesas de
vendas em 2013 vai ser menor. Foram identificadas diversas áreas para melhorar a nossa eficiência e temos
apenas para alterar a maneira como estamos fazendo as coisas, para encontrar uma forma mais barata de fazer
a mesma coisa.
Luiz Garcia:
Então, você vai ter uma redução de vendas e despesas G&A vai ser num patamar mais ou menos o nível atual
mais a inflação?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Isso é correto.
Luiz Garcia:
E se me permitem um último ponto sobre coisas que fazem sentido em termos da Companhia, havia surpresas
ruins em projetos antigos, mas havia um lado positivo, porque o custo de terreno era mais baixo em algumas
regiões, algumas regiões ainda não acessadas. E agora vemos algumas regiões onde a Companhia atua, como
Paraíba, São Luiz, Vitória do Espírito Santo, onde o desempenho de vendas, não só da Companhia, mas do
mercado como um todo, é muito ruim. Então, não vemos hoje, dada a situação macroeconômica, a inflação,
etc., o poder aquisitivo melhorar das pessoas de uma forma muito rápida. É provavelmente algo que vai ser
muito gradual.
Bem, dito isto, temos visto várias regiões onde você não está vendendo tão bom, você teve um lançamento
muito forte no 3T na Paraíba, em São Luiz também. Assim, entendemos que novos projetos podem evoluir,
mas em contrapartida nessas regiões específicas qual seria a estratégia da empresa? Para deixar essas áreas,
sair? Como você vê a situação geográfica dada a dinâmica muito diferente?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bem, Luiz, é interessante. Você falou sobre três regiões, o Vitória bateu recorde de vendas no 4T, João Pessoa
bateu recorde de vendas, e Aracaju, em Sergipe, também bateu recorde de vendas. São Luiz do Maranhão
acaba de começar, iniciamos, em dezembro, tivemos cinco dias de lançamento. É muito pouco. São mercados
muito bons, Fortaleza, Recife, cidades do interior do país. Isso é o que esperamos.
Se você pegar o preço da terra em 2011 e jogar o INCC, a terra em 2013 é mais barato. Eu lhe disse que, em
outras calls. Os preços de vendas em 2011 não foram bons, tivemos um enorme nível de vendas, mas com uma
precificação ruim.
Eu acho que eles são mercados estáveis, com menos concorrência e eles são a nossa grande expectativa para o
futuro. Vendemos no Nordeste, em Aracajú, 900 unidades em um mês e meio, por isso são mercados muito
bons. E o que nos diferencia é que não temos competição e temos uma estrutura muito eficiente de produção,
vendas e crédito.
Então, o que você vê como um problema, para nós é exatamente o oposto: é uma boa estratégia, correta, e
estamos certos de que isso vai ser um trunfo para MRV.
Luiz Garcia - Bradesco:
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OK. Obrigado.
Marcelo Motta – JP Morgan
Bom dia. Uma pergunta sobre as margens novamente. Acho que é interessante explicar pra gente poder
entender, como é o formato de 2013, o que aconteceu com a margem EBITDA que existia no começo do ano
quando os guidances foram anunciados de 24 a 28 e especialmente quais foram os itens que acabaram saindo
um pouco do controle e que fizeram aumentar a margem significativamente abaixo do guidance e para 2013
qual destes fatores devem permanecer, quais serão comprovados, as despesas em Campinas, enfim, alguns
itens só pra gente entender exatamente como está essa dinâmica de margem.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, tudo bem? É o Rubens. Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente errou e ter humildade de
falar que criamos uma expectativa maior que não aconteceu, erramos na avaliação, fomos mais otimistas do
que deveríamos ter sido. O segundo ponto, são dois pontos que importantes, vamos chamar de imprevistos.
Como imprevisto até um pouco menor, foi o imprevisto do caso LOG que não aconteceu, a gente até tinha uma
expectativa de que seria um grande, como foi no ano anterior, a gente teria uma grande margem EBITDA. A
LOG está indo muito bem, pode ter certeza de que terá um peso muito grande para a MRV.
O segundo realmente foram de fatores pontuais que nos atrapalharam, dos imprevistos que tivemos neste
ano, nós tivemos um custo jurídico que impactou o nosso G&A, tivemos o TAC e que realmente impactou os
nossos custos de obra. Então são alguns imprevistos ai que nos prejudicaram, e fora tudo isso nossa avaliação e
o otimismo, eu diria que 2012 pagou a conta de algum erro do passado que estamos vendo agora, porque
estamos vendo que teremos isso acontecendo menos no futuro. Cada vez menor é estamos vendo isso com
otimismo. Cada vez mais temos uma coisa melhor na frente. Nós temos que ter a humildade de entender que
erramos, projetamos de 24 a 28 e não entregamos, então erramos de avaliação, erramos a mão e 2012 pagou a
conta. Aliás, a maior conta que pagamos em 2012 foi das vendas do último tri de 2011 onde estávamos
correndo atrás do guidance e fizemos promoções muito arrojadas. Isso não tem mais na MRV.
Vou dar um exemplo pra vocês aqui, nós temos aproximadamente 1,5 bilhão de imóveis próximos a serem
lançados com RI e todo o projeto, e não lançamos. Para não querer correr atrás do guidance querer correr
atrás margens. A gente prefere as vezes segurar um pouco o lançamento, seguramos já no último tri e estamos
segurando agora pra não sairmos plantando muito e evidentemente depreciar a margem.
Ao contrário do que a gente fez em 2011, então a gente quer balancear e ir dessa forma até recuperar
margem. A gente tem certeza disso. Vamos vender bem, a gente não quer vender 6 bilhões, 7 bilhões, a gente
quer vender um pouco mais para passar a dar uma margem consistente e liquidando todo esse estoque que a
gente tem de forma consistente, esse que é o jogo. O Leonardo quer completar.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Só pra completar, se a gente tivesse vendido um pouquinho a mais, e as vendas obviamente também foram um
pouco menores no não cumprimento do guidance em função do mercado, a macroeconomia, o Brasil cresceu
menos do que era esperado no início do ano e isso nós erramos junto com todo mundo. Agente estava um
pouco mais otimista a gente tinha uma expectativa de que os preços limites, esses do “Minha Casa, Minha
Vida” seriam corrigidos um pouco antes do que foram, pois foram só em outubro. Isso aí também contribuiu
um pouco para que as vendas no ano fossem um pouco mais baixas.
Do lado de despesas comerciais, não tem outra forma de dizer, mas se a gente tivesse mais dinheiro do que
devia ter gasto, dá pra ser mais eficiente, fazer mais coisas com menos dinheiro ou vender a mesma
quantidade com gastando menos dinheiro. A despesa comercial também teve um impacto na margem EBITDA
negativa. E essas outras despesas também, operacionais, um pouco com a parte jurídica etc; também deram
uma pequena contribuição negativa para a margem EBITDA, isso não era uma coisa que a gente tinha
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expectativa no início do ano e por último, a margem bruta acabou sendo um pouco menor e aí completa o
quadro de porquê que a gente não atinge o guidance, seja na parte de vendas, seja na parte de margem.
Leonardo Corrêa
Respondendo a primeiro pergunta em relação à alavancagem, sobre a geração de caixa de 2013 e o destino dos
recursos, o primeiro destino é diminuir o nível de alavancagem da companhia, a nossa intenção de ficar
próximo de aproximadamente 30% de dívida líquida em relação a patrimônio líquido. Em relação aos nossos
estoques nós estamos confortáveis com os níveis de estoque, nós estamos fazendo a gestão de níveis de
estoque em relação a preço de venda e velocidade de venda, isso para nós é importante porque nós temos que
maximizar não só a quantidade vendida, o volume, mas também margem.
Eduardo Silveira – BES Securities
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta ainda sobre a margem. Sei que vocês não dão o guidance, mas na
medida que a companhia acelerar o volume de entregas em 2013, chegando perto do número de 40 mil
unidades, poderíamos esperar uma queda na margem em relação a essas despesas que vocês comentaram
sobre entrega? E se você puder me explicar um pouco melhor, no release vocês comentam que a eficiência do
crédito associativo reduziu essa margem, teria como darem uma ideia de ordem de grandeza de quanto tinha
nesses recebíveis no crédito associativo em 2011 e quanto tem agora em 2012, pra entendermos se essa queda
da margem bruta é compensada depois pelo melhor financeiro. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo,é o Rubens, tudo bem?
São duas coisas importantes que você reflita. Temos falado que a partir do momento que vamos migrando para
projetos maiores, o custo de entrega é muito menor. Se tivermos que deixar uma equipe de entrega de um
imóvel de 100 apartamentos custa mais barato que um de 300 apartamentos por unidade, dilui mais. Temos
visto que estamos aumentando as entregas e o valor está crescendo em valor de unidades e isso está
diminuindo, então já tentamos prever o lucro.
Duas coisas eu posso te dizer sobre esse cenário: primeiro que já estamos orçamentando todas essas entregas
de 2013, diferentemente do que foi em 2012. Segundo, esse custo está aí não só pelas entregas mas também
para manutenção.
Por exemplo: ontem nós entregamos um condomínio em Mogi das Cruzes, São Paulo. Entregamos 301
apartamentos em um dia. Isso é uma coisa bacana, não só a entrega dos apartamentos, mas 301 em um dia.
Não só a satisfação do cliente cresce, mas como o custo disso também diminui. Então posso dizer que o custo
de entrega está diminuindo e que o custo de manutenção também diminui. Isso é importante em 2013 e vai
pesar muito menos do que pesou em 2012.
O segundo ponto é o seguinte: o associativo é sensacional. Em termos de alavancagem, de cash flow, ele é
muito bom. Você vê que a MRV está conseguindo ter cash flow positivo, crescer na operação e talvez seja o
2013 menos alavancado do Brasil, este é o trabalho do crédito associativo. O crédito associativo tem o lado
bom e o lado ruim. O lado ruim é que, pela regra dele, quando você assina com o cliente você passa a não
corrigir mais,o contrato dele pelo INCCfica congelado. Isso é ruim. Então você atendeu hoje, e três meses
depois que assinou a partir deste ponto que você recebe em reais fixos, do associativo, isso come um pouco a
margem. Quando você aumenta a despesa do associativo – e nós aumentamos inexoravelmente em 2012 –
seria um bom jeito de assinatura que temos que ter cada vez mais cuidado com isso, por outro lado
compromete um pouco a margem. A MRV talvez seja a única empresa do Brasil, nós somos a única empresa
com capital de crédito associativo nesse valor, que por um lado otimiza o seu recurso, o seu custo de capital,
mas por outro lado você deixa um pouco de dinheiro na mesa na margem porque você passa a não ter
correção daquele recurso. Você coloca o dinheiro cada vez mais rápido, você tem acesso a esse dinheiro, mas
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tem esse peso na margem Para isso o crédito associativo, para deixar um pouco de dinheiro, de margem na
mesa. Mas achamos que isso é bom.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu vou passar pra vocês, vou valorizar o volume de crédito associativo por que temos que olhar não só a parte
do contas a receber, on balance, mas também do off balance que obviamente é o que vai trazer mais impacto.
Renê Brandt – Banco Safra
Bom dia pessoal, ainda não ficou claro para mim a melhoria na qualidade do produto, de como atuam as forças
de trabalho nos canteiros. Queria entender o efeito de receita ou se é só custo adicional, ou seja, vocês fizeram
uma revisão no budget inteiro ou somente nesta parte que vocês entregaram no 2012?
Mais um assunto, em relação às entregas para 2013, gostaria de saber se eventualmente no 1T já temos um
delta significativo em relação ao que você entregou no 2 semestre de 2012, para justificar um período de obras
de 30 meses, mais ou menos uns 10 trimestres, deveria estar entregando talvez algo entre 12 e 15 mil
unidades. Vocês esperam este volume já para o 1T13?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixa eu falar um pouquinho do canteiro, eu trabalho com construção civil há 38 anos, e é impressionante a
evolução dos canteiros de obra e as condições de trabalho da construção civil. O número de acidentes de
trabalho reduziram, isso tem que acontecer, é importante que aconteça, a gente investiu muito nisso, mas
muito mesmo.
Recentemente nós fizemos algo muito bacana, nós somos a primeira empresa de construção civil média que
aderiu ao pacto nacional na mesa de negociação, nós colocamos em cada canteiro de obra um sindicalista, isso
é importante para tomar conta do canteiro e sabermos que está tudo OK e estamos investimento muito em
qualidade de trabalho. Hoje dá gosto de ir em um canteiro da MRV, isso aparentemente fica caro, mais não
fica não, por que você melhora a produtividade, o ambiente de trabalho. Nós trabalhamos muito grande nisso,
hoje nossos canteiros são modelo. Dificilmente deve ter um canteiro de construção civil no Brasil tão bacana
quanto ao nosso: temos área de convivência, refeitórios, ambulatórios, escola de treinamento, então está
muito bacana. Isso custou um pouco de dinheiro, mas daqui para frente esse custo, pelo contrário, achamos
que teremos lucro com isso, é um ganha tempo, se você tem um canteiro melhor, terá uma qualidade melhor.
Isto é um ponto que eu acho importante.
Em relação às entregas já estou até com uma previsão aqui para passar para você. As entregas são o final do
ciclo, você começa lançando, depois vendendo, depois assinando, depois construindo e a entrega é o final
deste ciclo. Então nós crescemos bem a entrega em 2012 e vamos crescer mais em 2013. Nós devemos
entregar mais de 25 mil unidades em 2013, é um número bacana. A entrega foi feita e o cliente assinou com o
banco, com o está OK. O cliente fica satisfeito, não está tendo atraso, então eu acho que um dos grandes
detalhes que tem que acompanhar de perto nas empresas é o número de entrega de apartamentos. A entrega
é o final do ciclo, de dinheiro no bolso, cliente satisfeito. Nós conseguimos dar um passo importante em 2012 e
em 2013 é a última linha do ciclo que vai ser a entrega, que nós temos a certeza que iremos passar esses 25 mil
e chegar próximo das 40 mil unidades em breve, que é um número muito bacana. Fora isso os números dão
muito conforto é uma forma correta de prosseguir. Não sei se respondi sua pergunta.
Renê Brandt – Banco Safra
Ah! Sim, obrigado.
Enrico Trotta - Itaú
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Obrigado pela apresentação, eu também não queria me estender muito na parte de margens, mas aqui vocês
falam que a margem foi impactada por reconhecimentos de projetos antigos com menor rentabilidade E
falaram muito de 2011 que talvez o pricing tenha sido um pouquinho errado. Vocês poderiam abrir, como foi a
margem bruta e como está rodando esta margem bruta dos projetos de 2011 e dessas safras mais antigas vis a
vis os projetos que estão sendo plantados atualmente?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Enrico,infelizmente a gente não pode abrir isso. Eu vou te falar o seguinte: de fato, a margem vem de duas
funções que todo mundo sabe, o preço de custo e o preço de venda. Você pode ter um prejuízo na margem se
você construiu muito mal e aconteceu alguma coisa na empresa – o que não foi o caso da MRV – ou se você
vender um pouco pior, que foi o caso da MRV em 2011 principalmente.
Então em 2011 tivemos uma safra de projetos que eu acho que realmente eles não foram bem acertados, e
isso respondi em 2012. E o resultado disso é em 2013. O que posso dizer é que as margens retornaram para os
padrões antigos das dívidas das vendas a partir de 2012. Ou seja, a combinação de preço de custo e de preço
de venda elas normalizaram em relação ao que sempre fizemos, é isso que é importante. As margens de 2012
que começaram a aparecer em 2013 foram margens no padrão normal da construção. As margens de 2011
foram um pouco negativas e pagamos um pouco o preço disso.
Enrico Trotta - Itaú
Obrigado.
Marcelo Milman - BTG Pactual
Se eu puder aproveitar e fazer mais uma pergunta, até pegando um gancho de uma resposta anterior onde
você comentou da expectativa das margens é vender mais e evitar os erros do passado em precificar pra baixo
os produtos. Como é que você vê esse desafio na hora que você, ao cobrar mais, também exige que o
comprador pague mais do bolso, o FGTS, etc. Isso impacta um pouco na quantidade de vendas. Como é que
você vê isso, de tentar vender mais e cobrar de um cliente que não pode pagar muito mais?

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, vou responder rápido porque o call está chegando ao fim. é exatamente isso, a nossa capacidade de
balancear esse preço com a quantidade de venda é que nos leva ao sucesso. Se fazemos um produto que é
bom, comercial e tem demanda, nós não soubemos precificar o preço nosso pra venda. O que eu vejo: nós não
vamos dar guidance para 2013, eu não vou correr atrás de guidance 2013. Temos que apresentar uma boa
operação em 2013. Eu vejo que se vendermos menos em 2013 é porque não acertamos o negócio, não adianta
cortar preço, não bater preço, não ter margem menor. O que vocês vão ver durante o ano, se a MRV crescer
venda e as margens forem melhores é porque estamos acertando o jogo. Se a MRV decrescer e as margens
forem menores é porque está errado o jogo. Eu acho que estamos em linha para acertar o jogo.
O que eu acho, que temos que vender mais e assim melhorar a margem. Essa é a nossa expectativa. Eu tenho
certeza e tenho muita convicção de que iremos conseguir fazer isso de forma eficiente e 2013 vai mostrar isso
para você.

Luis Maurício Garcia – Banco Bradesco
Olá, eu tenho apenas uma dúvida rápida, Vimos um projeto da companhia especificamente uma área externa é
bem representativa e teve uma volatilidade muito grande que é o Top Life Taguatinga, teve um lucro de 33
milhões do 3T e passou para uma contribuição negativa no 4T. Chamou a atenção essa volatilidade muito forte
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vindo de um lucro de 33 milhões no 3T. Teve algum efeito não recorrente dentro dessa reversão no 3T, foi mais
a relatividade e a representatividade desse único projeto dentro da empresa como um todo.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Luiz, eu não sei te responder isso agora, vou te responder depois. A Monica vai te ligar e te falar sobre o Top
Life Taguatinga, realmente não sei, mas não posso falar isso no meio do call as vezes tem alguma posição em
preço, custo ou projeto. Eu não sei exatamente qual é esse projeto, vamos em breve entrar em contato com
você pra te responder isso de forma mais organizada, está bom?
Leonardo Guimarães Corrêa:
No 4T acho que não é um resultado negativo não. Mas já te adianto, ele é um bom projeto, foi vendido por um
bom preço, está com um bom custo. Eu também preciso ver os outros detalhes, eu não lembro de todos
projetos de cabeça.
Luis Maurício Garcia – Banco Bradesco
Tudo bem, a gente se fala na sequência, obrigado.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza
para suas considerações finais. Por favor, Sr. Souza.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Infelizmente temos mais duas perguntas que não poderemos responder em função do tempo que se esgotou. É
muito bom o Q&A, mas não conseguimos atender a todos e temos que cumprir a fila que foi previamente feita.
Agradeço muito a vocês e quero agora, como sempre, deixar essa turma do RI, o Gerson, a Mônica e o
Leonardo, e eu também, à disposição para discutir um pouco mais, entender um pouco mais o
desenvolvimento da MRV, porque estamos mais otimistas que vocês. Entao vamos discutir um pouco mais
sobre nossa operação, sobre onde estamos.
De qualquer forma agradeço muito a vocês, vamos seguir 2013 com o otimismo de sempre, com a garra de
sempre. Obrigado.
Operadora:
A teleconferência de resultados de 2012 e 4T12 da MRV está encerrada. Agradecemos a todos pela presença e
desejamos uma boa tarde.
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