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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 1T13. 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 e respostas 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:
Muito bom dia a todos, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês no call de
resultados do 1T13 da MRV Engenharia e Participações.
Muito bem, existem duas maneiras de analisar os resultados da MRV no 1T: uma, a
pessimista, e outra, a otimista. Evidentemente, esse resultado do 1T não foi o melhor
resultado da MRV nos últimos tempos, pelo contrário, foi um dos piores, gostaríamos que
tivesse sido melhor, nós já esperávamos por isso, não foi uma surpresa, e mesmo no
cenário otimista, nós sabíamos que teria que passar por isso.
Mas antes do otimista, vamos falar um pouco da análise pessimista dos nossos resultados.
Fazendo uma análise superficial, vemos que tivemos um pequeno decréscimo em margem
bruta, que o lucro líquido caiu, a margem EBITDA caiu, tivemos um distrato muito maior
que o usual, então temos uma série de notícias que de fato não são boas.
Se forem analisadas de forma compartimentada, podemos fazer uma análise que os
resultados da MRV foram ruins. Evidentemente não são dados bons, mas temos que olhar
isso como um todo. A Empresa não é um pacote fechado, a empresa é uma coisa muito
mais ampla.

-1-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T13
MRV (MRVE3 BZ)
14 de maio de 2013

Eu prefiro compartilhar o lado mais otimista. Vamos falar de um assunto que me deu muito
ânimo para pensarmos que 2013 é um ano que será muito importante para a MRV. Vamos
falar o que tem de otimismo, o que esperamos que aconteça.
Eu queria destacar três focos que acho que são muito importantes. Primeiro foco é o foco
de geração de caixa. É um desafio de toda indústria a geração de caixa, e sempre falei
que a MRV gera caixa, e nós começamos a gerar caixa num primeiro momento no 4T12, e
já geramos um pouco mais forte nesse 1T.
Geração de caixa já é uma realidade na MRV, isso é importante. A geração de caixa tem
que ser olhada com mais profundidade. O que envolve geração de caixa? Envolve grandes
ativos ou não? Envolve crescimento de operação ou não? Por que a Empresa está
gerando caixa?
Têm formas mais saudáveis e menos saudáveis de gerar o fluxo de caixa. Acho que a
MRV costuma gerar caixa da forma mais saudável, sem vender ativos, sem vender
créditos, sem diminuir operação. Chamo essa geração de geração caixa da maturidade do
negócio, essa geração de caixa é a geração saudável. Então, esse é primeiro ponto que
queria destacar, a geração de caixa saudável.
O segundo ponto que acho que é importante, que eu acho muito importante é que todas as
empresas de construção no Brasil, a partir de 2005, cresceram muito, foi um grande
desafio que a indústria de construção teve. Acho que muitas empresas tiveram
crescimentos muito fortes.
Evidentemente que a MRV teve umas dores de crescimento, mas eu acho que elas foram
muito pequenas. Nós conseguimos sair da operação, como vocês podem ver no nosso
earnings release, crescemos absurdamente, mais do que a média do mercado, e sem ter
muitas dores de crescimento.
Nós tivemos alguns problemas pequenos de crescimento, alguns percalços, mas eu acho
que hoje a Empresa está operando de maneira muito boa, muito saudável, conseguimos
atingir um nível de maturidade muito grande, e cada vez mais notamos que nossa
eficiência está melhorando.
Então, conseguimos, de fato, implantar uma máquina operacional onde se constroem 40
mil unidades por ano, onde se repassa o cliente para os bancos no mesmo montante, 40
mil é um fato bom, onde vendemos 40 mil unidades. Essa máquina está redonda,
funcionando de forma harmônica.
A MRV atingiu a maturidade e agora o nosso grande empenho, a partir do momento que
nós queremos crescer de forma mais lenta, nós não vamos fazer aqueles crescimentos tão
grandes como fizemos no passado, onde cada vez mais nós podemos arredondar essa
operação e já estamos fazendo isso. Isso é importante.
O terceiro ponto que eu quero destacar, que é muito importante, é que a Empresa mudou
um pouco a política de precificação dos seus imóveis. Até 2011, e nós achávamos que era
importante isso naquele momento, nós priorizávamos vender. Então, nós, às vezes, não
fazíamos um preço muito elevado, e com isso a nossa margem ia cair.
Nós sabíamos que aqueles imóveis, por exemplo, vendidos no 4T11, quando batemos
nosso recorde de vendas, foram imóveis vendidos a um preço bastante sacrificado e que
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iam, de certa forma, prejudicar a margem futura, como aconteceu, mas eu acho que isso
foi importante para o crescimento da Empresa. Fazia parte do jogo na época aumentar as
vendas.
A partir de 2012, nós passamos a fazer uma precificação mais consciente, e vocês notam
isso. Existe uma planilha no nosso earnings release mostrando isso, que a nossa
precificação melhorou muito em relação a INCC. Agora, evidentemente, que a cada
trimestre nós vamos aumentando mais, nós vamos colher esses frutos, por que o custo
está controlado.
Nós não estamos tendo descontrole de custos, nem pressão de custos. Nosso custo, pelo
contrário, está muito organizado, cada vez mais, menos discrepância nos custos nós
temos nos nossos produtos. É aquilo que eu falo, a Empresa está madura.
Matematicamente, esse crescimento da precificação vai aumentar as vagas futuras.
Então, eu diria que nós estamos passando por um ponto de baixa, como eu já falei e que
esse ponto vai entrar em flexão em algum momento deste ano e vai trazer futuras
melhoras. É matemático.
Eu continuo com essa política de precificação mais conservadora na Empresa, até
especificando um pouco o volume de vendas, podemos vender até mais, por que as
vendas estão boas e precificar menos nós queremos, nós temos que balancear a
precificação com a margem e com a quantidade que nós queremos vender.
Está dando certo, nós vendemos quase mais de R$1,4 bilhão no 1T13 em vendas totais e
R$1,08 bilhão de vendas para a MRV. Mesmo praticando bem, nós conseguimos vender
bem, ou seja, o mercado é carente, a competição está baixa, nós estamos trabalhando em
várias regiões sem competição, então, acreditamos que isso vai dar certo. Por isso que eu
falo, o lado otimista dos nossos resultados é esse.
Então, além desse preço, eu poderia fazer um destaque que é importante vocês
entenderem bem, a respeito de distratos. Nós sempre tivemos muita demanda por parte
dos analistas e dos investidores para nós abrirmos um pouco os distratos. Então nós
resolvemos abrir a partir desse trimestre, pois nós já tínhamos falado que íamos abrir.
Agora, o que aconteceu com o distrato no nosso negócio? Nós somos uma Empresa de
atacado, uma Empresa que vende 40 mil unidades por ano e tem milhões de clientes todo
dia, todo mês, nos procurando em nosso site. Os nossos números são muito grandes, são
números de atacado.
Nós, até então, vamos dizer assim, nós éramos mais tranquilos com nossos clientes,
tentávamos dar a maior chance possível para eles concretizarem as vendas. Nós vimos
que, às vezes, não era possível, o cliente podia perder o emprego, tínhamos que esperar
ele arrumar outro emprego e ele não conseguia ou ele separava da mulher, ou ele tinha
um título protestado, ou ele mudava de opinião e comprava um carro e ficava endividado.
Nós não podíamos dar o tempo todo para esse cliente, porque ele deixava de cumprir as
regras do sistema. Então, nós passamos, a partir do 1T, ser um pouco mais rígido, e
lógico, isso num primeiro momento prejudica a nossa receita, no distrato, sempre tem a
queda de receita.
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Mas no nosso sistema de negócio existe uma demanda muito grande para venda, e
evidentemente que esses imóveis distratados estavam em uma fase mais adiantada de
construção, então, é muito fácil de vender esses apartamentos distratados. É mais fácil
vender apartamento distratado do que o apartamento de comercialização que está em uma
fase mais inicial.
Então, nós estamos provando que quando distratou, a revenda é muito rápida, o cliente
prefere aquele apartamento distratado que um apartamento que está em fase inicial. Um
distrato é ruim, não é bom, mas a revenda por sua vez é muito forte. Nós temos mostrado
que quase tudo que foi distratado nós consegue revender, e vamos fazer assim.
Nós pretendemos agora nesse ano, 2013, ser um pouco mais duro nessa política de
crédito, limpar um pouco nessa carteira de cliente no ato, talvez isso prossiga por mais um
ou dois trimestres distratando, mas com certeza tudo que vai ser distratado vai ser
revendido mais rapidamente, porque é um produto mais competitivo que o nosso produto.
Nós estamos competindo com nós mesmos com um produto distratado, isso facilita muito
a revenda. Nós temos uma máquina de venda muito grande.
Então, eu acho que esses são os três pontos. Nós sabemos que é um trabalho constante,
a luta é dura, mas nós continuamos acreditando muito nos fundamentos do mercado de
construção popular no Brasil, na alta demanda, na baixa oferta.
Eu acho que 2013 vai ser um ano extremamente relevante da MRV, um ano que nós
achamos que chegamos no pico mínimo de margem. Um ano que nós achamos que
vamos crescer com vendas, um ano que nós achamos que vamos crescer geração de
caixa.
Então, eu acho que vai ser um ano que vai terminar de forma positiva para a MRV e
plantar uma semente, como eu digo para todos, mais positiva ainda. Essa é a visão
otimista do processo, e, não tenha a menor dúvida, estou do lado otimista.
Eu vou passar agora a palavra para o Leonardo Corrêa que vai dar as complementações
em relação aos nossos resultados, que são importantes para vocês saberem.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia a todos, vocês podem acompanhar meus comentários seguindo a apresentação
que está disponível no nosso site. Vamos iniciar pelo slide quatro, e gostaria de comentar
nosso resultado operacional do período e principalmente as medidas adotadas para
reverter esse cenário e retornar a rentabilidade para um patamar mais adequado.
No 1T13 tivemos uma queda de receita principalmente pela menor correção do INCC,
comparativamente um menor volume de produção e um aumento no volume de unidades
distratadas. Quanto a esse tema, o Rubens já fez os comentários, nós restringimos nossa
política de crédito, e entendemos que o aumento temporário dos distratos agregará valor
aos acionistas.
As unidades revendidas nesse trimestre tiveram apreciação de 16% quando comparadas
ao preço original corrigido pelo INCC. Devido ao aumento previsto no volume de distratos
nesse e nos próximos trimestres, passaremos a divulgar essa informação. Como reflexo da
política de crédito implantada desde o principio deste ano, os distratos nesse trimestre
resultaram em R$ 232 milhões a valor de contrato.
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Do ponto de vista de margem bruta em si, adiciono que vamos reconhecer em nosso DRE
vários projetos antigos e de menor rentabilidade. A partir de 2012, iniciamos um processo
de reorganização interna e passamos a focar em precificação, ao invés do crescimento do
volume de vendas.
Entendemos hoje que a Companhia vive hoje seu melhor momento do ponto de vista
operacional, ao longo do ciclo de negócio, mas que ainda demorará alguns trimestres para
vermos esse reflexo nas nossas Demonstrações Financeiras.
Praticamente não temos competição no nosso segmento e praças em que atuamos,
gradativamente aumentamos os preços de vendas que estavam defasados em relação à
inflação, e reduzimos o desvio padrão no custo por unidade produzida, o que representa
uma queda no custo médio de produção. Quanto às despesas gerais e administrativas,
elas devem permanecer estáveis, acompanhando a maturidade da Companhia.
No slide cinco, gostaria de destacar que a tão esperada geração de caixa já é uma
realidade para a MRV. Todos os projetos lançados no 1T13 já possuíam financiamento à
construção aprovados, o que facilita e agiliza muito o processo de repasse. Repasses que,
no 1T13, atingiu, em termos analisados, o nível de 40 mil unidades, condizentes com o
tamanho de nossa operação.
Manteremos nossa gestão voltada para o fluxo de caixa, comprando terrenos para repor os
projetos lançados, basicamente por meio de permutas, e seguindo, fielmente, a nossa
estratégia geográfica e de segmentação de atuação. No 1T13, geramos R$ 62 milhões de
caixa, sendo o segundo trimestre consecutivo com caixa positivo.
Eu queria ressaltar que, do ponto de vista de estratégia, nossa estratégia é de aumentar
ou diminuir o número de cidades, nossa estratégia não é a de mudar de segmento. Nossa
estratégia é, justamente, de continuar fazendo o que temos feito, mas de maneira cada vez
melhor. A Empresa está cada vez mais madura, todo o seu corpo de funcionários está
cada vez mais treinado, e é isso o que vai trazer de volta o nosso nível de rentabilidade
anterior.
Por último, no slide seis, um comentário muito breve sobre a LOG. Ela continua com um
ritmo acelerado de criação de valor, o ritmo de construção no segmento continua bastante
intenso, no 1T13 nós entregamos mais de 40.000 m² de ABL e o volume de entrega de
ABL é crescente ao longo do ano.
Gostaria de passar agora à sessão de perguntas e respostas.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas bem rápidas;
ainda na parte de distratos, eu queria saber, em termos percentuais, como é comparável o
nível de distratos do 1T13 com a média histórica da Empresa? Também, como vocês
esperam a evolução de distratos ao longo do ano, o 2T13 ainda deve vir um pouco
pesado? Como vocês imaginam isso ao longo de 2013?
Também se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre o que mudou nesse controle
de crédito, o que vinha sendo feito antes, eu gostaria de saber.
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A segunda pergunta, bem rápida também, é se vocês poderiam dar um pouco mais de cor
sobre como foi a performance de vendas no Feirão da Caixa, sobre como foi o evento
deste ano em comparação ao evento do ano passado, eu agradeceria. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O Feirão da Caixa está começando; na realidade, teve somente um fim de semana. Nesse
fim de semana que passou, foi Dia das Mães, então, não houve Feirão. Ele aconteceu em
São Paulo e Fortaleza, e foi o melhor até hoje, mas é muito cedo para falar. Eu gostaria de
falar sobre isso mais no final do mês, no início de junho, porque só tivemos em duas
cidades.
O Feirão da Caixa é sempre um evento muito importante, nós estamos com muitos
produtos e estamos muito otimistas com o Feirão da Caixa. Mas vamos ao que interessa
aqui, que é o caso de distratos.
A nossa política de crédito é boa, não tenho dúvida alguma, senão, nós não teríamos
crédito de repasse para Caixa. Só como informação, nós temos, aproximadamente, hoje,
50% dos repasses que são feitos pelo Banco do Brasil, e 6% dos repasses feitos pela
Caixa Econômica Federal. Então, são números muito grandes, e nós vemos que ter um
repasse grande nesses bancos demonstra que a capacidade de comercializar e dar crédito
onde tem que dar.
Agora, ao longo do tempo, nós sempre tivemos uma política de dar muita força para o
cliente, eu sempre comentei sobre isso nos calls. Então, nós esperávamos ao máximo por
causa disso, mas a vida dos clientes muda muito. É aquilo que eu falei: não é que o crédito
foi concedido de forma errada em um primeiro momento; o crédito era concedido da
mesma forma que é concedido hoje, com rigor, evidentemente.
Mas o cliente se desencaixa. Entre comprar o imóvel e assinar com o banco, às vezes
demora três meses, às vezes demora sei, às vezes oito, depende muito de burocracia, da
situação do cliente. Nesse intervalo, as coisas vão mudando. Nós acabamos ficando com
um volume grande de clientes que nãos estavam aptos e ficavam ocupando um espaço de
pessoas que queriam comprar os nossos imóveis e não podiam porque aqueles imóveis
tinham acabado, e aqueles clientes não estavam aptos mais.
Então, fizemos uma política mais dura. Começamos a procurar todos os clientes, e
passamos a fazer a rescisão de todos os contratos, dentro da lei, evidentemente,
rescindimos aqueles contratos e recebemos de volta aqueles imóveis. O que tem nos
surpreendido, é que, como esses imóveis estão mais prontos, eles têm uma velocidade de
vendas, muitas vezes, maior do que um imóvel de financiamento. Por quê?
Isso é importante eu falar, vamos aprender a ler nas entrelinhas, eu tenho que falar de
duas coisas no mercado: primeiro, não existe imóvel pronto do „Minha Casa, Minha Vida‟,
não tem. Isso mostra porque o aluguel subiu tanto nessa faixa, por quê? Porque como não
tem imóvel pronto, o aluguel subiu. Então, o que está demonstrando a velocidade de
revenda dos distratos, acaba de provar a nossa tese de que não existe imóveis prontos ou
semiprontos.
Então, nós tivemos a oportunidade de revender esses imóveis, embora não seja o que
queríamos, mas fomos obrigados a fazer. Achamos que, nesse ano, já estamos tendo
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nesse 2T uma quantidade maior de distratos e, possivelmente, no 3T também, apesar de
ser um pouco cedo para falar.
Nós estamos “limpando” esses passivos, vamos chamá-los de passivos, para ter uma
operação mais equilibrada à nossa frente. Acreditamos que essa é decisão correta e que
teremos bons resultados com isso.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Está certo, obrigado.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco sobre a expectativa da evolução da margem
EBITDA, como devemos esperar a velocidade de recuperação? A minha outra pergunta é
sobre contas a receber, na mesma nota explicativa do 4T nós notamos que vocês abriam o
total de contratos assinados com a Caixa Federal Econômica, e esse volume representava
14% do saldo total.
Vocês podem falar um pouco sobre qual é esse percentual hoje e, de repente, explicar um
pouco por que ele é tão baixo comparado ao volume alto de repasse que vocês vêm
fazendo? São essas perguntas, obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Esse ano nós não demos nenhum guidance e, evidentemente, que não vou dar nenhum
guidance para vocês de EBITDA nem de vendas. O que temos falado, e é importante
entender as entrelinhas, é o seguinte: eu fiz uma geografia hoje entre a evolução do preço
de vendas e a evolução do INCC nos últimos cinco trimestres, desde o 1T12.
Está mostrando que quando olhamos o conceito desses produtos, por que nesses
produtos? Porque estamos cada vez mais tendo um apartamento padrão mais
concentrado em dois quartos, nosso volume já vem crescendo no apartamento de dois
quartos, o preço de venda está subindo bastante, mais que o preço de custo.
O preço de custo tem acompanhado o INCC e eu posso afirmar para você que cada vez
mais nós estamos tendo menos discrepâncias nos nossos preços das nossas obras. Os
grandes canteiros estão contribuindo muito para isso, os grandes canteiros estão,
realmente, tendo um resultado excepcional e eu diria que as chances de estourarmos
custos hoje é muito remota porque estamos com orçamentos muito conservadores e com
margem de acerto muito bom.
Então, o que vemos é que vamos, cada vez mais, colocar receita maior trazendo mais
margem, é a matemática do nosso negócio. No PoC, percentage of completion, vamos
colocando cada vez margem maior de produtos novos e vai tirando os velhos. Na hora
que esse mix vai mudando, os velhos vão diminuindo e os novos aumentando, a margem
vai crescer. Isso é matemática, é a nossa expectativa, por isso que abrimos um pouco
essa relação de preço de venda com INCC.
Temos, realmente, ainda um pouco de produtos vendidos principalmente na safra de 2011
que foi a safra mais mal apreciada da história da MRV, quando vendemos muito, mas
vendemos muito mais barato e isso foi migrando para a safra de 2012, 2013 e vamos ter
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um aumento gradual de margem. Ao longo do ano de 2013, vamos poder sentir isso de
forma mais certa, principalmente na segunda metade do ano.
Agora, isso é uma questão de processo. Por isso eu falei que do lado otimista isso mostra
que estamos fazendo um jogo bom. Eu destaco que talvez a MRV tenha sido a única
empresa cujo pior ponto ficou muito próximo, a dispersão da MRV foi muito baixa em
relação ao ponto máximo. Não tivemos pontos muito graves. Mas vemos que o cenário
daqui para frente é cada dia mais otimista.
Eu gostaria que o Leonardo respondesse a segunda parte da questão.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Na parte de repasse, apesar de aumentarmos sempre o volume de assinaturas, no contas
a receber vai ser sempre um valor relativamente baixo, porque temos um ciclo de caixa e
na medida em que construímos já estamos recebendo isso da Caixa Econômica Federal.
Então, esse percentual dentro do balanço sempre será um percentual relativamente
pequeno, porque já vamos recebendo e limpando do balanço.
Nicole Hirakawa:
Entendi, então se eu olhasse o REF, é que eu não consigo ter essa abertura, deveria ser
substancialmente mais alto?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente, no REF vai aumentando. É isso mesmo.
Nicole Hirakawa:
Está certo, obrigada.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Leonardo, você poderia esclarecer para nós, tem uma linha, que eu não
vi nenhum disclosure no release, é a Outras Despesas e Receitas Operacionais, no 2T ela
veio um pouco alta, eu não vi nenhum tipo de disclosure. Você poderia falar um pouco o
que está incluso naqueles R$ 15 milhões só para entendermos um pouco melhor e
entender a recorrência ou não dessas despesas?
A segunda pergunta, para o Rubens, é com relação a um press release que vimos no site
do Ministério Público a respeito de que encaminharam a vocês uma proposta de acordo
em relação a práticas de terceirização. Parece que o Ministério Público está propondo um
acordo que poderia custar à empresa algo da ordem de R$ 28 milhões.
Eu gostaria de entender, diz que tem um deadline, agora no dia 17 de maio para essa
negociação, qual a visão da empresa em relação a isso, se vocês estão tendendo a aceitar
esse acordo ou não? O press release fala que o acordo delinearia o que pode ou não ser
terceirizado, sob que aspecto e eu estou tentando ver como pode haver um impacto em
custo recorrente para frente. Vocês já têm uma noção de quanto isso pode impactar ou se
podem comentar um pouco mais sobre essa questão com o Ministério Público?
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Grande pergunta, muito obrigado pela chance de poder explicar isso bem. Na realidade, no
Brasil está faltando uma legislação sobre terceirização. Existe um projeto de lei a ser
votado na Câmara, de autoria do Sandro Mabel, e isso infelizmente não está sendo levado
para frente, então as empresas não só de construção, mas de todos os setores, setor de
telefonia, elétricas, de construção pesada, elas carecem de uma melhor normatização, de
uma melhor regulamentação para isso.
Todas as empresas estão fazendo isso, para ter um cenário mais tranquilo estão
assinando com o Ministério Público do Trabalho um TAC, que é um compromisso de como
agir e a MRV está sendo pioneira nisso. Nós estamos fazendo isso a quatro mãos com o
Ministério Público do Trabalho. Temos nos reunido com eles e temos discutido de forma
muito bacana e positiva.
Apesar de que ainda não termos assinado a TAC, mas vamos assinar o mais brevemente
possível, vai ser exatamente da forma como a MRV tem trabalhado hoje, ou seja, não vai
alterar em nada os nossos custos.Temos hoje uma força de trabalho muito boa. Quem
visitar os nossos canteiros de obras vai ver que são extremamente bem organizados, bem
normatizados, então não temos nenhum problema com isso.
Vamos apenas colocar no papel um acordo com o Ministério Público do Trabalho para
termos a partir daí um norte. Isso é extremamente positivo para a MRV, tudo indica que
vamos conseguir dar destaque para o acordo, o Ministério Público quer e a MRV quer, vai
ser um gol a favor. Nós teremos um norte para frente que vai nos ajudar bastante.
Em relação ao valor de multa, isso é um valor pro forma, todo o TAC o Ministério do
Trabalho tem que colocar um valor em cima de algum indicador, ele colocou isso, mas não
estamos levando isso em consideração, não tem nenhum fundo de consistência. É um
negócio totalmente pro forma, eu tenho certeza que no final das contas vamos fazer um
acordo maravilhoso que vai ser muito bom para a MRV e para o Ministério Público do
Trabalho e será um referencial para a indústria de construção civil no Brasil.
Acho que respondi, não sei se você quer mais alguma informação.
Rafael Pinho:
Nesse ajustamento de conduta, vai mudar a prática em relação a como são feitas as
contratações, ou seja, existe algum potencial impacto recorrente em custo de G&A,
olhando para frente, pós-assinatura do TAC?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não, Rafael, o TAC está sendo negociado exatamente como nós produzimos hoje. Não vai
ter nenhum impacto em nossa operação, está tudo exatamente da forma que já estamos
fazendo hoje. Nós temos um plano de trabalho bastante evoluído e dentro das melhores
práticas de mercado. Não vai ter nenhum impacto não, vai ser feito o que está sendo
delineado e acho que nós vamos ter sucesso nisso. Vamos ter muito prazer em divulgar
que vai ser feito um plano que vai nos dar uma garantia do que o que nós estamos
fazendo está sendo feito bem feito.
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Rafael Pinho:
Está claro.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu gostaria de passar para outra pergunta. A questão das outras receitas e despesas tem
alguns itens de menor valor que foram específicos do trimestre, mas essa despesa vai ficar
em um nível um pouco mais alto. Há algumas despesas de repasse de crédito imobiliário
que devem diminuir, mas elas não vão mudar substancialmente.
Rafael Pinho:
O nível que devemos esperar no curto prazo é nessa linha?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente.
Rafael Pinho:
Obrigado, bom dia para vocês.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu estava dando uma olhada no ITR de vocês, na linha de provisão para
manutenção, eu notei que vocês têm usado R$55 milhões no trimestre. Eu queria saber se
de fato foi um desembolso caixa ou se foi uma mudança na forma de provisionamento, ou
se de fato vocês tiveram que incorrer em R$55 milhões de manutenção da reforma de uma
provisão remanescente no balanço. Eu também queria entender se houve alguma coisa
especial nesse trimestre, relevante em relação ao total de provisão que vocês têm.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Marcelo, o que aconteceu foi que nos tínhamos um nível de provisão muito baixo há quatro
ou cinco anos atrás.À medida que as unidades ficaram prontas nós vimos que acabava
incorrendo em um nível de despesa mais alta, então aumentamos o nosso nível de
provisão, acima de 3%. O que nós fizemos simultaneamente, para nós mais importante do
que o nível da provisão é ter uma qualidade de operação onde eu tenho certeza que eu vá
gastar pouco dinheiro com manutenção.
Nós criamos uma série de processos internos, começamos em 2011, mas eles foram
sendo implementados ao longo de 2011 e 2012, foi melhorando muito a qualidade do
término. Nós criamos um processo interno de recebimento, antes de entregar para o
cliente, tem outra área de engenharia independente da área de produção que recebe que
faz toda uma revisão geral antes de entregar para o cliente. Na prática, o que começou a
acontecer é que nós começamos a ter um nível de dispêndio muito menor com
manutenção, porque nós já estávamos entregando um produto com melhor qualidade.
Como nós estávamos com um nível de provisão mais alto, nós ajustamos esse nível de
provisão. As obras não têm necessidade de uma provisão tão grande como nós fazíamos,
justamente porque nós melhoramos o processo de qualidade. Essa provisão que nós
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fazemos vai ser constituída, então esse valor que está ai não só para as unidades já
entregues, mas para todas as unidades, inclusive as unidades que serão vendidas. Nem
todo esse valor passa pelo DRE.
Marcello Milman:
Desculpa, esse último ponto eu não entendi. A provisão, seja o aumento dela, seja a
redução dela, ela toda não passa para o DRE?
Leonardo Guimarães Corrêa:
A não totalidade, por que na hora que eu construo a unidade, mesmo a unidade que eu
estou construindo e que ainda não está vendida, eu já constituo a provisão. Parte daquela
provisão que está no meu balanço refere-se a unidades que ainda não foram vendidas.
Então o que passa pelo DRE é só aquilo que já está vendido.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Uma coisa que eu quero que você entenda é que no 1T12 eu falei que nós estávamos
aumentando os nossos orçamentos, não sei se você se recorda disso, pois foi há quatro
ou cinco trimestres. Nós colocamos dentro dos orçamentos um pouco mais de gastos com
a nova relação com o cliente que estávamos fazendo. Vocês estão lembrados disso?
Marcello Milman:
Sim, eu me lembro.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O que nós começamos a fazer? Começamos a fazer dois serviços ao mesmo tempo, nós
provisionávamos a manutenção e fazíamos aquele outro serviço que era essa excelência
na entrega dos apartamentos. O cliente ia até lá fazer uma pré-vistoria, nós repintávamos
ou consertávamos o azulejo, fazíamos os detalhes para os clientes. Então muito daquela
manutenção que antigamente gastávamos a posteriori, nós já a fazíamos
Nós começamos a fazer isso a partir do 1T12. Com isso, se passou a provisionar boa parte
do orçamento e a outra parte em manutenção, mas o serviço é os dois. Um pouco disso
melhorou em cima de nossa eficiência de qualidade e um pouco porque nós trouxemos
isso para a obra para poder entregar o apartamento mais pronto, que ia dar menos defeito.
Nós passamos a jogar um pouco dessa manutenção já nos nossos custos de obra
também. Não sei se ficou muito claro.
Marcello Milman:
Foi claro sim, Rubens. Só para completar, eu entendo que uma parte tenha ido contra
estoque, mas alguma parte deve ter passado no seu custo, não?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Passou, nós começamos a passar isso. Nós fizemos as mudanças nos orçamentos para
fazer esse custo antes da entrega das chaves, para fazer um pente superfino para o
cliente já fazer a vistoria prévia e não ter aquela manutenção a posteriori, que até aumenta
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o nível de satisfação dos clientes. Então nós passamos a gastar mais durante a obra e
com isso diminuir um pouco o custo de manutenção.
Marcello Milman:
Obrigado.
Eduardo Silveira, BES:
Bom dia. Eu tenho uma pergunta que é um follow-up sobre os distratos. Não sei se vocês
podem falar para o ano fechado de 2012 qual foi o montante total dos distratos e quantos
desses distratos teriam sido revendidos dentro do próprio ano. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós não vamos dar essa informação por que nós não dávamos lá. Nós temos um processo
de formação e precisamos ter certa coerência. Se nós não abrirmos os distratos, vamos
continuar sem abrir. O que eu posso falar para você é que a partir de agora você vai notar
que o distrato é o primeiro imóvel a ser revendido na MRV. Ele é o imóvel que tem mais
liquidez, muito mais liquidez. Se você for comprar um carro hoje, você vai comprar um
carro que vai te entregar daqui a dois dias ou vai comprar um carro que vai te entregar
daqui seis meses?Quanto mais rápido, então distrato é o nosso produto premium.
Você vai notas daqui pra frente, nós resolvemos abrir isso a partir de 2013, foi um pedido
de vocês, os investidores, que inclusive mostra a velocidade de revenda dos distratos.
Acho que isso vai dar para vocês entenderem muito bem o desempenho da Empresa.
Eduardo Silveira:
Rubens, você me permite mais uma pergunta?Nós estamos esperando um aumento de
entrega para o ano, acho que alguma coisa entre 32 mil e 33 mil unidades. É isso mesmo?
Vocês esperam esse distrato momentaneamente aumentando com esse aumento de
entrega?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
A entrega é a entrega mesmo. Nós queremos entregar em torno de 34 mil unidades nesse
ano e vamos entregar. Esse 1T foi um pouco abaixo, mas o 2T já está normalizando. É um
pouco de sazonalidade, 1T foi mais complicado por causa de férias e carnaval, mas acho
que é isso mesmo. Os distratos não vão impactar as entregas. Você vê pelo número de
assinaturas, a partir do momento que você está assinando 10 mil, aqueles clientes não vão
ser distratados mais.
O mais importante que nós temos que olhar é o número de repasse dos bancos. Foram 10
mil e tantas assinaturas e nesse trimestre vai ser bom também, então não vamos ter
problemas com isso não. A operação está balanceada. Vocês vão ver que vamos
assinando, entregando, produzindo. É o lado otimista que eu estava falando.
Eduardo Silveira:
Obrigado, bom dia.
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Luís Maurício Garcia, Bradesco:
Bom dia a todos. Eu gostaria de voltar nesse último ponto da reversão da provisão. Nós
vimos que o que transitou on balance daqueles R$55 milhões foi R$43 milhões. Esse
número procede? R$43 milhões seriam realmente do já vendido transitando no on
balance?
Leonardo Guimarães Corrêa:
É próximo desse número.
Luís Maurício Garcia:
Se nós somar esse como um evento não recorrente?Esse trimestre também teve uma
reversão, uma nova faixa de projetos de foram transferidos para o regime especial de
tributação, o que gerou também um ganho não recorrente de R$37 milhões. Se nós
ajustássemos isso, a margem bruta teria ficado um pouco abaixo de 20% e também isso
teria praticamente anulado o bottom line.
Tem uma expectativa aqui da Companhia de que não há uma melhora de margem bruta
até que as safras do 4T12 em diante comecem a ser mais representativas no balanço. Mas
isso que dizer que nós não devemos esperar melhora da margem recorrente ou da
margem reportada? Porque eu entendo que existe um gap bem grande, dado que nós
tivemos esses dois efeitos não recorrentes no 1Tque totalizaram R$80 milhões.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Os números são próximos do que você está falando. O que nós estamos falando aqui é
que em função das safras antigas, nesse volume maior de entrega, e toda essa política de
ter todos esses custos antes das entregas, elas têm afetado. A nossa margem bruta está
baixa, mas ela está baixa de uma maneira não recorrente impactada por esses
empreendimentos, por essas safras antigas. A margem que nós vamos ver recorrente, que
vai ser produzida em função dessas novas vendas e da nova realidade de custo, vai ser
muito mais alto do que nós temos reportado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Luís, não sei se você entendeu o que eu expliquei para o Rafael Pinho. Na realidade você
tira de um lado e coloca do outro. Você não está fazendo mágica, nós subimos nossos
orçamentos para colocar a manutenção antes como obra. Você diminui de um lado, mas
coloca do outro. Você não ganha nada com isso, você muda apenas a cota.
Luís Maurício Garcia:
Com relação ao RET, vocês têm mais projetos para serem transferidos para RET ou não?
O que foi feito no 4T e no 1T esgota a safra já provisionada e agora tudo é o benefício
corrente apenas de novos projetos e do reconhecimento daqui para frente?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O RET tem dois aspectos: primeiro, é o RET de 1% para imóveis até R$100 mil. Quando
saiu essa nova estruturação no final do ano passado, nós tivemos que adaptar alguns
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projetos antigos à essa estruturação para poder capturar esse RET. Nós fizemos isso no
ano passado, fizemos um pouco nesse ano. Nós praticamente esgotamos o que nós
poderíamos fazer.
Por outro lado, agora nós temos um RET de 4% que era 3%, passou para 4%. A maior
parte dos nossos lançamentos, e esse cabe a todos esses que não têm limite de preço de
venda, que eles fiquem nesse RET de 4%. Se nós conseguirmos fazer isso, nós
pretendemos continuar fazendo no futuro, nós vamos ter uma carga tributária menor sim,
isso não é recorrente. Nós estamos tentando encaixar todos os nossos futuros projetos
dentro dessa margem de 4%, que é a margem para fazer a nossa interpretação.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Como nós tem cada vez menos reversão para transformar os projetos para patrimônio de
afetação e para RET, para ter uma série de pré-condições, uma delas é que você não
tenha Habite-se orçado, o nosso estoque de transformação de empreendimentos antigos
em RET, isso já está praticamente terminado. Nós vamos ter somente esse benefício que
o Rubens mencionou aqui, que é de ter uma carga tributária mais baixa, mas a reversão
de trimestres anteriores já não deve mais acontecer a partir do 2T ou em um nível muito
pequeno.
Luís Maurício Garcia:
Apenas um último ponto, você pode comentar um pouco da LOG, quais são os planos?
Vocês ainda pensam em listar no futuro? Mudou alguma perspectiva naquele plano original
de vocês?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu entendo que a LOG está indo maravilhosamente bem. Foi muito boa a sua pergunta,
também. A LOG é um negócio ímpar. Hoje ela está com a base nacional muito grande, não
é apenas regional. Estamos com diversas praças e em um ramp up de produção bacana,
com um project finance muito bem feito. A LOG neste ano de 2013 lhes dará surpresas
incríveis. Podem esperar que vocês verão.
Vocês verão que cada vez mais a LOG vai fazer bonito, como já está fazendo bonito.
Fique de olho nela, porque muita coisa bacana vai acontecer com a LOG.
Luís Maurício Garcia:
Obrigado.
Marcelo Motta, JP Morgan:
Bom dia. A maioria das minhas perguntas já foi respondida. Eu só queria saber se vocês
poderiam comentar um pouco sobre buyback. Como o Rubens comentou no começo do
call, vocês estão passando por um momento um pouco mais fraco, e isso deve se reverter
ao longo do tempo. A empresa continua com uma posição de caixa bem confortável, uma
das melhores alavancagens. Eu queria entender como a Empresa pensa nessa
possibilidade, se faz sentido ou não faz.
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Marcelo, nós temos um programa a implementar, temos espaço dentro do programa.
Obviamente nós estamos vendo as duas condições, a questão da geração de caixa
acontecendo e o valor das ações, nós sempre ficamos de olho.Eu não posso antecipar
nem valores nem o que nós fazemos ou se fazemos a partir de que nível de preço, mas
com certeza isso é um ponto de atenção da Companhia que estamos sempre olhando.
Nos momentos em que nós achamos que tem algum nível de exagero, com certeza nós
temos a capacidade de operar.
Marcelo Motta:
Perfeito, obrigado.
Paola Mello, Citibank:
Bom dia a todos. Eu queria ouvir de vocês como está a dinâmica de velocidade de vendas
por praça. Nós temos escutado bastante as empresas de classe média e média alta
reclamando de praças como a Nordeste, Norte e até alguns locais específicos, como
Centro-Oeste. Como essa tendência afeta ou não o segmento de vocês?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós temos dois mercados distintos no Brasil: os de imóveis populares e os imóveis de
médio alto padrão. Os imóveis de melhor padrão têm um desempenho muito diferente. Por
exemplo, tem uma cidade menor no Nordeste em que fizemos um excesso oferta de alto
padrão, e o mercado está muito estagnado nessa cidade específica, e não se vende nada
lá. Aí acham que o mercado é todo igual, mas não é.
O mercado popular nas cidades do Nordeste está em crescimento, batemos recorde de
venda no 1T. São dois mercados distintos. Serei bem franco: não existe grande
discrepância de mercado em nenhum município – estamos em 120.
Duas coisas que eu gosto de falar: não temos nenhum problema de empreendimento que
não vingaram. A MRV está fazendo 34 anos de atividade dia 1º de outubro, e ela nunca
cancelou nenhum empreendimento. Todos os empreendimento da MRV tiveram fim. Isso
não existe na indústria.
Como é que uma empresa nunca cancelou um empreendimento? Isso é um caso ímpar,
34 anos de atividade sem nenhum cancelamento. E isso responde a minha pergunta. Nós
temos, realmente, uma expertise muito grande nisso, e esse mercado é muito forte.
Olha um negócio interessante: fazemos uma pesquisa de preço de aluguel. O aluguel de
um produto da MRV hoje em uma cidade do interior está entre R$800 e R$900 por mês.
Está mais caro que a prestação do imóvel. Mas não tem imóvel pronto. O mercado de
imóvel popular está altamente demandado. As empresas do Brasil fazem muito menos do
que o mercado poderia absorver.
Estamos produzindo menos que o México. É um País que tem o dobro da população que o
México, com a per capita parecida e produz menos que o México. Não é possível um
negócio desses. Não existe problema de comercialização no Brasil. Vocês verão que
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vamos mostrar isso ao longo do tempo e vamos comercializar o que temos feito com
consistência.
E mais, é importante falar o seguinte: não existe praça deprimida. As praças têm o
tamanho delas. Eu não posso chegar a uma cidade de 250.000 habitantes, como
Araraquara, e lançar mais que 1.000 unidades por ano. Nós temos que saber dosar de
acordo com o tamanho da cidade.
Nós podemos contratar 5.000, 6.000 unidades em Belo Horizonte, contratar 10.000
unidades em São Paulo, mas não posso fazer isso em Araraquara. Temos que dosar o
lançamento de acordo com a cidade, e é o que temos feito.
Só para você ter noção, nós temos hoje R$ 1,4 bilhão na prateleira para serem lançadas, e
não lançamos para não ter excesso de oferta em cidades menores. Isso está no nosso
reporte.
É saber balancear, e o que fazemos é isso. Estamos muito tranquilos em relação à força
do mercado popular do Brasil.
Paola Mello:
E do ponto de vista de precificação, tem mercados que estejam mais atrativos, na sua
visão?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O preço médio subiu, aquele número que mostramos em relação dos meus produtos em
relação ao INCC. Isso é muito parecido. Evidentemente que um imóvel em São Paulo é
muito mais caro que um imóvel em uma cidade do interior de Alagoas, por exemplo.
Estamos em Paramirim, que é ao lado de Natal, estamos em Campina Grande, estamos
em Caruaru, e o imóvel nesses lugares é mais baixo que em São Paulo. Os apartamentos
custam muito menos, o aluguel é mais barato etc.
Existe um balanceamento. Tem uma dispersão, mas não é nada significativo. O mercado é
muito balanceado em imóvel popular.
Paola Mello:
OK. Obrigada.
Operador:
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
suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Na realidade, tem uma pergunta do webcast, que vou falar muito rapidamente, do Thiago,
perguntando se temos pretensões de ingressar na faixa 1 do RET. Eu não tenho, hoje.
Nossa faixa, a faixa 2, é a mais saudável do mercado. A faixa 1 é complexa.
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Nós fazemos faixa 1, temos um compromisso com a Caixa e com o Banco do Brasil de
fazermos alguma coisa de faixa 1; estamos hoje 2.700 unidades na faixa 1, começaremos
mais faixa 1, mas não é nosso foco. Nosso foco é faixa 2. Achamos que a faixa 2 é onde
devemos estar, é onde conhecemos. Então, não temos nenhum interesse em migrar para
a faixa 1.
Respondida sua pergunta, eu queria agradecer a todos pela participação. Tenho certeza
que, a partir deste call, conhecemos um pouco mais do cenário atual, e agora o nosso
pessoal de RI, a Mônica, o Gerson, o Leonardo e eu também, conversaremos um pouco
mais com vocês, porque acho que esses resultados são muito fecundos e darão uma boa
forma de discussão e análise para todos nós, para podermos construir o que estamos
tentando para o final de 2013. Muito obrigado a todos.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 1T13 da MRV está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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