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12 de novembro de 2013

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 3T13. 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 e de Relações com Investidores.
Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos
a seção de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais
instruções serão fornecidas. Caso 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:
Boa tarde a todos. Mais uma vez, venho agradecer a presença e a participação no call de
resultados do 3T da MRV Engenharia. Basicamente, eu gostaria de passar três
mensagens que acho que são as mais relevantes para que possamos descrever o melhor
momento que a MRV está passando.
A primeira mensagem é sobre cash flow. Eu vi que alguns analistas, o mercado de certa
forma ficou surpreendido com o nosso cash flow de R$212 milhões. Na realidade, ele até
deveria ser maior. Eu fui surpreendido negativamente.
Nós perdermos R$50 milhões aproximadamente em função da greve bancária, que
comprometeu muito o final de setembro. O cash flow, se fosse em condições normais de
temperatura e pressão, seria de R$250 milhões. Mas, de qualquer forma, é um cash flow
bastante robusto.
Eu destaco que cash flow tem duas formas de ser analisado. A primeira é aquela empresa
que, por necessidade, força a ter cash flow positivo para atividade, liquida imóvel etc., em
função da necessidade. Esse é o cash flow necessário.
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A situação da MRV, eu chamo de cash flow confortável. Nada é tão bom para o cenário da
Empresa onde ela cresça bastante, invista bastante e passe a ter um cash flow positivo, de
certa forma, bom, grande e saudável.
E é assim que estamos vendo a MRV para os próximos trimestres e anos. É uma geradora
de caixa, mas com um caixa confortável, sem sacrificar atividades. Isso é a maturidade do
investimento e a maturidade da Empresa.
Eu acho que hoje, na indústria de real estate no Brasil, pouquíssimas empresas
conseguiram chegar a esse estágio, e a MRV é uma delas. Nós não temos uma mão cheia
com empresas trabalhando assim. Isso é importante e nos dá muito conforto. É o cenário
que estamos enxergando para os próximos trimestres que virão pela frente.
O segundo ponto que eu acho importante é falar um pouco sobre expansão geográfica.
Esse é outro detalhe importante. A MRV começou a fazer expansão geográfica em 1994.
Esse é o 20º ano de expansão geográfica na MRV. Isso não é uma coisa feita de uma hora
para outra, de forma atabalhoada, de forma impulsiva. É um trabalho orquestrado,
planejado, estratégico.
O time da MRV, eu inclusive, é um time que viaja o Brasil incessantemente, há muitos
anos. Conhecemos o mercado como a palma da nossa mão. É muito diferente de uma
empresa em dois ou três anos querer expandir e tomar conta.
Algumas pessoas questionam a expansão geográfica, talvez por não conhecerem bem o
nosso negócio, e talvez essa seja a maior vantagem competitiva que a MRV tem. Se existe
uma vantagem competitiva que a MRV tem hoje é exatamente essa. Nós já pagamos
todos os custos que tínhamos que pagar para expandir, para estar em grandes cidades.
Formamos equipe, tivemos nossos erros, expandidos, fizemos a nossa cultura, e hoje
temos uma malha formada. E eu posso falar que talvez a MRV seja a única empresa do
Brasil que tem essa malha formada, consolidada e operante, com qualidade.
O que significa isso? Nós não pensamos hora nenhuma em voltar para casa. Pelo
contrário, estamos satisfeitos com essa estratégia e vamos colher bons resultados disso.
Na nossa apresentação, vocês verão que tem uma transparência onde cada vez mais a
concorrência é menor, porque a maioria das empresas optou por uma estratégia um pouco
diferente da MRV.
Elas foram e voltaram, fizeram o efeito sanfona, e nos deixaram muito sozinhos com esses
mercados, o que nós achamos até bom, não achamos ruim; é ruim para o mercado como
um todo, mas é muito saudável para a MRV.
Uma empresa quando sai de um mercado, para voltar demora uns três ou quatro anos, até
comprar novamente os terrenos, montar uma equipe, e mesmo assim, isso custa muito
caro, e a eficiência demora muito. Então, estamos vendo que haverá um mercado muito
confortável para a MRV trabalhar com intensidade, exatamente onde a MRV esteve o
melhor, o que nos dará uma vantagem competitiva muito boa.
O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é bom que vocês entendam, é o
momento que nós estamos vivendo. Eu insisto muito nisso. Os nossos números de 2011
foram melhores do que os números de 2013 estão sendo, mas, naquela época, o cenário
de 2013 estava traçado. Eu acho que 2013 é o melhor ano da MRV, onde nós
consolidamos melhor a Empresa.
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Já temos três anos para frente dentro de casa. O que eu faço dentro de casa? Primeiro,
importante, mais de 90% das nossas obras estão contratadas com os agentes financeiros
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Nós temos contratos de mais ou menos
100.000 unidades para podermos desenvolver esses projetos nos próximos três anos,
grande parte vendida, com margens boas, e uma boa parte a ser lançada de forma muito
consistente.
Para os próximos três anos, o cenário da MRV já está traçado. O que é cenário da MRV
que temos para os próximos três anos? Nós estamos em 2013 com a menor margem dos
próximos anos, não estamos vendo margem decrescer por conta de qualquer compressão
de custo, de concorrência ou de preço; pelo contrário, a margem é crescente sempre. Eu
não estou falando quanto, mas nós estamos em um cenário de margem crescente nos
próximos três anos, de crescimento de unidades em um ritmo moderado, mas crescendo,
e com uma construção saudável, organizada, sustentável.
Esse conjunto da obra nos coloca em uma posição extremamente confortável para
navegar nos próximos três anos.
Reiterando as ideias, expansão geográfica é o nosso negócios, fizemos bem feito, temos
uma estrutura boa para isso; cash flow positivo e margem crescente são importantes, com
todos esses projetos dentro de casa. É assim que eu vejo o mercado, é assim que eu vejo
a MRV, com otimismo, mas um otimismo realista.
Para destacar um pouco mais esses números e entrar um pouco mais funda nas questões,
eu pediria ao Leonardo que assumisse aqui e desse mais algumas informações a vocês.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Boa tarde a todos. Nós colocamos uma apresentação no site, então, se vocês estiverem
seguindo a apresentação, vou detalhar um pouco mais do que o Rubens falou. Estou no
slide número quatro.
Queria ressaltar bastante a questão da estabilidade operacional a partir de 2012. Até 2012,
nós tivemos um foco em crescimento, e isso, obviamente, tirou muita energia da
Companhia, mas agora o nosso foco vem sendo, desde 2012, tanto em margem quanto
em geração de caixa.
O volume de cidades atendidas vai continuar, e eventualmente, marginalmente, vamos
entrar em mais uma ou duas, mas o número de cidades já está dado. O número de
canteiros simultâneos também já está dado, temos trabalhado com grandes canteiros. O
número de funcionários em obras também é mais ou menos estável; na verdade, até tem
havido um pequeno ganho em função de ganho de produtividade. A força de trabalho tem
diminuído um pouco, mantendo o mesmo volume produzido.
O número de unidades produzidas, já estamos também trabalhando em nível de cruzeiro,
estamos produzindo, construindo nessa faixa de 40.000 unidades por ano. E as vendas
contratadas também já estão dadas, em termos líquidos vamos continuar com as vendas
como estamos, eventualmente com alguns pequenos crescimentos, não mais como
tivemos de 2007 a 2010.
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O importante é que já temos uma marca nacional, já temos um time próprio montado em
todas essas cidades. Aqui, será muito uma questão de repetição, de continuar fazendo
mais do mesmo.
É muito caro entrar e sair de uma cidade. É um dispêndio de energia muito grande. Até
você formar o time, até ter tudo isso funcionando, isso é uma coisa que tem um preço, um
valor muito grande.
Passando para o slide cinco, gostaria de continuar na mesma tecla, mas com um olhar um
pouco mais específico para a questão de despesas. Nossas despesas comerciais têm
decaído, na verdade, em termos de quantidade de Reais. Se você olhar isso em relação à
venda contratada, obviamente colocar alguma inflação, você verá que a atividade
comercial está ficando mais efetiva. É justamente essa repetição, fazer mais do mesmo
traz um aperfeiçoamento, uma melhoria, um ganho de produtividade.
A mesma coisa para o G&A: nosso G&A é estável em relação ao trimestre anterior
sequencialmente. No ano que vem também, nosso objetivo é o mesmo, de continuar com
o G&A estável, a despeito até do aumento natural de inflação, do repasse que tem havido
para salários. Nós estamos trabalhando na diminuição efetiva do G&A.
Nosso negócio tem bastante de incorporação, mas tem muito de execução, muito de
construção. Eu chamo novamente a atenção à comparação com o alta renda, onde o valor
da incorporação talvez seja muito mais alto dentro do negócio, mas no nosso negócio de
baixa renda, a execução, ter o custo certo, conseguir construir e executar tudo com o custo
adequado é muito importante, principalmente dentro da escala que estamos trabalhando, a
quantidade de canteiros, de clientes que estamos atendendo, tendo que olhar isso com
níveis de qualidade, prestando atenção na satisfação do consumidor, na sustentabilidade.
Todos esses são parâmetros muito importantes para nós, e que já estão totalmente
incorporados dentro do nosso fazer, com todos os times assinados. Isso só trará ganhos
de produtividade para nós.
O resultado, passando para o slide seis, é geração de caixa. E eu falo que geração de
caixa não é objetivo, é resultado. À medida que você compra bem o terreno, constrói,
vende e financia, naturalmente a geração de caixa é o resultado.
O nível de repasse já está dado. Nós vamos continuar repassando mais de 10.000
unidades por trimestre, já alcançamos esse nível; em alguns trimestres, esses números até
devem se expandir mais ainda. Com a estabilidade da operação, o que veremos é uma
geração de caixa consistente e saudável nos próximos trimestres.
Obviamente, deve ter uma pequena volatilidade de um trimestre contra o outro, um pouco
mais alto, um pouco mais baixo, mas o nível está dado. Durante alguns trimestres, teremos
uma geração de caixa maior que o lucro líquido, ou mesmo que o EBITDA. Durante muito
tempo nós investimos em capital de giro no processo de crescimento, e agora está na hora
de o caixa voltar para dentro de casa.
Passando para a página sete, gostaria de destacar aqui o nosso modelo. Nosso modelo é
do crédito associativo, que é a nossa grande ferramenta financeira. Queria destacar aqui a
participação do Banco do Brasil e da Caixa, que tem melhorado substancialmente suas
operações, tem feito um investimento muito grande.
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Eu me recordo que, durante um bom tempo, houve uma dúvida por parte do mercado de
maneira geral a respeito da capacidade de a Caixa fazer todos os repasses, mas já vimos,
o resultado já está aí, a evolução foi fenomenal. Isso tem possibilitado um volume muito
grande de assinaturas, tem possibilitado o fechamento do ciclo.
O resultado, nós vimos diminuindo a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Nós
tínhamos uma meta informal dada pelo Conselho, que já comentamos, de ter um
endividamento em torno de 30% do patrimônio líquido. Já estamos lá, praticamente, e a
questão que depois vai se colocar é a destinação. Mas isso é uma questão boa para
termos que resolver.
Por último, fechando na página oito, dois comentários. Um comentário rápido a respeito da
LOG: nós fizemos a capitalização dela; a LOG está em um trabalho de obtenção da
concessão do registro de companhia aberta na categoria B. O objetivo aqui, obviamente,
são operações mais voltadas para renda fixa.
A mensagem é que a LOG é cada vez mais independente, vai procurar seu IPO. Não é
uma coisa para agora, para esse trimestre ou para o próximo trimestre, não é uma coisa
de curtíssimo prazo, mas ela vai caminhar na sua independência e autossuficiência.
Por último, a Urba, no final do ano devemos elaborar um pouco mais os números, dar um
pouco mais de visibilidade para as operações, mas o ponto importante é que já tem vários
projetos no portfólio. Alguns projetos já estão na discussão de que dia serão lançados,
começando as discussões de marketing, como colocar o produto no mercado. Isso tudo
será mais uma fonte de geração de valor para a MRV.
Vou passar para a sessão de perguntas e respostas.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Minhas perguntas são para o Leonardo. A primeira é em relação à
margem. A Empresa teve aquele momento um pouco mais complicado de margem há
alguns trimestres, houve uma sinalização de melhora, teve toda aquela questão de perda
de margem que seria recuperada. Entendemos que esse processo de recuperação gradual
está acontecendo, mas eu queria entender se você pode dividir conosco qual é a
expectativa de longo prazo, de 2014 e 2015, para o nível normalizado dessa margem.
Nós vimos trimestre que trimestre a margem não subiu muito. Até onde podemos esperar
que ela suba, e em quanto tempo? Se você puder dar alguma visão, seria bom. Essa é a
minha primeira pergunta.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Rafael, nós fizemos a opção de não dar guidance explicitamente, nem em vendas, nem em
margem. Nós estamos vendo a recuperação da margem trimestre a trimestre, como você
colocou.
2014 e 2015, o que o Rubens comentou aqui, é onde veremos efetivamente um reflexo
mais positivo. A margem deve ir para o top dos 20%, e depois, eventualmente, em 30%,
um pouco mais. Esse processo é lento, vai caminhando trimestre a trimestre, mas a
direção é essa.
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Rafael Pinho:
Você pode comentar um pouco sobre essa estabilidade no trimestre a trimestre?
Aconteceu alguma coisa atípica que precisamos levar em consideração, ou foi da
operação normal?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Foi um trimestre normal. O que está acontecendo é que cada vez mais estamos
finalizando os projetos que foram vendidos em 2011, que tinham uma margem mais baixa,
e estamos fluindo, estamos construindo os projetos, os empreendimentos que foram
lançados mais recentemente e quem têm sido vendidos com preço mais alto, e do lado de
custo também, com o custo já totalmente acertado dentro da normalidade.
Rafael Pinho:
Está ótimo. A segunda pergunta é em relação à geração de caixa. Nós vimos sua geração
de caixa surpreendente, como vocês mesmos colocaram, acima do caixa que o mercado
esperava, mas eu estou tentando reconciliar esse número, e aí eu tenho duas perguntas
em relação a ele.
A primeira, vocês não têm mais aquela tabela onde mostram o que entra e o que não entra
no cálculo do cash flow. Então, eu queria entender se as vendas de terreno e de
participação de mall na LOG entraram ou não no número.
E o segundo ponto que eu quero entender melhor é a questão de repasse. Quando que
repasse vira caixa? Nesse trimestre, como vocês mesmos observaram, vocês tiveram um
número de unidades repassadas menor que no trimestre passado, entretanto, com uma
geração de caixa substancialmente maior. Eu devo pensar com algum tipo de lag? Devo
olhar para o repasse do trimestre passado para olhar para geração de caixa desse
trimestre? Existe algum tipo de defasagem ou eu deveria olhar esse número de repasse
como caixa gerado do próprio trimestre?
Se for assim, tem algum número que eu não estou conseguindo fechar entre número de
Reais gerado de caixa por unidade repassada. Esse é um número que não está fazendo
muito sentido para mim. Se você puder esclarecer um pouco mais, agradeço.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Primeiro, eu falei que me surpreendeu negativamente. Eu queria mais cash flow. Talvez
você não tenha entendido o que eu falei. Eu queria R$250 milhões de cash flow, não
R$200 milhões, e isso não aconteceu porque houve a greve. Então, não surpreendeu para
cima, surpreendeu para baixo.
Rafael Pinho:
Surpreendeu o mercado um pouco para cima, e ficaria mais difícil ainda de reconciliar se
fossem R$250 milhões. Eu estou tentando reconciliar esse número.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
É matemática que eu estou falando. Se você teve 15 dias de greve e foi R$200 milhões,
imagine se não tivesse a greve o que seria. Então, eu queria mais. Nós temos o número da
Empresa na mão, e queríamos mais.
O crédito associativo é acumulativo. Você vai assinando os contratos, e a maioria dos
negócios vem dentro do crédito associativo. Você tem sempre mais contratos assinados,
mais valor a receber do que aquilo que você recebe. Então, isso é acumulativo.
A cada trimestre, nós vemos que isso vai crescer. Nós somos otimistas em relação a isso,
não pessimistas. Cada trimestre que vai passando, vai consolidando, se assinarmos
10.000 contratos, assinamos mais dinheiro com o agente financeiro do que colocamos
para dentro. Então, vamos ficar sempre com sobras cada vez maiores.
Esse é o sistema do crédito associativo, que é o nosso sistema de trabalho. Então, cada
vez mais pretendemos ter mais receita, mais caixa, mais entrada de caixa. Não sei se você
conseguiu entender o que eu quis dizer.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Rafael, você tem que levar em conta que está sendo acumulado; na medida em que
vamos repassando, e vimos há vários trimestres repassando nesse nível alto, o valor
acumulado sobre o qual eu vou recebendo é muito maior.
Rafael Pinho:
Então você está falando da curva PoC em cima do associativo acumulado para trás?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente. Se você quiser, depois nós podemos ter uma conversa com o RI mais
específica, olhar para a modelagem, e tentar lhe ajudar mais nesses números. Não tem
nada de anormal, e a LOG produziu zero nesse número.
Rafael Pinho:
OK. O seu número está na curva, depois eu concilio com o pessoal do RI para entender
um pouco melhor. Obrigado, Leo e Rubens. Um bom dia para vocês.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, bem rápidas. A
primeira é na parte de distratos. Já deu para ver uma redução trimestral no distrato agora
no 3T, e eu queria entender o que vocês esperam em termos de distratos ao longo dos
próximos trimestres. Já dá para esperar mais algum tipo de redução no curto prazo?
Queria entender como está a cabeça de vocês com relação a esse nível de distrato para
frente, ao longo dos próximos 12 meses.
E a segunda pergunta, se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre o Minha Casa,
Minha Vida III. Já começou a sair notícia no jornal, já estamos começando a escutar que
as conversas com o Governo já começaram. Eu queria entender um pouco, na visão de
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vocês, como esse Minha Casa, Minha Vida III impactaria a MRV. Escutamos que o foco
ainda será muito dado para a faixa I, e eu queria saber como vocês estão enxergando
esse novo programa do Governo. É isso do meu lado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O Minha Casa, Minha Vida III já foi até anunciado pela nossa presidente. Ela anunciou há
questão de 15 dias. Nós participamos ativamente disso, tivemos uma reunião em Brasília
na quinta-feira passada com o Ministério do Planejamento, ontem tivemos uma com o
Ministério da Fazenda, e teremos outra amanhã. Estamos todos muito envolvidos.
Ele vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não tem como não acontecer. Se
nós temos recurso do Fundo, ele tem que ser aplicado, e ele é aplicado para o Minha
Casa, Minha Vida. Não tem como parar. Não é um projeto político, é um projeto
econômico.
Eu acho que o Governo em breve deve anunciar, sempre um pouco mais aprimorado, mas
nos mesmos moldes que no passado. Nós só tentamos ter algumas melhoras, algumas
melhorias, e isso vai acontecer.
Em relação ao distrato, eu falei no início do ano que neste ano seríamos um pouco mais
duros no crédito, e temos tido os distratos um pouco mais elevados que as nossas médias
tradicionais, e ainda no 4T teremos também. Tivemos no 1T, 2T, 3T e teremos no 4T. Isso
estava previsto, e acho que não vai mudar.
O que dá um pouco de tranquilidade na política que adotamos é que os distratos não têm
sido um problema para nós. Ruim seria se tivéssemos que distratar e ficássemos com
aquele apartamento em estoque, mas a nossa velocidade de revenda está muito boa, e
nos dá até uma margem adicional de lucro para nós. Então, distrato para nós não está
sendo um problema.
É uma coisa que eu não entendo, porque temos visto muitas pessoas preocupadas com
distrato. Distrato seria ruim se estivéssemos em uma época de mercado frouxo. Mas o
mercado de imóvel econômico está muito forte, e eu tenho uma prova matemática para
tudo isso: qual foi a empresa que mais vendeu no Brasil neste ano? A MRV é a empresa
do setor que teve a maior venda. E por que isso? Porque estamos nos imóveis
econômicos. Isso mostra que os imóveis econômicos estão extremamente forte, enquanto
os outros mercados estão meio bambos.
Então, se você tem uma demanda muito maior que a oferta e pode revender, distrato é
solução, não é problema. E você revende rápido e assina rápido, coloca dinheiro para
dentro. É isso que temos feito, e com bastante sucesso.
Enrico Trotta:
Está certo, Rubens. Obrigado.
Gustavo Cambaúva, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando a essa questão da
margem bruta, vocês comentaram bastante no release que vocês já vêm com uma política
de aumento de preço, da competição um pouco mais baixa nas praças em que vocês
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estão, e isso já há algum tempo. E quando olhamos a margem bruta, eu já imaginava que
nesse trimestre deveríamos ver alguma melhora, mas quando eu expurgo o efeito do
INCC, a margem até caiu um pouco contra o trimestre passado.
Vocês poderiam comentar um pouco se teve um PoC eventualmente de projetos com uma
margem um pouco mais baixa nesse trimestre, ou se teve algum efeito, alguma coisa que
eu não estou vendo?
E a segunda pergunta é em relação aos repasses. Vocês estão com uma iniciativa um
pouco mais forte com o Banco do Brasil. Poderiam comentar qual é a proporção de
repasse que vocês estão fazendo pelo Banco do Brasil, e quão melhor seria o Banco do
Brasil comparado à Caixa, em quanto vocês poderiam eventualmente encurtar o ciclo de
repasse trabalhando mais com o Banco do Brasil? São essas perguntas, obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Primeiro, vou falar de Banco do Brasil e Caixa. Que sorte que temos Banco do Brasil e
Caixa, dois grandes parceiros. Antigamente, tínhamos só a Caixa, aí o Banco do Brasil
entrou e veio somar, porque o crédito no Brasil cresceu muito.
Hoje, Caixa é mais ou menos 60%, e Banco do Brasil mais ou menos 40% do nosso
negócio. No mês de outubro foi meio a meio, mas outubro já acabou, e foi um mês muito
bom para nós de repasse. Mas normalmente é 60% para Caixa e 40% para Banco do
Brasil.
A operação na Caixa é muito boa. A Caixa está isso há muitos anos, e o Banco do Brasil
teve um aprendizado muito rápido. Eu fiquei surpreso de como o Banco do Brasil chegou a
um nível de excelência muito rapidamente.
Mas nós sabíamos que isso ia acontecer. Então, hoje o mercado tem dois grandes players
para fazer caixa, e o mercado poderá surfar nisso com muita tranquilidade, com muito
foco.
Em relação à margem, primeiro, houve um aumento de margem, sim. Depois você pode
falar com o pessoal do RI, com a Mônica, o Gerson ou o próprio Leonardo e eles vão
explicar que, na hora em que você limpar a margem, a do 3T foi a maior de todas, porque
teve menos efeitos, como hedge e outros, que cresceram a margem.
Independente disso, a primeira coisa que eu falo é que aqui na MRV nós sabíamos que
essa margem ia cair. Algumas pessoas falaram “mas vai ter reestrutura de custo”. Aqui
não tem reestrutura de custo, nem vai ter. Já falamos isso com vocês. A margem é
consequência de despesa de custo e despesa de venda. Nós vendemos um pouco mais
barato no passado e isso comprimiu as nossas margens, especialmente o 4T11, que já
chamei a atenção de vocês.
A partir do momento que fomos subindo o preço e fomos fazendo isso gradativamente, tem
uma planilha aí que mostra isso, vamos colocando margens mais saudáveis para dentro.
Então, o mix de margem nova ainda é muito pequeno em relação à margem antiga. O
nosso PoC está captando muito mais margem com preços ruins do que os novos preços
que nós vendemos, mas isso vai migrando a partir do momento que as obras antigas vão
acabando e as novas vão tomando mais espaço. É o que eu falei: margem é crescente.
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Como o Leo falou, nós não damos guidance, mas eu posso falar para vocês que nós
estamos no vale, no fundo do poço; aliás, não é no fundo, porque o fundo já passou. Acho
que vocês entenderam bem o 1T, que o fundo do poço foi no 1T, no 2T subiu, e no 3T
também subiu.
Estamos vendo que ela é crescente, e isso nos dá muito confiança que, como já está tudo
dentro de casa, nos próximos dois, três anos, a margem será crescente de forma
consistente e sustentável.
Esse é um ponto importante. Infelizmente, não tem como entrar em muitos detalhes. Eu
até aconselharia quem tiver dúvida em relação a isso a bater um papo com o pessoal do
RI para eles explicarem um pouco melhor sobre isso.
Gustavo Cambaúva:
OK, Rubens. O que eu quis dizer é que, quando eu tiro o efeito do INCC, eu imagino que
vocês, nesse processo de tentar repassar mais rápido, em algum momento vão perder boa
parte dessa receita de INCC, que hoje está um pouco mais forte no seu top line. E aí,
imagino que você perdendo isso, que boa parte da contribuição desse seu ganho de
margem veio disso, eventualmente para frente você poderia perder essa ajuda de INCC.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Gustavo, é verdade. Toda vez que você repassa mais rápido, você perde o INCC. Mas a
MRV tem uma característica que é interessante. Nós temos feito da seguinte maneira: na
hora em que processo é autorizado, tanto pela Caixa quanto pelo Banco do Brasil,
começamos a obra.
Então, começamos a obra antes da assinatura, que é o método que as outras empresas
normalmente usam. O que as outras empresas fazem? A Caixa autoriza, colocam à venda,
assinam e lançam. Nós começamos uns seis meses antes. Então, na hora em que aquele
cliente assina, o sinal de obra é menor. Então, esse impacto do INCC é muito menor do
que no processo convencional.
E outro detalhe importante é o seguinte: nós temos um custo do INCC, mas quando você
coloca o caixa para dentro, tem uma receita financeira, também. Então, o custo não é tão
grande como você imagina; você perde de um lado e ganha do outro.
No final das contas, é um seguro pequeno que nós estamos fazendo para ter essa
tranquilidade de assinar antes, de ter um caixa mais robusto. É um seguro pequeno que
vale a pena, e vale muito.
É outro ponto que vale a pena você bater um papo com o pessoal aqui, porque eles vão
explicar com mais detalhes. Isso talvez seja uma vantagem competitiva que estamos
tendo.
Gustavo Cambaúva:
OK. Obrigado. Bom dia.
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Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Vocês comentaram um pouco sobre o volume de lançamentos no ano,
que vimos que foi menor, e comentaram também que já tem R$1,3 bilhão de VGV que
vocês querem. Podem falar um pouco sobre o que tem impedido um volume maior de
lançamentos este ano, dado que vocês até chegaram a mencionar que a competição está
bem baixa na maioria das praças?
E se eu puder voltar um pouco ao tema de cancelamentos, Rubens, você comentou o 4T
ainda deve ter um volume talvez alto. Quando faz sentido pensarmos nessa métrica
convergindo para aquela meta de high single digits? Obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Sobre cancelamento é fácil de responder, e rápido. Você verá isso no final de 2014, os
high single digits que você falou. Estamos nos dois dígitos, e isso vai caindo até chegar ao
normal, que é 8%, 10%. Nesse nosso negócio, é normal em torno de 10%, e chegaremos
a isso ao final de 2014.
Em relação ao que você falou, de lançamentos, eu faço questão de falar o seguinte: essa é
uma estratégia que adotamos, também. Nós temos hoje mais ou menos R$1,3 bilhão –
agora até um pouco mais – dentro de casa de projetos prontos para lançar. Com toda a
operação OK, estande de venda pronto, tudo pronto. Nós não lançamos exatamente
porque queríamos limpar o estoque.
Nós sentíamos que se lançássemos esses novos empreendimentos, eles iriam concorrer
um pouco com os antigos. Então, preferimos lançar menos para poder vender estoque.
Como a venda estava muito forte, como vocês puderam ver, nós pudemos fazer isso.
E mais uma vez, o ponto de inflexão nisso é o 4T13. A partir do 4T, e daí para frente,
vocês verão os lançamentos voltarem à velocidade de cruzeiro normal, que tem que ser
mais ou menos igual às vendas; às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas tem que
ser igual. Por quê? Porque nós já consumimos aquele estoque, já estamos em um nível de
estoque razoável de se ter, porque tem que ter um estoque mínimo, então, a partir de
agora, estrategicamente a Empresa viu que está na hora de voltarmos a ter lançamentos
mais ou menos iguais às vendas contratadas, um pouco mais, um pouco menos, trimestre
a trimestre.
Mas eu posso afirmar para você que, a partir desse 4T13, os lançamentos já entram em
velocidade de cruzeiro, e achamos que já chegamos a um nível de estoque confortável.
Nicole Hirakawa:
Perfeito. Obrigada.
Luiz Mauricio Garcia, Bradesco:
Boa tarde. São basicamente duas perguntas, a primeira sobre dois eventos que criaram
efeitos um pouco não-recorrentes no trimestre. O primeiro deles, vimos que a Empresa
teve uma capitalização de juros R$9 milhões acima do que foi reconhecido no COGS, e
isso me chamou a atenção, uma vez que o volume de entrega e conclusão de obras tem
sido superior à originação. Nós vimos que a dívida de financiamento à produção também
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ficou estável, então me chamou a atenção esse movimento, de por que a capitalização foi
R$9 milhões superior ao que foi reconhecido no COGS.
O outro, nessa linha de eventos não-recorrentes, foi uma despesa financeira maior, e um
dos motivos colocado no release foi a tarifa relacionada ao crédito associativo. Eu gostaria
que a Companhia pudesse explicar um pouco melhor, se esse tipo de tarifa não seria
associado ao próprio financiamento imobiliário, e aí não seria pago pela Companhia?
Enfim, queria entender um pouco a dinâmica de como funciona isso.
E a segunda pergunta, Leo, você até colocou agora a questão de ter uma discussão
saudável sobre o que fazer com a geração de caixa, e nesse ponto, nós vimos o volume
de caixa da Companhia aumentar muito, não só pelo free cash flow, mas também, o que
chamou a atenção pelo aumento da dívida de capital de giro. Até fiquei surpreso em ver
que, mesmo diante desse free cash flow, vocês aumentaram a dívida de capital de giro no
trimestre, o que levou o caixa para um patamar acima de R$1,7 bilhão.
Eu sei que você não quis endereçar muito, mas queria entender o que podemos esperar
da Companhia. Imagino que não precise trabalhar em um nível de caixa tão alto, e dado
que a dívida está em um prazo razoável, o que nós podemos esperar, se já pode vir na
virada do ano um dividendo extraordinário; enfim, o que é uma métrica de net debt to
equity daqui para frente, se estabiliza nos 30%, ou se a Companhia quer trabalhar abaixo
de 30%, para entendermos como vocês estão pensando essa questão do free cash flow.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Em relação à meta de dívida, nosso Conselho definiu para este ano a meta de 30%, e
estamos perseguindo essa meta. Essa é a definição de 2013. Nós temos certeza que em
2014 teremos todas as opções na mão. Podemos diminuir para 20%, podemos quitar
dívida, podemos aumentar dividendos. Que bom. É o cenário que eu quero, é o cenário
que o Conselho quer.
Evidentemente que isso depende de uma série de outras informações, do ambiente
interno, ambiente externo. Nós tomaremos essa medida com cautela. Não precisamos
tomá-la com correria.
O mercado pergunta “o que vocês farão com o dinheiro?”. Com cautela, não precisa correr.
O mundo muda muito rápido às vezes, e nós somos conservadores. Que bom que nós
temos 30% de dívida líquida. Que bom que os 30% são geradores de caixa.
Nós vamos administrar isso. Essa figura que nós fazemos tem um caixa elevado, e ele é
pequeno, também. E nós tentaremos fazer isso com a maior competência possível para
atender os interesses dos acionistas. E eu sou um deles, tenho o maior interesse em fazer
isso. Mas vamos fazer com cautela, e não com correria.
Em relação à dívida das despesas financeiras, às despesas de associativo, nós temos
reuniões periódicas com os bancos para tentar cada vez mais equacionar essa melhoria
dos processos. Isso vem acontecendo há muito tempo.
Uma coisa que está pegando ainda é essa taxa, que na realidade não é uma taxa, são as
despesas de clientes inadimplentes que a Caixa ou o Banco do Brasil às vezes não
consegue cobrar, que eram devidos na construtora por um erro de processo. E isso está
custando um pouco caro, para nós e para todo o mercado.
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Já estamos em negociação com a Caixa para implantar um novo sistema, muito mais
ativo, onde as construtoras vão trabalhar junto com a Caixa para cobrar essa dívida a
priori, e não a posteriori, para não ter essa conta que estamos tendo. Mas infelizmente,
tivemos essa conta no 3T. Ela foi debitada, ela é não-recorrente, mas aconteceu. Mas o
processo está sendo conversado e isso dará certo lá na frente.
Luiz Mauricio Garcia:
Esse ponto, Rubens, se você me permite colocar, esse efeito é o resultado de uma
inadimplência do cliente do momento que ele foi transferido, até ele receber a chave da
unidade?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Quando ele é transferido e recebe a chave, a construtora é corresponsável por aquela
cobrança. Mas o processo não estava 100% assinado, e o que estamos fazendo agora é
assinar esse processo com a Caixa e fazendo uma cobrança dupla com o Banco do Brasil
para poder ter menos inadimplência, e não entregar mais a chave para aquele mutuário
que esteja inadimplente, como ocorria algumas vezes.
Esse processo está sendo bacana. Estamos fazendo um piloto sobre isso, e até o final do
ano ele estará funcionando e isso vai acabar. É não-recorrente. Mas infelizmente tivemos
essa conta, e nós vamos buscá-la de volta.
Luiz Mauricio Garcia:
E com essa mudança, então, esse cliente será distratado e você não terá essa perda, e
revende a unidade?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Distratar é o último caso. A primeira coisa, você cobra e não entrega chave. São dívidas
muito pequenas. É mais problema de cobrança operacional mesmo. São dívidas, às vezes,
de R$300, R$400, R$500, são juros da obra. É muito pouco. É problema operacional do
sistema. E isso nós estamos trabalhando pesado para resolver juntos com os bancos,
naquela parceria que temos, e isso dará certo. É não-recorrente.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Em relação aos juros, Luiz, não sei se entendi a pergunta, mas o ponto é o seguinte: nós
temos dois tipos de dívida na MRV. Eu tenho uma dívida ligada aos projetos da
construção, e tenho uma dívida que vou chamar de corporativa.
A dívida corporativa vai fluindo pelo DRE, e ao longo do tempo vai “acruando”
normalmente. Na dívida ligada a projeto, como para todas as outras empresas, nós
capitalizamos os juros, e esses juros depois vão para o DRE, na medida em que eu vendo
a unidade. Eu tenho esse trânsito.
Então, isso é recorrente desde que a Companhia existe, e vai continuar em muitos
trimestres para frente. Eu terei sempre uma adição daquilo que foram os juros novos dos
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novos empréstimos à construção e aquilo que eu estou baixando de tempos passados.
Isso é o fluxo normal. Não sei se foi isso que você perguntou, mas isso é um...
Luiz Mauricio Garcia:
Foi exatamente o gap desse fluxo, Leo. Como o que está sendo vendido está em um
patamar alto, o gap entre o que você capitalizava e o que você baixava para o COGS
estava praticamente fechado, com os dois montantes andando muito próximos.
Nesse trimestre, nós vimos que houve mais juros capitalizados do que baixados, em uma
diferença de R$9 milhões, ela foi um pouco relevante. O que chamou a atenção é
exatamente isso. Como você está vendendo muito, entregando muitas unidades, que
também estão sendo repassadas, chamou a atenção por que você está capitalizando mais
do que reconhecendo no COGS, especificamente nesse trimestre.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Luiz, são 400 projetos. O número não é nem que eu estou baixando aquilo que eu
coloquei. Provavelmente, aquilo que estou baixando são outros projetos que entraram, em
outros trimestres, muito atrás. Tem trimestres que têm uma volatilidade, e eu não concordo
de jeito nenhum com você quando você fala que tem um ajuste no resultado. Isso é o fluxo
normal financeiro de construtora.
Luiz Mauricio Garcia:
Não, é um benefício temporário, mas não é ajuste. Nós colocamos como sendo uma nãorecorrência temporária, mas ao longo do tempo isso zera. Concordo com você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
OK.
Luiz Mauricio Garcia:
OK. Obrigado, então.
Marcelo Motta, JPMorgan:
Bom dia. Uma pergunta rápida, também. Eu sei que bastante gente já perguntou sobre a
questão da margem bruta recorrente, em que nível ela está rodando. Eu queria saber se
vocês conseguem falar em que nível ela está rodando nos projetos hoje. Eu entendo que
grande parte dessa margem que vemos hoje, um pouco abaixo da média, decorre do PoC
de projetos que foram lançados em 2011, e hoje, quando vocês enxergam a Companhia
de modo gerencial, vocês veem que a margem de fato não é esse que está passando no
balanço. Só queria entender se vocês podem comentar em que nível esta margem está,
dar alguma clarificação para nós nesse sentido.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É o que eu falei: tem uma planilha mostrando o crescimento do preço de venda em relação
ao INCC. Isso significa que nosso preço de venda está crescendo acima do INCC. Mas
nem tudo aquilo é o que aumentou a margem naquele valor. Nós saímos de um nível
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negativo, que abaixamos o preço, passamos a recuperar preço, e estamos mais ou menos
5% acima do preço antigo.
O que eu vejo hoje é aquilo que o Leonardo falou: essa margem que estamos fazendo
hoje, tudo o que estamos lançando, na hora em que ela não tiver mais nenhuma
contaminação de projetos ativos, é superior a 30%. Mas o quanto será, se é 31%, 32%,
33%, 34%, não falamos e nem vamos falar.
O que eu posso falar é que é uma margem bruta acima de 30%, já descontadas as
despesas financeiras. É isso que vocês verão acontecer ao longo dos próximos trimestres.
Marcelo Motta:
OK. Perfeito. Obrigado.
Fred Mendes, Deutsche Bank:
Boa tarde a todos. Na realidade, eu queria voltar um pouco ao fluxo de caixa no processo
de repasse. Queria entender se teve algum tipo de melhora, dado o crédito associativo, por
exemplo, que antes vocês repassavam com 80% da obra concluída, e agora estão
repassando com 50%, e de repente isso explicaria um pouco dessa melhora na geração
de caixa, ou simplesmente na entrega de unidade.
E a segunda questão, tinha um gap muito grande na MRV em função de lançamento,
venda, produção e repasse, e parece que agora esse gap está se fechando, pelo que eu
tenho observado, em 40.000 unidades. Se esse é realmente o tamanho da MRV, se esse é
o número de inércia que vocês consideram como confortável daqui para frente. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Fred, primeiro, não houve nenhuma mudança no sistema de recebimento do associativo.
Ele está da mesma forma. A geração de caixa foi no mesmo sistema que já vem
acontecendo, e aconteceu em cima daquilo que eu falei: cada vez mais você vai assinando
mais do que vai recebendo, então vai tendo um a receber maior, e aquilo vai se
transformando em caixa ao longo dos trimestres. Por isso que eu falo que a geração de
caixa é consistente.
Em relação à segunda pergunta que você fez, do tamanho da MRV, eu acho que o que ela
conseguiu, e que foi sensacional, é que ela está toda balanceada. Se você olhar, estamos
vendendo X, estamos construindo X, repassando X, estamos recebendo. Está balanceada.
Agora, nós queremos crescer a Empresa de forma organizada. Antes, podíamos vender
mais para depois construir e ir correndo atrás. Hoje, estamos correndo junto, em régua;
chamamos isso internamente de “correr em régua”.
Nós podemos, e vamos crescer, sim, queremos continuar crescendo. Então, em vez de
vender 100 e fazer 50, vamos crescer para 45, 50, vendendo, produzindo, assinando,
recebendo. Isso é que é bacana.
Por isso eu falei que o ano de 2013 é o melhor ano da história da MRV. Nunca tivemos
uma Empresa tão balanceada como temos hoje. E a partir daí, não queremos fazer nada
diferente disso. Vamos crescer, queremos crescer, existe espaço para crescer, o mercado
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demanda crescimento, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, demandam isso
de nós. Mas nós queremos crescer.
Não vamos deixar de ser geradores de caixa, não queremos piorar a margem nem diminuir
preço. Mas existe espaço para crescer, não tão rápido como crescemos no passado, e
nem queremos, mas crescer passo a passo, de forma sustentável, em todos os níveis de
operação: venda, repasse, construção, entregas etc. A Empresa está muito bem
balanceada hoje.
Fred Mendes:
OK. Está ótimo. Só para entender, então, no ponto do fluxo de caixa, tem algum prazo
médio, de repente a MRV hoje em dia está repassando esse cliente com 50% da obra
concluída, só justamente para reduzir a chance desse cliente acabar sendo
desenquadrado no processo? Vocês têm essa média? Podem falar alguma coisa sobre
isso?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Fred, o crédito associativo, você sempre tenta repassá-lo o mais rapidamente possível.
Evidentemente que, em uma obra de 1.000 apartamentos, os primeiros 200 você
consegue repassar em um mês, e assim vai fazendo, até o final da obra. Mas você tem um
repasse médio, e hoje é assim, no passado foi assim, não muda. Vendemos alguns
primeiros, aqueles que são repassados mais rapidamente; o nosso objetivo é repassar
sempre o mais rapidamente possível.
Nós perdemos um pouco no INCC, mas ganhamos um pouco na receita financeira, e tem
um seguro de garantia de diminuir o distrato. É isso que tentamos fazer, repassar sempre
o mais rapidamente possível.
Fred Mendes:
Perfeito, Rubens. Obrigado.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Boa tarde a todos. Tenho só mais uma pergunta, se vocês puderem falar um pouco sobre
a linha de outras despesas. Estou assumindo aqui que o ganho da venda de terreno da
LOG passou nessa linha, então teria sido uns R$-22 milhões essa linha de outros, contra
um efeito positivo no 2T. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes do que foi
essa linha. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O ganho da LOG passou em equivalência patrimonial, não passou em outros. Outras
despesas têm tanto uma parte de contingências, ou de gastos que temos com
contingências fiscais, e uma parte também de despesas relacionadas a crédito imobiliário.
Isso é outra área de despesas que deve continuar nesse nível, talvez um pouco mais
baixa, mas o número está dado, também. Devemos ter uma estabilidade nesse número.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
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Eduardo, deixe-me falar uma coisa: vocês têm que acostumar que ganho da LOG não é
não-recorrente. Ele é recorrente. A LOG é uma empresa que está indo bem, é lucrativa
também, e vai dar ganho todo trimestre para a MRV. Vocês não estão vendo a LOG. Ela
dá ganhos recorrentes, e esperamos ver todo trimestre os ganhos recorrentes.
Eduardo Silveira:
Rubens, eu concordo que é recorrente, mas esse resultado foi a venda do terreno.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não, mas ele entra em equivalência patrimonial.
Eduardo Silveira:
OK. Obrigado. Bom dia.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Se eu puder fazer só mais duas perguntas, na verdade, rápidas, dá para vocês darem uma
ideia de quanto foi o impacto positivo na margem bruta da revenda dessas unidades que
vocês comentaram, que estão conseguindo um ganho razoável de 16%?
E só um follow-up em uma pergunta anterior, eu estava dando uma olhada aqui, R$9
milhões de juros capitalizados em estoque acabaram não passando pelo P&L, mas esse
número tinha sido de R$6 milhões no trimestre anterior. Então, só para ter certeza de que
é business as usual. São essas as perguntas. Obrigada.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nicole, na parte financeira, completamente business as usual. Nós teremos trimestres em
que esse número será positivo, trimestres em que será negativo, dependendo do
movimento, do fluxo do que foi vendido, do que tinha sido capitalizado de juros etc. Isso é
business as usual.
Eu vou ter muita dificuldade de falar “trimestre que vem vai ser +5 ou -5” etc., porque é
uma movimentação muito grande. Mas é completamente normal e natural. No longo prazo,
a despesa financeira vai fluir toda pelo DRE, não tem nada diferente.
Nicole Hirakawa:
OK. Até porque foi em linha no trimestre contra trimestre.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente. O que é o nosso negócio? Nós tomamos empréstimo de apoio à produção,
tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, e isso vai sendo desembolsado ao longo da
obra. Na medida em que vamos fazendo os desligamentos, eu começo a amortizar esses
empréstimos, e aí eu tenho esses empréstimos que, inicialmente, os juros foram
capitalizados, e depois vou passando pelo DRE. Isso é business as usual 100%.
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Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T13
MRV (MRVE3 BZ)
12 de novembro de 2013

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Parte da margem bruta na revenda, eu não tenho esse dado preciso para lhe falar.
Infelizmente, se eu fosse dar um dado aqui, daria de forma imprecisa. É alguma coisa, mas
não é muito. Se você pensar em termos de números mensais em relação à venda e à
diferença, não é aquela coisa toda, não, mas dá um impacto. Eu vou tentar descobrir esse
número com mais profundidade, depois o pessoal fala para você.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Perfeito. Obrigada.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr.
Rubens, prossiga com suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Agradeço muito, mais uma vez, a participação. Estou vendo que o momento está ficando
cada dia mais interessante, que a interação que temos tido com todos vocês está muito
boa, e isso nos dá muita felicidade. Vamos tentar cada vez mais entender mais a Empresa,
interagir mais. Estamos aqui para isso. A participação de vocês nesse processo é muito
boa.
Muito obrigado, e até logo.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 3T13 da MRV está encerrada. Tenham
todos uma boa tarde.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte
o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes
e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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