Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T11
MRV Engenharia (MRVE3 BZ)
16 de novembro de 2011

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 3T11. Estão presentes
os senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, Leonardo
Guimarães Corrêa, Diretor Executivo de Finanças, Mônica Simão, Diretora Executiva
de Relações com Investidores, e Gerson Mazer, Gestor Executivo de Relações com
Investidores.
Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida,
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores,
quando mais instruções serão fornecidas. Somente após a sessão de perguntas para
analistas abriremos a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Caso alguém
necessite de assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um
operador, digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na Internet,
no site de Relações com Investidores da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da MRV, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e
premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente
disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e
outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da MRV e conduzir a
resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações
futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza,
Diretor Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rubens, pode
prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Agradeço a presença em nosso call de hoje para divulgação dos
resultados da MRV do 3T. Mais uma vez, vamos apresentar resultados consistentes,
que demonstram a qualidade de nossa operação. Ressaltamos que a MRV é a única
empresa brasileira com foco exclusivo em habitação popular, desde sua fundação, 32
anos atrás. E é por esta razão que vem ocupando posição de destaque no setor.
A MRV foi a única empresa que optou por crescimento orgânico. Sabemos que esta
opção representa um desafio, mas, uma vez implementada, é imbatível. Hoje temos
um super time, altamente comprometido, constituído de 30 diretores e 300 executivos.
Esses profissionais são os melhores do mercado e fazem a diferença.
Prevemos crescimento constante e sustentável da MRV. Os passos mais difíceis já
foram dados, a Empresa está consolidada e com grande capacidade operacional.
Estamos trabalhando no planejamento de 2012, que em breve será divulgado ao
mercado. Continuamos com a nossa filosofia de crescimento sem perda da qualidade
operacional.
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Quanto ao mercado de imóveis populares, acreditamos que continua bastante
aquecido. A demanda é superior à oferta e não vislumbramos mudança nesse cenário
no curto prazo.
Passo a palavra ao Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia a todos. Obrigado pela sua presença nos escutando hoje. Começo
destacando nosso foco exclusivo no segmento econômico e a consistência do mesmo.
Corro o risco de ser repetitivo, mas relembro-os que a classe C é a que mais cresce
no País e é onde vemos a demanda por imóveis mais consistente.
Cerca de 90% de nossos lançamentos têm sido direcionados ao segmento Minha
Casa, Minha Vida, e você vai encontrar patamares percentuais similares no banco de
terrenos e em nosso estoque de imóveis, como pode ser visto no slide quatro de
nossa apresentação.
A força deste mercado pode ser atestada de várias maneiras: pelo volume de vendas
no 3T, pela continuação dessa demanda no mês de outubro, ou ainda pelo volume de
unidades prontas que temos em nosso estoque de imóveis. De todo nosso portfólio de
apartamentos, somente 3% representam unidades prontas, unidades estas
normalmente relacionadas a distrato. Este percentual é muito baixo em comparação
com qualquer outra empresa do setor.
Conjuntamente à força da demanda, temos ampla disponibilidade de funding para o
segmento. O FGTS encontra-se plenamente capitalizado e com taxas de juros
adequadas para os consumidores. Há cinco anos temos identificado esse quadro de
forte demanda, que conjuga demografia com oferta de crédito.
A MRV escolheu como estratégia o crescimento orgânico, expandindo nossas
operações para mais de 100 cidades. Temos hoje aproximadamente 300 canteiros de
obra em operação. O grande esforço de crescimento e de estabelecimento de
infraestrutura de operação já foi executado e implementado. Cabe-nos agora colher os
frutos deste trabalho, feito com consistência.
Olhando para o futuro, esperamos a continuação de nossa qualidade operacional, ou
seja, manutenção de nossas margens e geração de caixa.
Mais especificamente quanto à geração de caixa, a despeito de nosso crescimento,
vimos em uma tendência de diminuição de caixa trimestre a trimestre, produto de
nossos repasses junto aos bancos, particularmente à Caixa Econômica Federal. Essa
trajetória vai continuar e, no ano de 2012, estaremos definitivamente no território da
geração positiva de caixa.
Termino relembrando-os que os aportes de capital na MRV Log já foram 100%
concretizados. O aporte foi feito em duas fases; a primeira, de aproximadamente 40%
do total, foi liquidada e contabilizada no 3T11.
Vamos agora à sessão de perguntas e respostas.
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Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas; a primeira, eu reparei que houve um
aumento no estoque de R$250 milhões, queria saber se vocês podem explicar melhor
se isso é cancelamento ou é aumento de preço nas unidades. E a segunda pergunta,
se vocês puderem falar um pouco sobre a margem backlog. Nós vimos uma queda
nesse trimestre; se houve alguma redução de custo de obras, se é algum impacto
menor de INCC. Se vocês puderem classificar. Eu acredito que o 3T seja o mais forte
em termos de INCC na receita. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, bom dia. Primeiro, queria falar sobre o problema de backlog. Há algum
tempo, vocês que acompanham a MRV têm visto que nós procuramos ter uma
consistência nos resultados. Até no 4T10 nós fizemos aquele ajuste, algumas pessoas
na época não entenderam bem, e acho que todo mundo captou o que nós fizemos.
Estamos muito conservadores em nossos orçamentos, Eduardo. Então, nós já
prevemos sempre um mundo que nos dê conforto, e todos os lançamentos que estão
entrando daqui para frente estão mais conservadores ainda. Então, o que estamos
fazendo para não ter surpresas é que os novos lançamentos, ainda estamos pesando
um pouco mais a mão neles para não ter, lá na frente, que fazer ajuste de orçamento.
Com isso, a margem de backlog caiu um pouco. Esses 2 p.p. que caíram foram
basicamente em função dos novos lançamentos, que estão entrando um pouco mais
carregados, e teve um volume grande de vendas de novos lançamentos que pesou um
pouco no backlog. Mas é um backlog confortável, que dá para trabalharmos bem e nos
dá a tranquilidade de manter a tradição de ter uma empresa rodando redonda, sem
surpresas e sem sobressaltos. Este é o ponto do backlog.
Em relação a estoque, eu gostaria que o Leonardo falasse um pouco para você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O aumento do estoque é uma combinação das coisas, Eduardo, de distratos e de
majoração de preços, que nós vamos sempre majorando preço. Distrato continua em
um nível histórico, que temos apresentado desde o 4T10, está na parte de baixo dos
dois dígitos.
Estamos extremamente confortáveis com esse nível, estamos convivendo com esse
nível e não estamos vendo nada diferente para frente.
Eduardo Silveira:
OK. Obrigado. Bom dia.
Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Duas perguntas simples, na verdade. A primeira é um pouco de
venda no 4T, nós já temos metade do 4T passada e queria entender como vocês
estão enxergando a velocidade, dado que temos um guidance de venda no fim do ano.
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Vocês estão achando que dá para chegar perto, ou dá para atingir? Mas como está o
comportamento do mercado realmente no 4T?
E a segunda pergunta é sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, se tem algum
update, como vocês estão enxergando esse programa para o fim do ano, dado todo o
aumento de custos, se isso está pressionando um pouco para os produtos ficarem
dentro do programa ou não. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, vou começar pelo final, do Minha Casa, Minha Vida, porque eu acho que o
Minha Casa, Minha Vida está na melhor época desde que foi fundado, desde que foi
lançado. Ele está extremamente equilibrado.
Evidentemente que quando as novas faixas foram criadas, no início do ano, de lá para
cá teve aumento do INCC e comprimiu um pouco, mas sempre falei para vocês que
existia certa folga para trabalharmos, como ainda existe.
Ainda não sabemos, estamos nos reunindo com gestores do Minha Casa, Minha Vida,
temos esses encontros mensais em que discutimos o programa, se vai haver ou não
correção no ano que vem, ou se vai haver no início do ano. Mas está muito
confortável, principalmente para a MRV, que é uma Empresa que tem hoje uma
diversificação muito grande.
Então, em cima da política de diversificação nós estamos sempre procurando trabalhar
dentro das faixas do Minha Casa, Minha Vida. Então, isso para nós não é
preocupação, é solução, e o Minha Casa, Minha Vida, está indo muito bem.
E a boa surpresa, Guilherme, é que o Banco do Brasil também está entrando firme, já
começamos a fazer bastante coisa com o Banco do Brasil; a Caixa realmente é o
maior parceiro, mas o Banco do Brasil está entrando e está ajudando um pouco a
Caixa, até por orientação do próprio Governo, e isso está funcionando bem.
Em relação ao mercado, vou explicar um pouco mais o que aconteceu com a MRV no
1S11. Eu já havia falado isso no último call. Nós queríamos ter lançado um pouco mais
no 1S, e realmente aí apanhamos um pouco dos projetos um pouco maiores,
atrasamos um pouco os lançamentos e isso um comprometeu um pouco a nossa
venda do 1S.
O 2S está indo muito bem. Como eu havia falado, os lançamentos já estão vindo on
line, acho que não vai haver mais dificuldade com lançamentos; já entramos em
velocidade de cruzeiro. Nós lançamos bastante no 3T e vamos lançar bastante no 4T
também. Então, as vendas serão boas; já foram boas no 3T e serão boas no 4T, vocês
podem ter certeza disso.
O que queríamos era ter chegado ao ponto médio do guidance, e eu acho que isso
será difícil. Então, estamos mirando o ponto inferior, talvez um pouco acima disso.
Ainda é um pouco prematuro para falar porque faltam 45 dias, mas os primeiros 45
dias do trimestre foram muito bons; o mês de outubro foi muito bom e o de novembro
está sendo muito bom.
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Então, acho que chegaremos ao ponto inferior do guidance, talvez um pouco mais.
Esse é meu sentimento hoje. Infelizmente, poderíamos ter ido um pouco além, ido ao
ponto médio se tivéssemos feito os lançamentos no 1S, o que não ocorreu.
Mas os lançamentos estão caminhando bem, e o mais importante é o mercado. Temos
visto algumas matérias sobre o mercado ficar um pouco mais fraco, e eu acho até que
está acontecendo isso no mercado de renda mais alta, ou no mercado de médio
padrão.
O que eu posso lhe afirmar, e talvez a MRV seja a única empresa que possa afirmar,
porque é a única empresa que está em mais de 100 municípios, em 18 estados,
somos realmente a única empresa que tem a verdadeira visão do mercado no Brasil, o
maior operador do Minha Casa, Minha Vida, com 40% do que foi contratado, 60% das
outras empresas e 40% da MRV. Então, temos essa visão muito clara: o mercado está
muito forte.
Existe uma demanda superior à oferta e, surpreendentemente, isso está até me
preocupando, porque as empresas estão deixando claro que estão saindo do mercado
do Minha Casa, Minha Vida, estão concentrando em Rio de Janeiro e São Paulo e o
mercado, com isso, está mais forte ainda. A MRV está tendo pouquíssima
concorrência, um mercado extremamente saudável. Então, eu estou vendo que esse
mercado será um dos nossos grandes pilares para o futuro. Trabalhamos com
perspectiva muito otimista de mercado forte.
É isso que pensamos daqui para frente e isso que estamos começando a planejar
para 2012; em breve o Leonardo soltará nossos guidances de 2012, mas estamos
vendo um mercado extremamente saudável em 2012, apesar de todos os problemas
que temos em outros setores da economia.
Guilherme Rocha:
Está ótimo. Rubens, não querendo adiantar essa informação de 2012, mas do ponto
de vista de lançamentos, você está enxergando ainda um crescimento? Você não
precisa mais crescer, ou ainda enxerga um espaço razoável para crescer? Ou, talvez
outra ótica, você acha que o seu maior constraint para crescer é a geração de caixa?
O que está na sua cabeça enquanto vocês estão estabelecendo esse guidance de
2012?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, essa sua pergunta é muito boa de responder, é gostosa. Primeiro, olha que
interessante: a MRV foi a empresa que mais cresceu percentualmente no Brasil nos
últimos cinco anos, maior taxa de crescimento, e fez isso com a menor queima de
caixa. Por quê? Exatamente porque nosso ciclo é mais curto, mais sustentável e gasta
menos dinheiro da Empresa.
Gerar caixa é nosso compromisso para 2012. Isso foi aprovado pelo Conselho de
Administração em reunião; nós fizemos nosso planejamento gerando caixa para o ano
que vem, isso é sine qua non para a Empresa.
É importante entender uma coisa: estamos gerando caixa naturalmente. Não é
pisando no freio, adiando lançamentos, adiando construção; muito pelo contrário. A
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diferença da MRV é exatamente essa, e é isso que é importante que vocês captem.
Nós temos uma máquina balanceada, e nós estamos crescendo toda a malha por
igual. Crescemos lançamentos, crescemos as vendas, crescemos a construção, os
indicadores estão aí para vocês verem, crescemos as unidades repassadas.
Então, as áreas de crédito da Empresa, de produção, de lançamentos, de vendas, são
extremamente balanceadas. Eu poderia dizer que, talvez, o que vocês devam olhar na
MRV é exatamente esse equilíbrio entre as áreas. A MRV é uma Empresa com um
nível de balanceamento extremamente otimizado, e isso nos dá satisfação.
Nós vamos gerar caixa operacionalmente, não é através de artifícios. Eu não estou
descontando um CRI que me dá um caixa, mas na realidade, não é; eu não estou
parando uma obra, não estou deixando de comprar terreno. Eu estou gerando caixa
dentro da atividade, e esse, para nós, é o mundo perfeito. Gerar caixa em 2012, e
ainda podemos crescer.
Eu não estou dando guidance aqui, eu digo o seguinte: o mercado está bom, está
forte, saudável. Nós temos a oportunidade de crescer sem perder qualidade
operacional, e nós estamos conseguindo isso. Há cinco anos que provamos,
crescemos sem perder qualidade; mais uma vez, é a única empresa que está fazendo
isso.
E mais importante, Guilherme, podemos crescer gerando caixa. Esse binômio é
importante. Mas outro detalhe no qual eu quero insistir, que é importante, se vocês
chegarem aqui amanhã e eu disser “a MRV cresceu, mas perdeu qualidade de
operação”, não nos interessa. Quando formos dar o guidance a vocês, em dezembro
ou janeiro deste ano, você verá que é na mesma linha: gerando caixa, com margem
operacional boa, com qualidade de operação. Esse é o nosso projeto, e 2012 será
nessa linha.
Evidentemente que o crescimento será mais modesto, porque não conseguimos
crescer mais, como crescíamos antes, mas é sustentável e com geração de caixa.
Guilherme Rocha:
OK. Obrigado.
David Lawant, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas, na
verdade. A primeira é se vocês poderiam nos dar uma cor sobre como está o processo
de repasses, não só na Caixa Econômica Federal, que acho que é bem mais
importante para vocês, mas nos bancos comerciais também, como as coisas estão
indo.
E se vocês pudessem falar também um pouco de como está indo agora no 4T, se
vocês sentiram impacto dessa greve ou se as coisas já estão normalizadas agora, no
final do ano. Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é sobre despesa comercial. Nós vimos os lançamentos subirem
bastante, quase dobrar no ano contra ano, e a despesa comercial não subiu na
mesma proporção, acho que subiu menos de 20%. Queria saber se vocês poderiam
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falar um pouco sobre isso, se esse é mais ou menos o patamar que podemos esperar
daqui para frente. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Primeiro, vou falar sobre repasse. Nós tivemos, vocês sabem disso, a greve na Caixa,
e ela comprometeu um pouco do trimestre passado e um pouco desse trimestre; mas
agora já está normal. Mas, na realidade, teríamos tido no 3T um número muito maior
de repasses, e no 4T também, se não houvesse a greve, porque perdemos quase um
mês com ela.
Mas veio bem. A Caixa está indo bem, e a tendência é de crescimento constante nos
repasses. Se você expurgar a greve, eu diria que a cada mês estamos melhores que
no mês anterior, e isso é importante.
Outro fator que eu queria destacar é sobre o Banco do Brasil. Nós já assinamos 300
contratos em um mês com o Banco do Brasil, então ele está sendo um bom auxiliar
para a Caixa, está nos ajudando bastante. Temos priorizado o Banco do Brasil e está
indo muito bem; o Banco do Brasil está crescendo muito e será um player do mercado,
não tenho dúvida disso.
E em relação aos bancos particulares, que pegam nosso top de linha, estão indo bem.
Nós temos, por exemplo, negócios com o Santander há bastante tempo e estão
caminhando bem, as assinaturas estão saindo a contento. Então, não temos nenhuma
dúvida em relação a repasse.
O mundo de repasses foi tranquilo, mais uma vez, dentro daquele espírito que eu falo,
a Empresa está balanceada: repasse, venda, produção, lançamento.
Mas em relação à despesa comercial, de fato, toda vez que você vai fazer mais
lançamento, a despesa comercial cresce. No 3T, as despesas comerciais já cresceram
um pouco, e comprometeram, inclusive, um pouco a margem EBITDA e a margem
líquida, porque nós já lançamos algumas despesas comerciais no 3T referentes a
lançamentos que serão feitos no 4T. Não tem jeito, tem que acontecer.
Como lançamos bastante no 3T e lançaremos bastante no 4T, temos um aumento
inicial de despesas comerciais, sim, que depois, ao longo dos anos, vão se
normalizando, ao longo dos meses.
Então, estamos achando que essa nossa despesa comercial vai manter os patamares
históricos. Não tem nenhum indicador que mostre que ela será mais ou menos; hoje,
todos os nossos indicadores mostram estabilidade da despesa comercial.
Isso é tranquilo, está indo bem. Vamos lançar mais aqui em dezembro, teremos talvez
em números absolutos um pouco mais, mas como prevemos a venda do trimestre
agora um pouco maior, a despesa comercial ficará relativamente mais baixa. Então,
não é problema.
E já emendando a sua pergunta, falando um pouco de G&A, que cresceu um pouco,
também, nós fizemos todo o orçamento de 2011, está exatamente dentro do orçado e
já estamos orçando 2012. O G&A também não vai passar dos indicadores históricos.
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Aconteceu nesse trimestre um pouco de despesas, muito em preparação de novas
aberturas, novos escritórios, novas praças, tem aumento da área de crédito imobiliário,
mas todas elas previstas. Então, o SG&A está sob controle; foi um trimestre um pouco
mais forte, mas ele vai entrar na normalidade, dentro dos padrões históricos.
Então, estamos vendo as coisas com otimismo. Estamos vendo que continuaremos
trabalhando dentro daquele esquema de MRV, de crescer sempre, trimestre a
trimestre, com moderação, com consistência, mantendo a qualidade; e isso engloba
todas as áreas: área comercial, área de crédito imobiliário, área de SG&A, área de
desenvolvimento imobiliário, e assim por diante.
Eu estou realmente querendo passar a mensagem de que conseguimos fazer uma
máquina de produção azeitada, nós somos uma empresa de construção; MRV é uma
ação de empresa de construção. É aquela empresa que faz o ciclo de forma redonda,
o que é repasse, o que é venda, o que é construção, o que é lançamento, o que é
SG&A. Eu poderia dizer que estou muito otimista com a nossa cadeia e com a
qualidade de operação, com o balanceamento da nossa cadeia.
Talvez a MRV tenha sido a única empresa do Brasil que chegou a uma fase
operacional com esse balanceamento em um nível bastante otimizado, sem ter nada
debaixo do tapete, sem ter nada atrasado ou adiantado, com um ciclo operacional
muito bem trabalhado, e isso nos dá muita tranquilidade.
David Lawant:
OK. Obrigado.
Bruno Brandão, Citigroup:
Bom dia a todos. A minha pergunta é mais ou menos nessa linha do David, que você
estava falando de SG&A. Eu queria saber se você poderia dar um pouco mais de cor
de como está o número de unidades por projeto, quais são as outras medidas que
vocês estão fazendo para diluir os custos. Seria mais ou menos nessa linha. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bruno, uma coisa muito importante, que conseguimos fazer mais rápido do que
prevíamos, foi aumentar o número médio de unidades por projeto. Nós não
imaginávamos que pudéssemos ter feito isso tão rápido como fizemos.
Vendo o planejamento MRV 40.000, ele seria um pouco mais lento. Mas exatamente
em função daquela força do mercado que eu falei, antigamente se colocássemos um
lançamento muito grande em uma cidade pequena, perdíamos preço, e aí
evidentemente perdíamos margem.
O mercado hoje está com demanda muito forte, então isso nos permitiu aumentar o
tamanho dos lançamentos sem comprometer a margem da operação. Isso talvez
tenha sido a melhor notícia que tivemos ano passado. Evidentemente que passamos
um preço por isso; é lógico que você sempre tem que deixar um pedágio. Por
exemplo, o atraso de lançamentos do 1S foi em função do aumento em lançamentos.
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Mas hoje, se vocês olharem os gráficos, os lançamentos e as obras, o tamanho dos
canteiros está descendo muito rapidamente. E isso é tudo que nós queremos. No
projeto MRV 70.000, miramos em chegar a 500 unidades por canteiro, que é
exatamente o que está dando, é o nosso land bank atual.
Então, mais uma vez, dentro daquele balanceamento, nós estamos com 300,
chegaremos a 500 sem perder qualidade operacional, sem perder preço de venda. O
mercado é tão forte que está permitindo isso.
Vou dar um exemplo da cidade de Uberaba. Em Uberaba nós lançamos um conjunto
de 570 unidades, sucesso total, vendemos todos a um preço bom. No passado, nós
limitávamos Uberaba a 150 lançamentos, porque a cidade era menor.
Então, cidades menores estão se desenvolvendo muito bem, e isso é importante. E
com isso você ganha absurdamente em produtividade, em gerenciamento, em
despesas de SG&A. Se continuássemos crescendo o canteiro, se fosse necessário
para fazer 70.000 dentro dos padrões antigos que tivéssemos 500 canteiros, nosso
SG&A ia subir. Mas como conseguimos aumento nos canteiros, não só vai melhorar
produtividade na obra, como também vai diluir os custos administrativos e comerciais.
Isso está sendo muito bom e é uma das tranquilidades que temos para pensar que o
ano de 2012 será muito bom para nós.
Apenas como um comentário adicional nós estamos hoje com um número fantástico,
80.000 unidades em construção. Tenho certeza de que foi a primeira Empresa no
Brasil a conseguir atingir esse número de unidades como plano de construção. Andei
rodando o mundo todo, acho que só vi uma empresa no mundo que está com esse
número, que é a China Vanke; não tem outra empresa que tenha 80.000 unidades. No
México não tem nenhuma empresa fazendo isso. Então, hoje tem duas empresas no
mundo que conseguem fazer 80.000 unidades ou mais no caso da China Vanke, que
são a MRV e a China Vanke.
Então, isso nos dá tranquilidade. Vocês podem ver que conseguimos fazer uma marca
e estamos conseguindo produzir, contar com 80.000 unidades. Isso é bacana, essa
satisfação que dá, e é isso que nos da confiança de que nosso futuro vai ser muito
“cor de rosa”. Estou muito otimista com isso.
Bruno Brandão:
Está bom. Obrigado.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. As duas, na verdade, têm a ver com
recebíveis. Não sei se dá para fazer isso, mas gostaria de estimar quantos repasses
vocês perderam por causa da greve, quer dizer, tanto em unidade como talvez em
dinheiro, em Reais. Queria entender como poderia ter sido o cash burn se não tivesse
sido isso.
E a segunda, se você puder abrir quanto vocês têm de recebível performado, ou seja,
de cliente efetivamente devendo à MRV, para nós podermos reconciliar com aquela
receita de recebíveis que vocês têm no DRE. Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
A primeira pergunta eu vou responder, e a segunda o Leonardo responde. Nós
perdemos mais ou menos 1.500 unidades de repasse com a Caixa em cima da greve,
e deixou de entrar no caixa da Empresa mais ou menos R$50 milhões. Então,
consequentemente o cash burn seria um pouco menor se tivesse tudo acontecido em
condições normais de temperatura e pressão.
Em relação à sua outra pergunta, o Leonardo vai responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Você pode repetir?
Marcello Milman:
É saber só quanto foi o estoque no final de período de recebíveis performados, onde o
cliente efetivamente deve diretamente à MRV.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Esse estoque é muito baixo. Não tem o número exato aqui, mas a ordem de grandeza,
que eu vou te falar, é coisa de R$30 milhões, R$40 milhões. O número é muito baixo.
Estou falando de estoque de recebível performado; ou seja, unidade já pronta e não
repassada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
OK? Entendeu a resposta do Leonardo?
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tenho mais uma pergunta da Carolina, da Reuters, você poderia repassar ela, por
favor?
Carolina Marcondes, Reuters:
Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida a respeito de uma questão que vocês
responderam agora há pouco para um analista, a respeito da previsão do ponto médio
do guidance para este ano. Eu queria confirmar com vocês se vocês estão se
referindo a vendas ou a lançamentos neste ano, e o quanto deve ficar abaixo do ponto
médio do guidance de vocês. Obrigada.
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Carolina, nós estamos falando do guidance de venda contratada, que é o guidance
que nós demos para o mercado. Nossa expectativa é que ele fique em torno do ponto
baixo do guidance, dos 4.300.
Carolina Marcondes:
O guidance é de 4.300?
Leonardo Guimarães Corrêa:
O guidance é de 4.300 a 4.700. Nossa expectativa é que ele fique alguma coisa em
torno de 4.300.
Carolina Marcondes:
Expectativa de 4.300. Está certo, então. Muito obrigada.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para suas considerações finais.
Sr. Rubens, prossiga com suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu agradeço a todos, mais uma vez, por nos prestigiarem no call da MRV. Mais uma
vez, a MRV visa a manter a tradição de entregar bons resultados, nós queremos que
isso aconteça sempre. Como vocês viram, eu quis demonstrar uma visão de bastante
otimismo, não só para o resto do ano como também para o ano que vem.
Nós conhecemos o que estamos fazendo, temos noção do que estamos falando,
então vocês vão ver que nos próximos calls nós vamos continuar com essa batida da
MRV de manter a margem, manter qualidade operacional, sem surpresas; a MRV é
uma empresa que não quer ter surpresas. Nós queremos manter a tradição de sermos
uma empresa constante, tendo um bom padrão de funcionamento.
Esperamos poder contar com todos vocês no próximo call. Muito obrigado.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 3T11 da MRV está encerrada. Por
favor, desconectem suas linhas agora.
“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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