Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T10
MRV (MRVE3 BZ)
7 de maio de 2010

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 1T10. 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 Felipe Gonçalves, 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. Primeiramente, gostaria de dar-lhes as boas vindas à conferência para
apresentação dos resultados do 1T da MRV Engenharia e Participações S.A. É com muita
satisfação que informo que a MRV está reportando o melhor 1T de sua história.
A receita operacional líquida do período foi de R$568 milhões, e um lucro líquido de R$116
milhões. As vendas chegaram a R$732 milhões. Batemos o recorde de produção, com
5.000 unidades produzidas.
Empregamos hoje em nossos canteiros aproximadamente 20.000 trabalhadores. A equipe
de crédito imobiliário superou todos os números do passado, tendo assinado,
aproximadamente, 12.000 unidades com a Caixa Econômica Federal e com o Banco
Santander.
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O mais importante é que esse vencimento de todos os indicadores foi acompanhado pela
qualidade operacional e pela manutenção das margens em patamares elevados.
Reiteramos que é possível operar com imóveis populares sem prejuízo das margens, e é
exatamente isso que a MRV vem demonstrando.
Nesse 1T10, implementamos dois projetos de extrema importância para a MRV. O primeiro
deles foi uma mudança na estrutura organizacional da Empresa, que culminou na criação
de novas diretorias executivas e alguns cargos de gestão estratégicos, possibilitando uma
atuação da MRV ainda mais eficaz e em linha com o planejamento de expansão dos
negócios.
O segundo, relacionado à tecnologia de informação, permitiu consolidação de toda a
estrutura de informação da Companhia, com vistas a suportar o aumento expressivo do
volume de negócios da MRV, a manutenção da qualidade e confiabilidade. Isso nos
permite afirmar que possuímos a melhor plataforma de TI da indústria da construção.
Finalmente, destacamos que o planejamento de 2010 está caminhando 100% de acordo
com as expectativas, e que todas as áreas da Empresa conseguirão atingir as metas do
programa MRV 40 Mil antes do final do exercício.
Muito obrigado, e passo agora a palavra para o Leonardo Corrêa.
Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos. Gostaria de começar revisitando as premissas sob as quais assentamos
nossa estratégia. O primeiro ponto é a demanda, aqui, mais especificamente, a demanda
pelos produtos de até R$130 mil. Temos uma demanda reprimida, bem como contamos
com o crescimento do numero de famílias. A demanda esta extremamente forte. Todas as
pesquisas com consumidores revelam uma predisposição ao incremento de aquisições
imobiliárias.
O segundo ponto é a dispersão geográfica. Somente cobrindo um número muito grande de
cidades conseguiríamos atingir o mercado consumidor na sua plenitude. O terceiro ponto é
a escala. Tamanho e escala tem várias facetas e benefícios: capacidade de comprar
insumos baratos, capacidade de diluir custos gerais e administrativos e comerciais, e
finalmente, força financeira junto ao mercado de capitais.
O último ponto é o empenho do Governo Federal em criar condições de crédito
sustentando a demanda reprimida e a criação de novos lares. Os comentários que temos
ouvido de fontes governamentais são de que os benefícios e subsídios do programa Minha
Casa, Minha Vida, têm se revertido positivamente para os cofres do Governo, através do
incremento de impostos e aumento da contribuição ao INSS via aumento do emprego. Isso
mostra a sustentabilidade de longo prazo do programa, independentemente do curso
político da próxima eleição.
Em relação ao 1T10, começo dando destaque à consistência dos resultados financeiros,
ou seja, ao crescimento de nossa receita líquida, e resultados EBITDA e líquido.
Continuamos crescendo e simultaneamente mantendo nossa alta lucratividade, como pode
ser visto no slide quatro.
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Na sequência, no slide cinco apresentamos nossa participação dentro do programa Minha
Casa, Minha Vida. Destacamos aqui a faixa de três a dez salários mínimos, que é a que
nos participamos e pretendemos continuar. Apresentamos um market share de
aproximadamente 18% e acreditamos que podemos ampliá-lo ainda mais. Menciono ainda
o termino do primeiro piloto de correspondente imobiliário com sucesso. A ampliação do
mesmo para a totalidade de nossas operações acontecerá no decorrer dos próximos
trimestres.
Quero falar agora sobre o cash burn. Continuamos crescendo nossas operações,
ampliando nosso land bank, nossos recebíveis etc., mas a boa operação com o crédito
associativo da Caixa tem permitido uma baixa queima de caixa. Ele diminuiu em relação
ao 1T09 e também em relação ao 4T09, montando a somente R$76 milhões neste 1T.
Antes de entrarmos em nossos números operacionais, no slide sete, chamo a atenção de
vocês para a infraestrutura de pessoas e sistemas que temos construído na MRV nos
últimos anos. Temos um grupo talentoso, com políticas de remuneração e oportunidades.
Vimos fazendo um grande investimento em TI, que nos possibilita suportar um grande
numero de empreendimentos e de clientes simultaneamente.
Agora, no slide nove, detalhamos nosso land bank, que em termos de VGV montava a
R$10,9 bilhões. O tamanho médio dos empreendimentos é de aproximadamente 370
unidades, e está concentrado marcadamente no segmento do programa Minha Casa,
Minha Vida.
Nos slides dez e 11, apresentamos nossos lançamentos e vendas contratadas, ambos já
anteriormente reportados. Lançamos R$606 milhões e vendemos R$732 milhões no 1T10.
Nosso estoque de aptos a valor de mercado em 31 de março monta a R$1,5 bilhão, como
pode ser visto no slide 12.
Nos dois próximos slides mostramos, primeiro, nossas despesas comerciais, e na
sequência nossas despesas gerais e administrativas. Nossas despesas comerciais
montaram a R$36 milhões, representando 6,3% da receita líquida e 4,9% das vendas
contratadas. Nota-se uma queda substancial na comparação com o mesmo trimestre do
ano anterior.
Em relação às despesas gerais e administrativas, elas montaram a R$30 milhões no 1T10,
e como percentual, 5,3% da receita líquida e 4,1% das vendas contratadas. De novo, uma
substancial queda em relação ao mesmo trimestre do ano anterior quando comparadas
percentualmente.
No slide 15, detalhamos nossa dívida líquida bem como seu perfil de vencimento. A dívida
líquida se ampliou em relação ao trimestre anterior, mas ainda extremamente baixa. A
dívida líquida monta a menos de 6% do nosso patrimônio líquido. Nosso perfil de
vencimentos também está extremamente adequado, em linha com nossa geração de
caixa.
No slide 16 demonstramos nossos resultados futuros. Nossas receitas futuras montam a
quase R$2,5 bilhões. A margem REF no trimestre atingiu 47,4%, 1,4% superior ao
trimestre anterior.
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Finalizo por aqui, agradecendo a participação de todos. Mais uma vez enfatizo a
manutenção de nossos guidances e nossa confiança no atendimento dos mesmos.
Vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas.
Marcello Milman, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta se refere a lançamentos.
Percebemos que nos últimos trimestres, também nesse 1T o volume de lançamentos não
aumentou, e também temos visto esse esforço da Empresa em aumentar o tamanho
médio dos projetos. Então, queria saber se tem alguma relação o fato de os lançamentos
não estarem crescendo com esse aumento de tamanho, que pode estar relacionado,
talvez, à maior dificuldade de aprovação junto aos órgãos municipais ou Caixa, ou se não
tem nada a ver o que podemos esperar para os próximos trimestres, se é lançamento
convergindo para patamares maiores para chegar ao guidance. Se puder falar alguma
coisa a respeito de lançamentos, seria bom. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, nós fizemos um planejamento do ano todo para lançamentos. E nós não
soltamos guidance de lançamento, soltamos guidance de venda, e nosso guidance de
venda esta entre 3,7 e 4,3. Evidentemente que nosso estoque está muito baixo, e para
atingirmos esse guidance, temos que fazer um lançamento igual ou maior, e temos certeza
que vamos fazer um pouco a mais que as vendas.
O importante é que a MRV conseguiu um negócio muito bacana. Conseguimos
praticamente ficar com o estoque muito próximo de zero em relação ao tamanho da
atividade. Isso foi estratégia da Empresa. Sentimos que o mercado estava muito forte, e
ele está muito forte nesse segmento; o mercado como um todo está forte, mas
especificamente no segmento de imóveis populares, está muito forte.
Então, fizemos uma limpeza de estoque e seguramos um pouco o lançamento do 1T de
maneira estratégica. Então, o que aconteceu? Você pode olhar que vendemos o estoque e
estamos zerados nisso. A nossa estratégia agora é crescer muito no 2T e 3T.
No 2T especificamente tem um evento muito importante para a baixa renda, que é o feirão
da Caixa, que vai começar a acontecer agora. Esse feirão da Caixa aconteceu no ano
passado, foi muito importante, é muito importante para o segmento e vai acontecer agora a
partir de maio. Então, estamos reservando para o feirão da Caixa muitos lançamentos.
Já fizemos muitos lançamentos em abril, nosso nível de abril foi bom, e faremos muitos
agora, nos meses de maio e junho. Mas especificamente em maio, para o feirão da Caixa,
estamos privilegiando, guardamos alguns lançamentos para o feirão. O que eu posso dizer
é que esse 2T será bem mais forte do que o 1T, não só em lançamentos, como em
vendas.
Nós já temos decorrido pouco mais de um mês do trimestre, e ele já está muito forte. Esse
2T tradicionalmente é muito forte; o 2T09 foi o melhor da história da Empresa, e
acreditamos que será um trimestre muito forte neste ano também. Pode ter certeza que
esse 2T será um trimestre com vendas contratadas muito elevadas, muito acima do 1T, o
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que já aconteceu em abril e início de maio nos mostra isso, e com lançamentos muito
acima, de forma que mais uma vez atingiremos o nosso guidance no final do ano, como
sempre temos feito.
Eu ressalto que a volatilidade de lançamentos não é grande na MRV. Se você pegar todo o
passado da MRV, as vendas e lançamentos sempre têm variações pequenas, mas são de
crescimento constante. Outras empresas gostam de concentrar, às vezes, lançamentos
em um trimestre, vendas muito grande em outro trimestre, mas nós não, somos talvez a
empresa do mercado que tem a curva de crescimento mais constante.
Então, estamos vendo, às vezes tem uma pequena queda, no 1T é normal ver queda, é
um trimestre de férias, de Carnaval, então seguramos um pouco, e o 2T é um trimestre
forte. É forte mas, é crescente. Então, vamos continuar crescendo e vamos com toda
certeza atingir os guidances para o final do ano.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Guilherme Vilazante, Banco Barclays:
Bom dia. A minha pergunta é em relação à questão do número de unidades construídas.
Eu só queria entender o que é exatamente o conceito de unidade construída e quantas
unidades foram entregues no trimestre.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vilazante, consideramos unidade construída em relação ao POC. Se você tem uma obra
com 100% e 1.000 unidades, se você faz 10%, você faz 100 unidades. Esse é o critério
que a gente usa e é o critério que realmente funciona.
Nós fizemos, apesar do 1T ser um trimestre um pouco mais curto devido ao Carnaval, e
um pouco mais prejudicado pelas chuvas, nós conseguimos um bom nível; fizemos um
pouco mais que 5.000 unidades. A nossa meta é chegar antes do final do ano fazendo
3.500 unidades por mês, que é o nosso projeto MRV 40 Mil. Ou seja, se você fizer 3.500
unidades/mês em 12 meses, você fará 42.000 unidades no ano. Então, queremos chegar a
esse número antes de dezembro, e vamos chegar.
No mês de abril, que já terminou, fizemos aproximadamente 2.300 unidades, então, ainda
temos que crescer até o final do ano mais 1.200 unidades para chegar ao MRV 40 Mil, que
é fazer 40.000 unidades por ano.
Em relação a unidades entregues, você tem dois tipos de unidades a serem entregues:
aquelas unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, que são do associativo da Caixa,
você pode entregar imediatamente após o término de obra. Então, aquela não depende de
averbação, não depende de cartório, não depende de nada, é muito rápida.
E em relação às unidades do crédito bancário, financiamento bancário, é um pouco mais
demorado, porque depois que termina a obra, você tem mais ou menos uns 60 dias,
depende do município que você trabalha, para ter a sua baixa e Habite-se, depois você
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precisa do CND; depois de tudo isso feito, você vai e averba no cartório, o que pode
demorar de 60 a 90 dias; e depois de tudo isso feito você tem que levar o cliente à
instituição financeira, no nosso caso Santander ou Caixa Econômica Federal, e assinar o
contrato definitivo. Isso, às vezes, pode demorar um pouco mais.
Isso, talvez, hoje no Brasil, seja onde tenhamos que evoluir. É o único ponto que a
indústria de construção civil residencial não evoluiu. O programa Minha Casa, Minha Vida
evoluiu bastante, o crédito associativo evoluiu bastante, mas a burocracia ainda para
imóveis próprios é um pouco complexa.
A obra está pronta, o cliente quer mudar, a construtora quer entregar o apartamento, ela
recebe a partir daí, mas esse delay existe e eu diria que é um delay médio de mais ou
menos seis meses.
Então, a nossa entrega de chaves às vezes é um pouco menor que as unidades
construídas. E nós entregamos, eu tenho o numero só do último mês de março, pouco
mais de 1.000 unidades aos clientes. Quer dizer, nós entregamos um pouco menos do que
produzimos, em função, exatamente, desse delay.
É a última curva de entrega da nossa Empresa, a entrega de chaves. Começamos com
compra de frações ideais, depois lançamentos, depois venda, construção, assinatura com
a Caixa Econômica, e a última é a entrega. A entrega é a última curva que vai atingir os
40.000, mas queremos atingir isso até o final do ano também.
Guilherme Vilazante:
OK. Só mais outra pergunta, complementando a pergunta do Marcelo: um ponto mais
especifico, que a Empresa bateu bastante na tecla, foi o aumento no número de unidades
por projeto. Essa evolução está tranquila, está indo no ritmo que vocês estavam
esperando, está mais complicado? Como está indo essa mudança técnica no nível do
projeto especifico?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Essa é uma pergunta excepcional. Isso é importante, é extremamente estratégico. O
mercado tinha uma velocidade muito abaixo do que tem hoje. Tínhamos uma velocidade
de vendas antigamente que era mais ou menos de 100 unidades pra cada 100.000
habitantes; ou seja, em uma cidade com 300.000 habitantes, você tinha uma velocidade de
venda de 300 unidades por ano.
Essa velocidade, hoje, está 8x maior. Então, para cada 100.000 habitantes você tem 800
unidades por ano. Se você tiver uma cidade com 300.000 habitantes, você vai conseguir
vender 2.400 unidades por ano. Com isso, você pode aumentar o tamanho dos canteiros,
sem perder a rentabilidade.
Antigamente, dentro dos padrões antigos, se você aumentasse o tamanho dos canteiros
em cidades menores, você perdia rentabilidade, e a MRV sempre insistiu em não perder
rentabilidade. Tamanho de canteiro é uma coisa que tem que ser muito bem feito, eu
insisto que isso não pode ser nem maior nem menor do que cada cidade. Se você fizer
menor você está perdendo eficiência, se fizer maior você está perdendo rentabilidade.
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Então, acho que temos uma ciência muito grande disso, trabalhamos com isso e sabemos
fazer isso. E com isso, com a velocidade crescendo como falei para vocês, estamos
aumentando rapidamente o tamanho do canteiro, e isso está sendo muito bom, porque
sairemos do canteiro que tínhamos médio de 100 unidades para chegar a 300 unidades no
período de um ano.
E o que acontece? Isso faz parte do planejamento de crescimento da MRV, faz parte do
Projeto MRV 40 Mil. Você já tem uma estrutura pronta, como nós temos hoje toda a
estrutura de produção, toda a estrutura de venda, toda a estrutura de IT. Na hora em que
você automaticamente cresce o tamanho do canteiro, você pode aumentar sua
produtividade, você diminui os custos sem prejudicar a rentabilidade, pelo contrário, até
aumentando a rentabilidade, e com toda a estrutura feita.
Então, hoje a MRV está muito bem posicionada porque nós temos essa grande estrutura
operacional que temos em toda cidade que a gente opera. E isso tem nos permitido, com o
aumento de canteiro, crescer de forma muito saudável e muito suave.
Eu digo pra você que foi muito mais difícil chegar aonde nós chegamos, sair de uma
empresa em 2005 que faturava R$100 milhões por ano pra uma empresa que estamos
falando de vender R$4 bilhões este ano, do que daqui pra frente.
O passo para esse aumento dos canteiros será muito mais fácil. Eu diria que nós estamos
100% estruturados para crescer e não nos assusta esse crescimento, pelo contrário, nós
estamos com toda a base e o aumento dos canteiros é agora a nossa chave-mestra e é
onde estamos trabalhando.
Guilherme Vilazante:
Obrigado pela explicação, Rubens. Entendido. E obrigado pelo tempo e pelo nível de
detalhes. Foi bem interessante.
Marcelo Motta, JPMorgan:
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre esse projeto como correspondente bancário da
Caixa Econômica. Queria saber se vocês poderiam dar mais detalhes, comparar o que é o
ciclo de repasse dentro desse novo processo com o que era antes, se vocês já tiveram
algumas unidades repassadas nessa modalidade nesse trimestre; se vocês pudessem
contar um pouco da experiência de vocês nessa parte de correspondente bancário da
Caixa. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Este é um processo muito eficiente. É um processo que vai trazer economia de prazo, vai
diminuir o ciclo do ponto de vista de tempo de aprovação. Mas qual é o ângulo mais
importante que nós temos que focar aqui? Todos nós temos um desafio grande de crescer
o número de unidades, e a Caixa também. O fato de termos o correspondente imobiliário
dá toda a flexibilidade para que as empresas, obviamente MRV e os outros
correspondentes imobiliários todos, de conseguirem contratar pessoas, colocar uma
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equipe disponibilizada de modo que nós possamos fazer esse processo da maneira mais
rápida dentro do ciclo.
O que nós fizemos foi que já preenchemos todos os documentos, já entrevistamos, já
colocamos o processo completamente pronto dentro da Caixa Econômica Federal. E aí
eles simplesmente olham se esse processo está aderindo aos parâmetros que têm lá de
crédito, se tudo foi verificado, enfim, se está tudo OK.
Então, essa capacidade de criar toda a infraestrutura, todo o grupo de pessoas que vai
processar essas 500.000 unidades por ano por parte da Caixa etc., isso é o principal
benefício que nós vamos ter. Um benefício secundário que obviamente é muito importante
é que na medida em que esse processo se dissemina, o número de dias. o prazo vai
diminuir.
É difícil ainda falarmos em tempo; o que aconteceu foi um primeiro piloto. Esse piloto foi
feito em Campinas e vai sendo agora ampliado para outras cidades. Tem uma série de
correções no processo, enfim, isso é absolutamente natural, é a forma como essas coisas
são implementadas. E na medida em que ele for sendo expandido para as outras cidades,
nós teremos um aumento ainda maior do volume de repasses ou de desligamentos que
teremos com a Caixa mês a mês.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, eu falo que a MRV quebra paradigmas e nós temos quebrado ao longo dos anos.
Eu sempre fui muito otimista em relação à Caixa Econômica Federal. Nós temos
trabalhado com a Caixa há muito tempo, nós conhecemos muito a Caixa, sabemos o
interesse da Caixa no segmento e de melhoria de processos, e quando foi lançado o
programa Minha Casa, Minha Vida, muitos investidores e analistas tinham a preocupação
se Caixa seria gargalo. E algumas empresas até falaram que seria.
E eu sempre fui muito taxativo, “Caixa não é gargalo, nós trabalhamos afinados, estamos
trabalhando juntos, estamos acompanhando o que está acontecendo na Caixa”. E de fato,
o que a MRV está mostrando é que Caixa Econômica Federal não vai ser gargalo para o
projeto. Eu acho que nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho, com o trabalho
das construtoras de crescimento, de compra de terrenos, de lançamento, de produção.
A Caixa está respondendo muito bem, e a prova disso são os números que a MRV tem
apresentado. Eu acho que Caixa não vai ser gargalo e não precisamos ter essa
preocupação. Está indo melhor do que a expectativa. Este projeto novo da Caixa vai
funcionar para todas as construtoras; é evidente que a MRV sendo pioneira leva alguma
vantagem. Mas todos vão levar. O mercado vai ser beneficiado, então eu tenho muita
confiança de que não será um bottleneck a assinatura de contratos com a Caixa. Nós dá
muita satisfação que a coisa está acontecendo muito bem.
Marcelo Motta:
OK, obrigado. Só uma dúvida, pelo que eu tinha visto na notícia do Valor Econômico, tinha
entendido que além de vocês prepararem a pasta para Caixa, já estariam fazendo isso no
próprio sistema da Caixa. Existiria também um compartilhamento de sistema. É isso que
está acontecendo também?
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Leonardo Corrêa:
Exatamente. Isso já está entrando tudo dentro do sistema da Caixa, já vai pronto, inclusive
com a emissão do contrato para ser assinado pelo cliente.
Marcelo Motta:
OK. Obrigado.
Marcello Milman, Credit Suisse:
Aproveitando, se eu puder fazer outra pergunta, que nós podemos falar com o Rubens,
minha pergunta é: nesse novo tamanho que a MRV está tomando, esse novo patamar de
tamanho, se vocês continuam convictos do modelo de construção, se com esses sites
maiores passaria a fazer sentido você usar pré-moldados, ou se a questão de bloco
estrutural continua sendo muito bem trabalhada dentro da MRV, se vocês estão convictos
de que é esse realmente o caminho a seguir. Então, ouvir um pouco mais neste sentido.
Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, ótima pergunta. Eu sou engenheiro civil de formação, fazem 35 anos que eu
trabalho com isso e acho que conheço bem. Talvez eu tenha no mercado o maior knowhow disso. Então, posso falar disso com segurança.
Eu já fiz muita obra em pré-moldado. A MRV tem um projeto aqui dentro, que é a Nova
MRV, onde sempre procuramos tecnologias e atualmente nós até fazemos. Nós não
podemos deixar de sempre pesquisar. Apesar de pré-moldado ser uma coisa bastante
antiga, nós fazíamos isso há 30 anos; a coisa não é nova, é velha.
Alvenaria é de 10% a 12% só do custo de uma construção. Em termos de prazo, ela altera
muito pouco o prazo. Nós temos gastado nos prédios de quatro pavimentos uns 45 dias no
prazo. Eu diria, e afirmo com certeza, que o metro de alvenaria é mais rápido de formas.
Nenhuma empresa pode ter formas suficientes para poder fazer todo um conjunto grande
de uma vez só; vai ter um conjunto ou dois.
Então, no prazo final a nossa obra é mais rápida e gasta, por incrível que pareça, menos
mão-de-obra. As pessoas ainda estão começando a conhecer esse método de prémoldado, nós já fazemos há mais tempo, e aparentemente as pessoas estão achando que
gasta menos mão-de-obra; não, gasta mais mão-de-obra, e mão-de-obra mais qualificada,
por incrível que pareça. E o prazo é menor.
Nós estamos mostrando isso. Nosso ciclo é menor e nosso custo é menor. Então, o dia
que eu achar que será melhor fazermos com pré-moldado, nós vamos fazer, nós temos
tecnologia. Mas bom é que nós temos as duas tecnologias e escolhemos a melhor. E
optamos por escolher o nosso método, que nós fazemos há mais de 30 anos. Somos a
única empresa que faz isso há 30 anos e fazemos com segurança.
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Então, nosso crescimento é constante, nosso número de unidades é constante, nossos
prazos são os menores e a nossa margem é a melhor. Quer dizer, nosso processo é o
melhor. Então, por que nós vamos mudar o processo? Nós não precisamos dar tiro no
escuro, nós fazemos com segurança. Nossa equipe técnica é muito competente, é a
empresa com mais competência do mercado, que conhece mais, está há mais tempo
fazendo, e o dia acharmos que esse processo é melhor, nós vamos mudar. Nós o temos
dentro da Empresa.
Mas eu afirmo que esse processo é mais ineficiente, mas talvez as outras pessoas ainda
não consigam fazer do jeito que nós fazemos, então têm que apelar para esse tipo de
processo. Mas nós não vamos fazer, não. Nós continuamos na nossa linha.
Marcello Milman:
OK. Ficou claro. Obrigado.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia, pessoal. A primeira pergunta é relacionada ao nível de repasses. Nós vimos que
o número do 1T foi bastante forte, provavelmente o mais forte entre os concorrentes.
Queria entender o quão melhor esse número pode se tornar daqui para frente, assumindo
que esse programa piloto possa funcionar com sucesso.
E ainda nessa linha de repasse e cash burn, o número de cash burn também foi bastante
baixo. Queria entender se vocês estão planejando alguma compra um pouco mais
significativa de terreno até o final do ano. O land bank está próximo aos R$11 bilhões, se
vocês veem um tamanho ótimo daqui para frente para o banco de terrenos. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Leonardo, repasse é interessante. Vamos falar um pouco do MRV 40 Mil: todas as áreas
da Empresa têm que trabalhar em termos de 40.000 unidades por ano, o que dá 3.500
unidades por mês.
Então, vou falar sobre os dois assuntos: banco de terrenos e repasse. A última linha da
Empresa para atingir 40.000 é produção e chaves. O repasse já atingiu. Então, você vê
que nós já estamos trabalhando a 40.000 unidades por ano no repasse. Essa área já está
à frente; isso é muito importante.
E mais ainda, nós estamos vendo que repasse, é aquilo que eu falei, não é um dificultador;
pelo contrário, está indo muito bem. E este ano nós estaremos bem acima dos 40.000 em
termos de repasse com a Caixa. Por quê? Aí confirma que o eu disse inicialmente, porque
os processos estão todos dento da Caixa. O processo da Caixa tem dois pontos
importantes: o primeiro, quando sai o laudo técnico da engenharia, e nós pretendemos ter
este ano 70.000 laudos técnicos da engenharia emitidos. Então, é uma coisa muito grande,
vamos trabalhar muito folgados em relação à Caixa.
Segundo, é o impacto do empreendimento na Caixa. Hoje, a Caixa conseguiu evoluir
substancialmente a melhoria desse processo. Então, hoje nós estamos conseguindo ter o

- 10 -

impacto um mês depois do laudo. Então, em termos de repasse nós estamos muito
tranquilos de que a coisa está funcionando muito bem, sem nenhum problema.
Em relação ao land bank, é a primeira curva que tem que crescer. A primeira coisa que
quando você quer mudar de escala tem que crescer é o land bank. Então, quando você
trabalha em termos de 40.000 unidades por ano, com três anos você precisa ter 12.000
unidades em land bank, o que dá um land bank de mais ou menos R$12 bilhões, que é o
nosso land bank aproximado, e como nós conseguimos girar o land bank.
Mas estamos falando de crescimento, estamos falando de um novo projeto à frente, que é
o projeto MRV 70 Mil. Evidentemente que ainda é um projeto piloto, temos que trabalhá-lo
muito, mas nós vamos crescer o land bank, sim. Vamos crescer o land bank, já estamos
crescendo, e é aquilo que o Leonardo falou: conseguimos crescer bastante o land bank
sem cash burn, com pequeno cash burn, e isso é importante.
Essa combinação de fatores está nos permitindo crescer com segurança sem queimar
caixa, e o land bank será um grande investimento que faremos este ano, sim, para
podermos ter o desafio do futuro.
Mas eu chamo a atenção. land bank é uma coisa muito séria, tem que ser feita com muita
segurança, não pode sair comprando qualquer terra. Então, temos a que fazer um trabalho
muito criterioso de crescer, porque não queremos nunca perder a qualidade do land bank.
E eu quero que o Leonardo complemente alguma coisa aqui. Por favor.
Leonardo Corrêa:
Uma coisa muito importante na parte da Caixa é o seguinte: a Caixa tem estendido cada
vez mais apoio à produção. Isso tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é o
aspecto ligado à burocracia, ao trâmite do processo.
Na medida em que você já está com o projeto aprovado, e quando você contrata a parte
do apoio à produção, facilita muito a parte do repasse, porque, de novo, todos os
processos na Caixa têm duas estradas paralelas: uma é a aprovação do projeto de
engenharia, documentação etc., e o outro é a parte da aprovação do cliente individual.
Na medida em que estamos andando mais rápido também na parte da engenharia, depois
fica muito mais fácil de você repassar cada cliente individual. Então, isso tem aumentado,
está significando que a gente tem crescido mês a mês o número de repasses na faixa de
10%, 20% um mês contra o outro, e isso está nos dando segurança no processo.
Só para complementar também, na parte de cash burn, nós temos conseguido fazer
aquisições de terrenos de duas maneiras: uma é com swap, que obviamente estamos
postergando o desembolso de caixa, isso só acontece na época da construção; e a
segunda é que, mesmo nos processos que têm sido com caixa, temos conseguido
comprar com algum tipo de financiamento, estendendo mais os prazos.
O incremento no land bank não vai implicar em uma mudança muito significativa no ritmo
de cash burn da Companhia.
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Leonardo Zambolin:
OK. Obrigado.
Laércio Henrique Jr., BTG Pactual:
Bom dia. Minha pergunta é em relação ao funcionamento das vendas no feirão da Caixa.
Eu queria entender melhor: vocês só podem vender no feirão o que vocês efetivamente já
tenham aprovado para lançar, ou vocês podem fazer uma venda dos projetos em análise
na Caixa funcionando mais como represamento, e na hora em que isso é aprovado, você
reconhece como venda? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é em relação à inflação. Estamos vendo a inflação mais na cesta de
baixa renda, principalmente de alimento, um pouco mais puxada. Isso é alguma fonte de
preocupação para a Empresa? E de que forma isso pode atrapalhar na parte de filtros de
crédito, na hora de você fazer essa seleção do seu cliente junto a Caixa? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O Leonardo vai falar sobre inflação e eu vou falar sobre feirão. Na realidade, você não
pode vender pela Caixa o que não tem o laudo técnico. Você pode vender o que não tem o
impacto, mas o que não tem o laudo técnico você não pode. Então, no feirão da Caixa só
levamos imóveis que tenham o laudo técnico da Caixa. Se nós estamos no feirão da
Caixa, evidentemente o imóvel tem que estar em conformidade com a Caixa.
Mas o que acontece normalmente no feirão da Caixa é o seguinte: o número de pessoas
que vão aos nossos estandes, nós temos estandes no Brasil todo, é muito grande, e nem
todos naquele momento estão aptos a comprar. Então, crescemos um banco de dados. E
o mais interessante, vou até fazer um parêntese, esse pessoal hoje que é o nosso
comprador, normalmente é um pessoal que está informatizado hoje.
É impressionante. No Brasil nós temos quase 50 milhões de internautas, e os abrimos na
nossa Internet. Como você sabe, o site da MRV é o mais visitado no Brasil, está na nossa
apresentação; temos uma quantidade de acessos enorme, e no feirão da Caixa fazemos
uma alimentação muito grande desse banco de dados eletrônico.
Então, aquele cliente que naquele momento não tem condições de comprar por alguma
razão, mas nós teremos novos lançamentos no futuro próximo, começamos a interação
com ele. Então, naquele momento fazemos um novo cadastro para negociações futuras.
Mas, na realidade, no primeiro momento só podemos vender efetivamente aquilo que tem
o laudo técnico da Caixa. Então, não tem outra forma de fazer.
Sobre a inflação, eu gostaria que o Leonardo discutisse um pouco. É uma preocupação
interna muito grande, discutimos muito isso do ponto de vista estratégico, e o Leonardo
pode falar um pouco melhor.
Leonardo Corrêa:
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A inflação tem dois aspectos. O primeiro aspecto, os números têm mostrado, a inflação
tem sido alta para as faias mais baixas, até três salários mínimos, e obviamente isso
corrói, de certa maneira, o poder de compra dessas pessoas.
O que está acontecendo, no entanto, é o seguinte: como a demanda está sendo muito
maior que a oferta, mesmo quando você está tendo esse processo de queima dessa
capacidade de compra, isso na pratica não está afetando a demanda, no sentido de que
ainda temos uma demanda maior que a oferta.
Então, a resposta é: afeta de alguma maneira, a subida de taxa de juros afeta alguma
coisa no consumidor, mas a demanda é grande o suficiente para, mesmo você tirando
algumas pessoas do consumo, ainda sobrar um número muito maior de consumidores do
que tem sido a oferta.
Do ponto de vista de inflação de custos, o que tem acontecido é que nós temos repassado
para todas as unidades os aumentos do INCC. O INCC deve continuar, em uma base
acumulada, deve rodar acima do IPCA, mas isso tem sido repassado ao preço das
unidades.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Outro ponto, Laércio, é que nosso ciclo é muito mais curto que o ciclo médio da indústria.
Então, quanto mais curto o ciclo, você é menos penalizado por qualquer aumento de
inflação ou de INCC. Então, isso ajuda bastante, no caso, a MRV; minimiza os efeitos da
MRV.
Laércio Henrique Jr.:
Muito obrigado.
Sofia Tavares, World Capital:
Bom dia. Eu queria saber, tendo em vista os últimos movimentos corporativos, a compra
da Agre pela PDG, a MRV está pensando em alguma aquisição futura?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Sofia, outra bela pergunta. Nós somos muito assediados com essa pergunta, estão sempre
nos perguntando, e evidentemente nos últimos três anos muitos negócios foram trazidos à
MRV. A MRV não acredita em crescimento através de compra. Não achamos que seja
uma boa fórmula.
São dois pontos específicos. Nós estudamos muitas empresas. Primeiro, na hora em que
você compra uma empresa, normalmente ela está mais debilitada de capital, tem um custo
de capital mais caro, você acaba nivelando por baixo o custo de capital. E segundo, uma
empresa que está sendo vendida também não tem uma boa eficiência operacional. Então,
você precisa de um consumo de energia muito grande para resolver o problema dessa
empresa.
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As empresas que nós estudamos para comprar, vimos que o negócio era muito
complicado. Mas o que acontece é que nós temos uma capacidade de crescimento
orgânico que está de acordo com o nosso capital, com o nosso equity e com a nossa
dinâmica. E nós temos crescido muito rapidamente, e com qualidade.
Então, não vemos necessidade de ter que comprar alguém, porque se sabemos produzir
bem, a empresa que formos comprar não vai os ajudar em produção; se sabemos
incorporar bem, a empresa que formos comprar não vai nos ajudar em incorporação.
Então, vai trazer muito pouco. Não temos visto quem possa nos agregar nesse sentido.
Então, vemos que o caminho orgânico é a estratégia da MRV. Eu acho que de todas as
grandes empresas, a única que está nesse caminho é a MRV. Também não temos feito
parcerias locais, somos contra parceria local. Achamos que, a não ser em casos muito
específicos, temos que ter a nossa equipe lá. Não é aquela empresa de determinada
cidade que vai nos ensinar, nós temos que estar lá fazendo o nosso dever de casa.
Então, eu acho que a linha da MRV é crescimento orgânico com nossa equipe, nosso time.
Acreditamos muito nessa fórmula e continuaremos nela.
Sofia Tavares:
Entendi. Muito obrigada pela resposta.
Vinicius Figueiredo, InvestPort:
Bom dia. Eu tenho uma dúvida quanto à entrada de vocês no segmento de zero a três,
tendo em vista que no último conference call, do 4T, vocês falaram que teriam a intenção.
Esse novo programa que saiu, Minha Casa Minha Vida 2, teve um peso maior. Vocês
entrando, o que podemos esperar para frente de margem bruta?

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vinícius, estamos no programa de zero a três, sim. Já fizemos alguns e vamos fazer.
Agora nós estamos começando a fazer no Rio de Janeiro, dois conjuntos de zero a três.
Então, eu falo o seguinte: zero a três realmente significa redução de margem. Não existe
mágica, significa mesmo. E nós achamos que existe um espaço muito grande de três a
dez. Então, não tem sentido pegarmos a nossa capacidade de produção, a nossa
capacidade financeira e migrar para zero a três.
E esse mercado, não é nem um problema social porque está sendo bem atendido; o
primeiro mercado que a Caixa conseguiu atingir, que o programa Minha Casa, Minha Vida
conseguiu atingir foi de zero a três. Então, nem pelo ponto de vista social há a
necessidade de a MRV migrar para esse mercado.
O que a Caixa precisa, o Minha Casa, Minha Vida precisa é de três a seis, onde a MRV
está. Esse é o que está mais atrasado no programa. Tanto é que no Minha Casa, Minha
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Vida 2 a parcela de zero a três já foi maior, porque as construtoras não estão conseguindo
atingir as partes de três a seis, por isso que o Governo fez dessa forma.
Em alguns casos muitos específicos, como esse caso no Rio de Janeiro, conseguimos
uma rentabilidade que achamos que é confortável. Mas não queremos também, nós temos
a obrigação com os nossos acionistas de não diminuir a nossa margem. Se começarmos a
migrar para zero a três, com certeza vamos diminuir e não é o que nós queremos.
Então, vamos fazer sempre uma coisa pontual, aquilo que eu tenho falado, mas não
vamos migrar para o zero a três. E eu insisto que a carência que existe no programa Minha
Casa, Minha Vida é de três a seis, e não de zero a três. Zero a três está bem atendido, não
precisa ir para lá.
Vinícius Figueiredo:
OK, obrigado.
David Lawant, Itaú:
Bom dia a todos. Parabéns pelos números, em primeiro lugar. Eu tenho duas perguntas
bem rápidas, até detalhes, na verdade. A primeira é o saldo de financiamento à
construção, de SFH no balanço. Ele continua aumentando e já representa quase 30% da
sua dívida total. Eu gostaria de entender de vocês como vocês estão vendo o interesse de
bancos. Pelo o que eu entendo, a maioria aqui vem de Santander; como vocês estão
vendo o interessante de banco comercial para financiar o seu tipo de cliente, e exatamente
em que segmento vocês estão enxergando esse tipo de funding atrativo?
E a segunda também, isso é bem um detalhe, mas eu estou notando aqui que a sua
dedução da receita bruta está caindo ao longo dos últimos quatro ou cinco trimestres. Ela
começou o ano passado em torno dos 6%, foi para o 5% e agora está em 4,3%. Eu queria
só entender o que está acontecendo por trás dessa tendência positiva aqui. Obrigado.

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixe-me só falar um pouco, depois o Leonardo fará mais macro para você. Nós temos um
relacionamento muito bom com o Banco Santander, ele é um belo parceiro, e o Santander
funciona diferente da Caixa. Na Caixa você vai desligando os mutuários durante a obra, e
no Banco Santander só depois que termina obra que você desliga.
Como temos feito planos empresários com o Banco Santander e a quantidade tem
aumentado, por isso que a dívida vai aumentando, evidentemente. Isso é um ponto.
Estrategicamente, queremos continuar, sim, com o Banco Santander. Nós temos a faixa
macro do nosso segmento é a faixa livre, vamos chamar assim, e os bancos têm interesse,
e os bancos realmente estão muito interessados. Nós inclusive estamos conversando com
outros bancos também, a coisa está indo muito bem.
Em relação à outra pergunta, eu vou deixar o Leonardo responder para você.
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Leonardo Corrêa:
Só completar na parte financeira ainda, a Caixa, eu já falei aqui, tem feito bastante apoio à
produção, que é uma coisa que devemos ver acontecendo mais. Nós vimos discutindo
com a Caixa aquela famosa debênture FI-FGTS. A discussão de se aquela debênture vai
acontecer ou não é uma questão de adequarmos o produto ao crédito associativo. Até
hoje, as emissões de debêntures FI-FGTS aconteceram no âmbito de repasses
provenientes da caderneta de poupança, e no caso do produto do crédito associativo é um
pouco diferente, nós ainda estamos discutindo.
Sobre os bancos, nós temos tido um assédio grande no sentido de outros bancos
querendo fazer mais negócios. Nós temos um piloto já começado também com o Banco do
Brasil; o Banco do Brasil está entrando nesse espaço, achamos que a Caixa ainda será o
banco dominante, mas de uma maneira ou de outra estamos vendo os outros bancos
aparecendo.
O HSBC também sido outro que tem aparecido e nos mostrado interesse no repasse etc.
Isso aí é uma coisa que está muito tranquila, o que estamos querendo ver é a capacidade
operacional dos bancos de repassarem.
Se eu tenho aqui 500 clientes para repassar, quem tem ainda uma capacidade operacional
de assinar 500 contratos no mês e repassar isso, ainda é a Caixa. Os bancos privados
ainda estão correndo atrás, têm melhorado bastante, mas ainda têm alguma coisa a fazer.
Eu não sei se eu entendi exatamente a questão da dedução da pergunta da receita. Você
pode repetir David.
David Lawant:
Posso. É que eu peguei a sua conta de deduções da receita bruta como um percentual da
receita bruta mesmo, e ele vem caindo ao longo do ano. Vocês notaram alguma diferença?
Ele já foi 6%, 5% e agora ele está em 4,3%.

Leonardo Guimarães Corrêa:
Isso está ligado à forma como nós nos estruturamos aqui, ao nosso planejamento, nós
temos feito um volume maior de patrimônios de afetação. Aí tem um benefício tributário, e
também para os clientes. Então, em função disso tem mudado essa relação.
David Lawant:
Está bom, obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
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Temos uma pergunta vinda do webcast, eu vou lê-la. A pergunta vem do Leonardo
Nominato Mantovani Santos. A pergunta é “a Gerdau na apresentação de seus resultados
destacou a importância da elevação nos preços do aço já a partir de maio. A minha
pergunta é: qual é o impacto direto em termos percentuais desse aumento para os
números da MRV nos próximos trimestres? Existe a possibilidade de a Empresa em
repassar esses custos ao consumidor final?”.
Nós temos repassado todos os preços. Nós temos também contratos, temos uma relação
comercial muito forte com os principais fornecedores de aço, e eu diria que temos uma
condição especial deles no que tange ao preço de compra. Nós temos um volume de
compra muito grande, já nos qualificamos como um dos maiores clientes dele, então nós
temos um tratamento diferenciado e temos conseguido condições especiais de preço da
parte deles.
Mas a resposta de uma maneira geral em relação ao aumento de preço é que nós temos
repassado todos os aumentos provenientes da cadeia aos preços dos imóveis.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Leonardo, tem outro detalhe importante: os dois insumos nos quais está havendo mais
pressão, que são o aço e cimentos, são dois insumos que o Brasil vai precisar demandar
bastante e que com certeza haverá pressão de preço, nos nossos imóveis, nosso tipo de
construção, eles não têm um impacto tão grande.
O aço vai de 3% a 4% do custo da nossa obra, nada muito significativo, e se você tiver um
aumento de 10% em cima de 3% é 0,3%, nada muito grande. E o cimento, que esperamos
menos impacto, tem de 10% a 12% do custo, então isso também não impacta tanto.
O maior impacto que está acontecendo na nossa indústria vem da mão-de-obra, e eu
sempre insisto que fico muito satisfeito com isso. A indústria da construção civil hoje está
pagando mais que as outras indústrias, saiu até uma matéria ontem no jornal sobre isso, e
eu vejo que nós não estamos tendo dificuldade em crescer mão-de-obra por causa disso.
Então, os impactos maiores virão em cima da mão-de-obra. O que temos que fazer é
melhorar a produtividade, e nós estamos melhorando.
Então, o INCC tem sido positivo em relação aos outros custos e nós temos conseguido
melhorar isso em termos de melhoria de produtividade.

Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a
palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para suas considerações finais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu agradeço a participação de todos. É para nós um prazer muito grande poder responder
suas perguntas, poder interagir com o mercado, é uma forma muito saudável de mostrar a
Empresa.
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Quero dizer que cada vez nós fazemos esse call com muita alegria, de mostrar bons
resultados, e eu quero mostrar a certeza de que a MRV vai continuar apresentando bons
resultados nos próximos calls que faremos até o final do ano, e esperamos que este ano
de 2010 seja um ano muito bom para a Empresa e para o setor. Independente de qualquer
componente externo, nós estamos muito otimistas.
Muito obrigado todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia.
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