Transcrição de Teleconferência
Resultados do 1T12
MRV (MRVE3 BZ)
15 de maio de 2012
Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 1T12. 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, Diretor 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, agradecemos a presença em nosso call para a apresentação
dos resultados da MRV do 1T12. Sabidamente o 1T do ano traz diversos desafios para as
empresas do setor imobiliário, já que contamos com menos dias úteis, concentração de férias de
verão e temporada intensa de chuvas. Dito isso nossos indicadores nesse período ficaram
aquém de nosso padrão habitual.
Tivemos também alguns fatores prejudiciais não recorrentes que acabaram impactando os
nossos resultados, como por exemplo aumento do número de contrapartida de concedidos a
prefeituras e autoridades. Independente disso, continuamos bastante otimistas com o ano de
2012, tanto pelos fundamentos do mercado como também pela capacidade da MRV, já
demonstrada, de entregar o prometido. Nossa gestão é notoriamente conservadora. O top
management da MRV tem um compromisso de longo prazo, o que equivale a dizer que a gente
não está aqui para disputar a corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona.
Reiteramos que a MRV não tem furos orçamentários e que todas as correções são feitas ao
longo dos trimestres. Prova de nosso conservadorismo são as provisões feitas no importe de
R$173 milhões para futuras manutenções em nossos empreendimentos, bastante diferenciado
do restante do setor.
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Nos primeiros três meses do ano de 2012, ajustamos nossos orçamentos prevendo custos
adicionais com a entrega de condomínios, em função de entraves burocráticos do nosso país e a
nova política de relacionamento com nossos cliente. Estamos vivendo um momento de
prosperidade da MRV, com previsão de crescimento sustentável aliado a geração de caixa ainda
em 2012. E não faremos isso reduzindo os riscos das nossa obras.
Atualmente 85% das nossas obras estão adiantas em relação ao cronograma de entrega.
Esperamos que esse número atinja 100% até o final do ano, caso isolado no setor. Chamamos
atenção para o excelente desempenho de nossas controlada, a LOG Commercial Property, que
apresenta indicadores de rentabilidade e de crescimento elevados. O crescimento da LOG está
fazendo com que sua relevância na MRV aumente significativamente. Existe aí um importante
valor escondido ainda não percebido pelo mercado.
Agradeço, e passo a palavra ao Leonardo Correa.
Leonardo Correa:
Bom dia a todos. Vocês podem acompanhar meus comentários seguindo a apresentação
colocada em nosso site. Nossas margens caíram nesse trimestre em relação aos nossos números
históricos.
Antes de falar do nosso trimestre, acho importante caracterizar o ambiente vivido por toda
indústria. A demanda continua forte, trazida por fatores demográficos e pelo aumento da
capacidade de compra advinda dos financiamentos imobiliários. Como em qualquer segmento,
os consumidores ditam o rumo dos negócios. Eles estão cada vez mais exigentes, seja com a
qualidade das unidades, seja com o cumprimento dos prazos abordados na hora da venda. A
MRV está sensível a essas demandas e vem agindo de modo a atendê-las, mas ainda nossa
perspectiva é de longuíssimo prazo, portanto a identificação da marca e seu reconhecimento
são, para nós, fonte de valor muito importantes.
O crescimento da construção coloca também um peso grande nas municipalidades. De modo a
atender a essa forte demanda por novas unidades, novas áreas devem ser urbanizadas com
claros custos de criação, de infraestruturas de vias, esgoto etc. Parte dessa conta tem sido
empurrada para o setor privado.
Por último, pressões nos custos relacionados a atração e treinamento de mão-de-obra são
partes integral do jogo. Esses pontos têm pressionado nossos custos.
Voltemos para nossos resultados. Nossa margem bruta caiu no trimestre em relação ao anterior.
Uma perda aproximada de pouco menos de R$40 milhões no trimestre. Esse montante é
advindo de contrapartidas da prefeitura e termos de ajustamento de conduta incorporados aos
custos dos empreendimentos, gastos e dispêndios em melhorias de qualidades em
empreendimentos terminando ou terminados, e parte de revisões de premissas orçamentárias.
Nossas iniciativas de controle de qualidade já estão dando frutos; começaram a ser
implementados há cerca de um ano. Cuidando melhor dos processos construtivos,
alcançaremos ótima qualidade com impacto muito pequeno em nossos custos. Nossas revisões
orçamentárias continuam acontecendo trimestralmente. A nova realidade de custo já esta
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incorporada. Fatos novos inesperados, como novas contrapartidas ou termos de ajustamento
de conduta, são incorporados ao custo dos empreendimentos quando elas acontecem.
O lado positivo do trimestre que ressalto é aquele relacionado ao volume de construção
efetuado. Produzimos quase 10 mil unidades equivalentes, e muito importantes, com
parâmetros de qualidade melhores que nos trimestres anteriores.
Por último, finalizando o slide quatro, mostramos um montante de R$173 milhões provisionados
para futuras manutenções. A combinação da qualidade da construção entregue, bem como o
montante de nossas provisões, nos deixam totalmente tranquilos. Se comparado à media da
indústria, vocês podem ver que MRV está um passo à frente.
Vamos passar agora ao slide cinco, onde abordamos nossas despesas comerciais, gerais e
administrativas. A queda da nossa margem EBITDA não se explica somente pela queda de nossa
margem bruta. Nossas despesas gerais e administrativas cresceram 34% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior, mas decresceram se comparadas ao trimestre anterior. O que
queremos chamar atenção é que nossas despesas não mais crescerão como aconteceu no ano
de 2011.
Entramos em várias cidades e consolidamos nosso centro de serviços compartilhados, inclusive
novos quesitos de atendimento ao cliente. A receita proveniente dessas novas cidades vai
ajudar-nos a diluir esse crescimento de despesas. Vendas mais fortes também diluirão esse
aumento de despesas. As despesas comerciais também tiveram aumento significativo se
medidas percentualmente em relação às vendas contratadas. Este crescimento revela um
investimento nosso em equipes próprias. Essas despesas serão diluídas a partir de um volume
maior de vendas trimestrais.
No próximo slide, de número seis, abordamos o tema Caixa. O melhor destaque do semestre foi
o número de unidades repassadas aos bancos, especialmente levando-se em conta o fato de ser
um trimestre afetado por férias e o mês de fevereiro ser curto. Em conjunto com,
principalmente, a Caixa e o Banco do Brasil, estamos avançando trimestre a trimestre e estamos
muito próximos de atingir um nível adequado de repasses trimestrais. O atingimento dessa
variável nos levará a um fluxo de caixa positivo.
Do lado das dívidas, quero destacar dois pontos. Acabamos de emitir debêntures no montante
de R$500 milhões, com prazo médio de 4,5 anos. O objetivo dessa emissão é o de rolar parcelas
de principal vencendo agora em junho e outras no início do ano que vem. Do ponto de vista de
dívida corporativa, nossa atividade agora deverá se resumir a administrar e rolar essas dívidas
nos momentos adequados.
Outro ponto bastante importante na nossa estratégia de funding está ligado às linhas de apoio à
produção da Caixa e do Banco do Brasil. Esses financiamentos têm um custo muito adequado,
prazo em linha com o início da obra e repasses a clientes, o que facilita operacionalmente o
futuro repasse ao cliente. Continuaremos a fazer uso dessas linhas, suportando nossos
empreendimentos.
Por último, antes de encerrar, vou fazer breves comentários sobre a LOG. Entregamos 74 mil m2
de área bruta locável, totalizando no final do 1T12 165 mil m2 de ABL em operação. O mercado
com um grande potencial conjugado a um portfólio de 1,1 milhão m2 suporta um plano agressivo
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de expansão, consolidando a Empresa como um dos principais players de propriedades
imobiliárias do País. Este crescimento operacional com yield on cost elevado, aumentarão cada
vez mais a representatividade dos resultados da LOG, bem como acumulam rápida adição de
valores aos seus ativos.
Obrigado, e vamos agora à sessão de perguntas e respostas.
Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia Rubens, bom dia Leo. Tenho basicamente duas perguntas. A primeira é se vocês
poderiam dar um pouco mais de disclosure com relação a esse item de pressão de custo. Para
nós entendermos, essas contrapartidas foram algum evento pontual ou é um fenômeno que
vocês têm enxergado em outras cidades?
E esse outro projeto “Qualidade Total”, queria entender exatamente o que é, se por exemplo
eram itens que não estavam previstos no orçamento, enfim, vocês quiserem colocar um
playground que não previam antes e consequentemente é um aumento do custo e passa na
margem. Essa revisão de premissas também, o quanto isso impactou e se foram efetivamente
revistos todos os projetos, porque ontem em uma das companhias tivemos uma discussão
disso, se foram revistos todos os projetos ou não. Só para termos certeza se foram todos ou
parte dos projetos. Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é em relação aos cancelamentos de venda que efetivamente acontecem
todo trimestre. Se vocês pudessem comentar qual foi esse nível esse trimestre, ou, enfim, se
não, um comentário qualitativo se isso aumentou trimestre contra trimestre. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Oi Guilherme, tudo bem? Suas duas perguntas foram bastante rápidas, mas foram muito boas.
Bom, primeiro vou falar especificamente da provisão de Campinas nesse trimestre. Nós temos
hoje 350 canteiros em andamento em várias cidades, diversas cidades no Brasil. O Leonardo
chamou atenção que hoje as prefeituras estão tentando cada vez colocar mais custos para
dentro das construtoras. Nós temos feito esgoto, água, urbanização. Isso normalmente é
previsto na nossa planilha, raro o caso não previsto. Nós quando pegamos o cliente sabemos
quando teremos que fazer a rede de luz, a de água etc. Não deveria ser assim que funciona nós
colocamos na planilha.
Mas às vezes acontecem alguns imprevistos que não estávamos esperando, como foi o caso de
Campinas. Nós tivemos uma disputa em Campinas, continuo achando que estamos certo, mas
achamos que valeria a pena compor com o município e com o Ministério Público. E foi um caso
não recorrente bastante grande, de R$30 milhões. Então, assinamos um TAC com a Prefeitura
de Campinas, de R$30 milhões. Esse TAC foi assinado no dia 29 de dezembro de 2011, então os
resultados dele foram colocados no orçamento deste ano, nos números do 1T12.
Esse TAC de R$30 milhões, pelo porte, mais de 50% dele já foi reconhecido esse trimestre, e o
restante vai ser reconhecido nos trimestre posteriores, e não resta dúvida que ele pressionou a
margem e é um evento não recorrente.
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Dois outros pontos importantes, Guilherme, que vale a pena ressaltar, é o seguinte: o ano
passado colocamos como o ano do encantamento do cliente.
Leonardo Correa:
Só para deixar claro o seguinte, nós não temos em discussão nenhum outro TAC ou nenhuma
outra cidade com a magnitude do que aconteceu em Campinas. Isso foi uma coisa que
aconteceu.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vou insistir em um ponto antes de continuar. Eu insisto muito no seguinte, vocês não vão
ouvir falar de estouro no orçamento da MRV. Nós corrigimos todo trimestre. Eu tenho falado
isso sempre, e no final do ano fazemos uma revisão maior e mais ampla, mas não existe estouro,
continuo afirmando que não existe estouro. Às vezes os ajustes são maiores, às vezes menores,
mas não deixamos isso para o futuro.
Em relação ao caso dos clientes, e isso é importante que vocês entendam, o ano passado foi o
ano dos clientes da MRV. A hora que você começa a mexer com 40 mil unidades no ano, em
uma cidade de 120 mil habitantes, você está mexendo com muita gente, as demandas são muito
maiores, então exige da Empresa uma postura em relação ao cliente muito maior.
Antigamente, a postura do construtor era o seguinte: se o cliente ia no telhado e quebrava o
telhado, nós íamos lá e diríamos que a culpa era dele, mas não adiantava, o cliente dizia “a gente
conserta o telhado”. Outra coisa em relação às entregas dos condomínios. Você não pode
deixar um condomínio, e essa era a política anterior da Empresa, na mão do primeiro, segundo,
terceiro que vai receber as chaves. Eles vão fazer uma má gestão, desvalorizar o condomínio e
no futuro isso traz problema. Então, estamos fazendo uma gestão integral do condomínio.
Colocar um gerente de entrega, ficamos com aquele condomínio seis meses, arcando com
muitos custos que teoricamente não deveríamos arcar. Mas nós arcamos com esses custos.
Depois não tem como pedir reembolso do condomínio, isso não existe.
Essa política de fato, não existia no nosso orçamento. Essa foi uma mudança. Vocês podem
acreditar que isso é verdade, se vocês forem procurar os condomínios da MRV, a forma como a
MRV entrega os condomínios, é totalmente diferente do que era. Isso não era orçado, isso
impactou os nossos números no 1T e evidentemente nos outros trimestres isso estará previsto,
mas já esperamos que tenhamos margem para pagar isso. Isso está previsto na nossa margem.
Então, essa foi uma mudança de postura da Construtora, e nós temos que ter um entendimento
com o cliente cada dia melhor, e estamos muito tranquilos em relação a essa decisão tomada.
O outro aspecto que diminuiu um pouco a margem bruta foi a mudança orçamentária. Tem
trimestre um pouco maior, trimestre um pouco menor. Nós investimos, o Leonardo até falou
um pouco, bastante em treinamento e capacitação. Nós temos mais de 80 escolas hoje ao longo
do Brasil, em treinamento. Isso é importante, você gasta um pouco em treinamento mas lá na
frente você tem o benefício. Então, se não estou enganado foi um número próximo de R$8
milhões de orçamento, não é nada muito grande, mas não tem buraco, tem correção. No
trimestre que vem e em todos os trimestres terá correção; sempre teve e sempre terá. Não se
consegue ter um orçamento 100%. São correções pequenas que não afetam.
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Então, com isso devo ter respondido a primeira aparte da sua pergunta. Não sei se ficou claro,
Guilherme.
Guilherme Rocha:
Rubens, desculpa estressar um pouco, esses R$30 milhões ficou claro, mas você consegue dar
quanto foi o impacto desse projeto “Qualidade Total”, o valor mesmo, e a revisão de premissa?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, aproximadamente o que acontece, esse TAC foi de R$31 milhões, mais ou menos. Ele
é colocado no ponto da obra. Como essas obras já estão mais ou menos 60% prontas, ele deve
ter dado um pouco mas de R$15 milhões no 1T, de impacto. E ainda tem um impacto nos
trimestres seguintes. Essa revisão orçamentária foi de R$8 milhões, mais ou menos, no
trimestre. E essa mudança no orçamento em relação aos condomínios, é alguma coisa entre
R$12 milhões e R$13 milhões, foi o que aconteceu nesse trimestre.
Um outro detalhe que eu gostaria de falar é o seguinte, e é um detalhe mais sutil, o custo da
construção sobe ao longo do ano e o preço sobe ao longo do ano, não é isso? Então, duas
coisas. A inflação de 5,5%, 6%, 7% apenas você tem equilibrar. Então, estamos muito atentos a
isso, a não deixar os preços das nossas unidades ficarem abaixo do aumento de custo. E como
não queremos explodir preço, nós achamos o segmento de baixa renda bacana porque ele não
está explodindo preço, é mais sustentável, mas temos que ficar atentos para sempre elevar os
preços de acordo com os custos da construção.
Em alguns momentos podemos ficar um pouco abaixo, acho até que no ano passado podemos
ter ficado um pouco abaixo disso, comprimindo um pouco a margem. Este ano estamos um
pouco mais agressivos, estamos um pouco acima, dando uma folga para margem. São coisas
mais milimétricas, depois o Leonardo poderia até explicar melhor para vocês em particular, o
critério de precificação. O ano passado foi um ano mais justo na precificação, sem gordura
nenhuma, e este ano estamos com um pouco mais de gordura, mas isso são detalhes pequenos
que podemos absorver isso. Nós temos espaço para dar uma melhoria pequena na precificação
para absorver isso tudo.
Leonardo Correa:
A segunda pergunta, em relação a destrato. O volume de distratos, nós já falamos aqui várias
vezes, em vários calls, cresceu no 4T10. Nós tivemos uma série de mudanças de políticas de
vendas ao longo de 2011. O número de distratos vem decrescendo. Esse trimestre, em termos de
números de distratos, foi menor do que o 4T11. O que vocês estão vendo na hora que fazem a
movimentação do estoque, o componente de aumento de preço é muito maior do que o
componente do distrato. O distrato está começando a ir na linha da queda e não de aumento.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, só para reforçar o que ele falou. Evidentemente que o imóvel vai ficando pronto
quando você distrata, ele vale um pouco mais do que valia na planta. Então, nós fizemos uma
correção nesse estoque e colocamos preços maiores que evidentemente no futuro vão nos dar
margens maiores.
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Guilherme Rocha:
Rubens, até aproveitando que você entrou em preços. Você realmente está enxergando os
consumidores de baixa renda com incremento de renda, quer dizer, está sendo grande a ponto
de suportar esses aumentos de preço? Está tranquilo ou você está vendo, de alguma forma, o
consumidor tendo um pouco mais de dificuldade para comprar?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Isso tem que ser feito milimetricamente. Evidentemente que, no nosso público, a classe média
cresceu muito, cerca de 50% da população brasileira, os juros são muito convidativos. Mas isso é
milimétrico. Mesmo porque o programa Minha Casa, Minha Vida tem faixas que determinam
isso aí. Então, você não pode chegar igual ao mercado de alto luxo consumir 20%, 30%, não. Isso
é uma operação milimétrica que deve ser feita com muito cuidado, viu Guilherme?
Agora respondendo, eu não vejo a renda como o maior problema. Eu vejo as faixas e a taxa de
juros. As taxas são escalonadas, de juros, então você vai com 5%, 6% depois passa para 7%. Então,
essa é uma coisa que tem que ser bem olhada e depois o tamanho das faixas nas diversas
regiões do Brasil. Eu acho que a demanda é grande. A demanda é superior à oferta e vai
continuar sendo por muito tempo. Então, o maior problema do Minha Casa, Minha Vida tem que
ser tratado milimetricamente.
Guilherme Rocha:
OK. Obrigado, Rubens. Obrigado, Leo.
Nicole Hirakawa, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Ainda na linha dos ajustes de orçamento e contrapartidas da prefeitura, eu
queria entender o impacto no trimestre foi de R$40 milhões, pelo que entendi. Eu queria saber
qual foi o impacto total, qual o tamanho desse ajuste, e se vocês esperam algum impacto na
margem bruta olhando para frente, por conta dessas novas demandas das prefeituras, enfim.
E uma outra pergunta também ainda sobre os cancelamentos. Olhando os dois últimos anos,
fico com a impressão de que o 1T tinha uma sazonalidade positiva, com pouco menos volume de
distrato. Eu queria entender se aconteceu alguma coisa especifica nesse trimestre, se vocês
esperam um volume mais alto de distratos ainda mais para o final do ano. Queria saber como
está isso. Obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, deixa eu te contar. Vou falar um pouco de distratos, porque eu tenho tido muito isso. O
cliente do Minha Casa, Minha Vida não quer distratar nunca. Nós fazemos uma venda muito bem
feita. Não fazemos uma venda por vender, então nossos distratos estão mais ou menos dentro
da média, um pouco acima de 10%, um pouco abaixo de 10%, varia um pouco de trimestre para
trimestre com tendências declinantes. A curva é declinante.
Às vezes o cliente realmente não pode comprar, ele tem um problema de SPC, é insolúvel, ou
ele se separa ou perde o emprego. Esse é o caso do distrato. Nós tentamos ter uma política o
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mais benéfico possível em respeito ao cliente, mas se acontecer o distrato, ele é revendido sem
problemas, principalmente se a obra já estiver mais avançada. Então o distrato não é um
problema. Ele seria um problema com margem maior.
Agora, eu acho que o mercado continua sem distratos. Hoje o aluguel está subindo
absurdamente. O perfil de aluguel aqui, é impressionante como o aluguel e imóveis populares
cresceu. Ele cresceu, dependendo da cidade, mais de 50% no último ano. Por exemplo, tem
cidades como Uberlândia, São José do Rio Preto, foram cidades bastante agressivas em preços
de aluguel popular, Belo Horizonte. Então, o distrato não é problema, e eu vejo no futuro um
distrato menor, basicamente porque o cliente não quer distratar em função de aumento de
preço, por exemplo se ele for comprar outro, dificuldade de comprar uma casa própria e as
condições são boas. Mas eles desistem em função de o cliente se desencaixar em algum ponto
específico. É isso que nós sabemos. Tende a ser a partir de 10%.
Leonardo Correa:
Sobre a pergunta dos ajustes, Nicole, deixa eu aproveitar a pergunta e fazer a movimentação
toda do TAC. O que acontece com a TAC? O valor dela é maior, mas ela funciona, do ponto de
vista de contabilidade, como se você tivesse um impacto do custo todo naquele trimestre.
Então, como seu custo vai subir, obviamente aquela receita anterior, que já havia uma parte da
receita anterior, você tem que ajustar toda naquele trimestre.
Mas como você não tem 100% de POC, nem todas as unidades estão vendidas, quando você faz
esse ajuste de preço no trimestre tem um impacto grande mas depois ele vai seguindo, ao longo
do tempo, uma margem de rentabilidade menor do que a anterior, mas ela fica, vou chamar
assim, normalizada.
De novo, nós não temos nenhuma TAC, nenhuma grande discussão acontecendo, as coisas que
estão em discussão são um número muito grande em empreendimentos são pequenas, são
coisas que não têm impacto, que não vão modificar a margem do DRE.
Olhando para frente eu vejo, de novo, tanto fatores positivos quanto negativos. A pressão em
cima de custo de mão-de-obra é cada vez menor, mas ainda é positiva, mas por outro lado estou
vendo nossa ação de preços e repasses, e essas unidades que são distratadas são vendidas com
uma margem mais alta, se contrapondo a essas pressões, vou falar assim, negativas. Acho que
eventualmente podemos ter um outro trimestre com alguma pressão em margem. Pressão em
margem que eu falo é margens no nível do que estamos vendo agora. Mas vamos caminhar
paulatinamente para um retorno dos níveis anteriores, níveis históricos que nós apresentamos.
Nicole Hirakawa:
OK. Se você me permite só mais uma pergunta, levando em conta todo esse cenário, quão
confiantes vocês estão de que a MRV vai conseguir entregar o guidance de margem EBITDA para
o ano?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, até escrevi isso. Isso foi imprevisto. Nós tínhamos um guidance de 24% a 28%. É lógico que
depois de um 1T pior do que o esperado, ele ficou mais difícil. Eu coloquei isso no nosso
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relatório. Eu acho que ele é bastante possível de ser atingido. Vai ser mais difícil, mas é possível.
Tanto é que nós não mudamos o guidance, e gostamos de entregar resultados que
prometemos. Então eu vejo o seguinte, nós analisamos bastante as obras, o fluxo futuro, o DRE.
Estamos em uma posição mais difícil mas se não achássemos que não era possível atingir o
guidance, nós teríamos mudado o guidance. Então, se nós não mudamos é porque achamos
possível atingi-lo.
Leonardo Correia:
Vou só chamar a atenção para um outro aspecto aqui, que nós já falamos. A taxa de juros tem
caído de maneira geral e também no nosso segmento. Bem no topo, vou falar assim, na parte
do Minha Casa, Minha Vida, a taxa de juros é muito parecida com o SBPE. Então, se o produto
sair um pouco do Minha Casa, Minha Vida e entrar um pouco dentro do SBPE, você tem as
condições de venda e de financiamento muito parecidas.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia Leo, bom dia Rubens. Tenho algumas perguntas. A primeira é só para tirar uma dúvida.
Vocês mencionaram no release e na apresentação a questão da provisão, e eu gostaria só que
vocês quantificassem se teve provisão registrada no CPV e quanto foi esse valor, e se isso foi
muito diferente dos trimestres anteriores. Este seria o primeiro tema.
O segundo é para esclarecer também um ponto que o Leo comentou no resultado, da Nicole.
Você falou, genericamente podemos ter outro trimestre com pressão de margem, ou você acha
que os próximos trimestres terão pressão de margem ainda?
E por fim, se vocês puderem falar um pouco de geração de caixa. Como vocês vem a evolução
disso ao longo do ano, dado que vocês tiveram um aumento grande de repasses já nesse
trimestre. E eu queria entender mais essa dinâmica entre o repasse em si e o caixa voltar para a
Companhia.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, tudo bom? Deixa eu te falar duas coisas muito importantes, e depois eu gostaria que o
Leonardo complementasse o que eu estou falando. Mas são muito importantes para vocês
verem isso. Nós quisemos ressaltar esse negócio da nossa provisão para manutenção porque eu
te afirmo que a MRV é a única empresa que faz nessa magnitude.
O que acontece? Nós sabemos que, depois de entregue, você é responsável por esse imóvel por
cinco anos. Isso existe mesmo. Como nossos imóveis são muito padronizados, nós temos uma
equipe de manutenção grande. Por exemplo, se sábado à noite fura um cano, nós temos que
estar lá, e isso custa caro. Nós provisionamos isso, e sempre de forma agressiva. Para você ter
noção, nós temos hoje R$183 milhões. Se nós fossemos irresponsáveis, não teríamos
provisionado isso. Se não fossemos conservadores, não teríamos provisionado isso. Não é
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prática do mercado. O mercado não provisiona. Só nós provisionais esse montante. Isso mostra
que somos conservadores.
O time da MRV não está aqui para fazer uma corrida de 100 metros rasos e depois ir embora,
pegar o chapéu. Nós somos os primeiros a ter participação relevante da empresa. Nós somos
comprometidos até o pescoço com esta Empresa, todos nós.
E depois é o seguinte, nós queremos fazer um jogo longo e bacana e temos certeza que vamos
fazer isso. Então, a coisa vai ser muito bem organizada. Essa provisão de manutenção é
fundamental, porque se não lá na frente vai tirar resultado dos outros exercícios. MRV faz de
forma conservadora e faz bem feito.
Leonardo Correa:
Deixa só eu completar. Marcello, no earnings relesse, se você for na nota 18, você vai ter todos
os números detalhados da movimentação. Mas sendo específico, não teve nada de diferente
nesse trimestre, não teve nenhuma manutenção a mais, ou carga de manutenção a mais etc.
Obviamente, na medida em que vamos incorrendo em custos, aumentamos a provisão e alguma
coisa que foi gasto já com os imóveis entregues, foram gastos. Mas você tem todos os detalhes
na nota 18 do balanço. Toda a movimentação disso.
Marcello Milman:
Leo, isso flui pelo CPV, né?
Leonardo Correa:
Isso flui pelo CPV. Na medida em que eu vou construindo, vou constituindo a provisão, e depois
que o imóvel é entregue vai sendo gasto e eu vou baixando a provisão.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, eu estou insistindo muito em um ponto que é o seguinte. Eu estou muito tranquilo
com essa máquina de produção. Uma máquina bacana, bem feita. Nós estamos chegando com
quase 100 mil unidades de construção simultânea. Um número muito grande, tudo bem feito,
bem organizado, 350 canteiros. Nós temos hoje 30 canteiros com mais de mil unidades, então o
negócio está muito organizado. Os custos não estão discrepantes, os orçamentos controlados,
toda a Empresa ligada aqui no escritório central, no SAP, quer dizer tudo muito bem controlado.
Não tem nada que tire a minha tranquilidade quanto a isso. Eu posso afirmar para vocês que não
tem risco. Não terão estouro, obra ficando mais cara. Isso não vai existir. Vamos nos preocupar
com outros componentes.
Agora em relação ao fluxo de caixa, é outro negócio importante. Evidentemente que o fluxo de
caixa é algo fundamental no nosso caso, principalmente com a Caixa Econômica. Nós temos
outros bancos particulares que representam aumento, e tem o Banco do Brasil que está
crescendo um pouco de espaço. Eu sempre falei e continuo falando que é impressionante o
comprometimento da Caixa com esse projeto, e como a vida Caixa mudou nos últimos anos,
como o time está aguerrido e como os processos melhoraram. Quando eu fui fazer o road show
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do Minha Casa, Minha Vida 2, não o 1, o pessoal pensou “a Caixa não vai dar conta”, e eu falei
que ia dar. E a prova disso são os repasses nossos que são crescentes.
Estamos fazendo 3 mil e tantos repasses por mês, é um número bacana. Se você fizer o negócio
direito, vai dar cash flow positivo. O que nós estamos fazendo é isso. Agora o mais interessante
do nosso projeto, e isso que é bacana, eu tenho visto muitas empresas fazendo cash flow
positivo, por que tem que fazer. Parando obra, diminuindo ritmo. O nosso não. A MRV talvez
seja a única empresa que está falando em fazer cash flow positivo sem diminuir o crescimento.
Nós estamos colocando guidance de crescimento este ano, as outras empresas estão colocando
de diminuição.
Essa é a diferença. E você pode fazer cash flow positivo? Pode. Nós queremos fazer, o nosso
planejamento é fazê-lo, crescendo. Isso é o que nos coloca em uma posição diferente. Somos a
empresa que mais repassa no Brasil. O Minha Casa, Minha Vida tem um ciclo mais curto, nossos
processos são mais curtos, então isso é o que vai diferenciar. Estamos com a máquina azeitada
de produção, estamos fazendo bem o trabalho de crédito imobiliário, isso vai dar certo e eu
estou muito otimista em relação a 2012. Vou pedir para o Leo complementar aqui. Por favor,
Leo.
Leonardo Correa:
Em relação a margem, Marcello, que você perguntou, é o que nós temos falado aqui. Nós
estamos trabalhando na parte de preços, essas unidades que foram distratadas são revendidas
com uma margem mais alta. Por outro lado, tem essas pressões de custo que têm acontecido.
Não estou vendo na margem nada diferente. O fato de continuarmos olhando para o guidance
significa que temos uma recuperação de margem bruta ao longo do ano. Então, tem uma
combinação de crescimento de receita maior e com um margem melhor, e a combinação das
duas coisas é que vai levar para o eventual atingimento do guidance de margem EBITDA.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É importante ressaltar que as receitas vão crescer muito mais do que os custos administrativos e
comerciais, porque vai ter uma diluição muito grandes nos próximos trimestres.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Luis Maurício Garcia, Bradesco BDI:
Bom dia a todos. Tenho basicamente três perguntas. A primeira é se você poderia falar um
pouco mais sobre as vendas dos lançamentos do 1T, até no release está destacado que eles
foram concentrados em março. Normalmente tem um represamento, um aquecimento de
lançamentos. Eu vi que dos R$644 milhões só vendeu R$24,5 milhões, quer dizer 4% desse total.
Eu achei um número bem baixo e isso realmente me chamou atenção.
O segundo ponto é uma provisão não relevante no ITR, mas é para entender. Eu vi que teve um
crescimento de ações cíveis e trabalhistas expressivo, de cíveis 20% e de trabalhistas 13%. Queria
só entender o que está por trás desse crescimento. Apesar da provisão em si e o nominal ser
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muito pequeno, R$5 milhões, queria entender o que está por trás desse crescimento desse
indicador.
E o outro ponto é com relação à questão da melhora da qualidade versus o aumento da
provisão. Eu vi até aqui no comentário da administração, no item 2, vocês até falaram na
antecipação dos gastos de assistência técnica, ou seja, de fato está gastando mais? E o que está
levando a gastar mais? Acho que o Rubens até entrou nesse detalhe de melhoria da qualidade
etc., mas queria entender se dado que isso é uma provisão para cinco anos, se está gastando
mais já no curto prazo, nós poderemos ver novos aumentos dessa provisão, que, hoje, está em
3% do custo da obra, se isso pode crescer para frente.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Luis, o 1T, como eu falei, nós fomos muito mal em lançamento, até colocamos no release dos
lançamentos, nós fizemos pouco e tardio. E realmente não deu tempo de colocar essas vendas
para dentro. O tempo é muito curto, teve Carnaval, fomos lançar em março, e a burocracia.
Realmente foi um resultado muito baixo.
Nós gostamos muito de fazer lançamento no 2T pelo seguinte, o Feirão da Caixa é uma
realidade para nós. Já aconteceu em cinco cidades, e neste final de semana vai acontecer em
mais outra. Serão dois Feirões, e esses feirões diminuem bastante nossa despesa comercial. Ele
é importante para a MRV porque o custo comercial no trimestre será mais baixo do que no
outro. Nós preparamos os lançamentos, e fizemos muito isso, para este 2T, e já posso te afirmar
que nós já estamos hoje com mais lançamentos do que no 1T inteiro. Com um mês e pouco já
passamos, até com certa folga, o número de lançamentos do 1T com o Feirão. E esses
lançamentos do Feirão estão indo muito bem, os primeiros cinco Feirões reagiram bastante
positivamente.
Eu acho que no 1T nós atrasamos um pouco em amarras legais, jurídicas etc., mas no 2T os
lançamentos estão voltando em bom tamanho, é batalha ganha, já está tudo no pipeline. Então,
os lançamentos não serão problema no 2T, e os Feirões contribuirão significativamente para que
os lançamentos desse trimestre já saiam bastante cheios para o final do trimestre. O Leonardo
quer falar um pouco sobre aquela outra dúvida que você tinha.
Leonardo Correia:
Em relação às provisões para ações cíveis, trabalhistas etc. Em termos de números, todos os
números estão bem detalhados na nota 19 do balanço, a movimentação, o que foi pago, o que
foi adicionado.
Voltando para o conceito, que eu acho que é importante. Nós temos alguns empreendimentos
que estão atrasados e algumas dessa coisas civis são relacionadas a esses empreendimentos. O
volume de atraso é pequeno, cada vez menor. Nós temos insistido em aumentar o volume de
construção etc., porque nós vimos como uma batalha grande de consumidor e, quero insistir
aqui, a questão da marca é um negócio muito importante.
Nós somos um produto de consumo grande em termos de número de consumidores. A
percepção é algo muito importante, então temos que ter todos os empreendimentos, estamos
insistindo em entregar adiantado os empreendimentos, porque isso é cada vez mais parte
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integrante do processo de decisão do consumidor na hora de comprar. Vocês veem na televisão
sempre uma discussão grande em relação a atraso, ou enfim, problemas em condomínio etc. e
queremos ter isso muito bem acertado do ponto de vista de consumidor.
As provisões refletem os atrasos de alguns desses empreendimentos que aconteceram. As
provisões trabalhistas são em valor maior porque o montante de construção, o número de
pessoas envolvidas é cada vez maior, então ao longo do tempo esses valores vão crescer mas
vão ficar dentro desses números que estamos vendo. Números relativamente pequenos,
obviamente o ideal seria que fosse zero, mas não tem jeito. Eles já são provisionados, já tem
algum atrito, não tem como fazer isso.
Em relação a sua última pergunta, a questão de melhora de qualidade. Deixa eu deixar claro, nós
demos destaque nesse release em relação à provisão para manutenção etc., mas no trimestre
não teve nada de extraordinário em relação à provisão para a manutenção. Isso nós
continuamos fazendo normalmente.
Em um nível de detalhe, o que aconteceu aqui dentro da Engenharia? Quando nós criamos essa
área de qualidade, antes de entregar o apartamento para o cliente ele é recebido pela área
técnica, que justamente é o caso da manutenção. E essa área técnica tem exigido cada vez mais
da Engenharia uma qualidade melhor. Por quê? Porque ela esta focada em qualidade, na visão
do cliente. E quando chega no final da obra, tem essa disputa (no bom sentido) da companhia e
do engenheiro falarem assim “já terminei”, e a área técnica dizer “não, você não terminou,
precisa melhorar isso, isso aqui precisa ficam mais bonito, isso precisa ficar em uma melhor
qualidade etc.” Isso que significou termos gasto mais, teve um impacto , uma parte disso nós já
ajustamos dentro de orçamento. Mas isso é custo de produto, vai direto para o custo. A
provisão que eu estou fazendo é um percentual fixo em relação ao custo do produto vendido,
que é jogado na provisão todo trimestre.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É muito importante vocês entenderem essa provisão de manutenção. Não tem nada a ver com
isso que o Leonardo falou. Provisão de manutenção que nós temos é um dinheiro guardado no
cofre para você tomar conta das obras no futuro, ele é suficiente, e todo mês nós colocamos
mais na conta e tiramos, e estamos fazendo isso há bastante tempo. Mês que vem coloca mais
um pouco e tira um pouco. Isso funciona por aí. No caso da MRV, talvez seja a única empresa do
setor que está fazendo isso de forma organizada.
Leonardo Correa:
Luis, o que me interessa? Só para ficar claro. O que me interessa é ter um produto onde a
qualidade seja tão boa que a minha própria provisão seja maior do que aquilo que eu
efetivamente vou gastar. Do ponto de vista industrial é isso. Enquanto eu fizer bem feito da
primeira vez é muito mais barato do que ter que refazer lá na frente, então um time que está
olhando essa parte de qualidade está focado nisso. No futuro, a implicação objetiva é de queda
de custo. Porque fazer bem feito da primeira vez é muito mais barato do que fazer mais ou
menos e ter que refazer.
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Luis Maurício Garcia:
E no trimestre passado, quando ocorreu um aumento, não do valor provisionado mas do
percentual, de 2,25% para 3% do custo, foi mais uma questão de não ter surpresa para frente, ou
de fato vocês já estão se deparando com um aumento do valor utilizado?
Leonardo Correa:
Não, isso é olhando para frente. Mas esse trabalho de qualidade e acompanhamento de obra, e
tem um time de alguma coisa como 40 pessoas aqui no escritório central e mais umas 300
dentro de cada obra, está focado na parte de qualidade. No futuro, eu quero que essa provisão
chegue no final e seja revertida para resultado, que eu não gaste esse dinheiro. Quanto melhor a
qualidade do meu produto, menos provisão tem que fazer. E nós já estamos trabalhando há
mais de um ano nesse aumento de qualidade.
Agora, obviamente, essas coisas não podem ser transformadas todas de um trimestre para
outro. Vou levar um tempo onde vou processando essas coisas, esse time vai disseminando essa
visão e essas atitudes em cada empreendimento, em cada local. Nós estamos em muitas
cidades, cidades eventualmente do interior etc. Até eu conseguir permear isso tudo em todos os
canteiros de obras, em todas as obras, leva algum tempo, mas acontece.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O que é importante é que a MRV é uma empresa de massa. Nós fazemos mais apartamentos por
dia do que a Toyota faz Corolla por dia, então você vê a diferença. O consumidor hoje é um
consumidor extremamente exigente, e eles estão certos. Então, o nosso lema é o seguinte: o
consumidor pode estar errado, mas ele sempre tem razão. E em cima disso estamos
trabalhando com muita profundidade, e eu não acredito que as empresas sobrevivam sem ter
uma política de qualidade e atendimento ao cliente, e nós estamos trabalhando bastante nisso.
É um desafio muito grande porque é muita gente. Nós estamos hoje com 180 mil clientes ativos,
uma loucura o negócio.
Luis Maurício Garcia:
OK. Só mais uma última pergunta com relação à LOG. O crescimento do ABL em operação
realmente tem sido bem forte. Até um pouco acima do que eu tinha projetado, mas eu queria
entender como está o prazo entre o início do reconhecimento da receita? Porque a ABL ficou
um pouco acima do que eu tinha mas a receita ficou abaixo. Acho que eu não devo estar usando
o prazo correto. Como está o prazo, quando chama de ABL uma operação, que está na página 12
do release, de fato quanto tempo demora em média para a receita começar a entrar?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Na realidade é o seguinte, eu sou Presidente do Conselho da LOG e membro do comitê de
terrenos, mas eu participo bem dela. Eu digo o seguinte, a LOG vai ser uma surpresa
extremamente positiva para todos nós. Eu estou com uma animação com a LOG, que você nem
imagina. Ela está em uma escalada fantástica, ela está acertando a mão no mercado com a taxa
de rentabilidade altíssima, vocês viram no nosso release, mais de 17% de taxa. Um negócio
bacana. Nós estamos no Brasil todo, eu poderia dizer que é a única empresa de galpões
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industriais do Brasil. Nos vamos começar agora em Fortaleza, estamos com obras em Curitiba,
em Londrina em Macaé, Campos, Rio de Janeiro, Salvador, Feira de Santana, Aracajú, quer dizer,
nós estamos pelo Brasil todo. A escalada é muito grande, nós queremos chegar ao final do ano
com mais de 600 mil metros de ABL, um numero fantástico. E o plano de 2013 da LOG é
fantástico.
Então a LOG vai dar muita alegria. Agora entender a LOG, como é um caso novo, vocês analistas
têm que pensar como um case de sucesso. Estou cada dia mais animado com a LOG. O Felipe,
que você conhecem, que era MRV e hoje é LOG, está aí na LOG, se vocês quiserem conhecer um
pouco melhor, ele está à disposição. O Leonardo, a Monica, o Gerson também. Eu acho que
vocês deveriam tentar entender um pouco mais a LOG, porque realmente ela vai ser um
diferencial nosso. Estou achando que essa companhia vai ser uma grata surpresa para nós
durante esta ano. O Leonardo vai responder o resto para você.
Leonardo Correa:
Luis, desculpe eu não olhei em detalhes o que você projetou para a LOG, mas tem
eventualmente um atrito entre o galpão, que foi terminado e o contrato passou para o mês
seguinte. Como o crescimento está todo acontecendo agora, isso tem um impacto. Minha
sugestão é nós descermos a um nível maior de detalhe com o Felipe, e assim batemos número
em detalhe maior, porque passar um mês para frente ou para trás faz uma diferença nessa
conta aqui.
Luis Mauricio Garcia:
Combinado. Obrigado.
Paulo Renelli, Banco J Safra:
Bom dia a todos. Só uma pergunta em relação à receita financeira que passa no top line, veio
bastante forte nesse trimestre, R$73 milhões, um número só comparável com o 2T11 ou 3T11,
mas acho que ali você tinha um IGP-M do 2T impactando bem forte os recebíeis. Vocês poderiam
dar uma indicação da onde veio esse aumento, dado que nos últimos dois trimestres o INCC
ficou relativamente estável e o saldo de recebíveis também não acompanha essa situação.
Obrigado.
Leonardo Correa:
O INCC desse trimestre é bem maior do que o do trimestre anterior e tem um volume de
empreendimentos mais no final. Outra coisa que importa também é a questão do mix entre
produtos que são vendidos entre SBPE e associativo, e nós ainda temos uma safra, falando
assim, mais antiga de produtos que foram vendidos em 2009, 2010, que tínhamos uma
proporção maior de SBPE do que temos hoje, e esses produtos estão chegando no final do
processo de construção e de entrega. Mas o INCC que nós “accruamos” no resultado desse
trimestre foi bem maior do que o do 4T.
Paulo Renelli:
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Então agora, pensando em 2T e 3T, vamos esperar números até mais fortes nessa linha, dado a
sazonalidade do INCC no2T?
Leonardo Correia:
Se a sazonalidade este ano for igual a dos anos anteriores, onde temos uma variação maior no
2T e no 3T, um INCC maior, sim. É verdade.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Na realidade, tem uma coisa que temos que pensar bastante. O custo financeiro tende a
diminuir um pouco, e a diferença entre custo financeiro e receita vai ficar cada vez menor se, de
fato, os juros no Brasil caírem e ficarem mais próximos ao INCC. Existe cada vez um
estreitamento maior dessa diferença. Isso é importante para vocês planejarem o futuro.
Paulo Renelli:
OK, então. Muito obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia Rubens, Leo. Eu queria voltar de maneira bem objetiva para o assunto dos
cancelamentos e tentar entender se vocês podem nos dar alguma ordem de grandeza de
quanto foi isso. Por que, fazendo uma conta aqui, assumindo que cancelamento, como vocês
dizem, é low double digits, quer dizer, é 10% e vendo o resto da variação e dizendo que é tudo
preço, eu estou chegando a um número perto de 5% de ganho de preço no trimestre a trimestre.
Dado que vocês fazem a vasta maioria dos projetos dentro do Minha Casa, Minha Vida, onde até
entendemos que tenha uma flexibilidade para vocês ajustarem preços, mas tem os tetos, me
parece um número um tanto quanto alto.
Então, fica aqui a pergunta de maneira bem objetiva. Queria entender quanto foi de
cancelamento nesse trimestre. E a sugestão para o futuro, sei que é um assunto que vocês já
discutiram, o mercado tem pedido bastante. Se vocês puderem ou divulgar líquido de distrato
ou mostrar o distrato no futuro, porque isso vai sempre gerar confusão para nós aqui na hora de
analisar os números.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, a parte de distratos no nosso negócio é muito mais complexa que você imagina. O
distrato é bom para a construtora, porque aumenta a rentabilidade, mas é ruim do ponto de
vista social da construtora. De fato, as revendas estão tendo um aumento de preço muito alto, e
nem sempre elas estão dentro do Minha Casa, Minha Vida, não. O que acontece?
Você faz um conjunto dentro do Minha Casa, Minha Vida, você pode vender 90% dentro do
programa e deixar 10% para o fundo de garantia ou do SBPE, mas fora do programa. Mas
acontece que tem imóveis que você lança por R$80 mil e vai construir…. Aliás temos colocado
bastante isso na mídia. Nós vendemos um imóvel por R$80 mil e, quando entregamos, temos
que colocar quanto temos antecipado nossa obra.

- 16 -

Transcrição de Teleconferência
Resultados do 1T12
MRV (MRVE3 BZ)
15 de maio de 2012
Nós temos um projeto chamado MRV/Fácil, e quanto ele valorizou. Tem imóveis que valorizaram
50% a 60% no período. Quer dizer, aquele cliente que comprou um imóvel por R$80 mil, está
valendo R$130 mil, R$140 mil depois. A valorização é fantástica.
Então, quando revendemos está tendo uma valorização mito grande, isso que o Leonardo falou,
esse estoque cresceu muito o preço de venda. E não necessariamente eles serão vendidos pelo
Minha Casa, Minha Vida, não. Nós não somos obrigados a isso. Se você tem um projeto Minha
Casa, Minha Vida, pode haver dentro daquele empreendimento unidades que não serão, e como
os juros abaixaram bastante nós podemos colocar em outras obras. Os preços dos imóveis semiprontos e prontos subiram.
Então, essa sua observação é perfeitamente correta. Os distratos continuam, dependendo do
percentual, um pouco mais, um pouco menos, com tendência de cair. Só para te dar ma noção,
nesse trimestre ele já está bem menor do que o trimestre passado, que já foi menor que o
outro. Agora, o Leonardo prefere não abrir distratos porque é muito difícil do mercado
entender, e eu concordo com ele. Então, vai por essa linha de que o preço de estoque subiu,
porque você está indo bem. Você está batendo certo nisso aí.
Rafael Pinho:
OK. E alguma previsão de vocês começarem abrir esse número para o mercado para ficar mais
claro, já que vocês não têm esse problema, e o que está acontecendo é uma coisa boa, que é até
um ganho para a Empresa em termos de preço. Para isso ficar bastante claro para o mercado,
vocês pensam em abrir, não pensam, como está isso?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós discutimos muito isso e preferimos não abrir. Não é fácil do mercado entender isso. Repara
bem, se você está mostrando repasses, está mostrando receita, está mostrando margem, o que
queremos mostrar é isso. Quer dizer, aumento de repasse significa que a coisa está fluindo bem.
Você está mostrando aumento de receita, aumento de unidades construídas, nossa ideia é que
com todos esses números que apresentamos dá para avaliar muito bem a Empresa sem precisar
entrar em detalhes que são difíceis de explicar e muito complexos.
Rafael Pinho:
Está claro. Muito obrigado, e um bom dia.
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:
Mais uma vez, nós agradecemos muito a atenção de vocês. O mercado de homebuilders no
Brasil está passando por um momento muito importante e, ao mesmo tempo, difícil. A MRV
sempre quis ser o mais aberto possível. Nós achamos que temos sido. Temos procurado as

- 17 -

Transcrição de Teleconferência
Resultados do 1T12
MRV (MRVE3 BZ)
15 de maio de 2012
melhores informação e temos dado. Nós temos um time de RI que é sensacional, que interage
bastante com vocês, com muita seriedade. Não gostamos de ter nada embaixo do tapete.
Eu acho que, apesar de os resultados do 1T terem sido um pouco menores, estamos muito
confiantes com a operação, satisfeitos e estamos aqui. O call foi bom, foi bacana, é curto mas as
perguntas são muito objetivas. Mas gostaria muito que vocês continuassem interagindo com a
nossa turma para podermos construir um modelo da MRV 2012 que eu acho que será muito
bacana. Nós continuamos muito otimistas com o que pode acontecer pela frente. Vamos ver se
vocês conseguem nos ajudar a entender um pouco melhor a Empresa.
Obrigado a todos, um abraço.
Operadora:
Obrigada, a teleconferência dos resultados do 1T12 da MRV está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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