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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 4T e ano de 2008. Estão
presentes os senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, e Leonardo
Guimarães Corrêa, Diretor Vice Presidente Executivo, Financeiro e de Relações com
Investidores.
Informamos que este evento será gravado, e que durante a apresentação da Empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos
a 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 essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender
que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar
o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que diferem, materialmente,
daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor
Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Souza, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de dar as boas-vindas à teleconferência para
apresentação dos resultados de 2008 da MRV Engenharia e Participações S.A.
É um prazer muito grande estarmos aqui hoje para divulgarmos os resultados de 2008 da
MRV, e também para falarmos um pouco sobre as nossas perspectivas para 2009. O ano
de 2008 foi marcado por fortes turbulências no mercado macroeconômico. Mesmo assim,
a MRV teve um desempenho excepcional, com crescimento de três dígitos e com
excelentes margens operacionais.
Nós consolidamos, indiscutivelmente, como a maior e melhor plataforma de construção de
baixa renda no País.
Conforme poderão constatar, somos a maior em todos os indicadores: maior land bank,
maior número de unidades construídas, maior volume de vendas, maior equipe de
produção.
Somos também a melhor Empresa do segmento se considerarmos os seguintes aspectos:
margem operacional e retorno sobre o patrimônio líquido. Nunca cancelamos nenhum
lançamento. Em 30 anos de atividade, todos os nossos lançamentos tiveram princípio,
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meio e fim. Isto comprova a nossa alta qualidade de incorporação e a excelência de nosso
time, que tem foco exclusivo no setor de baixa renda; caso único no Brasil.
Falemos agora um pouco sobre 2009. Primeiro destacamos que estamos bastante
otimistas e que prevemos crescimento sustentável para todos os indicadores da MRV:
crescimento nas vendas, na produção, na receita e no lucro. Os números do 1T nos dão
segurança para falar sobre o restante do ano de 2009.
Ouro ponto a ser destacado é a solidez financeira da MRV, com uma bela estrutura
patrimonial e um fluxo de caixa positivo a partir do 1T deste ano, o que coloca a MRV em
posição privilegiada dentro do setor.
Com relação ao Pacote do Governo, gostaríamos de ressaltar que todos os indicadores de
2009, que serão apresentados em seguida, foram fixados anteriormente ao Pacote,
divulgado na data de ontem. A MRV participou ativamente da concepção do Pacote do
Governo, e acredita que o Pacote deverá alavancar o nosso segmento e estimular,
salutarmente, a competitividade entre as empresas do setor.
Novamente, estamos em posição privilegiada dentro deste novo panorama do Pacote, já
que possuímos um land bank amplo e totalmente adequado, uma estrutura de produção
eficiente e grande know how, além da já mencionada parceria ininterrupta, de 25 anos,
com a Caixa Econômica Federal, que é a grande fomentadora deste projeto.
Eu gostaria de passar a palavra agora ao Leonardo Correa que vai falar sobre os números
do trimestre. Leonardo, por favor.
Leonardo Corrêa:
Deixe-me falar sobre os nossos números do 4T, mas eu queria começar falando sobre
alguns eventos recentes.
A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o rating da MRV. A Standard & Poor‟s
revisou o nosso rating para brA+. Eu queria destacar que esse é o melhor rating entre as
várias companhias construtoras no Brasil dentro do segmento de construção. E eu acho
que isso é devido à consistência dos nossos resultados; além disso, também a nossa
política financeira conservadora.
Na sequência, eu gostaria de falar sobre o programa de ADR. Nosso objetivo estratégico é
ter o menor custo de capital possível. A gente só vai conseguir ter o menor custo de capital
possível se a gente tiver capacidade de acertar o maior número de mercados de capitais.
O programa de ADR é um passo nessa direção, a partir de agora um universo maior de
investidores, aqueles investidores americanos, podem acessar as nossas ações através do
mercado americano, comprando isso no balcão americano. Então, portanto, isso a gente
vê como um passo positivo na direção da nossa expansão de acessos aos mercados de
capitais.
Falando agora sobre nossa debênture, nós estamos emitindo R$100 milhões em
debêntures. Essa emissão de dívida veio em função de uma política conservadora nossa,
o ambiente econômico ainda é volátil, e em função disso nós tivemos um seguro maior. E
achamos que o custo desse seguro, ou o prêmio desse seguro é muito pequeno em
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relação à segurança que nos dá a fortificação do nosso caixa ao fato de a gente crescer o
nosso caixa bruto.
Sobre as mudanças da Lei 11638 eu queria dizer o seguinte: primeiro, a gente acha
positivas as mudanças, a gente acha positivas todas essas mudanças que a CVM está
trazendo; isso traz uma uniformidade. Na medida em que traz uniformidade traz uma
melhor transparência, uma melhor capacidade de comparação de resultado, enfim. A
gente acha que isso é positivo para o mercado, é positivo para os analistas, o mercado
está caminhando na direção correta.
Por último, na verdade a gente já tinha estruturado sobre o Pacote do Governo, mas como
o Rubens esteve participando, e o Pacote foi efetivamente anunciado a partir de ontem, eu
vou deixar um pouco mais para o final, ele volta e comenta um pouco mais, faz outros
comentários a respeito do Pacote do Governo.
De qualquer forma, eu já adianto que a gente vê como um Pacote positivo, vai ser positivo
para a Companhia, acho que é positivo para o mercado, e ele vai comentar um pouco
mais.
Passando para o slide quatro, eu queria fazer duas afirmações fortes. Primeiro, acho que o
ano de 2008 foi um ano de grandes desafios para a MRV. Desde o início do ano, a gente
via um mercado com uma demanda muito forte, e obviamente tivemos um trabalho muito
grande pela frente para fazer.
Terminamos o ano com a Companhia maior dentro do segmento de baixa renda. isso é
representado não só pelo tamanho do land bank, mas você pode olhar também pela
perspectiva de lançamentos, ou pela perspectiva de vendas contratadas, ou mesmo de
unidades construídas.
Mais importante ainda do que ser o maior, eu acho que é o fato de ser o melhor. E eu
estou falando melhor do ponto de vista de retorno para o acionista. Se você olhar o nosso
retorno, ou o retorno das companhias que já publicaram resultado, nós temos o melhor
retorno sobre o patrimônio, 15.8% no ano de 2008, e isso é o nosso objetivo, a gente
gerencia a Companhia com foco em retorno, em resultado. Gostamos do nosso mercado,
mas sobretudo a gente gosta de entregar resultado dentro do nosso mercado.
Começando a falar dos nossos números específicos de Dezembro de 2008. Vamos
começar pelo banco de terrenos. O banco de terrenos acho que é muito importante
principalmente porque agora a gente está no início do ano, e estamos olhando de uma
maneira prospectiva, para frente. E o banco de terreno é o nosso indicador antecedente.
O banco de terreno, primeiro vamos falar do tamanho dele. Eu acho que ele está muito
adequado, primeiro, em relação ao tamanho, ele tem um tamanho que é compatível com o
nosso balanço, então é um tamanho que é compatível com nossa estrutura de capital. E
mais importante ainda, ele é compatível com a nossa atividade, com nosso crescimento,
com as perspectivas que a gente tem, com o nosso planejamento de entrega, e
principalmente com o que a gente está vendo que está acontecendo hoje com a demanda.
Ele monta a R$9 bilhões, são aproximadamente 91.000 unidades. E aí eu chamo a
atenção de vocês para um fato que para nós é super importante. 92% desse banco de
terrenos se relaciona a unidades até R$150.000. Isso é o foco da Companhia, sempre
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tivemos esse foco, isso é um indicador antecedente do que estaremos lançando em 2009
e 2010, e nos próximos anos.
Falando agora a respeito de lançamentos, especificamente. Já havíamos publicado os
nossos lançamentos anteriormente, lançamos R$535 milhões no 4T, no ano total foram
R$2,5 bilhões. De novo eu vou chamar a atenção de vocês para a composição: 83% dos
lançamentos foram para unidades até R$150.000. Estou reenfatizando o nosso foco com
essa faixa de mercado.
Se a gente passar para o slide seguinte, para o slide oito, vamos olhar agora os
lançamentos sob uma perspectiva de mostrar como eles se dividem em termos de
financiamento para o consumidor. Se vocês olharem a evolução de 2007 para 2008, teve
uma migração forte para o crédito associativo da Caixa Econômica Federal. Em 2008, 78%
dos lançamentos já foram, dentro de um contexto de Caixa Econômica Federal, de crédito
associativo.
Vamos lembrar aqui que crédito associativo é a melhor forma de financiar, é a forma onde
a gente passa o risco de crédito mais rápido para os bancos, e principalmente é o método
onde a gente tem uma volta do caixa para a Companhia mais acelerada, uma vez que a
gente é pago ao longo da construção de acordo com o percentual construído.
Seguindo na página nove, vamos falar sobre nossas vendas contratadas. Elas atingiram
quase R$300 milhões no 4T08. Em um ano, atingiram R$1,5 bilhão, crescemos 115% em
relação a 2007, e aqui a mesma história; uma concentração muito forte de 82% em
unidades até R$150.000. Esse é o foco, de novo, e as vendas contratadas são um reflexo
do que lançamos no passado.
O slide seguinte, o slide dez, eu quebro as vendas contratadas da mesma forma como a
gente quebrou os lançamentos, eu mostro a fonte de financiamento. Vou aqui primeiro dar
uma breve informação: esse montante do MRV, o pagamento durante a construção, são
clientes que vêm até nós e acabam de uma maneira ou de outra optando por fazer o
pagamento até a entrega da chave. Estamos falando de brasileiros morando no Exterior,
de pequenos investidores, de uma série diferente de consumidores.
Aqui nós vamos ver o mesmo padrão, uma migração forte pra o crédito associativo, para
as linhas da Caixa Econômica Federal. E se a gente olhar em termos de número de
unidades, essa pizza que tem à direita, vocês vão ver que aproximadamente é meio-ameio, a divisão entre o funding proveniente do SBPE, e o funding proveniente do FGTS.
Passando para o slide seguinte, slide 11, vamos falar aqui do nosso estoque de unidade.
O estoque de unidades a valor de mercado monta a R$1,7 bilhão. Se a gente olhar a
divisão disso, nós vamos ver que 42% estão em construção, 56% estão ainda por
construir, e eu acho que um número muito importante é esse número de 2% somente de
unidades prontas.
Isso eu acho que atesta a qualidade da nossa incorporação, nós vendemos os
empreendimentos todos ao longo da construção, e esse 2% na verdade representa só
aquelas unidades que a gente acaba tendo de distratos, temos que retomar a unidade
porque o cliente não conseguiu ser aprovado junto à Caixa Econômica ou ao Santander,
que são os nossos principais parceiros.
Falando das nossas receitas líquidas, elas atingiram R$297 milhões no 4T, e aqui é
importante, deixem-me fazer uma parada e um comentário: obviamente, tivemos a
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mudança da lei e dos ditames da CVM, e resolvemos, por uma questão de clareza, atingir
dois objetivos: um, mostrar o trimestre anterior em comparação com os trimestres
anteriores como era antes da lei, para que vocês possam acompanhar o que vinha
acontecendo e como o trimestre aconteceu, mas, simultaneamente, mostrar também os
resultados já a partir da nova lei, depois de todos os ajustes, uma vez que isso é a forma
como teremos que ver, é assim que nossos balanços são registrados na CVM, na Bovespa
etc. Se a regra é essa, vamos trabalhar dentro dela.
Voltando, antes dos ajustes, nossas receitas atingiram quase R$300 milhões no 4T08, um
crescimento de 130% em relação ao ano anterior; e no ano, após os ajustes, nossas
receitas atingiram R$1,11 bilhão, um crescimento de 178% em relação a 2007.
Nosso lucro bruto no trimestre atingiu R$114 milhões, a margem bruta, antes dos ajustes,
foi de 38,5%. Essa pequena queda na margem bruta no 4T foi em função de alguns
ajustes que fizemos no orçamento; na verdade, estamos sempre olhando, e quando vemos
alguma discrepância já fazemos a correção, e essa correção tem um impacto maior no
trimestre em que você a faz.
Quando olhamos para o ano, essa margem depois atingiu 37,9% para o ano como um
todo. Se eu olhasse nossos balanços antes do ajuste, esse mesmo resultado de R$420
milhões, o resultado do ano antes do ajuste seria uma margem de 40,2%,
Pulando agora para os nossos indicadores, e aí sempre gostamos de falar das nossas
despesas comerciais e das nossas despesas administrativas em uma perspectiva de olhar
a performance.
No 4T, nós gastamos mais com marketing; nosso gasto com marketing atingiu R$34,3
milhões. Em relação à receita, ele subiu para 11,5%; fizemos um investimento em
marketing no 4T08, no 1T09 nossa despesa comercial deve ser menor que no 4T08, e o
resultado está vindo muito bom, sob a forma de vendas contratadas que estamos vendo no
1T09. Está sendo um resultado muito bom; obviamente eu não posso antecipar muitos
números, mas posso adiantar que no 1T09 estamos com vendas bastante fortes.
Em 2008 como um todo, a despesa comercial atingiu R$93 milhões. Se olharmos como
percentual da receita, diminuiu de 8,9% para 8,4% em 2008, um ganho que vamos tendo
na medida em que nossas receitas vão crescendo.
Olhando agora a parte de G&A. G&A é muito importante, nós temos enfrentado um
crescimento muito grande, obviamente isso é uma expansão muito forte dentro da
Companhia, não tenho dúvida que é uma tarefa dura, estamos esticando a corda aí, mas
acho que estamos conseguindo atingir um ótimo resultado.
A gente vem crescendo a Companhia, mas vem conseguindo administrar adequadamente.
Temos um número muito grande de empreendimentos pelo País, mas estamos
conseguindo fazer isso de forma bastante ordenada.
Desde o final de 2007 a gente vem investindo em olhando nossos processos, nossos
sistemas; vários desses investimentos já começaram a se pagar. Ao longo de 2008, alguns
novos sistemas começaram a ser implementados, alguns processos passaram a ser
mudados, e isso fica muito claro quando vemos o tamanho da despesa e como ela tem se
comportado em relação à receita.

-5-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T08
MRV (MRVE3 BZ)
26 de março de 2009

Ela atingiu 21,2% no 4T, percentualmente contra a receita nós caímos de 15,1% em 2007
para 7,1% em 2008. E se olharmos o ano veremos uma queda maior, de 15,9% em 2007
para 7,8% em 2008.
A boa notícia é que estamos de olho em custos, já fizemos uma série de ajustes nesse
início de ano ajustando nossos custos administrativos. Nós pretendemos não ter
crescimento de custos administrativos em 2009; algumas áreas se expandirão, mas isso
será compensado por ganhos de produtividade em outras áreas. E na medida em que
crescemos a receita, temos capacidade de diluir mais esses custos administrativos.
Pulando para o EBITDA, no 4T ele atingiu R$67 milhões, no ano ele atingiu R$272
milhões. O crescimento do EBITDA no ano, de 19,3 em 2007 para 24,5 em 2008 foi
basicamente em função do incremento relacionado à queda do G&A e ao aumento de
receita em 2008.
Olhando para o nosso resultado líquido, no 4T ele foi de R$50,1 milhões, a margem caiu
em relação ao 4T08; acho que na comparação obviamente tem que ser levado em conta o
fato de que no 4T07 tínhamos um volume de caixa muito alto proveniente do IPO, e isso
obviamente teve um impacto sob a forma de receitas financeiras muito forte na nossa
margem líquida do 4T07.
Mas olhando o ano como um todo, nossa margem ficou em 20,8%, um resultado de R$231
milhões. Nós estamos muito satisfeitos, como eu já tinha dito anteriormente. Se olhamos o
lucro líquido em cima do patrimônio, estamos muito satisfeitos com o resultado de 2008.
Ter conseguido crescer todas as variáveis, atingir e crescer com resultados positivos, nos
dá muita alegria.
Pulando para o slide 18, vamos falar dos nossos resultados de backlog, da margem de
backlog, nosso REF. Ele basicamente está estável quando comparamos o final de
dezembro com o trimestre anterior, a margem está em torno de 49%; e em termos de
volume de resultado de backlog, passamos de R$438 milhões para R$485 milhões.
Pulando para o slide 19, antes de falar de caixa e de dívida, eu queria fazer outro
comentário. O único outro aspecto que é completamente relevante, que se iguala em
termos de relevância ao nosso resultado, à nossa margem, é a gestão do caixa. Isso é
uma coisa que olhamos com muito carinho, os projetos têm que ser lançados já com uma
fonte de financiamento, a gente olha para nossa estrutura de capital e temos que ser
capazes de navegar dentro das volatilidades possíveis trazidas pela atividade econômica
de maneira geral.
Nossa maior fonte de liquidez é, sem dúvida nenhuma, o nosso contas a receber.
Deliberadamente, no início de 2008 resolvemos investir parte do nosso caixa em
construção, em empreendimentos, e agora esses empreendimentos vêm ficando prontos e
nós estamos repassando esses clientes para os bancos, e isso é a nossa maior fonte de
liquidez no ano de 2009.
Se você olhar para a geração de caixa, nós já vamos chegar ao breakeven em termos de
fluxo de caixa operacional, e aqui estou falando de recebimento de clientes contra compra
de terrenos, gasto com construção e mais todo o gasto com nossas despesas comerciais e
administrativas. Iremos atingir isso no 2S09, e se levarmos em conta os financiamentos à
construção, já atingimos isso no 1T09.
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Falando especificamente sobre nossa dívida, nós cruzamos o ano com uma dívida líquida
de aproximadamente R$280 milhões, isso é 18% do nosso patrimônio. Se você olhar
contra o EBITDA de 2008, isso é 1x, se olhar contra o EBITDA de 2009, é até menos que
1x. Achamos extremamente saudável, não temos dúvida que temos até a capacidade de
ampliar isso, e aí vamos fazendo a gestão de acordo com a demanda de mercado, com o
custo de capital, as várias fontes, as várias alternativas; não temos dúvidas de que o
pacote trará mais alternativas de caixa para nós, fontes mais adequadas, mais baratas de
capital de giro. Na medida em que vamos conhecendo essas coisas em detalhes, vamos
fazendo a gestão apropriada.
O perfil de dívida também é extremamente confortável: pouca coisa vencendo no curto
prazo, o maior volume vence no longo prazo. Na medida em que isso vai acontecendo,
nossos projetos já terão sido concluídos, já teremos financiado os clientes, enfim, o
dinheiro original dos projetos já estará de volta dentro de casa.
Pulando para o slide seguinte, antes de falar de guidance de 2009, vamos falar do
guidance de 2008. Acho que temos o dever de prestar contas. Nós fizemos várias
previsões, chegamos para o mercado e colocamos esses números. Das cinco indicações,
nós atingimos quatro: nossos lançamentos ficaram dentro do range, nossa margem bruta
ficou dentro do range de 40% a 44%, atingimos 40,25; nossa margem EBITDA ficou em
24,7% e nossa margem líquida ficou em 21,6%.
Obviamente, os guidances foram dados antes dos ajustes da Lei 11.638, portanto, também
estou reportando esses números de acordo com a mesma regra.
Pulando para o guidance de 2009, antes de falar do guidance especificamente, nós já
vínhamos participando da formação do pacote, mas dentro do nosso planejamento você
não tem como precisar exatamente qual era o formato final do pacote, nem quando ele
seria anunciado. Portanto, todo o nosso planejamento não levava em conta a emissão do
pacote que veio.
Então, esse guidance foi feito em cima das vendas contratadas, do que a gente estava
vendo do mercado, da reação do mercado, como o mercado estava se comportando; e aí,
na medida em que nós vamos avaliando o pacote, vamos eventualmente reavaliar esse
números.
Os guidances para 2009: em termos de vendas contratadas, entre R$1,6 bilhão e R$2
bilhões; e a margem EBITDA, vamos repetir o mesmo guidance dado para o ano de 2008,
entre 24% e 28%. Nós não vamos fazer guidance sobre lançamento. Temos uma
capacidade muito grande de fazer lançamentos em 2009, mas, obviamente, vamos fazer a
gestão dos nossos lançamentos em função da demanda. Na medida em que a demanda
for maior, vamos aumentando os lançamentos; já temos um estoque grande de unidade.
Enfim, vamos fazendo essa gestão e tocando o barco para frente dessa maneira.
Eu queria voltar a palavra agora para o Rubens, para ele comentar a respeito do pacote, e
depois passamos para o Q&A. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Muito obrigado, Leonardo. Existe uma expectativa muito grande em relação ao pacote, o
que as empresas acham, o que o mercado está achando, como o pacote está sendo
absorvido.
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Nós da MRV gostamos muito. O pacote nos agradou bastante, praticamente em sua
totalidade. É um pacote grande, para 1 milhão de residências, mas ainda pequeno para o
tamanho do mercado do Brasil, o tamanho das nossas carências. O exemplo que podemos
comparar é o México, que fez um pacote similar muito tempo atrás e que depois ele tornou
praticamente obrigatório para qualquer político que viesse assumir o comando do País,
porque habitação é uma coisa muito séria em qualquer política, em qualquer país.
O Pacote tem pontos muito positivos, e eu queria destacar alguns que vão ser muito
representativos para o nosso negócio. Primeiro, em relação à renda do comprador, os
juros foram diminuídos, os prazos alongados. O seguro diminuiu bastante, o seguro é
muito representativo no valor da prestação, e a conseqüência final é que vamos ter
prestações menores, muito menores.
Com prestações muito menores, as rendas exigidas serão menores, e vai haver então um
aumento significativo de público para os produtos da baixa renda. Esse aumento é
desproporcional à diminuição da prestação, ele é muitas vezes maior que a diminuição.
Então, se você diminuir uma prestação em 20%, você não aumenta em 20% o tamanho do
mercado; você aumenta muitas vezes. Então, vai ser um aumento bastante significativo de
tamanho de mercado em função de diminuição de renda.
Um outro ponto que eu achei fundamental foi a desburocratização. No consenso geral, um
compromisso geral em relação a todas as partes envolvidas. O processo vai ser mais
rápido. A Caixa Econômica Federal teve um processo, um compromisso de agilização dos
processos é muito importante.
Os cartões diminuíram os prazos e diminuíram a burocracia e os custos. Houve uma
redução de prazo e de tamanho em relação às licenças ambientais. Então, tudo isso junto
vai agilizar muito o processo. A gente acha que podemos diminuir esse ciclo em mais de
seis meses. Isso é muito significativo em termos de custos para as empresas, e em termos
de fluxo de caixa.
Um outro ponto importante é que vai abrir para a MRV uma nova faixa que a gente não
vinha atuando. A MRV atuava anteriormente entre 3,5 salários mínimos e dez salários
mínimos. Agora, nós vamos passar a atuar em uma nova faixa, que é abaixo de três. Ou
seja, vai entrar um contingente muito grande no nosso mercado. Nós vamos agora ter
produtos para a faixa de três salários mínimos, que foi a faixa que o Pacote abriu.
E finalizando, um outro ponto importante, esse Pacote vai permitir às empresas
aumentarem de tamanho, crescer de volume sem comprometer o cash flow, porque ele foi
todo pensado de forma que os desembolsos do financiamento para produção fossem mais
ágeis e ocorressem de forma mais antecipada. E isso vai ser fundamental para o
crescimento das empresas desse pacote.
Então, eu não tenho dúvida em afirmar que a MRV foi pioneira nesse Pacote, participou
desde o primeiro momento, e que vai ser a primeira a entrar nele, já estamos com uma
série de projetos prontos para serem, no primeiro momento, entregues à Caixa para
participar desse processo. Isso vai ser fundamental para nós, e a gente ainda está
estudando, mas com certeza vai ser um incremento muito grande para a MRV e para o
setor como um todo.
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Agora eu acho que já fizemos todas as considerações. Eu queria passar para as perguntas
e respostas, temos algumas perguntamos, e vamos procurar respondê-las da melhor
maneira possível.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia. Tenho três perguntas bem rápidas. A primeira é a seguinte: eu queria entender
como é possível produzir casas com rentabilidade dentro dessa faixa de zero a três
salários mínimos? Ou seja, o que precisa ser trabalhado dentro da economia para atingir
esse target?
A segunda pergunta é em relação ao guidance de margem EBITDA. Eu não sei se eu perdi
na apresentação, mas eu queria saber se ele leva em conta a contabilidade nova ou
antiga, ou se vocês estão incorporando nele um potencial cenário de despesas de vendas
um pouco mais puxado dada a retração do mercado.
E a terceira é mais uma pergunta generalizada, querendo voltar um pouco aquele tema da
MRV Log. Como anda esse business hoje, qual a expectativa dele para 2009? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vou responder duas partes da sua pergunta, e a terceira o Leonardo responde. Vou
começar com a MRV Log, que é mais simples. A MRV Log existe, está em andamento, já
temos o primeiro projeto concluído, está indo bem, mas nós estamos fluindo um pouco
mais devagar, porque o mercado está um pouco mais seguro, retraído, em função de
demanda. Então eu acho que neste ano de 2009 a MRV Log não vai ser tão rápida igual a
gente imaginava.
Em relação à rentabilidade, é muito importante. Eu sempre falei isso, no setor de baixa
renda a empresa precisa ter duas características da rentabilidade. A MRV sempre falou
isso, e ela sempre comprova isso com os nossos resultados. Não basta ser uma
incorporadora, você tem que ser uma construtora, você tem que ter construção dedicada.
Terceirização deixa dinheiro na mesa, deixa margem na mesa. A MRV é a única
essencialmente construtora do segmento.
Então, quanto mais baixa a camada, mais a capacidade de construção vai valer. E a gente
tem plena capacidade de construir para três salários mínimos, e sabemos que vai fazer
diferença a capacidade da empresa ser construtora.
Mais uma vez, vamos manter a margem, os nossos estudos mostram que podemos
construir nessa faixa com a mesma margem da outra faixa, sem queda de margem. Insisto
na minha tese que baixa renda não quer dizer baixa margem; defendo isso há bastante
tempo. Somos a única Empresa que defende essa tese, não precisamos baixar margem
para poder baixar renda. Tem que saber fazer, e nós sabemos fazer.
Agora, o Leonardo vai responder para vocês –
Leonardo Corrêa:
Sobre o EBITDA. Sim, o EBITDA foi considerado já na nova contabilidade, nós estamos
falando já do ano de 2009, a regra corrente é essa. O número entre 24 e 28 é dentro da
nova regra. E como eu também já havia falado, o guidance foi feito antes, vou chamar de
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pré-pacote; esse era o nosso planejamento, o planejamento que a gente já vinha fazendo
dentro da Companhia. Na medida que a gente vai desenvolvendo, fazendo nossos estudos
etc, e olhando, analisando o pacote, a gente eventualmente vai rever esses números.
Leonardo Zambolin:
Está claro. Obrigado.
Rodrigo Oliveira, Credit Suisse:
Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ao ritmo de consumo de caixa de vocês.
A gente viu que o 4T veio com um consumo muito similar ao do 3T, e já era esperado que
tivesse uma desaceleração. Eu queria saber como vocês estão vendo isso, atrelado ao
que vocês disseram a expectativa para 2009, com o fluxo de caixa positivo.
Vocês acham que realmente a chance de isso acontecer é grande, e o papel desse seguro
que o Leonardo mencionou, dessa debênture que vocês estão emitindo agora. Como
vocês estão vendo esse consumo de caixa?
Leonardo Corrêa:
Deixe-me voltar a um ponto que é super importante para todo mundo entender. O que
aconteceu no ano de 2008? Nós tivemos um consumo de caixa, ele foi diminuindo ao
longo dos vários trimestres, mas em função de nossa decisão deliberada de colocar o
dinheiro em construção e não tanto, naquele momento, não fomos buscar financiamento à
construção. A gente achou que conseguia fazer as unidades rápidas e passar esses
clientes para o banco.
O que está acontecendo é que justamente nós estamos chegando no final desse ciclo de
construção, e portanto o volume de recebimento ao longo de 2009 é muito maior. Nós
mandamos um número muito grande de clientes para a Caixa Econômica Federal, o
associativo vem produzindo um resultado, e o que muda no consumo de caixa, na geração
de caixa trimestre a trimestre é justamente o fato desses empreendimentos terem chegado
ao final, e agora a gente está retornando com todo o capital.
Todo esse crescimento que a gente viu inicialmente, que foi o VGV dessas vendas
contratadas, depois de receita, agora esse crescimento, essa curva de crescimento está
atingindo o nosso recebimento. E o fato de a gente ter um ciclo curto, a gente sempre falou
isso, nós estamos chegando nessa fase de receber.
Na hora que vocês olharem o volume de caixa, o consumo de caixa no 1T já é
completamente diferente e não guarda nenhuma relação com os trimestres anteriores
porque a gente, de novo, atingiu o final do ciclo.
Em relação à debênture, a debênture é uma emissão, aqui a nossa visão foi uma visão de
seguro. O dinheiro da debênture em princípio é para sentar, para chegar e ficar no caixa
da Companhia. E se o mundo caminhar normalmente, se o mundo continuar caminhando
como ele está caminhando, enfim não ter nenhuma melhora, mas também não ter
nenhuma piora substancial, nós não vamos precisar desse dinheiro.
Esse dinheiro, o objetivo foi simplesmente ter um seguro. A gente pensa a Companhia no
longo prazo, obviamente uma série de eventos não antecipados vêm acontecendo no
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mundo, e a gente achou que o prêmio de seguro que a gente pagaria em ter um caixa
bruto maior é pequeno. Obviamente, é um custo financeiro um pouco maior, eu tenho que
aplicar esse dinheiro a um custo menor ou a um rendimento menor do que o custo de
captação. Mas enfim, esse prêmio se justifica completamente na nossa visão.
Rodrigo Oliveira:
Perfeito. Obrigado.
David Lawant, Itaú:
Bom dia a todos. A primeira pergunta é só um follow up da pergunta do Leonardo sobre o
Pacote. Vocês já têm alguma idéia de timing de quando a gente pode começar a ver essas
unidades que seriam feitas dentro do Pacote acontecendo para a MRV?
E a segunda é sobre a taxa de extrato, que subiu um pouco no 4T08 para R$7.1. Eu queria
saber se vocês podiam falar um pouco disso, o que vocês estão vendo agora para o
começo do ano, o que vocês esperam de comportamento daqui para frente.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vou responder a respeito do Pacote. Nós estamos trabalhando esse pacote desde
dezembro, nós somos uma das construtoras que participou da elaboração desse Pacote. E
a gente tem acreditado que ele está aí, e passamos a trabalhar para isso. Esse Pacote nós
temos gerenciado prioritariamente pela Caixa Econômica Federal, e você sabe, a gente
tem um relacionamento muito próximo com a Caixa. E a gente quer ser o primeiro do Brasil
a apresentar um Pacote para a Caixa. É um projeto da Caixa ter dentro do novo pacote.
Vamos correr para isso, e já temos muitos, não são poucos são muitos, projetos prontos
para se encaixar nesse Pacote. Então, eu acredito que nós vamos agir muito rápido, e se
tudo der certo, no próximo trimestre, no 2T09, já vamos ter carteira de obra dentro do
Pacote. Essa é a nossa meta. Vamos colaborar com o Governo no prazo e na legislação
do Pacote. Estamos muito otimistas com o Pacote.
Em relação à pergunta do distrato, eu prefiro que o Leonardo responda.
Leonardo Corrêa:
Nós tivemos um aumento do distrato, e aí foram duas coisas que aconteceram. Houve,
sim, um volume um pouco maior de cancelamentos, principalmente em dezembro. E aí
também teve uma perspectiva pró-ativa até de forçar algumas dessas situações, uma vez
que para nós não adianta eu querer ficar protelando uma situação de alguém que está com
algum tipo de dificuldade, alguma insegurança, e a gente deu uma acelerada nesse
processo proativamente.
Em dezembro ele subiu, janeiro foi um pouco alto também, mas em fevereiro a taxa de
distrato já voltou ao normal. Eu não tenho, obviamente, o número de março, mas
potencialmente no 1T do ano a gente já terá voltado para os níveis históricos que a gente
tinha de distrato.
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David Lawant:
Está ótimo. Muito obrigado.
Maurício Ferreira, Banco Safra:
Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta. A respeito do Pacote, ainda, esses
recursos também vão ser destinados como equity para construção, ou só para o
financiamento à aquisição dos imóveis? E uma outra questão quanto ao caixa hoje da
Companhia. Como está o caixa hoje da Companhia?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Duas coisas importantes. A primeira é em relação ao Pacote. O Pacote foi concebido de
uma forma muito inteligente. Ele é um crédito associativo melhorado, ou seja, vai ter uma
antecipação de recursos mais rápida no crédito associativo; inclusive, na própria compra
do terreno, vai ter uma parcela destinada.
Então, os estudos que nós fizemos, o cash flow dele é muito melhor que o do crédito
associativo, que é o melhor cash flow do mercado. Isso vai permitir que as construtoras
ajam mais rápido. Entendi que é essa a sua pergunta.
Em relação ao caixa da Companhia, vou passar para o Leonardo responder.
Leonardo Corrêa:
O caixa da Companhia no final do 1T vai ser mais alto que o caixa de dezembro, sem
contar com a debênture. Obviamente, se eu colocar o dinheiro da debênture, ele é muito
maior ainda.
Então, no final do 1T09 eu já tenho um caixa um pouco maior que os R$150 milhões, e a
esses R$150 tenho que somar os R$100 milhões da debênture.
Participante:
OK. Obrigado.
Alexandre Miguel, Merrill Lynch:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Rubens, se você pudesse detalhar um
pouco como vai ser esse esquema de reembolso ou de financiamento à construção,
porque, pelo que eu entendi do pacote, grande parte dos clientes vão poder começar a
pagar só depois da entrega da chave, só que vocês precisarão desses recursos para
construir, obviamente. E isso indica que é um modelo um pouco diferente do associativo, já
que no associativo os clientes pagam boa parte da parcela até o final da construção.
Então, eu queria entender mais ou menos se vocês já têm detalhes de como vai ser esse
financiamento à construtora e qual é o funding disso, se é o FGTS mesmo ou se é aquele
recurso que eles alocaram para infra-estrutura.
E a minha segunda pergunta é em relação à repasse de recebíveis. A gente vê, pelo que o
Leonardo vem falando, que vocês ficarão cash flow positivo, mesmo pela estrutura de
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recebíveis de vocês, com 70% no curto prazo. Eu queria ver como anda o repasse, o
tempo de repasse que vocês estimam, tanto para Caixa quanto para banco comercial.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Alexandre deixa eu te explicar. O crédito associativo funciona da seguinte maneira: você
assina um contrato com o cliente e com a caixa simultaneamente, e aquilo vai sendo
desembolsado ao longo da obra, ou seja, antes do término da obra. E o cliente passa a
pagar apenas os juros do empréstimo durante o período de construção, e as prestações já
são no término da construção, com as chaves na mão.
No pacote, o que melhorou em relação ao crédito associativo; por exemplo você continua
tendo o recurso antecipado, você vai e assina o contrato com a caixa, mas são três
componentes importantes no pacote que melhoraram em relação ao crédito associativo.
Bom, a parte de três salários mínimos, o cliente não paga nada, a Caixa paga 100% à
construtora durante a construção e o cliente passa a pagar o arrendamento após o término
da obra. Acima de três será um crédito associativo com algumas diferenças fundamentais,
que estão inclusive na reta final de alguma decisão, alguma decisão, a Caixa deve estar
trabalhando junto às construtoras para acabar de definir isso; mas, em linhas gerais, você
terá uma linha de financiamentos para infra-estrutura se o empreendimento exigir que haja
investimento em infra-estrutura; você terá um pagamento antecipado do terreno e o
restante continua sendo desembolsado da mesma forma durante a construção.
Ou seja, os recursos que virão da Caixa, uma parte é através do fundo de garantia, outra
parte é através de dinheiro orçamentário, como foi colocado no pacote, e eles serão
desembolsados para a construtora anteriormente ao término da obra, e o cliente passará a
pagar depois do término da obra.
Em relação à sua outra pergunta, eu gostaria que o Leonardo respondesse.
Leonardo Corrêa:
Na verdade, a gente não repassa o recebível, o que fazemos é repassar o cliente, e ele
obtém o financiamento junto a cada banco; a maioria ainda é Caixa Econômica Federal e o
restante, no nosso caso, é Santander, é o banco com a gente tem trabalhado.
A Caixa não mudou nenhum dos parâmetros anteriores dela do ponto de vista de crédito
etc., e temos repassado normalmente. Isso a gente já vem fazendo; na medida em que um
número maior de obras e de projetos vão terminando, esses volumes têm crescido. E no
caso do Santander, a mesma coisa. Nós temos repassado para o Santander esses clientes
e, enfim, estamos de novo na parte de ascenção da curva no sentido de volumes
crescentes acontecendo aí.
Alexandre Miguel:
Leonardo, só uma pergunta adicional: vocês têm mais ou menos o breakdown, por
exemplo, desses 70% de recebíveis, ou de clientes a serem repassados para os bancos,
quanto mais ou menos é caixa e quanto é banco comercial, Santander?
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Leonardo Corrêa:
Depende da forma como você olha, se está dentro do seu contas a receber, se você está
olhando para o seu contas a receber ou, enfim se você está olhando para o fluxo de caixa.
Hoje é mais ou menos meio a meio, mas o volume da Caixa está aumentando, porque,
como eu mostrei aqui, a gente foi vendendo cada vez mais caixa, e isso vai aumentar ao
longo do ano.
Alexandre Miguel:
OK. Obrigado.
Luiz Adaime, Bresser:
Bom dia a todos. Alguns analistas, alguns artigos na mídia demonstraram algum ceticismo,
não só quanto à burocracia do pacote, mas também quanto ao preparo das empresas em
termos de land bank. Vocês mencionaram que para esse segmento de zero a três salários
mínimos o pacote permite que vocês entrem com mais força e que viabilizem esse setor,
esse segmento para vocês, mas, em termos de terrenos, quanto de restrição isso teria na
periferia, e quanto às empresas, e vocês especificamente, estariam preparados em termos
de terrenos para esse segmento? Ou se vocês já começariam a se preparar agora ou
esperariam mais clareza quanto ao timing da implementação do pacote?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Luiz, primeiro, repara bem, você tem dois tipos de terrenos: são os terrenos que já estão
urbanizados, que já estão legalizados, e os não-legalizados. Os não-legalizados, no Brasil,
realmente, são um pouco complicados, e ontem, inclusive, o Presidente assinou uma
medida provisória que vai ajudar um pouco na rapidez dessa legalização.
Em função disso, a MRV sempre optou por priorizar terrenos já urbanizados já legalizados.
Isso dá mais, eu diria, qualidade ao land bank e dá mais rapidez no processo. E o nosso
land bank hoje é um land bank relativamente grande para o segmento, são R$9 bilhões, e
95% dele está voltado para a baixa renda, e 95% dele se encaixa dentro do pacote.
O que não fazíamos antes, esse land bank vai de 3,5 a dez salários mínimos, era, mesmo
nesse land bank, alguma coisa para um segmento mais baixo. E a gente conseguiu
destacar alguns terrenos dentro desse land bank, alguma coisa entre 25% e 30%, mais ou
menos, que a gente vai poder adaptar os projetos, e, aliás, uma parte deles já está
adaptada para poder atender a uma faixa de renda mais baixa.
Então, sob esse ponto de vista, a MRV está em uma posição muito interessante. Eu diria
que ela, talvez, tenha o maior land bank, mais consolidado dentro do pacote, e isso nos dá
uma tranqüilidade para começar a trabalhar bem rápido e aproveitar, vamos dizer assim,
esse vento a favor.
Luiz Adaime:
Só mais um esclarecimento: esse ceticismo quanto à disponibilidade de terrenos para esse
segmento mais baixo nas periferias, isso é um exagero ou, realmente, para algumas
cidades isso se aplica, haveria realmente uma restrição de terrenos no primeiro momento
para este segmento?
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Não, existe um pequeno detalhe. Você viu que o pacote foi feto para todo o País e para
vários tamanhos de cidade, e ele tem um tratamento especial para três cidades: Rio de
Janeiro, São Paulo e Brasília. Nessas três cidades, tem um tratamento diferente.
E exatamente nessas três cidades que estão as maiores dificuldades. Eu até não diria Rio,
diria mais Brasília e São Paulo. Em São Paulo, realmente, existe uma dificuldade maior
para esse tipo de terreno.
Agora nas cidades de médio porte e nas outras capitais, existe uma fartura muito grande.
O mercado sempre confundiu muito isso, eu defendo essa tese há muito tempo, quando
nós fomos fazer nosso Road show eles queriam adotar um modelo mexicano no Brasil, se
falavam muito nisso, de growing land. O Brasil não precisa disso, o Brasil tem um excesso
de terras urbanizadas muito grande, aptas a receber investimentos. Não precisamos
descobrir a pólvora, a pólvora já está descoberta; já temos a terra e temos terreno em
fartura.
E nas cidades onde temos essa dificuldade, são cidades em que praticamente não existe
terra mais. Se você pega a cidade de São Paulo, é uma cidade com pouca terra
disponível, é realmente difícil. Mas na maioria das cidades onde trabalhamos, estamos em
65 cidades, existe bastante fartura para esse tipo de terrenos e não vai ter nenhuma
dificuldade não.
Luiz Adaime:
Excelente. Muito obrigado, e bom dia a todos.
Rodrigo Monteiro, UBS Pactual:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à perspectiva de
financiamento para a MRV. A gente viu ontem à noite um dos principais operadores do
setor anunciando uma linha com o BNDES a condições bem atrativas, e eu imagino que a
MRV também esteja em conversas com o banco. Queria entender um pouco como vocês
enxergam hoje a cabeça do BNDES; existe, de fato, a idéia de o banco estar participando
mais ativamente no setor?
E a segunda pergunta é em relação ao pacote. Existe, claramente, um dos gargalos é, de
fato, a Caixa Econômica. Eu queria que vocês comentassem um pouco, o Rubens falou
que tem em estudo melhorias do processo burocrático da Caixa, e eu queria que vocês
clarificassem um pouco melhor isso, o que está sendo mudado e, de fato, quanto tempo
vocês acham que demora para implementar esse tipo de mudança, de você ter um fluxo
de empréstimos operando mais full capacity.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rodrigo, primeiro vamos falar sobre a Caixa. Eu defendo muito a Caixa, até não entendo
por que alguns acham que a Caixa tem dificuldade operacional. Pelo contrário,a gente
trabalha muito bem com a Caixa. Evidentemente, tem que ter know-how, tem que saber
trabalhar.
E o que a Caixa evoluiu muito nos últimos 12 meses, ela entendeu e viu que as empresas
como parceiras poderiam ajudar na agilização dos processos. Isso nos projetos onde as
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empresas são correspondentes, a MRV foi a primeira e hoje é a única a operar a Caixa
Econômica Federal no Brasil, a única que de fato opera, as outras corporações não
operam; a gente tem feito isso com muita tranqüilidade, sabe.
A gente tem hoje uma equipe de mais ou menos 200 pessoas mobilizadas só para crédito
imobiliário, para operar Caixa Econômica Federal. É um time grande, por isso achamos
que estamos aptos a fazer isso com competência. Temos feito isso em volumes grandes,
eu afirmo que fazemos isso com o maior volume do Brasil com a Caixa, e sabemos fazer
isso.
Agora um processo imobiliário é um processo complexo por natureza. Ele envolve uma
série de fatores: envolve documentação da construtora, do imóvel, do cliente; a montagem
desse processo, análise de renda, não é um processo simples. A gente fala de um número
muito grande, a gente fala de 1 milhão, é um processo trabalhoso, vai envolver mão-deobra, vai envolver gente.
O que está acontecendo é que a Caixa tem uma base grande espalhada no Brasil, ela
mesmo tem o volume dessa sua base ao longo dos anos, e as construtoras vão ajudar. E
esse pacote foi concebido para isso, para ter uma interação entre Caixa e construtora. Eu
tenho certeza que esse modelo é vencedor, porque já estamos fazendo esse modelo.
Então, isso não vai ser um entrave para o processo, não. Evidentemente, vai exigir
recurso, mobilização e estratégia, mas não será um entrave para o setor. Nós estamos
muito tranqüilos que vamos conseguir crescer com a Caixa.
Quanto à outra pergunta, vou passar para o Leonardo, de novo.
Leonardo Corrêa:
Como eu falei no início, quando estava falando a respeito do ADR, nós olhamos para todas
as fontes possíveis de recursos. A gente tem uma série de outras coisas que estão sendo
discutidas no mercado, está sendo discutida a emissão de debêntures para aquele fundo
via FGTS, enfim, o BNDES está entrando dentro do segmento, está olhando algumas
operações, enfim. O BNDES tem uma tecnologia grande de participação em companhias,
de participar de consolidação do setor etc.
Nós olhamos todos os mercados de capitais, inclusive todos os bancos estatais, bancos
estrangeiros inclusive, tem entidades multilaterais que também têm conversado a respeito,
procurado maneiras de atingir o mercado aqui, eles olham com extremos bons olhos o fato
de nós trabalharmos no mercado de baixa renda.
Então tudo isso, a gente está olhando, evoluindo. Eu não posso antecipar objetivamente o
que a gente vai estar fazendo, porque essas conversas sempre vão acontecendo. Mas a
gente também olha todas as fontes possíveis, e o objetivo é a gente ter o custo de capital
mais baixo.
Eu ao sei sobre, eu não tenho detalhes dessa emissão que aconteceu no BNDES. Eu
entendo que é uma emissão com conversibilidade, e conversibilidade para mim sempre
tem um custo grande, tem um custo de equity. Então, a gente tem sempre que olhar
dessas duas maneiras, e aí eventualmente a gente acha que a taxa de juros é barata, mas
o prêmio de conversibilidade acaba sendo muito alto.
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O mercado de ações está em um nível muito deprimido, então é uma coisa que a gente
sempre tem que pesar uma coisa contra a outra aí.
A gente teve várias ofertas, até de entidades querendo fazer coisas conversíveis, e não
achamos que o custo era adequado. Achamos extremamente caras, não achamos que
valia a pena para a Companhia.
Enfim, a gente está sempre olhando, discutindo, conversando com o mercado, tentando
acessar todas as fontes para que a gente tenha o menor custo de capital. Mas, por
enquanto, a Caixa ainda é a campeã do segmento, é o dinheiro mais barato, é que dá o
dinheiro mais barato para o consumidor, é o dinheiro mais barato para todas as
companhias. Nós estamos lá em primeiro lugar na Caixa e queremos continuar acessando
essa fonte, já que ela é a mais barata para todo mundo.
Rodrigo Monteiro:
Obrigado.
Rafael Piloto, Votoratim:
Bom dia a todos. Eu gostaria de entender um pouco do impacto fiscal do benefício que o
Governo está dando para as construtoras que aderirem ao pacote e trabalharam no
segmento de até três salários mínimos, e como se aplica para a MRV no consolidado e na
parcela que ela vai atuar neste segmento.
E eu queria ouvir, também, um pouco do Rubens sobre a questão dos fornecedores, como
os fornecedores da MRV têm se preparado para os pacotes que participaram juntos do
processo; e como ele vê a evolução de INCC mais para frente, de alguns tipos de
materiais que focam a baixa renda.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Ok, então vamos começar da última, que é o INCC. O INCC teve um ano de 2008 alto, um
pouco mais alto que o IPCA. Era previsto né. Passamos um pente fino e tínhamos e temos
dois insumos importantes, que são cimento e aço; eles praticamente são 20% do custo,
então eles pesam muito, e no Brasil eles têm um mercado ainda pouco “cartelizado”, e isso
pesou um pouquinho.
Mas eu sempre defendi outra tese, de que nós não teríamos problemas de insumo.
Quando fomos fazer o IPO, a preocupação dos investidores era “poxa, será que a indústria
local vai agüentar esse crescimento?”. Tranquilamente, e nós temos certeza que temos um
contato muito grande com nossos fornecedores e de longa data; são poucos, nossos
produtos são „standardizados‟, e eles agüentam, sim, o crescimento.
Não estamos vendo problemas, no momento, de aumento de custo acima da taxa de
IPCA; se houver alguma coisa nisso, achamos que é desprezível. Então, não vejo
problemas.
Os maiores problemas que a gente teve foi de mão-de-obra, foram dissídios. Acho que é
até salutar, não é ruim, traz gente melhor para nossa indústria, mão-de-obra mais
qualificada, e isso é importante.
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Em relação ao benefício fiscal, Rafael, ele é muito claro. É no regime de afetação, passará
a ser de 7% para 1%, e é um dos fatores que vai propiciar às construtoras a trabalharem
nessa faixa especial de três salários mínimos. O benefício fiscal, foi da mesma forma que a
redução de IPI para a indústria automobilística ele foi importante, e para a indústria da
construção será muito importante. Isso foi um dos fatores que pesou mais na decisão da
MRV de mergulhar um pouquinho nessa faixa de três salários mínimos, porque
entendemos que esse benefício fiscal ajudará bastante a viabilizar os projetos.
E você me perguntou em relação a fornecedores, INCC e benefício fiscal. Acho que
respondi todas as suas perguntas.
Rafael Piloto:
Exatamente. Obrigado.
Fernando Borges, M. Safra:
Bom dia. Eu gostaria de saber como que vocês estão vendo a capacidade operacional da
Caixa, que hoje está em torno de 250.000 contratos por ano, e estamos discutindo alguma
coisa em torno de 500.000 contratos. O que foi proposto pelo Governo, como é a questão
para viabilizar isso e para quando? Como vocês estão vendo isso?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Fernando, a Caixa tem crescido sua capacidade operacional há bastante tempo. A gente
tem acompanhado a Caixa, e ela melhorou muito, mas muito mesmo. Os processos estão
mais inteligentes, mais informatizados e mais desburocratizados.
No pacote, tem duas componentes que vão ajudar muito nisso. Primeiro, que eles vão ser
mais uma vez desburocratizados, vão ser simplificados, vão ser padronizados. E a
segunda coisa é aquele fator que as construtoras vão trabalhar junto com a Caixa, como já
estamos trabalhando, até de forma mais integrada e mais intensa. Então, esse pacote será
feito a quatro mãos, Caixa mais construtores, e os construtores terão uma parte relevante
nesse crédito, nesse processo.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse aumento, e a gente não sabe quanto será
exatamente em 2009, quanto será em 2010 e quanto será em 2011, mas a gente sabe que
será significativo, que a Caixa está preparada e as construtoras também estarão
preparadas e terão que ajudar a Caixa também. Essa é a fórmula vencedora.
Fernando Borges:
Perfeito. E uma pergunta: em sua opinião, onde o senhor acha que está o maior gargalo
para viabilizar isso no prazo previsto, no prazo rápido? Para operacionalizar isso.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Isso foi o mais discutido, os gargalos. Hoje, ainda temos os maiores gargalos no processo
pré-construção, que são as licenças ambientais, os périplos dos órgãos públicos e a
regularização cartorial. Esses três processos, que foram simplificados, ainda são os
maiores gargalos.
A gente acha que o que foi colocado no pacote, que a gente vai conseguir trabalhar em um
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prazo médio de seis meses, médio. Em algumas situações mais rapidamente, em projetos
um pouco menores, que precisem de menos requerimentos ambientais e em prefeituras de
cidades menores, e a gente acha que vai conseguir até trabalhar em três meses. Em
alguns casos, processos mais complexos, cidades maiores, onde haja maior envolvimento
do meio-ambiente, a gente acha que vai demorar um ano.
Então, vamos conseguir, com essa nova modernidade, na melhor opção, ter tudo isso
pronto em três meses.
Fernando Borges:
Perfeito então. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Tem uma pergunta aqui que veio pela Internet, vou ler a pergunta aqui. Ela veio do Silvio,
da Lopes Filho. “Como avalia o aumento da exposição das grandes construtoras no
segmento econômico? Podem elas se ajustar a esse tipo de mercado com agilidade?
Podem absorver share importante das empresas que tradicionalmente atuam neste ramo
de negócio?”.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Silvio, primeiro, é o seguinte, a gente sempre imaginou, e agora parece que está tendo
prioridade, que esse segmento vai crescer muito. Então, vai ser necessário que outras
construtoras venham para o segmento mesmo. Mesmo a gente crescendo o que
pretendemos crescer nos próximos anos, o mercado será muito maior que a gente, então,
novos construtores vão precisar participar do processo, sim.
Você vê o caso do México que, um pouco mais para frente, você tem cinco grandes
construtoras produzindo 40.000 a 50.000 unidades por ano. Então, a MRV sozinha,
evidentemente, não dá conta. Novos construtores vão ter que participar, sim.
Evidentemente a gente vê que, no mercado, o que vocês chamam de grandes construtoras
são cinco, a MRV e quatro outras, e a MRV está na frente. Algumas terão um processo de
aprendizado mais lento, outras mais rápido, mas acredito que todas elas participarão do
mercado em determinado momento, todas terão know-how para isso. E além dessas,
outras construtoras menores também vão participar.
Eu acho que o Brasil cabe, no México cabem cinco construtoras, no Brasil caberão, talvez,
dez ou 12 construtoras nesse mercado, de porte mais significativo, e vai ser necessário
que haja essas construtoras no mercado, tem que ter uma divisão entre as construtoras,
senão, não será possível atender o mercado.
Leonardo Corrêa:
O mesmo Silvio, da Lopes Filho, mandou mais uma pergunta: “em relação ao pacote, qual
é a sua estimativa em termos de aumento de oferta de imóveis para a baixa renda? Ou
seja, quantas unidades devem ser adicionadas ao mercado por ano? O que significa isso
em termos de faturamento para o setor como um todo?”.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Silvio, isso está sendo muito discutido. O Brasil, na realidade, não é muito rico em
estatística consolidada, nós temos certa dificuldade de consolidar dados, mas a gente
imagina que esse pacote deve ser digerido em aproximadamente três anos. Isso aí ainda é
um pouco cedo para falar, mas nossa estimativa é que ele seja digerido em três anos.
Então, estamos falando em adicionar, em média, 330.000 unidades por ano, que é mais ou
menos o dobro do mercado atual. Então, a gente acha que vai dobrar o tamanho do
mercado de baixa renda no Brasil; mercado forma e de construtoras.
Hoje é 200.000, um pouco menos, um pouco mais, depende do tamanho do mercado
neste ano de 2009, e esse pacote irá apresentar outras 300.000 unidades e será dobrado.
Esse é o desafio que nós temos pela frente, não só a MRV mas todas as outras
construtoras, de assumir o tamanho desse mercado, que irá crescer.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para suas considerações finais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom, eu agradeço a todos a atenção. Para nós é um prazer muito grande essa interação,
poder mostrar o que nós fizemos, o que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer.
E como eu sempre gosto de terminar, a MRV se sente muito satisfeita de apresentar bons
resultados operacionais, manter a tradição de apresentar margens elevadas, retorno
significativo aos acionistas, ter um bom relacionamento com os clientes, crescer, produzir.
E ficamos ainda mais otimistas porque, nesse cenário ainda um pouco conturbado que o
mundo está vivendo, nosso segmento está destacado como segmento a ser olhado com
atenção, segmento que vai crescer, e a gente está vendo que o ano de 2009, para o nosso
segmento, vai ser um ano muito bom.
Estamos com muito otimismo, e queremos voltar, nos próximo calls, a continuar dando as
boas notícias que sempre vínhamos dando, confirmando o que a gente prometeu, nossas
margens, nossos retornos e mantendo a tradição da MRV de ser uma Empresa que cresce
com qualidade.
Muito obrigado a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência da MRV está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
"Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte
o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes
e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”

- 20 -

