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13 de novembro de 2014

Operadora:
Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações sobre os resultados do 3T14. Estão presentes os
senhores: Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, co-CEO; Eduardo Fischer Teixeira de
Souza, co-CEO; Leonardo Corrêa, Diretor Executivo de Finanças; Mônica Simão, Diretora
Executiva de RI; e Matheus Torga, Gestor Executivo de RI.
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. 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. Rafael Menin, Diretor Presidente, que
iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Boa tarde. Gostaria de ressaltar no call de hoje os principais motivos que têm nos deixado
bastante confortáveis com o presente e otimistas com o futuro da Companhia.
Inicialmente, gostaríamos de reafirmar, com todos os presentes, nossa percepção sobre o
mercado no qual atuamos. Acreditamos tratar-se de um mercado forte e resiliente, onde se
verifica oferta de crédito aos nossos consumidores, a baixa concorrência e condições
demográficas extremamente favoráveis, além do baixo nível de desemprego na faixa de
renda compradora do nosso produto.
Em relação à MRV, nos orgulhamos de ter uma marca bastante consolidada, o que afeta a
confiança e credibilidade que possuímos junto ao nosso público. Além disso, já
demonstramos que nossa operação está madura e estruturada nas mais de 120 cidades
em que atuamos, e os grandes esforços de recursos humanos e financeiros necessários
para se atingir essa maturidade já foram feitos no passado. Agora, podemos colher os
frutos.
Outro aspecto que nos diferencia, e que fazemos questão de comentar, é que somos uma
Empresa com visão de longo prazo, que busca perenização de seu negócio. Temos um
acionista controlador que exerce um papel relevante em nossa Companhia, e diversos
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executivos experientes e comprometidos, além de investirmos constantemente em novos
talentos.
Tudo isso faz com que tenhamos uma cultura única e com valores difundidos em todos os
níveis da Empresa.
É importante dizer que, associados à nossa experiência e maturidade no negócio, estão: a
inovação constante nos processos, o foco no atendimento e na satisfação de nossos
clientes, o tratamento que dispensamos aos mais de 28.000 colaboradores e a
preocupação com a sustentabilidade em todos os seus aspectos – social, ambiental e
econômico.
Vale ressaltar que, neste mês de outubro, constituímos o Instituto MRV, que será um
importante vetor para incrementarmos ainda mais as atividades sociais da Companhia.
Estamos operando com cada vez mais eficiência em todas as áreas de negócio, de
maneira equilibrada, com geração de caixa continuada e margem bruta crescente.
Para finalizar, nosso time acredita que está preparado para o futuro, seja em um cenário
desafiador, com economia deprimida, por exemplo, ou em um cenário favorável, onde a
MRV poderá pisar no acelerador.
Passo a palavra ao Eduardo, para que possa comentar alguns de nossos resultados
operacionais obtidos no 3T14. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, Rafael. Boa tarde. Vamos falar sobre nosso desempenho operacional do
trimestre. Assim como em trimestres passados, continuamos a ter uma operação
balanceada entre todas as áreas, mas com boa evolução em cada uma delas.
Começando pela área comercial, mantivemos o forte desempenho de vendas que já
vínhamos tendo nos trimestres anteriores, fechando os primeiros 9 meses do ano com
vendas quase 20% acima do ano anterior. Isto é fruto não somente de um cenário de
pouca concorrência, mas da excelência de nosso time de venda e estratégias de produto e
mercado precisas e coerentes.
Quanto aos lançamentos do período, mantivemos o mesmo patamar do trimestre anterior,
adequando a disponibilidade de produto à demanda local e ao estoque da Empresa. A
partir do próximo trimestre, devemos ter um aumento dos lançamentos para aproveitarmos
o período mais favorável do ano.
Ainda no front comercial, tivemos um aumento das despesas no trimestre contra trimestre.
Este aumento foi fruto de nossa estratégia de remunerar diretamente os corretores em
busca de maior eficiência em volumes e precificação, e também para mitigar eventuais
questionamentos quanto ao pagamento de comissões por cliente. Esse aumento das
despesas comerciais será compensado pelo aumento dos preços que são apurados em
nosso demonstrativo de resultados.
Continuamos evoluindo também no projeto de venda simultânea, que é a venda
condicionada ao repasse do cliente ao banco, atingindo 56% das vendas efetuadas no
mês de setembro. Este é o projeto mais importante em andamento na Companhia, e os
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resultados nos trarão uma operação ainda mais balanceada e eficiente. É importante
ressaltar que a qualidade da venda atual já é bem maior que a do passado, razão deste
projeto.
Já na área de crédito imobiliário, mesmo com a greve ocorrida no mês de setembro,
tivemos um trimestre muito bom, continuando com os repasses no nível de 10.000
unidades por trimestre, embasando nossa forte geração de caixa.
Falando dos números da geração de caixa, tivemos um resultado robusto, em R$136
milhões no período, totalizando R$330 milhões no ano, reflexo deste excelente
balanceamento operacional.
Finalmente, sobre nossa área de produção, voltamos a aumentar nosso número de
unidades produzidas, com destaque para a entrega de chaves, que já alcançou 36.000
unidades até outubro deste ano. Fechamos o trimestre com 262 canteiros em produção, e
uma força de trabalho que supera 25.000 homens.
Obrigado, e passo a palavra para o Leo.
Leonardo Corrêa:
Boa tarde a todos, e obrigado pela palavra, Eduardo. Vamos aos meus comentários.
Começo falando de nossas subsidiárias. O grande destaque da LOG neste trimestre é,
sem dúvida, o recorde no volume de locação. Foram adicionais 165.000 m². Mesmo neste
ambiente econômico, os galpões bem localizados têm encontrado locatários. Vamos
evoluindo.
Quanto à Urbamais, efetuamos o primeiro lançamento em julho, em Araraquara, interior de
São Paulo, no montante de R$23 milhões. O empreendimento foi bem recebido pelo
público, contando com boa velocidade de vendas. Este lançamento é relativamente
pequeno na comparação com números da MRV e marca o início das vendas da
Companhia. O banco de terrenos da Urbamais já monta quase R$2 bilhões, com uma
aceleração progressiva dos lançamentos ocorrendo a partir do próximo ano.
Quanto à MRV, vou ater meus comentários a ciclo de caixa, recompra e retorno por ação.
Sob essa ótica, o resultado de nossas melhorias operacionais é um ciclo operacional mais
curto, e um volume de necessidade de capital de giro menor por VGV lançado. Esta
evolução é paulatina, mas contínua.
A geração de caixa tem sido bastante regular, trimestre a após trimestre. O caixa gerado
continua sendo direcionado a reduções no nível de endividamento e, sobretudo, aos
acionistas, sob a forma de dividendos e recompra. Aqui, nada muda. Estamos continuando
com a mesma estratégia e mesma prática.
A recompra tem sido uma ótima proposição econômica para os acionistas. O preço médio
da recompra foi inferior ao valor de livro em 27%. Já diminuímos nossa base acionária em
7% em 2014, sem o menor prejuízo para as operações da Companhia.
Se isolarem o lucro por ação somente para a atividade principal da MRV, verão que ele
vem subindo trimestre após trimestre. É por aí que as coisas continuarão caminhando.
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Obrigado a todos, e vamos passar agora às perguntas e respostas.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, a primeira justamente sobre a linha de despesa
comercial, vocês até falaram um pouco sobre isso. Queria entender se esse é o nível
estabilizado ou se essa linha ainda deve subir um pouco mais, e para quais níveis.
Além disso, se puderem explorar um pouco mais em detalhes os motivos da decisão de
internalizar força de vendas, dado que a performance de vendas dentro da Companhia
continua bem forte.
A segunda pergunta é sobre a Prime: queria saber ser vocês podem dar um pouco mais de
informação sobre a empresa, como nível de alavancagem, tamanho do contas a receber, e
até volume de lançamento nos últimos anos, porque não temos muita visibilidade. Se
puderem dar um update também sobre a situação lá, seria ótima.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Nicole, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a sua dúvida da questão comercial. Nessa
decisão que tomamos, fizemos dois movimentos: nós internalizamos uma parte boa da
força de vendas, e, em paralelo, começamos nós mesmos a remunerar a força de vendas
total da Empresa, e não mais o cliente remunerar diretamente.
Qual foi nossa lógica nisso? Nós entendemos que conseguimos ter um desempenho muito
melhor, cobrar um desempenho melhor e dar uma melhor colocação de produto na hora
em que temos, sob nossa gestão, toda essa equipe.
Em relação à parte de comissões, existe hoje um grande questionamento em relação a
todo o mercado quanto à obrigação da remuneração dessa comissão. Apesar de o
mercado trabalhar assim há muito tempo, entendemos, dado o nosso volume de clientes,
que seria uma forma de mitigar riscos futuros.
Como na prática isso não irá alterar nossos resultados, porque isso vai lá para cima no
preço do apartamento, tomamos essa decisão e começamos a implantá-la já em larga
escala.
Em relação ao nível que essa despesa estará, já fizemos a maior parte do movimento,
então você não deve enxergá-la muito acima do que está vendo hoje. E, como eu disse,
isso não afetará nossos números, porque ela passa através de todo o nosso demonstrativo
de resultados, como citei na abertura.
Em relação à Prime, o Rafael lhe dará a resposta a essa pergunta.
Rafael Nazareth Teixeira de Souza:
Em relação à Prime, esse assunto tem sido recorrente nos últimos calls, e é importante
ressaltar que a MRV é sócia de quatro empresas: Prime, MRL, LOG e Urba. A Prime, no
passado, teve um bom desempenho, de 2007 a 2012; a LOG, como vocês vêm
acompanhando, também tem reportado resultados excepcionais. Este ano, inclusive,
reportamos no 2T um lucro extraordinário, e muitos de vocês consideraram um resultado
não recorrente. E, com a Prime, vocês colocam de outra forma.
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Urba é outra empresa do Grupo que está começando agora, com bastante potencial de
crescimento, de margem. Mas, especificamente sobre a Prime, ela atua no mercado mais
difícil do Brasil, que é o Centro-Oeste.
Nós lançamos em 2011 um produto com VGV de aproximadamente R$500 milhões, em
um mercado que de fato é muito ruim. Também tivemos um desempenho abaixo do
esperado na produção; a obra ficou mais cara, demorou um pouco mais. Ou seja, houve
uma convergência de fatores negativos no principal projeto do Centro-Oeste. É um projeto
muito relevante para a MRV, e grande parte da operação da Prime está nesse projeto.
Esse projeto se encerra em janeiro; portanto, o grande impacto dele já passou ao longo de
2014. A MRV selecionou executivos de alto nível, os mandamos para o Centro-Oeste para
colocar a operação da Prime no mesmo nível da operação da MRV.
Outro aspecto importante, a Prime não lança mais produtos fora do Minha Casa, Minha
Vida, que foi o caso desse produto no Centro-Oeste, em Brasília, especificamente. A
Prime, hoje, só lança produtos Minha Casa, Minha Vida, no mesmo modelo da MRV.
Então, o que veremos daqui para frente, e ainda tem mais alguma coisa no 1T15, mas a
Prime começa a convergir para os resultados da MRV, e também a convergir para o
resultado das outras subsidiárias, como a MRL, empresa em que somos sócios no Rio de
Janeiro e tem tido resultados em linha com a MRV. O que eu espero para frente é isso.
O pior já passou, o dever de casa foi feito, e a Prime, no futuro, com certeza trará alegrias
para a operação da MRV.
Recentemente, fizemos um estudo da Prime em relação a recebíveis, contas a pagar e
contas a receber, e o resultado da empresa é positivo. Ela tem um estoque gigantesco de
unidades a serem vendidas, e na medida em que formos digerindo esse estoque, a
empresa começa a performar melhor, e é certeza que em 2015 a operação da Prime
converge para a operação da MRV.
Não sei se ficou claro para você, Nicole.
Nicole Hirakawa:
Ficou, Rafael. Muito obrigada. Boa tarde.
Luiz Maurício Garcia, Bradesco:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, queria falar um pouco sobre a tendência de
margem bruta. A Companhia vem em uma linha de melhoras de gradativas, isso de fato
vem acontecendo, mas quando comparamos com o backlog, tem um gap grande, que se
abriu principalmente em 2012 e nunca mais se fechou, e recentemente até voltou a abrir,
uma diferença de algo como 11 p.p. entre a margem bruta ajustada e a margem de
backlog ex-efeito tributário. Queria entender por que isso está voltando a abrir.
Eu entendo que os projetos de margem mais baixa deveriam estar perdendo
representatividade, mas também não deveriam ser mais tão relevantes na DRE. Então, se
puderem comentar um pouco sobre o porquê desse gap tão grande; acho que já foi
comentado no passado, mas votamos a vê-lo abrir, então é um ponto interessante.
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O segundo ponto é para falar um pouco sobre mercado. O Rafael e o Leo exploraram um
pouco, na entrada, o mercado, mas hoje, por exemplo, a mídia como um todo está
abordando muito a questão do desemprego na indústria, que tem sido um tema recorrente;
a própria indústria da construção civil teve recorde de desemprego no mês passado. Como
vocês estão vendo o cenário olhando para frente? Continuam a ver a oferta muito abaixo
da demanda, mesmo com o fato de a demanda estar reduzindo rapidamente? Como vocês
estão vendo esse equilíbrio olhando para frente, para 2015 principalmente, que é um ano
de ajuste?
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Luiz, em relação à sua primeira pergunta, de margem bruta, de fato ela tem se recuperado
trimestre contra trimestre, isso é gradativo. Vimos falando já há algum tempo que a
margem estável da MRV é acima da margem atual; passaremos dos 30%, com certeza.
Em relação a essa diferença entre a margem do backlog e a margem bruta, como já foi
dito anteriormente também, o conceito é um pouco diferente, temos que considerar a
alavancagem da Empresa e os impostos, e também um efeito de inflação de ao longo do
tempo.
Além disso, na medida em que passamos a reportar a venda da unidade com a comissão,
a unidade passa a ter um valor um pouco mais alto, e isso puxou nossa margem de
backlog um pouco para cima neste trimestre. A partir de agora, a margem de backlog
ficará nesse nível. E a margem bruta ao longo dos trimestres vai convergindo, vai se
aproximando da margem de backlog, mas obviamente sempre haverá uma diferença
relevante entre as duas margens, principalmente por impostos, alavancagem e um pouco
de efeito da inflação também.
Não sei se consegui explicar, se ficou claro para você, mas a tendência que vemos é de
recuperação gradativa e contínua da margem bruta da Empresa.
Em relação a mercado, de fato a economia está em um momento desafiador, e 2015
também é um ano um pouco complicado. O que estamos vendo é que nosso segmento
continua forte, o nível de emprego continua bom; recentemente saiu um dado de que o
Brasil continua com os níveis mais baixos de desemprego.
Obviamente, a confiança é um pouco afetada, mas o nosso cliente tem financiamento, tem
emprego, a demografia nos favorece, tem muita gente jovem casando, formando família.
Então, o que esperamos no 4T é apresentar bons números de venda. Não vimos até agora
nenhum motivo que possa fazer com que a nossa venda caia. Além disso, teremos bons
lançamentos no 4T.
A expectativa é muito boa. Devemos ver uma venda em linha com os trimestres anteriores.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Luiz, só para complementar o que o Rafael está falando, temos visto duas coisas: nossa
audiência em nossos canais de entrada permanece forte, ainda com grande procura; e
temos que considerar em nosso volume de venda que a implantação do nosso projeto
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SICAQ, como falei na abertura, de cara já faz um filtro no volume de venda contratado.
Então, estamos enxergando ainda um mercado bem forte, e com a demanda muito boa.
Luiz Maurício Garcia:
OK. Obrigado.
Ariel Amar, Itaú BBA:
Boa tarde. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, queria entender um
pouco melhor essa linha de resultado em participações societárias, que veio negativa
nesse trimestre. Acho que vocês já até falaram um pouco sobre a Prime, mas só para
entender se isso é outra SPE ou é vestígio ainda de um resultado mais negativo da Prime.
Só entender melhor essa linha no DRE.
A segunda pergunta é em relação aos distratos. Eles deram uma melhorada nesse
trimestre, e eu só queria entender o quanto disso é recorrente e, deste número, quanto que
o impacto do SICAQ, já que ele está quase em 50%. Obrigado.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Em relação à linha de equivalência, a Prime é a grande responsável pelo baixo
desempenho no resultado de equivalência patrimonial. Como eu disse anteriormente à
Nicole, os problemas da Prime foram endereçados, e este produto especificamente, que
tem puxado a maior parte do desempenho negativo, se encerra em janeiro, com estoque
enorme.
Tivemos distrato em um nível bastante alto, mas, na medida que ele está pronto, com o
que vendermos a partir daí, começamos a ver uma recuperação dos resultados. O
mercado do Centro-Oeste é um mercado com renda alta, mas que tem um volume de
lançamentos gigantesco nos últimos quatro anos, mas o que vimos no último ano foi um
volume muito baixo de lançamento.
Então, a tendência é que haja um equilíbrio entre oferta e demanda ao longo de 2015,
talvez mais para o fim de 2015. Essa depuração do mercado do Centro-Oeste já está
acontecendo, e até o fim do ano que vem este mercado voltará a ser mais saudável.
O Eduardo vai falar um pouco do distrato.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Em relação à pergunta sobre os distratos, esse nosso projeto começou ao longo deste ano
e atingiu 56% das vendas de setembro. Obviamente, ele começa a ter algum impacto no
nível de distratos, mas você não deve ver o nível dos extratos oscilando abaixo do que
você está vendo hoje.
Ele deve continuar nesse patamar ao longo dos primeiros meses, 1S15, um pouco além,
porque são unidades que nós já vendemos lá atrás, e esse projeto de desligamento
simultâneo começou e afeta as vendas mais recentes.
O que nós vimos é um pouco do novo projeto, resultado dele, mas isso vai aparecer mais
no segundo semestre do ano que vem.
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Ariel Amar:
Perfeito. Muito obrigado.
Fred Mendes, HSBC:
Boa tarde. Na realidade, tenho duas perguntas também. A primeira é no sentido das
unidades contratadas. Neste trimestre, de fato, elas ficaram bem abaixo do que vocês vêm
reportando; as outras estão em linha, produzidas e repassadas, só essa, 1.600 unidades,
realmente ficou um pouco abaixo.
Se vocês puderem falar um pouco também do pró-soluto, que vem aumentando, está
5,7%; nos últimos trimestres teve um aumento. Ainda não é uma coisa preocupante, mas
se vocês pudessem falar um pouco, seria ótimo. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Boa tarde. Vou falar primeiro sobre a questão das unidades contratadas. Se você olhar
esse número histórico, ele tem uma volatilidade muito grande. Isso são os projetos que
mandamos para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil. A vida aí está
totalmente normal, os bancos continuam pedindo projetos para MRV, todos os dois; já está
definida uma continuação do processo Minha Casa Minha Vida, então os bancos têm
apetite para continuar fazendo. No 4T, já veremos um volume maior de unidade
contratada.
O que quero dizer é que não tem nenhuma anormalidade. No passado, já tivemos volumes
muito altos, e obviamente, na medida em que eu tenho um volume muito alto no passado,
acabei antecipando uma série de contratações que fizemos no decorrer de 2014.
Mas o que quero deixar claro é que a vida aí é totalmente normal, e esse é um número em
que vocês sempre verão uma volatilidade grande, trimestre contra trimestre.
A respeito do pró-soluto, ele é uma decorrência; quanto mais cedo repassamos o cliente
para o banco, ou quanto mais cedo é o repasse da venda para o banco, mais eu terei de
volume de pró-soluto.
Ele deve continuar crescendo, mas vai crescer pouca coisa. Já estamos chegando perto
do nível normalizado, obviamente, supondo que a venda continue nesse patamar; se a
venda cresce, obviamente ele também tem que crescer. Mas como percentual do total do
contas a receber, deve ter algum crescimento, mas pequeno.
Fred Mendes:
Perfeito. Obrigado, Leo.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, não sei se já foram respondidas. Sobre a linha de
outras despesas operacionais, vimos um aumento de R$8 milhões no trimestre, e daria
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anualizado, se fosse repetir o 4T, R$80 milhões por ano. Se vocês puderem falar se teve
algo não recorrente, e como vocês enxergam essa linha indo para frente.
Outra pergunta, em relação a essa questão de impostos, eu entendi que foi uma reversão,
e houve um crédito. Queria saber se tem mais alguma coisa de crédito que possamos
considerar para frente.
E se me permitirem uma última pergunta, acho que o Rafael falou sobre o estoque da
Prime. Se puderem dar uma ideia, quantificar isso em unidades ou em VGV. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Primeiro, sobre a questão das outras despesas, isso também é um item que tem certa
volatilidade trimestre contra trimestre, em função de alguma ação. O crescimento aqui foi
anormal; estamos no lado alto da normalidade. Veremos esse número voltando a cair nos
trimestres seguintes. Não é uma continuação, de jeito nenhum, desse aumento de
despesa.
Quanto ao Refis, nós revimos todos os nossos pagamentos e recebimentos de 2010 até
2012, e notamos que havia algumas discrepâncias e resolvemos acertar isso. O Refis,
obviamente, trouxe um jeito bom para a Companhia para fazer esse acerto, e depois veio a
edição da Medida Provisória que contemplou o pagamento do Refis com prejuízos
acumulados.
Do ponto de vista fiscal, a MRV tem um prejuízo acumulado. Hoje em dia, se não for 100%
é muito próximo disso, dos nossos empreendimentos estão dentro do patrimônio de
afetação, então eles são todos tributados ao nível do empreendimento, mas a holding
ainda tem algum nível de despesa, e essas despesas na holding acabam constituindo esse
prejuízo.
Esse prejuízo não está precificado no balanço, e a razão disso é que achamos melhor
fazer dessa maneira mais conservadora, porque não temos uma visão objetiva clara de
que possamos utilizar esse prejuízo fiscal imediatamente. Mas isso não está no balanço.
Se houver alguma benesse, e não estou antecipando nenhuma, não acho que vá
acontecer, poderíamos ter outro benefício no futuro. Mas de tudo que estou vendo, a vida
será totalmente normalizada, sendo que os empreendimentos, nossa receita será tributada
pelos 4% do patrimônio de afetação.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Em relação à Prime, temos um estoque em unidades prontas e em execução, e boa parte
disso está em unidades em execução, em torno de R$700 milhões em VGV.
Eduardo Silveira:
OK. Muito obrigado, e boa tarde.
Daniel Gasparetti, Bank of America/Merrill Lynch:
Boa tarde. Na verdade, não sei se a minha pergunta já foi respondida anteriormente, mas
é mais para discutir a sua geração de caixa. Notamos aqui que a maior parte da geração
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de caixa vinda das operações foi utilizada na compra de terreno, e com isso nota-se que
houve um aumento da exposição líquida de terreno, terreno menos swap, de mais ou
menos R$200 milhões quarter over quarter.
Queria saber como vocês encaram essa linha. Vocês estão com R$1,2 bilhão, que é um
patamar razoavelmente confortável. Como vocês enxergam a progressão dessa linha para
frente? E se poderíamos assumir que a geração de caixa tem tudo para ser bem superior a
esse número no próximo trimestre. Muito obrigado.
Leonardo Corrêa:
Daniel, quanto ao desembolso de terreno, tivemos um acréscimo no contas a pagar de
terrenos adquiridos via caixa. Nós continuamos preferindo permuta, mas, obviamente,
trimestre contra trimestre tem alguma mudança, volatilidade, em função das oportunidades
específicas. Então, tivemos um aumento no contas a pagar de terrenos. O que
desembolsamos com terrenos no trimestre foi próximo de R$60 milhões.
Eu não vejo nenhuma grande mudança nesses patamares. Estamos com o banco de
terrenos mais ou menos do tamanho que queremos ter, dadas as condições econômicas
correntes. Pode, obviamente, flutuar um pouco para mais, um pouco para menos.
Terreno é uma questão muito de oportunidade; se aparecerem ótimas oportunidades, nós
quereremos pegá-las. Mas dada a situação geral, também temos tido um bom poder de
barganha no sentido de forçar a compra via permuta.
Do ponto de vista de geração de caixa, queria explorar outro aspecto. Nós temos falado
sobre a conta transitória. Essa é uma conta que faz parte do sistema, e temos falado muito
em relação à diminuição do ciclo operacional. Na medida em que vamos aperfeiçoando o
ciclo operacional, essa conta transitória deveria cair.
E, é verdade, podemos ter trimestres em que tenhamos uma geração de caixa
anormalmente alta, porque, na medida em que vamos tendo sucesso com todo o processo
de repasse, e não só de repasse, mas também o processo de regularização desses
contratos junto aos cartórios, aos bancos etc., o processo tem esse nível de complexidade;
só para ressaltar que aquela conta transitória é uma fonte de geração de caixa.
Nós consideramos que ela deveria ser menor; em uma vida normal, deveríamos ter um
volume menor de conta transitória. E na medida em que transitamos para isso, isso vai
aparecer em geração de caixa dentro de alguns trimestres. Ou um ou vários.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Daniel, só complementando, essa conta transitória teve uma variação nos últimos 12
meses de R$200 milhões. É o que o Leo disse: caso tenhamos um desempenho um pouco
melhor na conta transitória, devemos enxergar, em algum trimestre, uma geração de caixa
até um pouco mais forte.
Daniel Gasparetti:
Está ótimo. Obrigado. Boa tarde.
Operadora:
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Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, gostaria de passar a palavra
para o Sr. Rafael Menin e o Sr. Eduardo Fischer para as considerações finais. Senhores,
prossigam com suas considerações finais.
Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza:
Agradeço a todos pela presença no call. Mais uma vez, a Empresa tem muita satisfação
em reportar os resultados. A Empresa está com uma operação muito redonda, o mercado
onde atuamos é forte, a operação cada vez mais madura. Portanto, enxergamos um futuro
muito bom para a Companhia. Estamos vendo somente aspectos positivos, e acreditamos
fortemente que reportaremos bons resultados nos próximos trimestres.
Passarei a palavra para o Eduardo. Obrigado a todos, e um abraço.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, Rafael. Só para reforçar o que você está dizendo, fizemos alguns movimentos
importantes ao longo deste ano, movimentos estes para trazer a operação para um nível
de eficiência ainda maior, mais equilibrada e com um futuro mais brilhante do que tem
sido. Esses esforços, muitas vezes, consomem muita energia interna nossa, mas nós
entendemos que isso fará ainda mais diferença em 2015 e 2016.
É isso. Estamos otimistas. Apesar do cenário econômico, acreditamos que estamos muito
bem inseridos em um cenário favorável para o nosso produto, e continuaremos trilhando
esse caminho. Obrigado a todos, e boa tarde.
Operadora:
A teleconferência dos resultados do 3T14 da MRV está encerrada. Agradecemos a
participação de todos e tenha uma boa tarde.
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