Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T13
MRV (MRVE3 BZ)
15 de agosto de 2013

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 2T13 .
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 e de Relações
com Investidores.
Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da
Empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida,
iniciaremos a seção 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 as 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 por todos 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. É um prazer muito grande poder contar com vocês mais uma vez neste
nosso call de resultados da MRV Engenharia do 2T13. Como usualmente fazemos, vamos
fazer uma apresentação muito rápida, o Leonardo e eu, e depois vamos dedicar um pouco
de tempo às perguntas e respostas, que são mais produtivas. De qualquer forma, eu
gostaria de salientar alguns pontos que são bem importantes para pensarmos um pouco
em nosso negócio.
2013 tem sido o melhor ano do passado recente da MRV. Posso falar com muita
tranquilidade que, depois deste período de crescimento muito acentuado que tivemos a
partir de 2005, entramos em um período onde a marca estava muito consolidada.
Nesse passado recente, nesses últimos oito anos, nós que observamos a Empresa com
mais profundidade, que temos todas as informações, podemos mostrar que o nosso
projeto está funcionando. A máquina está rodando bem. Nunca a MRV rodou em um
número tão grande, de forma tão organizada, tão sistemática, tão pouco volátil. As áreas
operacionais estão respondendo muito bem. Então, eu diria que hoje estamos rodando em
um patamar grande, mas com muita conformidade.
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Se começarmos a analisar os números da MRV com um pouco mais de profundidade, pois
temos bons projetos, vocês verão que as áreas da MRV estão muito redondas.
Antes de destacar os pontos positivos, eu vou destacar dois pontos negativos, que todos
ficam sempre muito preocupados. Primeiro em relação a distratos. Nós já tínhamos falado
no call do 1T, nós afirmamos que sabíamos que em 2013 teríamos mais distratos do que o
nosso número atual. É uma coisa que foi feita com um objetivo: nós queremos diminuir um
pouco o nosso passivo de apartamentos de clientes que não tem como chegar aos bancos
pois não tem condições de ser um mutuário usual.
Isso é um trabalho difícil, não fácil. Sempre falei que a MRV não gosta de distratar, mas o
mais importante que vocês devem observar é que o distrato, apesar de a Empresa não
querer, é bom para a Empresa, por duas razões: primeiro porque estamos vendendo muito
rápido aquilo que é distratado; e depois porque vendemos com um preço acima daquilo
que está contabilizado, dando certa margem para a MRV. Isso é importante.
No distrato, ainda teremos que trabalhar o ano todo de 2013 com ele mais pesado, para
depois começar a diminuir a partir de 2014. Mas ele não vai comprometer em nada os
números da Empresa, muito pelo contrário.
O segundo ponto que eu acho que é negativo é que as margens recuperaram um pouco,
mas não muito. Nós sabemos que esse caminho de recuperação de margem ainda vai
durar. Como eu falei no último trimestre, chegamos a um bottom e não vamos passar dele,
mas nós ainda temos algumas obras que estão com margens muito menores do que
estamos fazendo hoje.
Notadamente, as obras do período de 2011, que estamos acabando de performar, a
grande maioria delas está na fase final, elas foram vendidas, conforme expliquei em outros
calls também, por preços mais baixos, com margens mais comprimidas. Isso compromete
um pouco o nosso resultado.
O lado bom de tudo isso que estamos vendo, tenho que destacar quatro pontos
fundamentais. O primeiro ponto é o mercado. O mercado está forte, nossas vendas estão
mostrando isso. Eu estou insistindo muito no ponto de cada vez menos concorrência, uma
concorrência está cada vez menor; aliás, assustadoramente menor. Quase não temos
concorrência no Brasil. E isso está permitindo uma recuperação de margem muito forte.
Nós apresentamos uma planilha onde vocês podem ver os preços de vendas subindo
muito mais rapidamente que o preço de custos. Nós estamos fazendo um backlog muito
forte na Empresa. Esse é um ponto importante.
O segundo ponto que eu acho fundamental é a geração de caixa. A MRV passou por um
período em que consumiu caixa, um período de crescimento muito rápido, e a partir daí
começou a diminuir o consumo de caixa, passou a ser geradora de caixa, e já gerou um
caixa em um montante muito interessante neste trimestre.
E estamos vendo para frente uma geração ainda mais forte do que estamos fazendo.
Estamos vendo que MRV daqui para frente será uma Empresa, para os próximos
trimestres, com geração de caixa muito forte, e isso é importante.
Mas eu friso que estamos tendo geração de caixa sem decréscimo de atividade, e isso é
importante. Não é gerar caixa pisando no freio, porque isso é muito fácil na nossa
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indústria. É gerar caixa crescendo. Vamos gerar muito caixa crescendo. Esse é outro
ponto que eu acho que é fundamental.
O terceiro ponto que eu acho que é importante frisar, e que acho muito bom, é que a
grande dúvida que existia em todos os contatos com investidores e analistas era se as
empresas e os bancos que financiam essas empresas seriam capazes de suportar o
crescimento acelerado do mercado de crédito. Na realidade, os números no crédito
imobiliário brasileiro eram pequenos, e trimestre a trimestre estamos batendo recordes de
repasse de clientes.
E nesse trimestre nós repassamos 12.000 unidades, o que é um número muito grande.
São mais de 4.000 unidades por mês. Se você pegar em 20 dias úteis, são 200 unidades
por dia. É um número bastante forte. Nós já vimos crescendo consistentemente pelos
últimos trimestres. Acho que este ponto é extremamente relevante, mostra o equilíbrio da
Empresa e a força que temos hoje.
E finalmente, o quarto ponto que é importante destacar, que acho que vocês devem
prestar um pouco de atenção nele, e eu já tinha falado isso nos outros calls; primeiro eu
gostaria de falar sobre a LOG. Ela já é uma realidade. Como reportamos no último call,
fechamos uma operação de capitalização muito boa para a LOG. Ela está performando
extremamente bem, e ela vai muito bem, mesmo. Trará muitas alegrias para os acionistas
da MRV, conforme eu já havia antecipado em outros calls. Os números da LOG estão
abertos na nossa apresentação, e vale a pena prestar atenção a ela.
E juntamente, com a LOG, nós temos nosso ‘filho mais novo’, que é a Urbamais. A
Urbamais já está pegando forma consistente, crescendo rapidamente. Ela já vai começar a
gerar receita neste ano de 2013. Vamos fazer os primeiros lançamentos no 4T13. Tem
muita coisa dentro de casa, coisa feita com consistência. É um time bom, nós conhecemos
isso. Esse binômio LOG e Urbamais serão muito importantes para a MRV e seus
acionistas no futuro.
Esses quatro pontos que eu destaquei são os pontos que talvez estejam mais difíceis de
as pessoas entenderem com mais facilidade, mas acho que podemos entrar um pouco
mais nisso no Q&A.
Eu vou encurtar aqui porque queremos ter um tempo maior para o Q&A. Vou passar para
Leonardo fazer as suas observações, e depois entramos no Q&A.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu vou correr o risco aqui de ser um pouco repetitivo. Os temas, obviamente, são os mais
relevantes da Companhia, e o Rubens já fez alguns comentários. Antes de abrirmos para
perguntas e respostas, eu gostaria de aprofundar um pouco mais em alguns pontos que já
foram levantados aqui, e que podem ser melhor apreciados seguindo a apresentação
disponível no nosso site.
No slide quatro, quero só enfatizar mais a força da demanda. Como todo mundo tem
acompanhado, o cenário econômico no Brasil tem sido mais módico, de crescimento não
tão forte, mas as vendas vieram muito fortes, o mercado continua forte e não estou vendo
no 2S nada diferente do que foi 1S.
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Neste 2T, vendemos 31% a mais em número de unidades quando comparado ao mesmo
período do ano passado, e totalizamos R$2,5 bilhões de vendas no 1S, que é um recorde
para a Companhia.
Em seguida, no slide cinco, quero reforçar o bom momento operacional em que estamos.
O nosso negócio tem um ciclo muito longo, a contabilidade é baseada no POC. Existe um
delay de conversão do resultado operacional em resultado contábil. Estamos concluindo as
obras de safras anteriores e os projetos lançados a partir de 2012 estão 100% aderentes a
prazos e orçamentos.
Temos trabalhado intensamente na melhoria dos nossos processos, na qualidade do
produto, na satisfação dos clientes. Já está muito claro pra nós, já conseguimos perceber
um menor desvio padrão no custo por unidade produzida, bem como uma percepção de
valor por parte dos clientes.
Aqui nós colocamos várias fotos. As entregas têm sido eventos muito valorizados pelos
clientes. Este valor agregado ao cliente, em conjunto ao mercado com pouca concorrência,
tem suportado a nossa estratégia de elevação dos preços de vendas.
No slide seis, tratamos de distratos e de pro-soluto; o Rubens já falou a respeito de
distratos. Eu vou comentar um pouco mais a respeito de pro-soluto. Muitos investidores e
analistas sempre fizeram muitas perguntas, e nós resolvemos abrir os números porque
vimos que alguns dos números que estavam sendo estimados pelo mercado estavam
muito distantes.
Boa parte desse pro-soluto está relacionada a clientes que estão sendo repassados; e
obviamente, quanto mais cedo repassamos para a Caixa Econômica, mais teremos que
aceitar algum nível de pro-soluto. Nós monitoramos muito bem esses números, o crédito, a
inadimplência etc., e estão totalmente em linha, de acordo com as nossas premissas de
trabalho, nós já conhecemos.
Eles mostram R$253 milhões, sendo que apenas R$44 milhões são de clientes após
entrega de chaves. E eu gostaria de adicionar que, rotineiramente, em 100% dos casos
são feitas analises de crédito antes de conceder qualquer crédito aos clientes.
No slide sete, chamo a atenção para a evolução do caixa. No 2T, atingimos um novo
patamar de repasse, superando as 4.000 unidades por mês. O resultado do modelo de
negócios, a acumulação deste nível de repasse por muitos trimestres está gerando caixa.
A geração de caixa é crescente sequencialmente, trimestre atrás de trimestres. No 1T,
geramos R$62 milhões, e nesse 2T foram R$116 milhões.
A primeira destinação desse caixa é a redução da alavancagem da Companhia. Nós
pagamos alguns valores de principal de debêntures no 2T, mas o volume de caixa será
muito maior do que a necessidade de diminuição dos passivos.
Nós já somos uma Companhia pouco alavancada, os passivos são muito distribuídos ao
longo do tempo; e o que eu estou querendo dizer aqui é que o montante que vai para
abatimento de dívida é relativamente pequeno em relação ao montante que geraremos nos
próximos trimestres.
E a destinação vai ficar provavelmente em dividendo, mas se o preço da ação estiver
muito defasado, uma parte, com certeza, vai para recompra.
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No slide oito, vou fazer comentários bem breves a respeito da LOG, que foi feita a
capitalização. Após essa capitalização, a LOG tem autossuficiência para o
desenvolvimento e construção dos ativos que possui em seu portfólio. Ela não tem
nenhuma necessidade de capitar por um prazo longo, pelo menos 18 meses; o horizonte
aqui é longo mesmo. Ela já está caminhando com as próprias pernas em todos os
sentidos: em time, gestão, geração de negócios, receita, todas essas coisas são
crescentes.
O valuation post-money da LOG foi 1,3bilhões, e se a contabilidade da LOG fosse a
mercado, marcação a mercado, como outras companhias abertas no setor de
propriedades são, teríamos que ‘bookar’ um resultado de mais ou menos R$317 milhões
adicionais positivos no resultado da MRV. Mas nós vamos continuar com a contabilidade a
livro. Só estou chamando a atenção de vocês para este valor que tem dentro do balanço
da MRV.
Eu gostaria agora de passar à sessão de perguntas e respostas.
Enrico Trotta, Itaú BBA:
Bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira, eu
queria entender um pouco melhor a linha de outras receitas e despesas operacionais.
Fazendo uma conta, se excluirmos o ganho com a capitalização da LOG, essa linha
acabou vindo um pouco mais pesada que o trimestre passado. Eu queria um pouco mais
de cor nesta linha, se teria algum motivo especifico, se foi um processo de repasse mais
ativo, ou se teve outra conta que impactou essa linha.
A segunda pergunta, falando um pouco de margem bruta, eu gostaria que vocês
comentassem um pouco sobre como deve evoluir essa margem bruta ao longo do ano, e
qual é o patamar que vocês esperam que ela rode ao longo de 2014. Nós sabemos que as
safras de 2011 ainda continuarão impactando um pouco a margem, mas queria entender
como seria essa evolução para frente. Basicamente, são essas duas perguntas. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, e depois o Leonardo responde a primeira.
Eu tenho falado o seguinte: em determinado ponto da Empresa, nós tomamos a decisão
empresarial de que queríamos crescer mais rápido. Eu não digo nem se foi certo ou
errado, foi a decisão da época. Com isso, especialmente em 2011, baixamos bastante o
preço para atingir o guidance de venda, e atingimos o guidance daquele ano. O 4T11 foi
um trimestre em que vendemos muito, mas em um preço muito sacrificante.
E achávamos que aquilo ia dar um mix que seria o mínimo aceitável. Mas, como eu falei,
caiu 2 p.p. ou 3 p.p. em relação ao que achávamos. Custo um pouco maior de obra,
mudança de precificação, mudança de critério etc. O custo baixou um pouco e isso
pressionou nossa margem.
Uma coisa é margem pressionada para baixo, o que for, e outra é desordem. Eu sempre
chamei a atenção, porque algumas pessoas falavam em desordem, e não existe
desordem. As obras da MRV funcionam como um relógio. O controle de custos é muito
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bom, a obra é muito organizada. Nosso negócio é muito criterioso. Mas margem não erro.
É diferente o preço de custo e o preço de venda. Então, a margem pressionou.
Nós enxergamos, e eu posso errar, mas acho que eu não vou errar nisso, que já
passamos o vale negativo de margens. As margens que estão sendo performadas nas
novas vendas são muito elevadas, mas temos contas a pagar – e não gosto muito dessa
palavra – de margens piores do que tempos atrás.
Na hora em que o mix de novas obras for entrando relativamente e tendo mais peso das
obras antigas, a margem vai subir. Então, eu vejo que em margem nós estamos em um
patamar mínimo e que ela é crescente daqui pra frente. O quanto ela será crescente, eu
prefiro não falar.
Eu só diria que acredito muito que ela será crescente nos próximos trimestres, mas
sinalizar se é 3%, 4% ou 5%, eu não vou fazer isso, porque não estamos dando guidance
de EBITDA, então eu prefiro também não dar guidance de margem. Eu acho que o
mercado tem que passar a acreditar um pouco em nós.
Você vê o caso do guidance vendas: neste ano, sabíamos que seria um ano forte.
Propositadamente, baixamos lançamento – poderíamos ter feito muito mais lançamentos
do que fizemos – para melhorar a eficiência da Empresa em termos de passivos, de
imóveis vendidos, e estamos conseguindo fazer isso com muita competência. Então, não
demos guidance de margem e vendemos R$2,5 bilhões. Um número fantástico.
Não vamos dar guidance de venda, não vamos dar guidance de EBITDA e não vamos dar
guidance de margem. O que eu posso falar é que a operação está redonda e é daqui para
cima.
O Leonardo vai falar um pouco sobre as outras receitas.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nessa linha de outras receitas, tem um numero positivo da LOG, ele é reconhecido nessa
linha, e ele foi um pouco diferente neste trimestre, mas nada muito diferente. Tem um
pequeno acréscimo. Estamos falando de poucos milhões de Reais na parte de despesas
relacionadas a crédito imobiliário pelo volume mais alto de repasses, e um pequeno
aumento também das contingências. Estamos falando de R$2 milhões, R$3 milhões. São
números pequenos.
Enrico Trotta:
Está certo. Obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia. Leonardo, tem alguns pontos no release que eu queria esclarecer, ou buscar um
entendimento melhor em relação à recorrência de alguns efeitos. O primeiro efeito que
vimos que chamou um pouco a atenção foi essa linha de juros de contas a receber de
clientes. Ela costumava rodar a níveis bem mais baixos, por volta de R$3 milhões, R$5
milhões, às vezes, por trimestre, e nesse trimestre especificamente ela veio bem forte,
R$16 milhões. Eu só vi um trimestre no passado, há alguns anos, em que ela veio tão
forte. Queria saber se você pode explicar um pouco o que aconteceu nesta linha, qual é o

-6-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T13
MRV (MRVE3 BZ)
15 de agosto de 2013

impacto, dado que o volume de recebíveis não deu nenhum grande salto trimestre a
trimestre que, na minha visão, justificasse isso.
Outro ponto que também chamou a atenção foi que na página 25 do release você fala em
relação à venda daquele mall em Contagem, que a LOG fez. Você até dá o valor da venda,
de R$58 milhões, mas não tem nenhum tipo de disclosure em relação a quanto de lucro a
MRV ‘acruou’ nisso. Eu notei que a SPE que carrega os malls aumentou bem o resultado,
foi um resultado de R$6 milhões nesse trimestre, e imagino que dada, a participação de
MRV em LOG, de 38%, deveria ser pedaço disso que deve entrar na sua receita. Eu
queria um pouco de esclarecimento de qual é o impacto efetivo nulo da MRV dessa venda.
Por fim, tem uma questão até mais qualitativa: nós vimos a reversão de imposto nesse
trimestre, e eu queria entender um pouco como funciona isso, qual é o processo. Porque a
maioria das outras empresas basicamente fez, lá no 4T, quando o Governo anunciou a
medida, um ajuste uma vez só. A MRV, pelo que estamos vendo, trimestre após trimestre
vem fazendo um ajuste mais gradativo. Eu queria entender o operacional disso, por que
fazer isso de maneira gradativa em vez de fazer de uma vez só. Afinal, acaba gerando um
pouco mais de poluição no número.
Outro ponto que chamou a atenção foi provisão de garantia. Vimos uma queda do
percentual de provisão de garantia, de novo, neste trimestre; do 4T12 para o 1T13 foi de
3% para 2%, do 1T13 para o 2T13 veio para 1,85%. Queria entender um pouco qual é o
impacto disso. Eu imagino que isso transita por DRE acima de margem bruta, e imagino
que o número de unidades sendo cobertas por garantias não para de crescer, à medida
que você constrói e entrega unidades. Se você pudesse quantificar o impacto, porque isso
com certeza teve um impacto positivo no seu trimestre. Eu vou parar por aqui, são esses
pontos. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, eu vou começar por garantias, que foi a sua última pergunta, porque é uma coisa
pela qual temos muito carinho. Nossa garantia hoje tem que ter um foco de sempre
resolver o problema do cliente, porque o cliente sempre está certo. Isso é muito
importante.
Com essa massa de clientes que temos, cada vez mais o nosso índice de satisfação dos
clientes está maior, e é isso que queremos. Você pode acreditar nisso. Nosso foco é no
cliente, e garantia é fundamental. Quando você compara o valor provisionado da MRV com
as outras empresas, nosso valor provisionado para garantia é muitas vezes maior. Sempre
foi e continua sendo.
O que nós fizemos foram dois processos, que eu já expliquei para vocês hoje no call, mas
vou explicar de novo. Nós passamos a colocar dentro dos orçamentos da obra uma parte
da garantia, que é garantia do término da obra até a entrega das chaves. E a outra
garantia é a garantia depois da entrega das chaves, porque a obra termina e às vezes fica
seis meses, cinco meses, quatro meses para entregar uma chave. Então, aquilo passou
para dentro do orçamento. Em um primeiro momento, deu até prejuízo no orçamento. Eu
até mostrei isso para vocês, que aconteceu no 1T12.
A partir do momento em que as obras antigas, com os orçamentos que não tinham sido
previstos, e vão entrando as novas obras, de qualquer jeito isso está na mesma conta, que
é conta de construção, mas já está entrando nos orçamentos previstos, então diminui
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aquela provisão, porque está dentro do orçamento de obras. Não sei se você entendeu, é
um pouco complicado isso.
O outro ponto é que medimos isso com muita consistência. Estamos em 120 cidades, 24
horas por dia. Pode furar um tubo de água em Fortaleza, aí teremos que ter uma equipe
pronta pra isso. Nós temos uma métrica muito grande de estudo, e estamos vendo que a
nossa garantia de obras está ficando cada dia menor do que era. Apesar de termos a
maior garantia do mercado, estávamos com um pouco de excesso, um pouco de gordura
nisso.
Nesse novo modelo, estamos provisionando um pouco para garantia pós a entrega de
chaves e um pouco dentro dos orçamentos das obras, que caiu um pouco mais no 1T,
nesse trimestre já caiu muito pouco, e daqui pra frente tende a ser mais ou menos estável.
Esse é o ponto da garantia.
Mas o importante é quanto está provisionado. Se a provisão vai dar, e ela vai, e se o
cliente vai ser bem atendido, e ele vai. Isso, para mim, é que a coisa está funcionando.
Rafael Pinho:
Rubens, se você me permite, em momento algum eu questionei a decisão ou o volume da
provisão. Eu acho que isso é uma decisão da Empresa, e imagino que, como você disse,
vocês tomam conta do cliente. Eu queria tentar quantificar. Dado que houve uma
mudança, só queria tentar quantificar o impacto. Em momento algum estou discutindo a
decisão de vocês, que eu acho que é perfeita. Eu só quero entender a quantificação.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu entendi a sua pergunta, também concordo com você. Mas acho que temos que explicar
o que aconteceu. Eu estou explicando para vocês entenderem melhor, não tem dúvida.
Você tem mais três dúvidas. Vamos ver se o Leonardo consegue entender.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A parte do RET, por que é gradativo, Pinho? Primeiro, eu tenho um volume muito grande,
e é característica da MRV, temos mais de 300 sites em construção simultaneamente.
Quando começamos a fazer a mudança, para o RET de 4% ela foi muito grande do ponto
de vista de impacto de imposto. Nós começamos a fazer a mudança, mas até eu
processar, isso tem um operacional, que eu tenho que ir ao cartório, depois tenho que ir à
Receita etc., e simplesmente não temos gente, braço para fazer tudo em um trimestre só.
Colocamos isso dentro de uma prioridade daquilo que tinha caixa que seria gerado em um
espaço de tempo mais curto, esses foram os primeiros empreendimentos, e depois fomos
fazendo o resto.
Esse ganho que apareceu no 2T, essencialmente foram coisas que começaram a ser
feitas em janeiro e fevereiro, mas leva um tempo para produzir resultado em função do
cartório, em função da Receita etc.
Daqui para frente, pode ter em um ou em outro, mas o volume é muito pequeno, porque já
praticamente terminamos todo o operacional disso. Então, do ponto de vista de imposto, o
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que vai acontecer é que daqui para frente é 4%. Essencialmente, essa é a carga tributária
da Companhia, porque está tudo dentro do RET, sem mais reversões.
Rafael Pinho:
Então agora já foi tudo?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixe-me só fazer um highlight para você: são muitas obras. Nós afetamos 300
empreendimentos. Isso é um trabalho enorme, e isso tem que ter uma conformidade. Você
não pode simplesmente afetar a contabilidade. Você tem que ir ao cartório, o contrato tem
que estar apto, você registra, tem toda uma morosidade. É até uma surpresa alguém fazer
isso tudo em um trimestre, porque é praticamente impossível fazer isso.
Agora nós já acabamos esses processos, então os novos empreendimentos já saem
dentro do regime de afetação. Mas os antigos não estavam. Nós demoramos três meses
para fazer isso. E é um trabalho que fizemos da forma correta, como tinha que ser feito.
Rafael Pinho:
Perfeito. Só para finalizar a questão, Leonardo, agora todos já estão feitos e daqui em
diante é a alíquota que você falou, dos 4%?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Exatamente.
Rafael Pinho:
Fechado. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Na questão da LOG, o resultado dessa venda produziu um resultado na LOG de R$3,8
milhões, e a participação da MRV nesse resultado dá aproximadamente R$1 milhão. Esse
é o tamanho do impacto que teve aquela venda do shopping. Nisso, estou falando do 2T.
Parte desse resultado ainda será ‘acruada’ porque isso será pelo POC; o shopping está
sendo terminado, então uma parte desse resultado ainda vem, mas tem mais R$2 milhões
para virem nos próximos trimestres. Deve ser mais ou menos R$1 milhão no 3T e R$1
milhão no 4T, grosseiramente.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Rafael, o Leonardo colocou aquilo no release para chamar um pouco de atenção para o
negócio LOG, vocês têm que entender um pouco o negócio LOG. E o negócio LOG não é
só locação; é locação prioritariamente, mas a LOG é uma empresa que às vezes recicla
propriedades, como foi o caso desse shopping. E recebemos outros, e teremos outros.
Toda vez que acharmos que temos uma propriedade em que consigamos auferir um bom
ganho, nós venderemos. Fizemos a venda do shopping, de metade da nossa participação,
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que foi interessante, e já fizemos outros negócios neste trimestre, também. E vamos fazer
sempre.
O que o Leonardo está querendo mostrar é que esse potencial de negócio da LOG é outra
margem de contribuição muito grande para MRV. Mostramos isso na apresentação para
vocês poderem ter uma melhor conscientização do negócio LOG.
Rafael Pinho:
Rubens, está perfeito isso. Eu só queria sugerir, dentro do disclosure que vocês dão,
vocês falaram de cap rate etc., mas se puderem falar do impacto dentro da MRV, nos
ajudaria a poder analisar o resultado. É natural dentro do negócio de propriedade fazer
reciclagem mesmo, eu concordo com você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
E por último, a questão do ganho da correção das unidades. Tem duas coisas
acontecendo: teve um INCC um pouco mais alto no trimestre; nós fazemos um corte no
Habite-se averbado, e até o Habite-se e toda a correção entra na receita operacional, e
depois de averbado o Habite-se, essa receita vai para linha de baixo.
Como houve outras unidades com volume um pouco maior de unidades que estão sendo
terminadas, então o crescimento veio pelas duas coisas, pelo INCC principalmente e por
esse acréscimos dessas unidades terminadas.
Rafael Pinho:
Então devemos esperar essa linha ficando mais forte no futuro, ex, obviamente o efeito no
INCC, que é mais sazonal? Fora isso, o nível dessa linha é mais alto olhando pra frente?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Olhando para frente, sim. Vou expurgar o INCC, porque obviamente, quando o INCC é
mais alto, aumenta mais etc., mas não é uma coisa que vá mudar muito os números em
relação aos que estão.
Rafael Pinho:
Está ótimo. Eu vou deixar espaço aqui para o resto do pessoal, já demoramos demais.
Queria terminar fazendo um elogio a vocês, um agradecimento pela abertura do número
absoluto de cancelamentos. É um disclosure importante, que o mercado pedia há bastante
tempo e a Empresa atendeu.
E fica aqui a sugestão para que esse tipo de efeito não recorrente que discutimos seja um
pouco mais aberto. Vocês abriram vários, mas houve alguns, como vocês podem ver, que
podem confundir um pouco a analise.
E se vocês pudessem depois, Leonardo, nos passar pelo RI, para o pessoal do mercado, a
quantificação daquela mudança da provisão, eu acho que seria interessante. Muito
obrigado, e bom dia.
Luiz Maurício Garcia, Bradesco:
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Bom dia. Na apresentação, e no release também, teve um destaque da Companhia para o
ganho de preço sobre a revenda do distrato. Já foram vendidos quase 91% dos distratos
do 1S, com aumento real de preço na venda de 16%. Eu queria entender um pouco esse
ponto, porque se fizermos uma simulação de um distrato que foi feito com uma margem
bruta de 25% e colocamos 16% de ganho real de preço, essa margem bruta de 25% iria
para 35%, algo nesse sentido. É um impacto muito forte, porque esse ganho de 16%
transitaria direto para o lucro bruto daquela unidade em si que está tendo esse benefício.
Foi dito que a safra de 2011 foi vendida a um preço baixo, mas dado que esse ganho de
preço de 16% na revenda do distrato, e como o distrato roda em um patamar elevado, ele
teoricamente deveria trazer um ganho muito forte, que não vemos. Queria entender um
pouco dessa dinâmica, o porquê desse ganho de preço tão forte, mas, ao mesmo tempo,
sem estar sendo refletido na DRE.
Outro ponto, nessa questão do RET, só para fazer um follow-up, vimos que quando o
processo do RET começou, no 4T, o fechamento do 3T tinha um saldo diferido de imposto
a pagar de R$315 milhões, e ele veio para R$154 milhões agora. Era de se esperar uma
redução de mais ou menos 1/3 depois que vocês concluíssem todos os projetos sendo
beneficiados pelo RET 4, mas esse beneficio acabou sendo na casa de 50%.
Se assumirmos que existe uma estabilidade do porte da Companhia entre a execução e a
entrega, não era de se esperar que tivesse uma redução além do beneficio do próprio
RET. Então, eu queria voltar aos pontos, entender por que o saldo de provisão diferido
hoje está tão mais baixo e a queda foi muito mais forte do que o benefício do próprio RET
em si.
E o ultimo ponto é entender um pouco a dinâmica de mercado. Realmente vemos que tem
muitas praças que estão fortes, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, tem
diversas outras; mas, por outro lado, ainda vemos praças, e acho que também tem uma
questão de renda, que sofrem mais pela renda informal, pela questão do baixo PIB no
Brasil, e vemos uma performance de venda mais fraca em algumas regiões como Paraíba,
São Luís do Maranhão e Alagoas.
Gostaria de entender se realmente faz sentido ficar lá, porque eu entendo que, uma vez
que a Companhia foi para uma região, tem que ter uma estrutura local, tem que ter um
time, tem que ter repasse, tem que ter engenharia. Se é uma praça em que você não vai
conseguir ter uma escala, talvez o tamanho daquela praça em si não justifique sua
presença lá. Diante disso, eu queria saber como está a leitura da Companhia sobre isso,
se realmente faz sentido insistir em praças em que a performance de vendas não é tão
forte e que talvez o mercado não vá propiciar à Companhia ter um tamanho que justifique
a presença local.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Está havendo uma tendência de estabilização de margem em todos os lugares em que
estamos trabalhando os novos lançamentos. Com a nossa expertise, se fizermos bem
feito, seremos bons de serviço, e se fizermos mal feito, seremos ruins.
Acho que temos feito isso com competência. Duas dessas praças que você citou, por
exemplo, Alagoas e Sergipe, foram lançamentos muito bons, com boas margens.
Vendemos bastante. Nós temos um lançamento sensacional em Alagoas e um sensacional
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em Sergipe, em Aracaju. E mais importante, com nível alto de repasse, isso que você
mencionou, de renda informal.
Então, eu acho que o nosso funcionamento está fantástico, está muito bem dosado.
Diferentemente de achar que estamos lá só por estar, nós estamos porque está forte. Para
você ter noção, lançamos em Feira de Santana com sucesso, lançamos em Caruaru com
sucesso, Campina Grande, sucesso. São Luís, que você falou, está muito bem, com
margem bruta. Estamos no segundo lançamento em São Luis. O Nordeste hoje é uma
realidade para nós.
O que eu acho mais importante, Maurício, é concorrência. Não é meia, não é um, é zero.
Nós temos visto as grandes construtoras todas vendendo terrenos ou desativando os
lançamentos. As construtoras pequenas não fazem concorrência, elas fazem
empreendimentos de 20, 30 unidades.
Como diz uma pessoa, “nunca na história deste País” tivemos tão pouca concorrência
como temos hoje. E ressalto mais, e você pode ver isso: olhe a nossa participação nas
faixas 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida que ela por si é só autoexplicativa.
E cada vez mais acho que a nossa estratégia de migrar para esses mercados, que estão
muito bons, é extremamente saudável e salutar.
Outra coisa que eu acho importante, outra pergunta foi sobre lucro de distrato. A coisa não
é tão simples assim. Não pode ser feita de qualquer maneira, senão você chega a
conclusões erradas.
Primeiro, você está partindo do pressuposto que o distrato foi feito com um POC de 100%.
Eles não estão. Aliás, eles estão longe de ser isso. Se tivéssemos unidades prontas, tudo
bem, mas na hora em que você olha, nós quase não temos unidade pronta. O nosso
número de unidades prontas é baixíssimo, então os distratos são feitos em unidades em
construção. O POC pode ter 20%, 30%, 40%, 50%. Não é uma verdade que ele parte
direto para o DRE.
Outra coisa importante, é verdade que você terá um DRE mais saudável, um POC. Só
isso. Mas vamos entender o mercado. O que está acontecendo no Brasil hoje? Primeiro, o
aluguel está subindo a uma velocidade assustadora. Os aluguéis de imóveis econômicos
estão altíssimos, e não tem oferta. É só olhar no trimestre passado o quanto teve de oferta
de imóvel para aluguel. Está uma loucura o preço do aluguel. Estão mais caros que a
prestação.
Então, um imóvel pronto vale ouro hoje. Nós sabemos que, se distratou um imóvel em fase
avançada, vai vender mais caro. Isso não é problema, é solução. E nós estamos apenas
mostrando que vamos vender mais caro com lucro, porque outras empresas estão falando
que vão vender com prejuízo, principalmente no médio e alto padrão. Nós não. Nós
estamos falando do contrário de outras empresas. Nós estamos vendendo com lucro. Você
verão sempre que nós estamos fazendo distratos rapidamente e com lucro, mas eles vão
sendo apropriados a partir do momento em que o POC vai andando.
O Leonardo vai responder o resto pra você.
Leonardo Guimarães Corrêa:
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Sobre a questão fiscal, não sei se eu não entendi ou se não acompanhei os números,
talvez depois possamos detalhar mais, mas eu tenho uma evolução no meu imposto
diferido em função de margens. Tem um cálculo que é feito de acordo com normas
contábeis etc., baseado em margem etc. Na evolução do tempo, eu vou baixando, vou
pagando isso na medida em que o caixa vai entrando, e nós fizemos a reversão pelo RET.
Não sei se eu não entendi, mas não houve nenhuma modificação diferente nessa
evolução.
Depois, se você quiser mais detalhes para pegar os números, a evolução, podemos ver.
Mas sugiro que façamos isso pelo telefone, porque teremos que descer a um nível de
detalhes muito grande.
Luiz Maurício Garcia:
Eu faço um follow-up com vocês depois, então. Obrigado.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Minha pergunta também é na questão do distrato e da revenda. Eu
queria entender ouvir um pouco mais sobre a dinâmica, como funciona a revenda dessas
unidades. Entendo que elas não estejam prontas, totalmente ‘POCadas’, mas obviamente
são unidades em que o tempo até a entrega, provavelmente é menor do que uma venda
de largada. Ao mesmo tempo, a Companhia mostrou preços meio que em uma tipologia,
subindo bem. Então, você está vendendo uma unidade mais cara, com menos tempo para
o cliente construir o equity na compra, e aparentemente sem acumular mais pro-soluto,
como foi demonstrado. O que eu não estou vendo nessa dinâmica que permite revender
tão bem? Essa seria a primeira pergunta.
A segunda, é mais uma informação, se vocês puderem passar uma ideia de tamanho de
quantas unidades vocês têm vendidas a repassar; qual é o backlog de unidades a
repassar, para entendermos como vai evoluir esse repasse para frente? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, esse negócio é muito importante. Para se aprofundar nisso, temos que entender
um pouco melhor mesmo, porque ele é chave em nosso tipo de negócio.
A MRV trabalha com o crédito associativo, então você passa o crédito durante a obra. As
outras empresas trabalham com o financiamento bancário que é feito depois da obra. Hoje,
quase que a nossa totalidade é feita durante a obra.
Como você faz um processo de venda? Você vende o imóvel, começa a construção e,
durante esse processo de construção, leva o cliente para a Caixa Econômica ou para o
Banco do Brasil para assinar esse contrato.
Uns estão aptos logo no início da obra, outros vão dando três meses, seis meses. No
passado, nós éramos muito benevolentes com os clientes. Tentávamos ao máximo. Se o
cliente perdeu o emprego, tem tempo para arrumar outro. Nós fazíamos um repasse muito
grande. Para você fazer um repasse de 4.000, tem muita gente. Então, nós vimos que
estávamos dando muitas chances, e passamos a ser um pouco mais duros no que
falamos. Então, teremos que distratar alguns deles.
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Não tem nada a ver com o tamanho de estoque. Se você faz 4.000 por mês e 12.000 por
trimestre, você tem que ter um estoque de mais de 30.000 unidades, e nós temos. Isso é
um ciclo constante, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Marcello Milman:
Mas foram duas perguntas separadas. Desculpe se não fui claro.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O nosso estoque de imóveis tem mais de 30.000 unidades. Isso é uma coisa. Outra é o
estoque que temos que repassar, que o cliente não está apto. Já fizemos um grande
movimento no 1T, um grande movimento no 2T e ainda temos um movimento significativo
nos outros dois trimestres de 2013, e já mostramos esse quadro a vocês.
Por sorte, ainda conseguimos revendo tudo muito rapidamente. E melhor ainda: aí a
assinatura está sendo mais rápida, porque estamos fazendo com um crédito muito melhor
do que fazíamos antes. Então, aquele cliente que está com o crédito ruim, estamos
vendendo para um cliente com um crédito bom e fazendo a venda.
O nosso pro-soluto é muito baixo. É de R$48 milhões, se não me engano. Ele é
insignificante para nós. Não existe pro-soluto na MVR, é muito baixo. Por que não existe
pro-soluto? Exatamente por essa sistemática de vender e assinar durante a fase de
construção.
Nós temos um produto aqui que se chama Kit Acabamento. Isso é complexo. Nós
vendemos, mais ou menos, R$3 milhões por mês de Kit Acabamento. É o pacote que
temos para customizar um pouco o apartamento, dentro de um limite que não atrapalhe.
Com R$3 milhões por mês, vendemos no ano R$40 milhões de Kit Acabamento, e esse Kit
Acabamento costuma dar um pro-soluto também, mas nada que saia da realidade. Ele vai
bem, é bem cobrado. Não estamos assustados com o pro-soluto, ele funciona bem.
Eu vejo que a dinâmica é boa, está funcionando. Esse produto do crédito associativo é
muito inteligente, que você pega o repasse do financiamento à construção, já garante
financiamento, vai preenchendo unidades contratadas. Depois você pega o cliente, vende,
repassa para o cliente.
E se, por acaso, aquele cliente não vem, você tem fila de outros clientes querendo, porque
no Brasil não tem, infelizmente, disponibilidade de imóveis em construção para todo cliente
mudar. A verdade é essa.
Marcello Milman:
Talvez eu não tenha explicado a pergunta corretamente. Quando olhamos nos últimos
anos, os parâmetros de financiamento da Caixa melhoraram, mas não melhoraram
brutalmente. O empréstimo máximo que o mesmo cliente consegue tomar não aumentou
tanto.
Vocês estão aumentando muito o preço, e frequentemente vocês venderam unidades,
onde, diferentemente do processo normal, onde você tem 18 meses para vender e
repassar o cliente, você quer repassar o mais rápido, mas você tem 18 meses, para dar
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tempo de ele colocar a sua parte; quando o preço excede o mortgage da Caixa, e ele tem
tempo para pagar essa quantidade também.
E no momento do distrato, isso provavelmente é mais difícil, porque você pode tomar até
um ano agora, então você tem pouco tempo para fazer isso. A partir deste momento,
espera-se desconto não-prêmio, quando você estaria usando um distrato. Eu queria
entender o que eu não estou pegando aqui, o que tem permitido vocês a revender com
prêmio uma unidade em que provavelmente o mortgage é o mesmo, para um cliente que
terá menos tempo para conseguir o seu equity dele sem entrar pro-soluto.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tem duas coisas importantes aí, Marcello. A primeira coisa é que a Caixa fez isso em
novembro do ano passado. Nós estamos em agosto e ela não mudou ainda, mas deveria
ter mudado. Os preços estão congelados em limites para as cidades e taxas de juros.
Por outro lado, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a adoção da tabela Price,
que Caixa Econômica e Banco do Brasil colocaram. Isso coloca muita gente no jogo.
Aquele cara que, de repente, precisava de uma renda de R$3.000, precisa de R$2.500 na
tabela Price. Isso foi um fator importante.
Outro fator importante é que, no mercado de imóvel econômico, são dois números que
vocês precisam olhar: nós estamos repassando mais 4.000 por mês, e já repassamos em
julho mais de 4.000 também, só para dar a informação; então, estamos repassando mais
4.000 por mês e estamos vendendo mais de 4.000 por mês. Para mim, isso já fala tudo.
Por si só já é auto-explicativo.
Por que podemos fazer essa venda, exigir mais equity dele, mais equity ou um crédito
melhor? Lei da oferta e da procura. O Brasil é um país muito pobre de estatísticas, nós
fazemos nossas próprias estatísticas, mas o Brasil é um país que hoje não faz mais de
500.000 unidades por ano, e a formação de novas famílias é com 1,5 milhão por ano, sem
contar o déficit, a melhoria de renda. Então, hoje, de fato está acontecendo uma represa
muito grande. Nós estamos assustados com o tamanho dessa represa.
Eu vou dar o exemplo de Uberaba e Uberlândia. Em Uberaba e Uberlândia nós batemos o
recorde de venda em julho. Vou dar o numero de julho pra vocês: nós vendemos 400
apartamentos nas duas cidades em julho. Foi um número muito bom, porque não tem nada
lá.
Tudo o que você tiver em fase adiantada de construção, e ‘adiantada’ é que já está na
segunda fase de alvenaria, terceira, você vai vender com prêmio, sim. Tem gente que tem
o equity e com crédito bom. Isso que é bacana, porque estamos conseguindo vender com
prêmio, com crédito melhor e mais rápido na Caixa. Essa é a leitura que nós temos,
diferentemente de outros segmentos e outras empresas estão falando, que estão tendo
que dar desconto.
Nós não estamos dando desconto. O que tem de distrato em relação a isso é saudável e
eu não estou vendo reversão disso a curto prazo, porque o mercado tem uma dinâmica
que não terá ofertas por, no mínimo, dois anos. Até essas empresas se mobilizarem,
comprarem terrenos e lançarem nesses mercados, são dois anos.
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Eu estou vendo um cenário de baixa competitividade no nosso mercado por no mínimo
dois anos, e com a dinâmica excepcional do lado comercial. É isso que estou vendo.
Marcello Milman:
Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Você perguntou o número de estoque de unidades para assinar. É só fazer a conta. Nós
temos um passivo de unidades a assinar que é o que nós vendemos a mais do que
assinamos. Nós sempre publicamos os números. Eu não tenho esse numero de cabeça
para falar, mas é só fazer a conta do que vendemos e do que assinamos.
Nós assinamos, nos últimos quatro anos, muito menos do que vendemos. Esse é o
estoque. Em algum momento, nós vamos assinar mais, ou repassar mais do que vamos
vender, matando isso. É a mesma coisa do fluxo de caixa com o resultado contábil. Agora
está na hora de gerar o caixa do resultado que já ‘bookamos’ no passado.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foi respondida. Eu tenho só uma
pergunta bem direta, que é: quanto a Companhia espera de unidades concluídas para
2013 e para 2014? No 1S foram 15.000. Qual é a expectativa da Companhia para
unidades concluídas? Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, essa pergunta é muito boa. Nós estamos mostrando que estamos conseguindo,
um pouco do complemento do que o Leonardo falou. Nós queremos equilibrar todas as
curvas. Na faixa de crescimento, você começa a vender mais, depois você começa a
construir. Hoje, a MRV está entrando em uma fase de equilíbrio. Nós estamos falando de
quase 4.000 unidades sendo construídas, quase 4.000 unidades sendo assinadas,
vendidas. Então, temos um número mágico próximo de 4.000 unidades.
A última curva a chegar lá é unidade concluída. É fácil de entender isso. Mas vamos
chegar lá também, porque a MRV vem crescendo mais ou menos dois anos com o
crescimento baixo, então as curvas estão se convergindo.
Nós estamos enxergando aqui que já no 2S vamos crescer ainda mais o número de
unidades concluídas, e essas curvas vão convergir rodando próximo a 4.000 unidades
todas elas, de vendas, unidades contratadas.
Só poderemos dar um novo passo para frente, de crescimento maior ou menor de acordo
com a estratégia da Empresa, na hora em que começarmos de novo a lançar um pouco
mais e a vender um pouco mais para mudar esse patamar. É o nosso negocio. E não
estamos muito longe disso, mas não estamos falando nada.
O próximo passo, evidentemente, é na hora em que estivermos com tudo organizado, a
empresa rodando 100%, podemos dar uma ‘espichadinha’ na Empresa; aliás, neste ano já
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está dando uma ‘espichadinha’ boa em relação ao ano passado. As vendas estão
mostrando isso. Mas temos gás para fazer isso gerando muito caixa. Isso é importante.

Eduardo Silveira:
Obrigado. Bom dia.
Tina Barroso, Santander Asset:
Eu só queria clarificar uma coisa que o Leonardo falou no início do call, sobre utilização de
geração de caixa, que obviamente vocês não são alavancados e o excesso seria usado
para a distribuição de dividendos ou recompra. Vocês estariam restritos aos 25% do lucro
reportado nessa distribuição de dividendos ou não? Essa é a pergunta. Obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Tina, deixe-me falar uma coisa importante. Evidentemente nós não estamos dando
guidance disso, mas estamos vendo que a geração de caixa vai ser muito forte nos
próximos anos dentro do nosso planejamento.
O que a Empresa faz? Se ela está gerando caixa, é natural, ela tem dois caminhos: um é
diminuir dívida e outro é dividendo. Não tem um terceiro caminho. É um ou outro. Esses
são os dois caminhos que vamos estudar. E na hora de fazermos dívida, ação é dívida.
Temos uma dívida com as nossas ações também. Esse é o caminho que nós vamos
construir.
O restante da pergunta, o Leonardo vai responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Tina, nós não temos nenhuma discussão presente de mudar o estatuto, de passar a mais
de 25%. Mas nós temos um resultado acumulado em nosso balanço, e se eu quiser fazer
alguma coisa extraordinária em algum momento, temos essa capacidade de fazer.
Tina Barroso:
OK. Obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Infelizmente, estou tendo a notícia aqui de que – nós estamos igual avião em Congonhas –
acabou o nosso slot na operadora e nós vamos ter que encerrar o call. As perguntas
pendentes, nós teremos que deixar para o nosso time de RI. Temos que encerrar. Vou
passar a palavra para a operadora.
Operadora:
Obrigada, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de retornar para o
Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Por favor, Sr. Rubens
prossiga com as suas considerações finais.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
É brincadeira, mas o Brasil está engraçado. Falta slot até para call. Estamos bem.
Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Foi muito bom, e tenho certeza de que
continuaremos surpreendendo vocês positivamente no resto do ano. Muito obrigado, e
tenham um bom dia.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência de resultados do 2T13 da MRV está encerrada. Desconectem
suas linhas e tenham uma boa tarde.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte
o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes
e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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