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Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Boa tarde. Eu queria fazer um pergunta um tanto simples, na verdade. O duration do land
bank de vocês hoje é superior a três anos, como vocês estão olhando isso para o futuro,
realmente projetando para daqui a cinco anos, daí para frente. Quanto vocês estão
querendo ter de um duration médio desse land bank?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nós queremos continuar com a nossa política de ter três anos e meio de land bank para os
nossos lançamentos. A questão aqui é sempre a discussão, temos sempre apresentado
crescimento, devemos apresentar crescimento nos lançamentos em 2009 em relação a
2008; a questão é justamente administrar esse crescimento e ir colocando os terrenos para
dentro.
Nosso banco de terrenos deve se manter estável no que tange a três anos e meio de
política, mas ele vai crescer em valores nominais na medida em que nós vamos
avançando dentro do ano e eventualmente chegando a alguma coisa como R$14 bilhões
ou R$15 bilhões no final do ano, na medida em que nós continuamos vendo uma demanda
forte para o nosso segmento.
Guilherme Rocha:
Só para deixar alinhado aqui, então: isso é um pouco diferente da grande maioria das
outras companhias, que estão olhando um land bank com duration de dois anos. Então,
para a gente projetar aqui, todo mundo que projeta a Companhia pode projetar sempre que
o seu land bank vai ficar constante e ter um duration de três anos e meio, superior a quase
todo o setor?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Sim. Nós vamos ficar com três anos e meio, que é aproximadamente o tempo que você
leva para preparar seus lançamentos e ter certo estoque de terrenos.
Guilherme Rocha:
OK. Só uma outra pergunta rápida também: o preço médio do 1T de vocês foi superior a
R$100 mil. Isso é a tendência para os próximos trimestres e anos, ou vocês estão
movendo um pouco mais para baixo na pirâmide, tentando chegar a alguma coisa próxima
a R$80 mil?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nós estamos movendo nosso mix de produtos. Estamos movendo para baixo, tendo uma
concentração maior de produtos com preços até R$80 mil e até R$100 mil. Essas médias
de preço, supondo aí tudo mais constante, que nós não aumentamos preços em função de
margens ou inflação etc., com tudo mais constante, o nosso preço médio vai cair,
significando simplesmente que nós estamos abaixando preço; não estamos mexendo na
margem. Simplesmente, nós vamos ter no nosso mix mais produtos mais baratos,
apartamentos de até R$60 mil a R$80 mil.
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Guilherme Rocha:
OK. Então, quando a gente olha o seu land bank, ele é calculado com preço médio de
R$100 mil, se não me engano. Como é que deve ser o cálculo do valor de VGV do seu
land bank, qual o preço médio que a gente deve usar para calcular, ou quantas mil
unidades você tem hoje e qual preço médio a gente pode usar para ter esse número?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Todos os dados que você me perguntou estão lá no land bank: quantidade de unidades, o
preço médio etc. O preço médio da unidade do nosso land bank hoje é de R$95,6 mil –
nós vamos falar aqui em R$96 mil –, que é abaixo do preço médio de lançamento e do
preço médio de venda do ano passado. Isso já significa uma mudança aí.
Em termos de unidade, são 107.000 unidades, e nós vamos continuar com essa política de
nos focarmos nesses segmentos mais baixos da pirâmide, e nós antevemos que essa
média deve ficar por aí, ou eventualmente até cair em termos de preço médio por unidade.
Guilherme Rocha:
OK.
Thiago Zancaner, NEO Investimentos:
Boa tarde. Eu tinha duas perguntas, na realidade; a primeira o Guilherme já fez, nessa
linha do land bank estar em R$96 mil, que vocês estão migrando para isso. Então, a gente
não precisa esperar margem menor por conta disso, por conta de baixar os preços, como
você comentou. E por conta de custos, como vocês estão vendo os custos? Essa é a
primeira pergunta.
E a segunda, também acho que tem um pouco a ver: a gente viu duas linhas novas nos
estoques, que é adiantamento de fornecedores e estoque de materiais. Se você pudesse
comentar um pouco mais sobre isso, por favor.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Primeiro, falando a respeito de custos: não tenha dúvida, os custos têm subido. Se você
olhar, o índice de construção tem se mantido consistentemente acima do índice de
inflação; os preços de construção têm subido um pouco mais fortes. Nós temos tido alguns
ganhos de produtividade, que em parte têm “offsetado” essa subida de preços, mas
principalmente no setor de oligopolizados não tem jeito, eles vão continuar subindo.
A resposta que a gente tem dado até agora é repassar para os preços todos os aumentos
que nós tivemos até o momento. Se comparar o mesmo apartamento hoje ou dois anos
atrás, hoje ele tem um preço nominal 25% mais alto e o custo deve ter subido algo em
torno de 13% a 15%. Nós temos repassado todos os preços na parte de custos.
Do ponto de vista das duas linhas do balanço, que você comentou, adiantamento de
fornecedores, aí tem alguns adiantamentos que nós fizemos. Quando fomos estudando
toda a nossa cadeia de produção e fomos antecipando necessidades futuras, nós vimos
que alguns setores específicos não têm uma organização industrial tão forte como a
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indústria do cimento ou a indústria do aço, que são capazes de antecipar e fazer
investimentos, ir ao BNDES etc., e são fornecedores menores.
De modo a termos 100% de certeza que teremos o fornecimento, acabamos fazendo
alguns adiantamentos para alguns fornecedores para que eles pudessem ampliar sua
capacidade. São fornecedores, primeiro, profundamente conhecidos pela MRV, já temos
muitos anos de atuação, o pagamento desses adiantamentos tem sido feito através de
fornecimento dos próprios materiais e, dessa forma, nós estamos assegurando preços e
fornecimentos de insumos de setores específicos, onde a gente identificou essa
necessidade.
E temos feito alguns adiantamentos também, aí foram adiantamentos mais específicos
para alguns dos nossos parceiros na parte de construção, em uma monta menor. São os
parceiros que estão nos ajudando a construir, ou que têm participado de alguns dos
nossos empreendimentos.
Thiago Zancaner:
Só não entendi o pagamento, que você falou, feito em material. Como assim?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Na medida em que eu adianto, vamos supor: emprestei R$100 mil para um fornecedor de
bloco. Ele vai me pagar entregando bloco.
Thiago Zancaner:
OK. E só o custo subindo 13% a 15%; e o preço aumentando quanto? Desculpe.
Leonardo Guimarães Corrêa:
25%, preço nominal. De custo, 15%.
Thiago Zancaner:
Perfeito. Obrigado.
Alexandre Gartner, HSBC:
Boa tarde. Eu queria voltar na questão da MRV LOG: queria que você comentasse um
pouco o racional de fazer entrada em um segmento novo para Companhia, que
aparentemente tem muito pouca sinergia com o business atual da MRV. Enfim, de uma
forma ou de outra, no segmento da baixa renda, ainda tem muita coisa para ser feita,
especialmente quando a gente olha para o plano de 40.000 unidades; tem muita coisa
para ser lançada ainda. Por que tomar a decisão, neste momento, de investir em um
negócio totalmente novo e não simplesmente, eventualmente, se existe capacidade
adicional, tentar acelerar o crescimento dentro daquilo que a Companhia já faz?
Leonardo Guimarães Corrêa:
A primeira coisa que eu queria voltar a enfatizar é que a MRV LOG é totalmente
independente. Então, eu gostaria de desfazer a idéia de que com o fato de eu criar a MRV
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LOG eu vou tirar recursos ou energia da MRV Engenharia e Participações. Com exceção
desse capital, que dentro do cômputo geral é relativamente pequeno, desses R$40
milhões que aportaremos, nós não aportaremos pessoas ou outros recursos.
É uma companhia que vai ser tocada independentemente, com seu próprio corpo, é uma
companhia que vai procurar suas próprias fontes de capital e suas necessidades de
recursos, e, com isso, não vou tirar energia da MRV. Pelo contrário, eu tenho uma ótima
oportunidade de negócio e vou acrescentar uma nova oportunidade de negócios aos
acionistas ou à própria MRV Engenharia e Participações.
Alexandre Gartner:
Por acaso foi um momento considerado, dado esse cenário que você está colocando, de
nenhum envolvimento da MRV atual nesse business, de isso ser desenvolvido pelos
acionistas controladores de forma totalmente independente da MRV, por outro veículo
legal?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Sem dúvida nenhuma. Isso é um bom ponto. Eventualmente, falando de um ponto de vista
teórico, poderia ter começado um business completamente novo, onde simplesmente
alguns acionistas da MRV desenvolveriam o novo business com recursos próprios etc.
O que aconteceria aqui? Primeiro, eu teria um certo conflito de interesses no sentido da
atenção deles para com o novo setor, com uma nova atividade; segundo, nós achamos
que deveríamos oferecer a oportunidade aos outros acionistas da MRV a participarem
dessa nova empreitada. E do ponto de vista de timing aqui, de novo, isso é um startup,
isso é uma companhia que vai se desenvolver, apesar de já ter uma série de projetos, de
ter uma série de coisas em andamento, é uma companhia que obviamente começa
pequena e vai crescer ao longo do tempo; e o que eu acho importante é deixar bem clara a
independência e a questão de ser uma nova oportunidade.
Vou só falar mais uma coisa a respeito de timing. O Rubens e o Márcio têm uma
experiência grande neste setor, porque desde meados da década de 1980 eles já
desenvolveram alguns destes empreendimentos, seja no Brasil, seja no exterior, eles
tinham isto na pessoa física. Eles começaram a receber uma série de ligações, uma série
de demandas de pessoas etc.; e na medida em que nós fizemos alguns estudos bastante
simples, nós víamos a perspectiva dos negócios, nós achamos por bem começar a
Companhia.
A demanda, como eu tenho falado aqui, é grande. Existe uma demanda grande, demanda
específica. Eu não quero adiantar nomes aqui de clientes, nem nada, mas existe uma
demanda grande para uma série de desenvolvimentos nesta área. E tendo em vista a
qualidade do retorno e a capacidade desta Companhia de crescer com suas próprias
pernas do ponto de vista de capital e do ponto de vista de gente, nós achamos que o
timing era o correto.
Alexandre Gartner:
Obrigado.
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João Alberto de Vasconcelos, Jornal Hoje em Dia:
Boa tarde. Eu gostaria, ainda tocando neste assunto da MRV LOG, de saber mais alguns
detalhes. Na verdade, a empresa já está operando? Vai começar operar quando? Em
termos de empregos gerados, quantos serão gerados? Sobre investimentos já foi falado,
não é? Basicamente isso, uma geral de como está a situação hoje da MRV LOG.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O Conselho de Administração e a Diretoria da MRV tomaram a decisão de constituir esta
empresa. É uma empresa em processo de implementação; o que nós já identificamos
foram oportunidades de negócios e negócios específicos. Eu não teria o número de
empregos a serem gerados, não tenho este número de cabeça. Mas é uma companhia
que ainda está em implementação. Como eu falei, muitas oportunidades comerciais já
identificadas, mas com todo o trabalho de implementação, de desenvolvimento de projetos
etc., a ser ainda desenvolvido e implementado.
João Alberto de Vasconcelos:
Mas a expectativa é de que já comece a operar ainda este mês? Existe ao menos uma
expectativa neste sentido?
Leonardo Guimarães Corrêa:
A operação, no sentido de começar a fazer as suas aquisições e fazer os seus contatos,
suas contratações, sim, deve começar neste semestre, ainda. Mas a produção de receitas
é uma coisa que vem mais tarde, em semestres muito para frente.
João Alberto de Vasconcelos:
Mas, de toda forma, especificamente o que será feito? Qual será o trabalho, o foco da
atividade? O senhor poderia repetir, por gentileza?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Incorporação de centros de galpões industriais e galpões comerciais, e galpões de
logística, centros de logística.
João Alberto de Vasconcelos:
Isso é construção delas, não é?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não. É incorporação e aluguel, e depois fazer o leasing destas operações.
João Alberto de Vasconcelos:
OK. Para finalizar, por gentileza: sobre o lucro líquido, que foi de R$50,8 milhões no
trimestre. Ele cresceu 1.416% em relação ao lucro líquido do 1T07; que foi de R$3,3
milhões. É isso mesmo? Como você explicaria este aumento tão significativo no lucro
líquido?

-5-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T08
MRV (MRVE3 BZ)
13 de maio de 2008

Leonardo Guimarães Corrêa:
O lucro líquido no 1T07 foi de R$8,2 milhões e o crescimento foi de 515% em relação
àquele trimestre. O crescimento se deve por dois grandes componentes: o primeiro é que
as operações, a margem de uma maneira geral, está maior, e a escala da Companhia
também está maior, no sentido de que nós temos tido mais receitas em comparação com
as nossas despesas administrativas. Falando de uma maneira bem simples, é o
crescimento da Companhia.
João Alberto de Vasconcelos:
OK. Muito obrigado.
Verena Wachnitz, T. Rowe Price:
Boa tarde. Eu tenho também uma pergunta sobre a MRV LOG. Eu queria saber se você
poderia falar um pouco sobre qual é o tamanho que você vê para essa oportunidade de
negócio, a contribuição de que isso pode ter para daqui a três anos, cinco anos, para
vocês, se já pode mostrar um pouco de VGV potencial para este ano ou para o ano que
vem; se vocês já estão olhando algum possível land bank. Eu gostaria de saber seria o
quão relevante este negócio poderia ser para vocês?
E tenho mais uma pergunta: você falou sobre aumento de preço nos últimos dois anos,
mas eu gostaria também de saber quanto disto foi nos últimos dois semestres, quanto
aumentaram os preços de uma unidade similar nos últimos 12 meses? Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu vou dar informações relativamente não muito extensas aqui, a respeito das
perspectivas de negócios da MRV LOG. Tem uma pessoa nova vindo para o time, nós
queremos montar todos os números em relação a esta atividade. Eu já falei que a gente vê
claramente uma perspectiva de gerarmos negócio nos próximos anos, cujos ativos
montarão em torno de R$600 milhões. Eu diria que dentro de dois ou três anos, a
contribuição desse negócio será significativa, podendo significar alguma coisa com certeza
acima de 5%, e eventualmente mais que 10% dos resultados.
Mas é uma operação que ainda está em startup, ela está começando. E na medida em que
a gente vá avançando e vá tendo estas coisas muito mais detalhadas e acertadas com
nossos parceiros, eu vou trazer mais números aqui para vocês e trazer um pouco mais de
certeza, de clareza.
Em relação à subida de preços que eu tinha comentado, de 15% nos últimos dois anos; eu
não chequei isto exatamente em termos de um ano, no primeiro ano e nos últimos dois
anos, mas eu diria, que desses 15%, deve ser 1/3 no primeiro ano e 2/3 no segundo ano.
Ou seja, em torno de 10% no último ano.
Verena Wachnitz:
Muito obrigado.
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Marcelo Mizrahi, Itaú:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Na verdade, é algo específico sobre despesas
gerais e administrativas. A gente viu que o número veio, do trimestre passado, de cerca de
R$19 milhões para cerca de R$16 milhões nesse trimestre. Na verdade não é nem uma
diminuição, é uma redução mesmo, de despesas gerais e administrativas. Eu queria
perguntar se houve alguma mudança na estrutura, alguma redução específica na
estrutura, ou algo significativo para cair o número absoluto, o número nominal de despesas
gerais e administrativas.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu diria que foram dois efeitos. O primeiro efeito foi que nós “acruamos” no 4T07 toda a
participação nos lucros e nos resultados, e neste trimestre “acruamos”, fizemos o accrual
só da porção relativa a este trimestre. E a segunda era a parte de impostos de CPMF. Isso
provocou a redução.
Marcelo Mizrahi:
OK. Obrigado.
Márcio Fernandes, Jornal Diário do Comércio:
Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre a MRV LOG. Primeiramente, qual é a perspectiva
para Minas, que tem alguns projetos já nesse setor de logística, como em torno do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Eu queria só que você falasse alguma
perspectiva em relação ao Estado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Infelizmente eu não vou poder ser mais específico. Mas nós já temos identificados alguns
projetos na região de Belo Horizonte. Obviamente, o fato de a MRV ser uma empresa
mineira, os sócios, nossa gestão é sempre procurar as novas empresas, as novas
iniciativas no Estado de Minas, nós somos sempre uma referencia local. Então a gente
está sempre ouvindo e conhecendo as demandas. Mas temos já, sim, programados
investimentos ou empreendimentos na região metropolitana de Belo Horizonte.
Márcio Fernandes:
OK. Obrigado.
Apolo Carvalho Ferreira, HSBC:
Parabéns pelos resultados, mais uma vez. Minhas perguntas não são muito específicas
em relação ao resultado, mas é mais para a gente tentar aprender um pouco mais com
vocês respeito do mercado, saber um pouco mais sobre as perspectivas.
Duas perguntas, por favor. A primeira é com relação à mão-de-obra qualificada. Como é
que vocês estão vendo, em termos de sustentabilidade do setor, a questão de
disponibilidade de pessoal, tanto a questão do pessoal mais operacional quanto a questão
dos engenheiros.
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E a segunda questão é com relação a sustentabilidade desse crescimento com base no
crédito, e a relação disso com a questão de aumento de juros e um possível aumento de
inadimplência em relação ao (23:23).
Leonardo Guimarães Corrêa:
Vou falar primeiro sobre os desafios do setor. Um dos grandes desafios do setor é crescer
a mão-de-obra e, obviamente, a questão de engenheiros e pessoas mais especializadas,
como mestres de obras, isso é muito importante.
A demanda, o mercado de trabalho tem competitividade, ou tem demandas diferentes em
diferentes cidades. O que eu quero dizer é o seguinte: em São Paulo você tem uma
demanda muito maior do que eventualmente em cidades menores do interior. Como a
nossa Companhia opera em mais de 60 cidades e nós estamos espalhados por vários
locais, em algumas dessas cidades, a luta, o esforço que temos que fazer é muito menor.
Especificamente, o que nós temos feito? Nós já antevíamos toda essa coisa de
crescimento etc., necessidade de gente; há bastante tempo, já há dois anos nós
incrementamos a quantidade de trainees e de estagiários de engenharia especificamente;
varias dessas pessoas já foram incorporadas, ou vem sendo incorporadas ao nosso time
de engenheiros.
E no lado da mão-de-obra específica, nós desenvolvemos algumas iniciativas com áreas
do governo ou ligadas ao que chamam de Sistema F, de preparação de mão-de-obra para
que tenhamos um volume cada vez maior. Porque não são só engenheiros, temos que ter
engenheiro, mestre de obra, chefe de carpintaria, carpinteiro, servente, pedreiro, enfim, o
time inteiro tem que estar preparado.
Do nosso lado, nós já estamos fazendo o dever de casa há bastante tempo, e temos um
política também bastante saudável dentro da Companhia de retenção de gente. Então
temos cuidado, temos perdido pouca gente e temos cuidado muito do nosso pessoal, de
modo a continuarmos crescendo organicamente da maneira como queremos crescer.
Em relação a sua pergunta sobre subida de taxa de juros; se você tomar uma perspectiva
de dois anos, as prestações do setor imobiliário caíram aproximadamente 50%, em função
de queda da taxa de juros, mas principalmente da extensão do prazo. É isso que esta
criando uma demanda forte e é por isso que o mercado esta forte.
Mas isso leva um tempo para percolar (26:08) por todo o mercado consumidor. Até todas
as pessoas nessas faixas de renda perceberem isso e passarem a tomar suas decisões,
isso leva algum tempo.
Por outro lado, nós estamos vivendo um processo de subida de taxa de juros, uma inflação
mais alta, o Banco Central acertadamente se movendo nesse campo. Mas nós vemos isso,
primeiro, a magnitude da subida da taxa de juros vai trazer um aumento para a prestação
muito menor do que foi a queda que experimentamos nos últimos dois anos. Então
continuamos vendo uma mudança significativa do preço relativo do imóvel, aqui percebido
com prestação, e ela continuando por algum tempo.
Óbvio que eu não preciso dizer que mais inflação e mais juros é um ambiente que ninguém
gosta; isso eu não preciso nem comentar.
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Apolo Carvalho Ferreira:
Perfeito. Obrigado.
Luis Adaime, Credit Suisse:
Boa tarde. Uma pergunta em relação às suas despesas comerciais. Vocês mencionaram o
mix migrando para um segmento de renda um pouco mais baixo e, ao mesmo tempo, o
uso de novas mídias colocando um pouco de pressão nas suas vendas comerciais. À
medida que você mais baixando, deve ser essa a tendência? A gente deve ver um pouco
de pressão na despesa comercial? A gente tem notado as empresas que têm um foco
mais na baixa renda patrocinando times de futebol, fazendo propaganda na TV etc. Esse é
um fator que devemos ver mais pra frente, essa pressão na despesa comercial?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não, essa subida em termos percentuais da nossa despesa administrativa em relação a
vendas contratadas é uma subida pontual. Continuamos com nossa políticas, um bom
componente das despesas comerciais é a corretagem, isso é uma coisa que tem se
mantido. Pelo contrário, temos até feito um esforço de ter um volume maior de vendas
através dos nossos próprios canais, com o objetivo de ter uma economia de custos. Essa é
uma subida temporária, especifica do 1T.
Luis Adaime:
Só mais uma pergunta: eu me lembro que na época do IPO, um pouco depois, que vocês
tinham uma visão um pouco mais negativa quanto a rede de lojas, uso de lojas, e
aparentemente vocês tem aberto mais lojas, ou pelo menos esse é o feedback que temos
do pessoal de Minas Gerais. Mudou essa visão de acordo com seu mix, ou realmente são
coisas pontuais, oportunidade que aparecem dependendo da região?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Não, nós não mudamos nossa visão. Primeiro, internet tem sido uma surpresa muito
positiva; a segunda são as vendas efetuadas nos próprios empreendimentos. O que nós
temos visto é que em alguns locais nós temos uma concentração muito grande de
empreendimentos, não só uma concentração em um determinado momento, mas
temporalmente acontecerão outros empreendimentos, que aí vale a pena ter uma loja,
porque vai amortizar o seu custo nesse aspecto específico.
Luis Adaime:
Isso muda a perspectiva para o seu CAPEX, para o seu investimento? É o caso de montar
uma rede, ou realmente vai ficar em projetos específicos?
Leonardo Guimarães Corrêa:
São projetos específicos. Eu não tenho projeto de montar uma rede de lojas, não.
Luis Adaime:
Só mais uma coisa: o numero de lojas agora, em quanto estaria?
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Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu posso lhe passar depois.
Luis Adaime:
OK. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Temos duas perguntas vindo do webcast, do Fernando Borges, da M. Safra: ”o guidance
atual leva em consideração o VGV futuro da MRV LOG?”. Não, não leva. “Como são as
margens desse negócio?”. Como eu já falei aqui, eu não vou antecipar mais números. O
que eu posso adiantar é que todos os empreendimento que nós vimos são
empreendimentos com taxas de retorno substancialmente maiores que 20%.
A pergunta seguinte é: “Como está a percepção em relação a demanda no que se refere a
juros e inflação mais elevados? O INCC por volta de 11%, a pressão de custos e
sobretudo a pressão na prestação do financiamento, já que esta é reajustada por INCC; e
a inflação de alimentos de aproximadamente 25%, o que pressiona e deteriora o poder
aquisitivo do comprador, principalmente do comprador da baixa renda. Como vocês estão
vendo isso, e como isso pode afetar a demanda?”.

Com certeza, de novo, a inflação não é positiva, o INCC indexa o nosso contas a receber,
ele não indexa a prestação. Na medida em que você compra um imóvel por R$100 mil, e o
dia que você faz o financiamento efetivamente no banco privado, aquele valor é reajustado
pelo INCC, mas a prestação depois segue linha com a TR e com a taxa de juros.
Especificamente, sobre o fato de a inflação comer uma parte da renda, sem duvida
nenhuma isso é verdade, mas antes de considerar isso temos que também olhar para o
lado dos consumidores. Quer dizer, nós estamos falando de uma faixa de renda mais
baixa, onde nós vimos um substancial aumento do salário mínimo, muitas dessas
categorias tem uma correlação com o preços do salário mínimo, na medida em que ele vai
subindo elas também vão subindo, e os salários também estão indexados.
A pressão de custos eu já comentei aqui. Alguns setores são oligopolizados, aí não tem
muito com o que a gente brigar. Vamos achar ruim e etc., mas eu não tenho como não
deixar. No final das contas, o setor de cimento, por exemplos é um oligopólio, a
capacidade de importar e transportar o cimento, o custo de transporte é muito alto, então a
capacidade de brigar com estes oligopólios, brigar no sentido de fazer os preços baixarem
ou não deixar os preços subirem, é relativamente pequena. Ai nós temos que nos ajustar
Operadora:
Obrigada, sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra
ao Sr. Leonardo Guimarães Corrêa para as suas considerações finais.
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Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T08
MRV (MRVE3 BZ)
13 de maio de 2008

Leonardo Guimarães Corrêa:
Queria agradecer o tempo de todos. De novo, estamos à disposição na MRV, vamos
continuar trabalhando para entregar o crescimento, e estaremos de volta aqui na
apresentação dos resultados do 2T.
Muito obrigado, e boa tarde.
Operadora:
A teleconferência da MRV esta encerrada. Agradecemos a participação de todos, e
tenham uma boa tarde.

"Este documento é uma transcrição produzida pela MZ Data Products. Ao passo que é feito o possível para garantir a
qualidade da transcrição, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade do áudio e
da clareza discursiva dos palestrantes. Este documento não reflete nenhuma opinião de investimento. O conteúdo é de
responsabilidade da empresa que realizou o evento que está transcrito neste documento. Por favor, consulte o website da
respectiva companhia para mais informações sobre limites de responsabilidade.”
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