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Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV
Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 1T09. Estão presentes os
senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, e Leonardo Guimarães
Corrêa, Diretor Vice-Presidente Executivo, Financeiro e de Relações com Investidores.
Informamos que este evento será gravado, e que durante a apresentação da Empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos
a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais
instruções serão fornecidas. Somente após a sessão de perguntas para analistas
abriremos a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Caso alguém necessite de
assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando *0.
O áudio está sendo apresentado simultaneamente na Internet no site de relações com
investidores da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da MRV,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender
que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar
o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor
Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Souza, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Cumprimentamos a todos e agradecemos a presença em nosso call de hoje. Mas uma vez
gostaríamos de dizer que estamos bastante animados, não só pelos nossos resultados do
1T, que serão apresentados a seguir, como também pelas excelentes perspectivas que o
mercado imobiliário de baixa renda tem para os próximos anos.
Sempre soubemos e acreditamos que os fundamentos de nossos mercados eram sólidos,
a prova disso é que mesmo antes do pacote do Governo e da economia emitir sinais
tranquilizadores, as nossas vendas do 1T já apresentavam resultados excepcionais,
“performando” como melhor 1T da história da Empresa e o segundo melhor trimestre de
todos os tempos.
Mas gostaríamos de passar uma mensagem ainda mais forte. O pacote, que foi concebido
com muita sabedoria, já é uma realidade e está impactando significativamente no
desempenho de nosso segmento. No mês de abril, com apenas 17 dias de pacote,
comercializamos o dobro da média mensal do 1T. Isto nos dá certeza de que a habitação
popular do Brasil se encontra dentro de um novo cenário com grande potencial de
longevidade.
Outro aspecto para o qual gostaríamos de chamar a atenção: agora é preciso que
avaliemos as empresas de maneira diferente. Anteriormente, se falava muito em VGV; no
4T08 passou-se a olhar demanda; no 1T09, o caixa das empresas; de hoje em diante
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teremos que olhar a empresa de forma integrada. Somente poderão prosperar as
empresas que dominarem de forma equilibrada e harmônica todos os principais
fundamentos: caixa, lançamentos, vendas, produção e processos. Reforçamos que a MRV
é a maior e melhor plataforma de baixa renda do Brasil, já que este é o nosso foco desde a
fundação da Companhia e também por já termos conquistado a maturidade na gestão dos
fundamentos que mencionamos há pouco. Portanto, estaremos em posição privilegiada
para desfrutar os incentivos trazidos pelo pacote.
Passo, agora, a palavra para o Leonardo Corrêa.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Obrigado, Rubens. Eu também gostaria de agradecer a presença de todo mundo em
nosso conference call. Antes de fazer comentários e entrar nos números propriamente
ditos, eu acho importante a gente contextualizar um pouco as coisas.
Eu queria falar sobre a perspectiva que a gente tinha no meio do 4T08, ou seja, estávamos
vendo uma demanda mais fraca, os consumidores não querendo comprar tantos
apartamentos, as expectativas econômicas eram bastante negativas, uma aversão grande
a risco, o crédito sendo cada vez mais difícil no mercado. E em função disso, e tendo em
vista a nossa estratégia de longo prazo de querer continuar crescendo a Companhia, nós
identificamos que teríamos eventualmente que passar por um momento econômico mais
adverso, como toda a economia, e fizemos uma opção por uma gestão mais prudente. Só
começamos obras que já tivessem financiamento dos bancos assegurados, não
compramos mais terrenos, nós demos uma boa olhada em nossas despesas e esses
momentos são até momentos muito importantes para você olhar dentro da empresa e
procurar cortar custos, olhar todas aquelas despesas que eventualmente você, em um
processo de crescimento, acabou começando a ter, mas que na verdade não são
necessárias e que representam uma certa gordura.
Então, nós demos uma olhada em toda a Companhia, enfim, passamos a ter uma
administração mais prudente, diminuímos as despesas comerciais e despesas gerais e
administrativas e passamos a dispender o caixa de maneira mais parcimoniosa.
O que aconteceu no 1T09? Obviamente, a gente tem uma perspectiva completamente
diferente, nós já vimos no início do 1T uma demanda bastante forte. Aas vendas do 1T
foram de R$430 milhões. Esse é o melhor 1T jamais da Companhia e o segundo melhor
na história, só perdendo para o 2T08, antes de toda a crise.
É importante, também, passar um dado novo para vocês. Em abril nós tivemos, só em 15
dias, o programa Minha Casa, Minha Vida foi lançado no meio de abril, só em abril nós
tivemos R$270 milhões de vendas. Então, o impacto que eu estou querendo mostrar aqui,
que é o impacto do programa, é muito grande, a Companhia vem se posicionando no
segmento de baixa renda. Então, na medida em que o programa aconteceu, trouxe um
impacto muito forte.
Obviamente, isso é um fato novo, isso nos leva a repensar a nossa estratégia, o que a
gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Continuamos completamente
focados na gestão do caixa; o crescimento é uma coisa importante, muito desejada,
gostamos e queremos, mas é importante fazer isto com saúde financeira e com disciplina.
Então, vamos continuar com a nossa disciplina e com prudência, mas vamos colocar uma
pitada de crescimento na gestão da Companhia.
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Esta perspectiva mais negativa antes do 1T e depois dessa mudança da perspectiva,
obviamente norteou nossas ações, e o que a gente vai falar aqui de números é tudo
produto do que eu coloquei aqui de uma maneira mais geral.
No próximo slide vou chamar um pouco mais a atenção, o programa Minha Casa, Minha
Vida tem um impacto grande, e eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro,
obviamente é notório o grande foco do programa para a renda até dez salários mínimos.
Ele dividiu em três faixas: até três salários mínimos, de três a seis e de seis a dez, e o
subsídio é menor à medida que você vai subindo nesta escala de salários.
O que é importante é a mensagem que eu quero deixar bem forte aqui para vocês,
primeiro que o pacote envolve vários setores e várias autoridades. Então, é uma política de
governo, uma coisa nova. Não é simplesmente uma atitude da Caixa Econômica, é uma
atitude do Governo. Obviamente a Caixa Econômica é uma parte muito importante, mas
ela envolve também outros setores, outras entidades, e o objetivo aqui é criar uma maior
oferta de imóveis, aumentar a capacidade de compra por parte da população, e a gente
está olhando isso com sendo uma política de governo, é uma política que veio para ficar.
Neste momento é uma medida contra-cíclica; o Governo tem balanço para “performar”
isso. Mas é uma coisa que vai ser contínua, que depois que nós, como País,
completarmos esses 1 milhão de casas vai vir o segundo programa, o terceiro programa.
Obviamente eles vão sendo melhorados, aperfeiçoados ao longo do tempo, mas o
importante é que isso aqui é uma política nova de governo e isso aqui está trazendo uma
modificação para o mercado de baixa renda, isso aqui é uma mudança que veio para ficar.
Dentro desse contexto, já pulando para o slide seguinte, nós estamos falando que o
mercado vai crescer, nós estamos falando que o mercado vai ser um mercado maior
ainda, um mercado mais sólido. E o que a gente gosta de voltar e chamar a atenção é que
o sucesso das companhias vai depender de todos os setores. Não adianta só eu falar de
vendas contratadas, ou falar só de lançamento, ou falar só de banco de terrenos. Cada vez
mais nós já somos uma empresa grande, a gente já cresceu bastante nos últimos três,
quatro anos, cada vez mais o sucesso, não só nosso mais de como qualquer outra
companhia no mercado, vai depender da geração de negócios, ou seja, da compra de
terrenos, dos projetos, das vendas, da qualidade do crédito, da efetividade do canal.
Obviamente da parte de construção, da produção, escala é uma coisa muito importante.
Nós vamos ver que a questão de escala, daqui para frente, vai ser mais marcante nos
balaços. A diluição de despesas administrativas, o volume maior de produção vai ser muito
importante, um objetivo a ser seguido por quem quiser ter sucesso no mercado. Também
pela parte de financiamento ao comprador, o fluxo de caixa é sempre uma tensão e, no
final das contas, a gente tem que mirar, no último momento, no momento que o dinheiro
entra para dentro da companhia. E isso não é fácil, não é fácil colocar, levar cada indivíduo
até o banco que o indivíduo tenha o crédito aprovado. Mas isso aí é um fator muito
importante. E por último a questão da capacidade financeira, quer dizer, tem que ter
capital, tem que ter escala, tem que ter alavancagem, mas tem que estar focado na
geração de caixa. Não existe nenhuma empresa, em nenhum setor, que não tenha que
buscar a geração positiva de caixa.
Pulando para o próximo slide e emendando um pouco a discussão na questão do
financiamento, aqui eu coloquei dois gráficos e o que eu quero mostrar para vocês é,
dentro da MRV, a evolução, e como isso está acontecendo. Vocês estão vendo que,
trimestre a trimestre, o volume de financiamentos aprovados ou impactados é cada vez
maior. Impactado é uma palavra que eventualmente nem todo mundo conhece, isso é a
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forma como a Caixa Econômica diz, é a expressão que ela usa para falar que ela impactou
um empreendimento, ou seja, que ela já autorizou e que ela já “separou” aquele dinheiro
dentro da Caixa Econômica para ser alocado para aquele projeto.
Mas, enfim, nos tivemos no 1T R$211 milhões de financiamentos impactados; no 2T, até a
data de hoje, nós já tivemos R$250 milhões, e imaginamos que a gente vai ficar em
alguma coisa por volta de R$500 milhões no 2T, já tendo atingido R$250 milhões na
primeira metade do trimestre.
O gráfico ao lado, nós estamos mostrando o status dos nossos projetos na CEF. Em
avaliação preliminar nós já mandamos para a CEF R$1,385 bilhão em projetos para a
CEF, estão nas várias agências, nos vários estágios. E em fase final de impacto e de
avaliação a gente tem R$1,459 bilhão, na medida em que os projetos vão amadurecendo,
enfim, eles vão sendo aprovados e vão entrando dentro dessa coluna de projetos
aprovados, projetos impactados.
O importante aqui é mostrar que a gente já vem trabalhando, a gente já vem lançando
muita coisa junto à Caixa Econômica Federal. A gente já vinha colocando todos esses
projetos lá dentro, e isto é só para mostrar o ritmo em que as coisas estão, o que já foi feito
e o que vocês podem esperar para os próximos trimestres.
Tudo isso para a gente falar de consumo de caixa e endividamento. No slide sete, do lado
esquerdo, eu estou mostrando o consumo de caixa trimestral, e isto nós já vínhamos, em
vários calls com vocês, adiantando que nós estávamos fazendo a gestão e que os
recebimentos estavam entrando em uma fase positiva, e que nós estávamos finalizando os
projetos. Vários empreendimentos que haviam sido começados, agora estão
amadurecendo. Em função do aumento do recebimento, a gente já teve um volume de
cashburn muito menor nesse trimestre, uma queda substancial, atingiu R$30 milhões
comparado com R$148 milhões do trimestre anterior. E um padrão completamente
diferente do ano anterior. É isto que vocês podem esperar, obviamente nosso
planejamento, nós estamos olhando o crescimento do mercado, daqui para a frente este
quadro pode modificar alguma coisa, vai depender do crescimento, do que a gente vai
olhar. Mas as operações como estavam e como estamos conduzindo já estavam mirando
um fluxo de caixa positivo no 2T09, que é o que a gente vai ter.
No quadro ao lado, estamos falando sobre endividamento. Isso é uma descrição do
endividamento da Companhia. Nós temos uma alavancagem ainda extremamente baixa,
24% de dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, e este indicador deve se expandir,
deve crescer um pouco mais ao final do 2T. Mas, eu vou voltar a falar, nosso objetivo é ter
um endividamento dívida líquida sobre patrimônio líquido em torno de 40%. Isso deve
crescer, mas ainda em uma velocidade módica, de acordo com a gestão da Companhia.
Por último, relacionado com este tema, eu gostaria de adiantar para vocês, nós, como
todas as outras companhias, estamos olhando todas as oportunidades de financiamento
que existem, enfim, todas as linhas que estejam abertas, sejam elas na Caixa Econômica
Federal ou através diretamente do próprio fundo de garantia na UFI FGTS ou BNDES.
Enfim, todo e qualquer agente financeiro a gente está olhando, conversando e procurando
estruturar as melhores operações possíveis para a Companhia.
No slide oito, a gente reenfatiza a parte de produção, de construção. Então, eu estou
mostrando um gráfico do que foi construído ao longo de 2008. No 1T09, como nós não
começamos obras que não tivessem o financiamento aprovado, a gente provocou um

-4-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T09
MRV (MRVE3 BZ)
18 de maio de 2009

pequeno atraso porque ficamos esperando esses financiamentos serem aprovados. Mas
isso não influenciará a trajetória do ano. Enfim, a esteira de aprovação nos bancos já está
montada. Na medida em que eles vão sendo aprovados, nós vamos aumentando o ritmo
de obra, e a gente, do ponto de vista de produção, já viu que tem capacidade de promover
este crescimento, como a gente está mostrando no slide oito.
Gostaria de pular para o slide nove e, encerrando esta primeira parte, falando sobre nosso
posicionamento. A primeira coisa que eu chamo a atenção é, obviamente, o programa
Minha Casa, Minha Vida. 78% do nosso banco de terrenos é elegível ao programa. Nós
temos uma parceria muito forte com a Caixa. Eu até coloquei esse gráfico ao lado direito,
mostrando justamente os lançamentos que nós fizemos ao longo de 2008, qual é a divisão
entre crédito associativo e financiamento bancário. Então, vocês vão ver que cada vez
mais o nosso volume de venda contratada está dentro da Caixa Econômica. E encerrar
falando que nós temos uma posição privilegiada em relação ao foco, em relação ao fato de
já termos nos posicionado como banco de terrenos e de ter um estoque de unidades para
atender essas faixas de renda de até dez salários mínimos.
Vamos passar, agora, para o desempenho operacional e financeiro. Na página 11, vamos
falar sobre o nosso banco de terrenos. Ele monta R$8,7 bilhões, aproximadamente 80%
das unidades se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida. Nós não fizemos
aquisições de terrenos, uma coisa muito pontual no 1T09. Acho que a próxima discussão,
não tenho dúvida, é, à medida que o volume de vendas está sendo muito alto, em um
determinado momento vamos ter que começar a discutir a reposição desse banco. Na
verdade, já estamos discutindo, já estamos olhando e já temos pesquisado, mas a gente
vai mudar um pouco o enfoque que a gente tinha antes, mais prudencial, de não aumentar
o banco de terrenos em função das vendas maiores. Nós vamos ter que voltar a crescer e
fazer novas aquisições.
Voltando aqui para a parte de lançamentos, que nós já havíamos divulgado, o VGV do
trimestre montou a R$268 milhões. 73% dos lançamentos foram com unidades com preços
até R$130 mil. Tem um dado que eu queria chamar a atenção para vocês, que não está
nesta apresentação, mas está no earnings release, é que o preço médio do 1T, dos
lançamentos, alcançou R$102,1 mil, enquanto no 1T08 foi de R$102,8 mil. Apesar de os
números serem muito parecidos, eu queria relembrar a todo mundo que o índice de
construção aumentou em aproximadamente 12% de lá para cá, que foi o reajuste das
nossas unidades. Então, portanto, um mesmo valor nominal significa um preço real menor,
e o preço real menor em função de mix. De novo a gente vem mergulhando mais abaixo,
procurando ter um mix de produtos mais baratos que se encaixem dentro das linhas de
financiamento do sistema financeiro de habitação que, enfim, se encaixam dentro do
programa Minha Casa, Minha Vida.
As vendas contratadas, no slide 13, somaram R$430 milhões, a velocidade de vendas foi
de 9% ao mês. Alguns que gostam de olhar ao trimestre, de velocidade de vendas sobre
oferta de 27%. Aqui o preço médio não está neste slide, mas está no earnings, foi de R$99
mil contra R$106 mil no 1T08. Ou seja, uma queda maior ainda e, de novo, mostrando a
mudança de mix de produto da Companhia, um mix de produtos cada vez mais baratos,
que se encaixem cada vez mais dentro das linhas da Caixa Econômica e do FGTS.
No slide 14, nós temos o nosso estoque a valor de mercado. Ele monta aproximadamente
R$1,5 bilhão. Metade dele é elegível ao programa Minha Casa, Minha Vida, e também
metade dele está em construção e a outra metade está ainda por construir.
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No slide 15, estamos mostrando a nossa receita operacional e o nosso lucro líquido. A
receita operacional do 1T montou a R$272 milhões, um crescimento 43,8% em relação ao
1T08. A receita foi um pouco menor, principalmente em função do INCC, que foi bem
menor do que nos meses anteriores, mas que a longo prazo será positiva para a
Companhia, uma vez que preços estáveis são sempre melhores para os negócios. Com a
retomada do nosso ritmo de construção, nós vamos ver essa receita crescer também nos
trimestres seguintes. O lucro bruto montou R$91,7 milhões, um crescimento de 29% em
relação ao 1T08.
As nossas despesas comerciais e as nossas despesas administrativas, no slide 16, nós
estamos mostrando tanto o valor das despesas quanto fazendo uma comparação destas
despesas contra nossas vendas contratadas. A despesa comercial montou a R$24,8
milhões, um crescimento de 16,2% em relação ao 1T08. Nesse momento, no final do 4T,
nós olhamos e fizemos uma pesquisa grande dentro da Companhia e vimos que a gente
conseguiria ter a mesma efetividade comercial, mas reposicionar a nossa despesa
comercial um pouco para baixo, sendo um pouco menos luxuoso nos estandes etc. Mas
nada que influencie; pelo contrário, está mostrando uma efetividade maior da nossa força
comercial.
Em termos percentuais, nós passamos de 11,3% da relação despesas comerciais/vendas
contratadas, para 9,1% no 1T09. As despesas gerais e administrativas atingiram 21,6% no
trimestre; elas cresceram 21,7% em relação ao 1T08. O que eu acho importante é que elas
estão crescendo em uma velocidade menor do que o crescimento das receitas.
Na página seguinte, nosso EBITDA atingiu R$60,5 milhões e uma margem EBITDA de
22%. O EBITDA cresceu quase 70% em relação ao 1T08, o lucro líquido atingiu R$49
milhões, uma margem líquida de 18%. A margem líquida é ligeiramente menor do que no
1T08, mas temos que relembrar que no 1T08 nós tínhamos ainda uma caixa líquido muito
alto, proveniente do nosso IPO. Acho que o nível de 18% é extremamente saudável para a
Companhia, mostra a nossa capacidade de gestão. Tivemos receitas um pouco menores
no trimestre mas soubemos ajustar as despesas e continuamos mantendo o nosso ótimo
nível de rentabilidade.
Na página seguinte nós falamos sobre nossos resultados a apropriar, uma pequena queda
da margem REF de 49% para 47,6%, praticamente a mesma coisa. Pequenos ajustes de
orçamento, enfim, nenhuma grande mudança dentro da nossa margem REF.
Por último, eu queria terminar falando que, tendo em vista toda a perspectiva de mercado,
enfim, todo o esforço, esta nova política governamental para a baixa renda e a forma como
isso vem afetando o mercado, nós vemos tudo isso de maneira bastante positiva. Com
isso, nós já tínhamos emitido um guidance de vendas contratadas para o ano na faixa de
R$1,6 bilhão a R$2 bilhões, antes do pacote. E tendo em vista a emissão do pacote, nós
estamos revisando o nosso guidance de vendas contratadas entre R$2,4 bilhões e R$2,9
bilhões e mantendo a margem EBITDA.
Enfim, era isto. Estamos extremamente positivos, o desafio é grande, mas a gente gosta
de desafio e a gente acha que consegue entregar crescimento com margem. Muito
obrigado, e vamos agora à nossa seção de perguntas e respostas.
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Guilherme Vilazante, Barclays Capital:
Bom dia. Na verdade, são duas perguntas. A primeira ligada à margem bruta. A gente viu
uma queda acentuada no trimestre, eu só queria entender qual a origem dela, se é algum
projeto de margem mais baixa que foi reconhecida, se é influência do resultado financeiro
AVP, só para entender o motivo desta queda acentuada.
E a segunda pergunta é só para conciliar duas informações que estão na apresentação, a
questão da evolução do lançamento por tipo de financiamento. A gente tem que 86% dos
lançamentos são pelo crédito associativo, são financiados pelo crédito associativo. E lá
embaixo, dois ou três slides abaixo, a gente tem a informação de que 65% dos projetos
são financiados pelo FGTS. Eu só queria entender essa diferença dos 65% para os 86%,
de onde vêm estes financiamentos, onde está o gap entre um número e outro, assumindo
que todo o associativo seja financiado pelo FGTS.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Bom dia. Primeiro, em relação à queda da margem bruta. Houveram dois impactos
principais que aconteceram nesse trimestre. Um, como eu já tinha comentado, foi a queda
da correção monetária, ou no INCC, isso foi o primeiro fator. E o segundo fator é que na
hora que demos uma pequena diminuída na nossa velocidade e agente fez esse ajuste
que eu comentei, isso acaba tendo um certo impacto naquele trimestre, porque o esforço
de contenção de mobilização acaba gerando um custo maior naquele trimestre. Mas isso é
uma coisa que já foi, enfim, incorporada e absorvida e agente deve voltar aos patamares
anteriores nos trimestres seguintes.
Guilherme Vilazante:
OK. Chamou um pouco a atenção, primeiro, não só a queda do trimestre contra trimestre,
como também a diferença do backlog para a margem bruta, uma queda bem acentuada no
trimestre.
Leonardo Guimarães Corrêa:
O backlog, a magnitude das duas é bem diferente. A coisa do backlog foi mais esta
questão de pequenos ajustes de orçamento. Mas isso tem uma certa volatilidade também,
isso sempre vai ter 0,3 ou 0,5 para cima, para mim não tem uma modificação maior.
No segundo aspecto da sua pergunta, você está falando sobre, a primeira coisa que eu
queria falar é o seguinte: a Caixa tem crédito associativo dentro do FGTS, mas também
dentro da caderneta de poupança. Então, o fato de ser crédito associativo não
necessariamente significa que está sendo financiado pelo FGTS. O crédito associativo é
um produto, o funding dele pode ser um ou outro.
Outra coisa, por último, só para chamar atenção, muitas vezes estaremos falando sobre
unidades e algumas vezes estaremos falando sobre volume de dinheiro. Então, é só
prestar atenção. Acho que o Rubens tem um comentário aqui.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Agente afirma que evidentemente a margem REF é um pouco diferente da margem bruta,
que tem impostos e outras coisas a serem subtraídas, mas mais uma vez a nossa margem
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REF mostra a força da operação. Então, a gente, pontualmente, tem uma margem bruta
um pouco menor no trimestre, o que pesou muito foi o fator do INCC. Mas a margem REF
mostra que é uma tendência, então agente está muito confiante que a nossa operação
continue nos padrões tradicionais que a MRV tem apresentado.
Guilherme Vilazante:
OK, obrigado.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia, Leo e Rubens. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é o follow up na pergunta
anterior do Vilazante, a questão da margem bruta. A gente entendeu as razões, é justo
assumir mais ou menos que a margem sustentável agora, expurgando estes efeitos, pode
estar ao redor de 38%, e a questão da diferença entre a margem bruta e a margem
backlog, mesmo se tirarmos o PIS/COFINS, que, para a MRV, seja até um pouco maior
que o tradicional, existe ainda um gap considerável entre as duas. Então, eu queria
entender também o racional por trás desta diferença.
E a questão do cash burn, a gente viu que esse nível do trimestre foi bastante baixo, na
verdade, e olhando para frente, assumindo um ritmo de crescimento mais sustentável, o
que podemos esperar? Talvez não tão alto quanto os trimestres anteriores, mas também
não tão baixo quanto esse? Não sei se vocês podem dar uma cor em relação a isso daqui
para frente. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Pela ordem, sobre margem bruta. A primeira coisa que eu queria chamar atenção, que eu
não comentei na primeira pergunta, é que obviamente nós estamos passando de um
padrão de “sem endividamento” para ter “algum endividamento”. Como o custo financeiro
entra na margem bruta, entra no custo de produto vendido, isso, vamos dizer, para a
mesma margem bruta, do ponto de vista de operação, você vai ter uma margem bruta
menor porque você irá acrescentar custo financeiro que não tínhamos anteriormente. Isso
é uma coisa mais contábil, obviamente a Companhia está mais alavancada, vai ter este
custo, mais isso vai provocar esta modificação.
Em relação à reconciliação do PIS/COFINS, tem algumas coisas da diferença da margem
REF para a outra margem, para a margem bruta. Eu não tenho custo financeiro na
margem REF, eu não tenho PIS/COFINS. Não temos também aquilo que vai ser algumas
outras despesas, que acabam sendo apropriadas ao longo do tempo. Então, tem uma
diferença maior, sim, mas ela está se mantendo mais ou menos no mesmo patamar, que é
o padrão que vai acontecendo.
Em relação ao cash burn, nós fizemos uma administração, de novo, acho que a crise foi
até um momento bom para todo mundo dar uma parada e uma pensada. Nós acabamos
com uma série de despesas que, na nossa opinião, eram desnecessárias, que nós
conseguimos tocar a Companhia sem ter essas despesas. Vamos continuar focado no
cash burn; na verdade, não é nem cash burn, isso aqui vai virar geração de caixa, então é
cash burn negativo.
O crescimento, a gente ressaltou e vamos continuar ressaltando esta questão de olhar
para os vários pilares da Companhia. Agente não vai ficar olhando só para crescimento
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não. Agente vai olhar para crescimento de acordo com a nossa geração de caixa; o
mercado está bom, muito bom, a gente poderia crescer eventualmente, se você fosse
olhar só para alguns desses indicadores poderia crescer muito mais, mas na hora que
você vai dimensionar o seu crescimento você tem que levar tudo em composição.
A questão do capital, a disponibilidade de dinheiro, capacidade de construir, etc. e etc. A
gente vai continuar nesta tocada de geração de caixa, o que está trazendo a geração de
caixa é a capacidade de repassar os clientes para os bancos, é receber o dinheiro
operacional, é isso aí que vai financiar, o que vai ser o grande financiamento do
crescimento. Isso vai no ritmo em que agente vai tocando nossa operação aqui.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós chamamos a atenção de que não adianta agente olhar a Empresa sob um único ponto
de vista. A Empresa tem que ser equilibrada. Você tem que ter um fluxo de caixa
equilibrado, uma produção equilibrada, vendas equilibradas e em um determinado
momento as vendas podem estar mais fortes, em outro momento a produção, mas a MRV
faz e tem feito, e nós já estamos trabalhando neste ciclo há bastante tempo, temos uma
atenção muito grande é de equilibrar todo o ciclo.
Então, conseguimos, hoje, ter um ciclo equilibrado. O fluxo de caixa equilibrado com a
produção, equilibrado com as vendas, equilibrado com um fator muito importante que é
com a assinatura definitiva dos contratos nos agentes financeiros. Então, acho que sob
este ponto de vista a operação da MRV hoje é redonda. Nós estamos trabalhando para
crescer e crescer de forma redonda, sem precisar consumir caixa, com capacidade de
produção interna suficiente, com capacidade de lançamentos suficiente. Conseguimos
assinar os contratos com agentes financeiros. Então, eu diria para você que o que mais
nos deixa satisfeitos hoje na operação da MRV é que é uma operação bem equilibrada e
bem redonda. Não existe nenhum fator, não existe nenhum elo fraco na corrente, não tem
nenhum fator que esteja atrapalhando. A MRV está muito equilibrada se você for olhar os
fatores mais importantes.
Leonardo Zambolin:
Está bom. Obrigado.
Alexandre Miguel, Merrill Lynch:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação a um guidance e como
vai ser a estratégia financeira da Empresa daqui para frente. O guidance novo implica um
crescimento forte de quase 70% ano contra ano, o ponto médio. Então, eu queria
entender, vocês pretendem evoluir na construção a um passo mais lento, mais ou menos
na linha do que aconteceu no 1T, ou vocês pretendem acelerar o passo da construção à
medida como ela era antes, durante o ano de 2008? E, se este for o caso, qual será a
estratégia de financiamento da construção e de land bank da Empresa? Serão só recursos
do SFH, ou vocês estão planejando alguma outra emissão de dívida corporativa para
terreno e construção, além do recurso para construção?
A minha segunda dúvida é mais contábil em relação ao DRE da Empresa. Vocês
apresentaram uma linha de outras receitas operacionais de R$6,3 milhões no trimestre,
que ajudou a margem operacional. Eu queria entender ao que esta linha se refere e se é
uma receita recorrente que devemos esperar daqui para frente. Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Em relação ao guidance, eu quero lembrar o seguinte: nós achamos que, dentro deste
novo modelo, não adianta falar de VGV, adianta falar de venda contratada. Então, no 1T
eu acho que nós fomos a primeira empresa a dar guidance dentro da nova realidade de
venda contratada. E no call passado, se você se lembra, eu falei com muita tranquilidade,
que, quando divulgado o guidance anterior de R$1,6 bilhão a R$2 bilhões, naquele
momento, apesar do pacote não ter sido lançado e de a economia ainda não ter dados
mais positivos, estávamos tranquilos que as nossas vendas já reagiam e foi uma
tranquilidade vender neste montante.
Acontece que o pacote veio, ele é muito forte, os movimentos de venda na Empresa estão
muito fortes, e a gente tem muita tranquilidade para passar para esse novo guidance de
R$2,4 bilhões a R$2,9 bilhões. Agora, quando você faz um novo guidance, mais uma vez
você tem que fazer de forma equilibrada. Não adianta você vender se você não pode
produzir, se você não pode assinar os contratos com a Caixa, se você não vende. Então,
todos os pontos foram analisados, e mais uma vez o cashflow também.
Como o Leonardo falou, olhamos todas as possibilidades de financiamento, mas o grande
financiamento que estamos tendo e de forma muito rápida e acelerada é o financiamento
dos agentes financeiros. Nós assinamos, dentro do Minha Casa Minha Vida, mais de 1.000
contratos depois que foi lançado. Então, isso está rodando bem, rodando rápido, o crédito
associativo é um sistema que dá um fluxo de caixa muito bom para a Companhia. Então,
hoje nós podemos afirmar que estamos tranquilos sob todos os pontos de vista
operacionais para poder dar esse novo guidance e cumprir isso com uma capacidade
financeira boa e tranquila. O Leonardo vai responder a outra pergunta que você fez.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Depende do que você chama de recorrente. Ele é recorrente anual. Tem dois
componentes dentro desta receita. Um é uma prestação de serviço de engenharia que a
gente faz, mas que é uma coisa pequena para uma outra companhia que estamos
encerrando, para a MRV Ltda., que é um valor pequeno e que está diminuindo até encerrar
completamente. Isso a gente faz porque, como essas unidades tinham sido lançadas com
a marca MRV, a gente tem uma preocupação grande com a nossa marca e a gente quer
que tudo vá bem até o final.
A segunda coisa que impactou um pouco mais nesse trimestre é um ajuste que nós temos.
Quando nós fizemos a negociação de quem seria o banco que tomaria conta da nossa
folha de pagamentos e etc., nós negociamos um valor de recebimento e a gente teve um
ajuste nesse trimestre, é um ajuste que acontece anualmente à medida que você vai tendo
um crescimento maior, você tem que incorporar, tem que “renegociar” – não é que você
esteja renegociando números, você chega em um valor que você cresceu e isso aparece.
Então, é uma coisa que, na medida em que a gente continuar a crescer, vai ter também
nos próximos anos.
Rafael Pinho, Banco Safra:
Bom dia a todos. Na verdade, eu queria voltar na questão do Minha Casa Minha Vida,
vocês falaram bastante disso na apresentação. A dúvida que fica é a seguinte: vocês, das
empresas que a gente olha, são talvez a empresa que tenha a relação mais longa e mais
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antiga com a Caixa e, portanto, acho que vocês conseguem ter o pulso melhor do que é
que está movimentando a Caixa hoje.
Desde o lançamento do programa muita coisa foi falada, mas fica a dúvida aqui quanto à
efetiva execução por parte da Caixa. Eu queria ver como vocês estão sentindo esta
execução por parte da Caixa, já houve problemas de greve dos setores de arquitetura e
engenharia, é importante para a aprovação dos projetos. Enfim, como vocês vêem a Caixa
hoje em termos de eficiência operacional para poder executar o projeto e garantir que as
empresas possam ter os benefícios por conta dos projetos?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Como eu falei, esse pacote é uma realidade, e o que nos deixa muito animados com o
pacote foi a forma como ele foi concebido. Já é público que a MRV foi umas das empresas
que participou ativamente da confecção do pacote, trabalhando seis meses junto com a
Caixa, com o Governo, com a Casa Civil, com o Ministério das Cidades, com o
Planejamento, e o que foi concebido realmente foi o que as empresas queriam. Eu sou
muito otimista em relação ao pacote. E esse pacote só foi possível, ele só é possível
porque a Caixa Econômica Federal está dentro. No Brasil, nós temos um elemento, que é
a Caixa Econômica Federal, que conhece o mercado, tem tradição e sabe o que fazer.
Todos nós estamos trabalhando no sufoco. Esse pacote é muito ambicioso, os números
são muito ambiciosos. A Caixa está no sufoco, as construtoras estão no sufoco, então não
será uma coisa fácil, teremos que trabalhar muito.
Agora, trabalhamos com a Caixa há mais de 25 anos e a Caixa melhorou demais. Hoje ela
está com uma eficiência muito maior do que ela era. Ela tem uma base grande, uma
tradição grande, e os nossos números com a Caixa estão mostrando isso. A gente, cada
vez mais, estamos tendo rapidez para aprovar os projetos, estamos conseguindo aprovar
um maior número de projetos e assinar mais com a Caixa. Agora, é lógico, não pode parar,
isso tem que continuar evoluindo. A gente tem tido reuniões de acompanhamento com a
Caixa Econômica Federal mensais para acompanhar e dar novas sugestões. A
mentalidade está muito boa, as pessoas são muito abertas, então eu sou muito otimista
em relação a isso.
Evidentemente que não é fácil. É um trabalho pesado, mas nós vamos ganhar a guerra. A
Caixa econômica, o Governo, construtoras estão evoluindo, a coisa está a cada dia melhor
e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser o elemento decisivo para ganharmos
essa guerra.
Rafael Pinho:
OK, obrigado. A outra pergunta, só para confirmar, vocês continuam sem dar guidance de
lançamento, apesar do forte crescimento do guidance de vendas. Há alguma coisa que
vocês possam dizer para balizar a gente em relação o que é nível de lançamento para o
ano?
Leonardo Guimarães Corrêa:
Nós temos um estoque. Por que não falamos sobre guidance de lançamento? Porque para
nós o mais importante é falar da questão da venda contratada. Então, a gente vem se
pautando por falar só sobre venda contratada, que é o nosso foco. Você pode fazer uma
conta de trás para frente, que é o seguinte: nós temos um determinado volume de
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estoques que será consumido, boa parte dele, ao longo do ano, e o restante nós teremos
que lançar, mas a conta vai fechar aí.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O lançamento da MRV não é problema mais. Nós já temos todos os produtos suficientes
para vender o que precisamos vender, e a partir do momento que a gente precisa lançar
mais, a gente lança. Lançamento não é problema. Nós temos que ter aquele determinado
volume de vendas, e a partir do momento que sentimos que é necessário lançar uma
coisa, a gente vai lançando para vender dentro do planejamento. Land bank de
lançamento não é problema. Nós temos que nos concentrar na venda, nas assinaturas dos
contratos com agentes financeiros, na produção, então a gente esqueceu o lançamento
que seria o land bank que a gente acha que tem que concentrar onde é o foco.
Rafael Pinho:
OK. Obrigado.
Guilherme Vilazante, Barclays Capital:
Bom dia. Desculpe voltar no ponto da margem. Olhando, aqui, a diferença esse trimestre
foi na casa de 15 p.p., quer dizer que mesmo que tenha alguma mudança de fator, alguma
questão de endividamento, ela parece muito alta. Eu só queria pedir para vocês darem
algum esclarecimento maior do que é que compõe essa diferença entre a margem de
backlog e a margem bruta. E queria pedir que sempre que tiver uma diferença desta
magnitude vocês pudessem abrir já no release, porque realmente chama muito a atenção
a magnitude da diferença.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Se a gente for colocar numero aí, Vila, deve ser dos 47 você tira mais ou menos 5%, que é
a parte de impostos, você tira 2,5%, que é a parte de custo financeiro, na verdade é quase
3%, você está fazendo uma conta que, aproximada, é 3%, e em determinados trimestres
eu tenho um volume eventualmente maior de custo em função de, como a gente falou
aqui, paradas de obras e etc.
Mas o que importa é que esse foi um trimestre a típico porque a gente, como eu falei, no
final do ano resolveu dar uma parada e dar uma olhada, o mundo estava se mostrando de
uma maneira muito diferente do que na prática vem acontecendo. Na hora em que você dá
uma pisada no freio assim não tem jeito, você acaba tendo um pouco mais de custo
naquele trimestre específico, mas esta não é a realidade em uma base recorrente da
Companhia. Então, esse trimestre foi penalizado por essa parada, mas a gente vai voltar
para o padrão anterior na medida em que a gente, enfim, como a gente falou, o que a
gente fez foi dar uma atrasada no começo das obras enquanto a gente só queria começar
obras que tivessem efetivamente não só sinalizadas pelo banco mas que já tivessem
contratadas de maneira que a gente pudesse ir acertando o fluxo de caixa de cada obra
individualmente.
Guilherme Vilazante:
Mas isso reduziu a margem do projeto? Quer dizer, o custo dessa obra vai ser maior no
final? É só para entender um pouco a natureza desse ajuste.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Você tem que entender a diferença entre margem REF e margem bruta. Margem bruta é
aquela do trimestre, a margem REF é tudo que vem pelos próximos trimestres. A margem
bruta pode alterar para baixo ou para cima em um trimestre ou outro, neste caso alterou
para baixo no 1T09.
A importância de vocês entenderem é que a margem REF mostra uma tendência da
margem bruta daqui para frente, ou seja, uma tendência positiva. Elas tendem a se
aproximar. Então, como a diferença é grande, a gente entende que nosso backlog é
saudável e que vai nos fornecer, nos futuros trimestres, margens positivas.
De onde vai vir a margem dos trimestres? De todo esse backlog que existe hoje mais os
novos backlogs que venham a se formar com as novas vendas e as novas obras. Então,
se a operação continuar no mesmo padrão, tudo indica que vamos ter margens brutas
maiores daqui para frente, e a gente acredita nisso.
Guilherme Vilazante:
Está bom. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
A primeira pergunta é do Bruno Barreto: “Bom dia a todos. Após o anúncio do pacote,
vimos uma série de empresas que nunca tiveram interesse em baixa renda demonstrarem
interesse em entrar neste segmento. Por vocês estarem há muito mais tempo neste
segmento, poderiam comentar as vantagens comparativas da MRV, as dificuldades que
estas empresas podem enfrentar, e se existe algum tipo de barreira que protege sua
atuação e preservação de mercado?”.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bruno, olha o que acontece: eu sempre tento explicar que a MRV é, primeiro, a maior
plataforma de baixa renda do Brasil há bastante tempo, e nós estamos na dianteira com
relação ao pacote, nós já vínhamos fazendo isso. Então, fazendo uma analogia com a
Fórmula 1, nós estamos na pole position, estamos com o tanque cheio, com o pneu novo,
então estamos muito bem preparados para aproveitar bem este pacote.
É lógico que, com o pacote, outras empresas virão, e é necessário que venham, o pacote
é grande. Nós devemos ter no Brasil vários players da baixa renda. Agora, eu tenho muita
tranquilidade de falar que, por enquanto, a gente está na melhor posição, a gente já está
operando isso há mais tempo, já estamos com mais desenvoltura e já estamos bem
adiantados em relação ao pacote. Com o tempo, outras empresas vão estar no nível em
que a gente está hoje, eu não tenho dúvida, mas o pacote é grande o suficiente para
acomodar muita gente.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Deixa eu falar uma outra pergunta aqui. Tem uma outra pergunta aqui vinda da Internet, do
Mário Galvão, da Póllux: “Poderia, por favor, „mensalizar‟ as vendas da última semana de
maio, ou falar um pouco do patamar de vendas em maio? Obrigado”.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Mário, olha, o que aconteceu foi o seguinte: depois do pacote que foi lançado no dia 13 de
abril, por que 13? Foi no dia 29, mas a Caixa Econômica só soltou o simulador de vendas
no dia 13, e você não pode vender sem o simulador. Então, no dia 13 a gente soltou o
simulador. Como nós adiantamos, em 17 dias do mês de abril nós vendemos
aproximadamente o dobro da média mensal do 1T, que já foi uma média altíssima, e o
nível ainda está continuando muito alto. A gente pode dizer a respeito de maio, nós
estamos ainda no início de maio, que os padrões de venda de maio estão seguindo os
padrões de abril. Então, com toda a certeza a gente vai fazer um trimestre muito forte
neste 2T.
Em função disso, a gente fez essa mudança de guidance. Este novo guidance que a MRV
forneceu, que é de R$2,4 bilhões a R$2,9 bilhões já prevê uma média mensal de vendas
entre R$600 milhões e R$900 milhões, quer dizer, muito maior do que a média passada.
Então, isso já “implicita” uma perda maior do que a gente está notando.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Só corrigindo: R$600 milhões a R$900 milhões por trimestre.
Tem mais uma pergunta aqui pela Internet, vou ler – quem está fazendo é Vivian Pereira,
da Agência Leia: “Em relação ao plano habitacional do Governo, o maior desafio consiste
na construção de moradias para baixíssima renda. A demanda existe, mas é preciso um
controle rígido de custo para que a Empresa tenha lucro. Como a MRV pretende participar
nesse segmento específico? Há alguma mudança de estratégia prevista em função
disso?”.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Vivian, o Governo sabe e as construtoras sabem que essa faixa de 1 a 3 é um desafio.
Não é fácil, tanto é que o histórico desta faixa não é tão grande como o histórico de 3 a 10.
Mas a gente já identificou que é possível, sim, fazer de 0 a 3, e a MRV vai fazer, já
estamos com alguns projetos em tramitação dentro da Caixa nessa faixa, e sem dúvida
nenhuma vai ser feito.
Evidentemente que a habitação popular tem que ser feita com controle de custo, a MRV
tem tradição nisso, nós sabemos fazer isso. A gente não vê isto como um “dificultador”. O
“dificultador” realmente são os preços, que são menores, então a fração ideal do terreno é
menor, a especificação dela é um pouco mais baixa, e isso tudo tem que ser composto
para ser possível o empreendimento. Mas a gente está fazendo, vamos fazer sim, e eu
não tenho dúvida que vai ser uma faixa que vai ser atendida.
Alexandre Miguel, Merrill Lynch:
Oi Rubens, Leo, vou pedir desculpa porque fui cortado na última ligação e nem tive tempo
de agradecer, mas eu queria só fazer uma pergunta adicional em relação àquela questão
de crescimento agressivo de vocês. Pelo que eu entendi, então, vocês teriam duas
alternativas: um, continuar com o ritmo de construção um pouco mais lento, e eu queria
saber se este vai ser o caso, e se não for, se vocês só estão pensando mesmo em
financiamento com SFH ou estão avaliando outra possibilidade de crédito corporativo.
Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Alexandre, se você for olhar na parte da nossa apresentação, a gente está mostrando que
realmente é a nossa condição para crescer bastante. Para equilibrar o sistema, você tem
que vender, tem que construir, tem que assinar. Então, tem inclusive uma transparência na
página oito, que mostra o crescimento da nossa produção. Nós deveríamos fazer este ano
17.000 unidades habitacionais, é um número muito grande já, e isso aí está tudo dentro do
nosso planejamento.
Evidentemente que a grande maioria destas unidade vão ser financiadas através da Caixa
Econômica Federal, e já estamos, como vocês podem ver, impactando esses
financiamentos da Caixa de maneira muito rápida. Então, isso aí está muito bem olhado e
muito tranquilo. Em relação ao resto da pergunta, vou pedir para o Leonardo Corrêa
responder.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Em relação à dívida corporativa e como é que a gente vai “fundiar” isso, Alexandre, em
princípio nós vamos utilizar todas essas linhas, FGTS, o financiamento com a Caixa
Econômica, e nós vamos continuar com o Santander. Agora, de novo, a gente acessou
umas debêntures de curto prazo; este tipo de operação a gente vai estar sempre
avaliando, e para isso a gente tem que fazer um pouco conta que, na medida que exista
folga operacional de lançar mais, construir mais, vender mais, eu vou no último ponto, que
é a questão de disponibilidade do dinheiro e etc.
Depois, a gente está sempre olhando com cuidado a velocidade de construção do que foi
vendido. Enfim, como a gente vem ressaltando aqui, todas essas coisas têm que ter uma
certa sincronia, e a gente não pode perder sincronia de cada projeto. No fundo, o que a
gente faz? A gente olha para cada projeto, ter certeza de que cada empreendimento
individual tem a suas fontes de recursos asseguradas, as fontes de repasse asseguradas,
e na medida em que isso acontece, que isso existe, a gente vai tocando as obras. O que a
gente não vai fazer foi o que a gente fez um pouco o ano passado, de começar
empreendimentos, de antecipar a parte de construção, mas agora a gente está fazendo
tudo dentro deste ritmo.
Mas a Caixa, obviamente, é a que tem o maior volume de recurso disponível, mas os
outros bancos também estão com recursos, eventualmente não dentro do Minha Casa,
Minha Vida, mas eles também estão mostrando disponibilidade de recursos para a gente
trabalhar.
Alexandre Miguel:
Está OK. Obrigado.
David Lawant, Itaú:
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta também relativa ao pacote, eu tive um problema
no começo do call, não sei se já foi falado, mas eu queria saber se vocês poderia passa
uma cor para a gente de como vai ser o perfil, se vocês já têm uma idéia de como vai ser o
perfil de fluxo de caixa desses projetos dentro do pacote.
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A dúvida, na verdade, é o ganho que a gente está vendo com esse aumento de guidance,
é um ganho de crescimento ou a gente pode ver algum ganho de melhora de ciclo, ou se
não, se o ciclo vai ser muito parecido com o que você tem na média hoje. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Tem uma melhora, sim, este foi um dos fatores discutidos no pacote. Obviamente é um
dos fatores mais importantes aqui, questão de capital de giro. E nós discutimos na Caixa
de modo que a Caixa começasse a fazer os desembolsos antes do que ela fazia
anteriormente. Ela sempre levava em consideração que a gente precisava de um volume
relativamente elevado de construção e de unidades vendidas, e ela agora está começando
a estender o dinheiro, a fazer o financiamento em uma fase mais nova; isto ela vem
mudando dentro dos normativos. Obviamente tem um certo prazo para que estas coisas
entrem em operação dentro da Caixa Econômica, mas o fluxo financeiro está melhorando.
O fluxo financeiro dos novos projetos é o mesmo crédito associativo, mas com
desembolsos mais rápidos.
David Lawant:
Está ótimo. Obrigado.
Rafael Pinho, Banco Safra:
Só mais uma pergunta rápida, o que é nível de estoque em termos de valor de mercado
que vocês se sentem confortáveis em trabalhar. Já que vocês estão focando vendas, quer
dizer, vocês devem ter internamente algum tipo de target para nível de estoque. Com o
que vocês trabalham? Esta é a pergunta.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Rafael, meu nível ideal seria ter zero, de estar trabalhando totalmente demandado etc.
Só que obviamente a gente não consegue, porque o ciclo é longo até você comprar
terreno, conseguir aprovação depois que você lança. Depois que você lançou uns dois ou
três meses tem algum evento econômico maximizando as vendas ou minimizando as
vendas. Então é difícil, tenho certeza que a gente vai trabalhar com o nível de estoque
bem mais baixo do que, por exemplo, a gente passou 31/12, simplesmente porque o
mercado é muito comprador e a gente vai trabalhar com o nível mais baixo do que R$1,5
bilhão a valor de mercado.
Eu te diria, mas isso é um pouco de chute educado, fazendo um pouco de conta, mas se a
gente tivesse um estoque de R$300 milhões, R$500 milhões seria ideal. Mas talvez seja
muito baixo, porque se você tem um mercado um pouco mais forte e você está nesta
situação, você acaba sendo prejudicando na parte de se aproveitar.
Eu acho que o ponto aqui é o seguinte: o setor tem ciclos de baixas e de altas, obviamente
você não consegue pegar o pico, maximizar o pico de vendas de todas as coisas, você
acaba perdendo um pouco de oportunidade, que ninguém consegue fazer isso, porque
você tem que estar sempre se preparando para o ciclo seguinte. Voltando para a sua
pergunta, a gente vai trabalhar com um nível de estoque mais baixo, mas também não é
zero não, não tem jeito de ficar com estoque zero não; pelo menos uns R$500 milhões
você tem que ter de estoque.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
A demanda está muito forte, acho estoque é uma coisa que a gente não vai preocupar
daqui para frente, pelo menos para os próximos meses. O estoque tende a baixar muito.
Rafael Pinho:
Está OK. Obrigado.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Tem mais uma pergunta aqui via Internet, não vou ler o endereço de e-mail todo, mas acho
que é de Junior Osmar. Ele faz uma pergunta: “Rubens e Leonardo, como a CEF está
estruturada e como pretende se estruturar para atender a demanda gerada pelo
programa? Análise de crédito, perfil de clientes, projetos e etc. Isto ainda é um gargalo no
modelo?”.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Osmar, eu já tinha respondido parcialmente esta pergunta: a Caixa tem um desafio muito
grande pela frente, ela tem que melhorar mesmo. Mas ela já melhorou muito e já tinha uma
estrutura muito grande. A Caixa tem agências pelo Brasil todo, tem escritórios regionais,
tem uma estrutura de engenharia muito grande, eles estão aptos já a atender uma boa
demanda. A Caixa tem o mesmo desafio que as construtoras têm, nós temos que
melhorar. Todos nós, construtoras, Caixa, mercado, vamos ter que incrementar mais,
arredondar as arestas para poder crescer, mas acho que não é o gargalo, não será um
gargalo, não. Acho que a Caixa vai conseguir desempenhar isso, evidentemente com
muito esforço, mas vai conseguir atender a demanda gerada pelo pacote.
Leonardo Guimarães Corrêa:
Eu também não tenho dúvida, não. Para quem está trabalhando mais no dia-a-dia, a
atitude da Caixa é uma atitude de rever processos internos, de estar olhando, ela está
discutido esses assuntos, ela está vendo a velocidade de aprovação, obviamente ela está
vendo o impasse, ela está fazendo as contas dela, que agora ela vai ter que fazer um
milhão de financiamentos a mais etc. Então, ela está olhando, só que essas coisas todas
não são feitas do dia para noite. São processos que estão acontecendo, isto vai
madurecendo, e obviamente acho que é muito importante – eu queria ressaltar de novo –
isso é uma política de governo. Então, isso vai sendo incorporado pelos cartórios, pelas
autoridades municipais que autorizam os projetos. Por exemplo, o município do Rio de
Janeiro está muito positivo, que está se engajando e já está estabelecendo datas até de
resposta de aprovações menores. Então, é um conjunto, e a Caixa está fazendo o seu
dever de casa.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria, agora, de passar a
palavra ao Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, para as suas considerações finais. Por
favor, Sr. Rubens, pode prosseguir.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom, eu queria agradecer a todos mais uma vez a participação neste call da MRV. A gente
está, mais uma vez, trazendo boas notícias, mais uma vez muito satisfeitos com o
desempenho da Empresa. E, no momento especial da economia brasileira e mundial, a
gente está vendo a coisa com muito otimismo para frente, e vocês podem ter certeza de
que encontraremos aqui um trimestre com notícias positivas e com um cenário bem
interessante.
Então, vamos esperar um pouco e vamos ver que a coisa vai andar muito bem e que a
MRV vai ter um bom desempenho neste restante de ano, e vamos esperar por estes
acontecimentos. Obrigado a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência da MRV está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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