Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T10
MRV (MRVE3 BZ)
11 de novembro de 2010

Operadora:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 3T10. 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 Felipe Gonçalves, Gestor Executivo 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. Rubens, pode prosseguir.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer sua presença em nosso call de
apresentação dos resultados do 3T10. Como manda nossa tradição, estamos entregando
excelentes resultados operacionais aos nossos investidores e acionistas.
A MRV sempre se destacou na indústria da construção civil por apresentar, ao longo dos
anos, altas taxas de crescimento, as maiores do mercado, conjugadas com qualidade
operacional. Acreditamos que isso é possível em razão, especialmente, da nossa
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estratégia de crescimento orgânico, que tem se mostrado mais adequada e mais
eficiente.
Em todos os setores existem players que se distinguem dos demais com operações que
apresentam maiores margens e mais rentabilidade. A MRV é o destaque da construção
civil e tem todas as condições para continuar sendo uma empresa premium.
Estamos finalizando o ano e entregando um alto percentual de crescimento. Enxergamos
um mercado forte, fundamentado no tripé renda, demanda e crédito, e teremos pela
frente um período muito longo para continuarmos crescendo de forma sustentável.
Ressaltamos que todas as áreas, quais sejam: desenvolvimento imobiliário, produção,
comercial, financeiro e administrativo, vêm crescendo de forma bastante equilibrada, o
que nos dá tranquilidade em relação ao nosso desempenho futuro.
Pretendemos acelerar os lançamentos e, já a partir do 4T10 e 1T11, alcançar o novo
patamar de aproximadamente R$ 2 bilhões de VGV por trimestre, garantindo assim as
nossas metas comerciais de 2010 e 2011.
O programa MRV 40 Mil já e uma realidade. Partimos agora para a implementação do
programa MRV 70 Mil, e temos todas as condições de alcançar esta marca em um futuro
próximo.
Passo agora a palavra ao Leonardo Corrêa e Mônica Simão, para que possam
apresentar os bons resultados da MRV.
Leonardo Corrêa:
Obrigado, e bom dia a todos. O Rubens já mencionou que tivemos um trimestre recorde
em receitas e lucratividade.
Nossa receita atingiu R$ 881 milhões, crescendo 96% em relação ao ano anterior. Nosso
EBITDA alcançou R$ 270 milhões, com a margem evoluindo de 27,9% no 3T09 para
30,6% no 3T10. Finalmente, o lucro líquido alcançou R$ 216 milhões, representando uma
margem de 24,5% neste trimestre, contra 22,8% no mesmo trimestre do ano anterior.
Nossa receita vem crescendo pelo maior número de unidades construídas. Nossa
margem e lucratividade são provenientes da demanda forte e de boa qualidade de nossa
máquina de construção. O crescimento de nossa margem EBITDA e líquida vem da
diluição crescente de nossos custos gerais, administrativos e comerciais.
Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes aqui, e olhando um pouco para o futuro.
O primeiro é que o mercado ou a demanda continuam muito firmes; segundo, estamos
absolutamente confortáveis com a evolução de nossos orçamentos e com a evolução do
preço de nossos insumos. Eles estão evoluindo de acordo com o INCC e nossos
orçamentos contábeis mensalmente são corrigidos de acordo com o INCC.
Entrando um pouco mais em detalhe, podemos quebrar o INCC em dois: materiais e
mão-de-obra. Os preços de nossa cesta de insumos têm evoluído ligeiramente abaixo do
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INCC, enquanto o lado da mão-de-obra tem andado um pouco acima do INCC. Um lado
tem compensado o outro.
A mensagem é: estamos tranquilos com preços de venda dos produtos, orçamentos de
construção e custo dos insumos. Nossa consistência se manterá.
Na sequência, mostro no slide cinco da apresentação a evolução do número médio de
unidades por empreendimento. Do lado esquerdo vocês veem esta evolução no contexto
de nossos lançamentos. No último ano, evoluímos de uma média de 194 unidades para
318 unidades por empreendimento.
Do lado direito esta mesma evolução, mas aqui sob a ótica dos canteiros de obras em
andamento. E por último, número de unidades de nosso land bank, montando a 418
unidades por empreendimento.
O crescimento é claro. Ele é suportado pela demanda e, por último, nos permite continuar
crescendo, sem impor um peso à nossa estrutura e usufruirmos da diluição de custos
unitários aí inerentes.
O próximo ponto a ser destacado é relativo ao financiamento de nossos
empreendimentos e repasse de nossos clientes aos agentes financeiros, especialmente à
Caixa Econômica Federal. No 3T contratamos mais 10.403 unidades. O total dos 9M10 já
é quase 20% superior ao número de unidades contratadas nos quatro trimestres do ano
anterior.
Já o número de clientes repassados no 3T foi de 7.744 unidades, representando a quase
totalidade de todo o ano anterior. O total de clientes repassados do ano já passa de
18.000, e segue crescendo trimestre a trimestre. Só o contínuo repasse de clientes nos
trará fluxos de caixa positivos.
O slide sete é novo. Apresentamos pela primeira vez este slide, mostrando nossos
lançamentos decompostos pela idade de aquisição de nossos terrenos. Existe uma boa
flutuação nos números, mas como pode ser visto no gráfico, mais de 50% dos
lançamentos de cada trimestre são efetuados a partir de terrenos comprados nos 12
meses anteriores, sendo que nesse último trimestre, este percentual alcançou 70%.
A mensagem que queremos demonstrar aqui é a de um rápido giro do banco de terrenos,
tendo como consequência ciclos operacionais e de caixa mais curtos.
Quero finalizar falando sobre o caixa e cash burn. Nesse trimestre, o cash burn montou a
R$ 108 milhões, excetuando-se as operações da MRV LOG, e R$ 128 milhões no total. O
cash burn vem acontecendo em função de nosso crescimento. Nesse trimestre,
decresceu em torno de 43% contra o trimestre anterior.
O caixa é a variável de maior importância para nós. O retorno e a geração de caixa de
um empreendimento sumarizam e representam a qualidade da operação. Medimos cada
empreendimento individualmente pelo seu caixa. Não adianta vender ou construir sem
receber. A despeito do crescimento de nossos dispêndios com construção, os crescentes
volumes de repasse à Caixa Econômica implicam que nosso cash burn é decrescente.
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Passo agora a palavra à Mônica.
Mônica Simão:
Bom dia a todos. Gostaria de começar comentando sobre o banco de terrenos, no slide
dez. Fechamos setembro com um banco de terrenos de VGV potencial de R$ 12,4
bilhões. Mantemos as estratégias de diversificação geográfica e foco no segmento
econômico.
Adquirimos mais de 27.000 frações ideais nesse trimestre. 51% do banco de terrenos de
setembro estavam localizados nas capitais e regiões metropolitanas, e 49% nas cidades
de interior. Aproximadamente R$ 8 bilhões do banco de terrenos são dedicados a
unidades para a faixa de renda de três a seis salários mínimos, e R$ 2,6 bilhões para a
faixa de renda de seis a dez salários mínimos.
Gostaria de reforçar também que o custo do terreno em relação ao VGV continua em
aproximadamente 9%, o que confirma a qualidade do nosso time de desenvolvimento
imobiliário.
No slide 11, apresentamos nossos lançamentos, anteriormente reportados. Nesse
trimestre, lançamos 42 novos empreendimentos, distribuídos em 24 cidades, com VGV
de R$ 1 bilhão.
63% dos lançamentos ocorreram em cidades do interior, e 37% nas capitais e regiões
metropolitanas. 78% dos lançamentos se referem a unidades para a faixa de renda de
três a seis salários mínimos, e 17% para a faixa de renda de seis a dez salários mínimos.
Seguindo nossa estratégia de crescimento do tamanho dos empreendimentos, conforme
já mencionado pelo Leonardo, o tamanho médio dos projetos lançados no 3T cresceu em
135 unidades em relação ao tamanho médio dos projetos lançados no mesmo trimestre
do ano anterior.
Falando de vendas contratadas, no slide 12, vendemos R$ 890 milhões, em 62 cidades,
sendo que 55% deste volume referem-se a vendas realizadas em cidades do interior, e o
restante nas capitais e regiões metropolitanas. Também, 55% das vendas foram
realizadas para famílias com renda entre três a seis salários mínimos e 24% para famílias
com rendas entre seis a dez salários mínimos. 51% das vendas contratadas do 3T10
foram realizadas pelas lojas próprias e loja virtual.
Como podem ver no slide 13, terminamos o trimestre com R$ 1,8 bilhão de estoque a
valor de mercado, dos quais 92% equivalem a unidades elegíveis ao programa Minha
Casa, Minha Vida.
No próximo slide, demonstramos a evolução das unidades produzidas. Esta grande
evolução em relação ao ano anterior confirma a nossa capacidade de execução.
Nos slides 15 e 16, mostramos os nossos indicadores de produtividade. Continuamos
obtendo expressivos ganhos de escala com o crescimento da operação, em função do
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rígido controle de custos e da otimização de processos nas áreas comercial e
administrativa.
Na área comercial, continuamos, com grande sucesso, conforme já mencionado, com as
vendas via lojas próprias e loja virtual, o que também contribuiu para a diluição das
despesas comerciais. As despesas comerciais em relação à receita líquida
representaram 5,1% no acumulado do ano, uma queda de 1,5 p.p. em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Já na área administrativa, as despesas gerais e administrativas foram de R$ 40,7 milhões
no 3T, equivalentes a 4,6% da receita líquida, representando uma queda de 1,4 p.p. em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Este resultado deve-se principalmente às
implantações do centro de serviço compartilhado em Belo Horizonte e dos sistemas de
gestão de ponta ao longo de 2009 e de 2010.
No slide 17, demonstramos a composição de nosso endividamento e seu perfil de
vencimento. Em 30 de setembro tínhamos um endividamento total de R$ 1,6 bilhão, dos
quais R$ 461 milhões referem-se a financiamentos diretos à produção. Terminamos
setembro com uma dívida líquida/EBITDA anualizado de 0,71x, um baixo índice de
alavancagem.
Em agosto, assinamos um acordo de parceria com o Banco do Brasil, no valor de R$ 300
milhões para financiamento à construção e capital de giro. Deste montante, já
desembolsamos R$ 100 milhões neste trimestre.
No próximo slide mostramos o resultado apropriar, cuja manutenção da margem a
apropriar reflete a consistência de nossa operação. Finalmente, em relação a guidance
de 2010, revisamos o guidance margem EBITDA em função de termos, neste trimestre, já
superado o limite máximo do guidance anterior. Quanto ao guidance de vendas
contratadas, apesar do desafio para o cumprimento do mesmo, estamos trabalhando
para alcançá-lo até o final do ano.
Agora, gostaríamos de convidá-los a participar da sessão de perguntas e respostas.
Obrigada.
Leonardo Zambolin, Goldman Sachs:
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas, a primeira: queria saber se vocês poderiam,
por gentileza, abrir, do total da receita registrada no trimestre, quanto veio de algum tipo
de ganho financeiro, quanto a parte financeira representaria do total?
E a segunda pergunta é mais relacionada a um update do Minha Casa, Minha Vida 2:
tenho escutado um pouco mais algum tipo de preocupação por parte dos investidores e
de pessoas do setor em relação a algumas mudanças que possam vir a acontecer em um
segundo estágio do programa. Como vocês são mais próximos, queria ouvir se vocês
têm alguma novidade neste aspecto, se houve algum progresso ou alguma evolução nas
discussões dos principais temas que acontecem no Minha Casa, Minha Vida 2, a questão
do repasse, aumento de teto, este tipo de coisa. Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Leonardo, bom dia. Em relação ao Minha Casa, Minha Vida 2, está indo muito bem. Não
tem porque se preocupar com ele. Esta semana, antes de ontem, já houve uma reunião
com o Ministério das Cidades. Na próxima semana, vai haver o meeting com a Caixa. E o
conselho curador está acompanhando de perto, você já vê as medidas que foram
colocadas pelo conselho na última reunião.
Então, eu acho que o programa Minha Casa, Minha Vida 2 está muito consistente. Não
precisa haver preocupação em relação a ele. Nós ainda não acabamos o Minha Casa,
Minha Vida 1.
A grande vantagem disso é que a transição do Minha Casa, Minha Vida 1 para o 2 está
sendo feita sem sobressalto. Ou seja, o Minha Casa, Minha Vida 1 não acabou ainda e já
estão costurando o Minha Casa, Minha Vida 2. Isso nos dá muita tranquilidade.
Vocês podem ter certeza de que a coisa vai acontecer de forma muito natural e, melhor
ainda, nós que estamos no primeiro projeto com um pouco de medo, quando foi feito o
Minha Casa, Minha Vida 1 nós achamos o número de 1 milhão grande. E nós vimos que
é possível, que conseguimos chegar lá. Foi um programa em que todas as partes
participaram, o Governo, a Caixa, as empresas. E nós vimos que é possível; era um
desafio mas foi possível.
Então, passamos a um número mais ambicioso, que é 2 milhões. E vai ser possível de
novo. O mercado é forte, nós, as construtoras, no Brasil hoje estamos fazendo algo entre
450 mil e 500 mil unidades por ano. Nós acreditamos que este mercado vai passar de 1
milhão de unidades por ano, e isso é importante.
Então, nós estamos muito confiantes de que o Minha Casa, Minha Vida 2 vai ser o
mesmo sucesso que foi o Minha Casa, Minha Vida 1. Não tem nenhuma razão para dar
errado.
E gostaria que o Leonardo respondesse a parte que você fez a respeito da receita do
trimestre.
Leonardo Corrêa:
Leonardo, eu não sei se você perguntou antes a respeito da receita operacional, da
correção do INCC; se foi isso o número é em torno de R$ 60 milhões no trimestre.
Leonardo Zambolin:
R$ 60 milhões. E isso é algo que mais ou menos dá para se estabelecer nesse nível, ou
foi algum evento pontual?
Leonardo Corrêa:
Não, vai ser de acordo com a correção do INCC. Maior correção do INCC ele aumenta, e
menor ele diminui.
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Leonardo Zambolin:
Perfeito. Obrigado. Bom dia.
Marcello Milman, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas: se você pode dar
um outlook para o 4T no sentido de quanto vocês estão indo para lançar? Se vocês estão
vendo a demanda forte. Obviamente mantiveram o guidance, mas eu queria ter uma ideia
mais no lado de lançamento, qual é o apetite, quanto a Empresa está indo para lançar
neste 4T.
E uma segunda pergunta: nós vemos que vocês estão construindo um patamar até
semelhante ao que estão repassando para a Caixa, o que é uma tese interessante, então
queria saber qual é a perspectiva da Companhia de gerar caixa positivo. Quando isso
deve se traduzir em cash flow positivo?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, vou responder a primeira parte da pergunta, que é a respeito de lançamentos.
Isso é importante; a MRV tem uma forma um pouco diferenciada de atuação. Isso nós
sempre destacamos nos nossos calls e é importante que vocês compreendam isso bem.
Não adianta nós desbalancearmos a Empresa. A Empresa é uma máquina. As áreas da
Empresa, que são crédito imobiliário, produção, vendas, a parte administrativa e a parte
de produção, têm que ser balanceadas. E nós vamos balanceando a Empresa.
O crescimento da MRV é orgânico. Você sabe que a opção clara da MRV é de
crescimento orgânico, diferenciando das outras empresas que fazem aquisições, nós não
temos essa linha. Então, temos que entender o tamanho da máquina. Vamos
balanceando isso de acordo com a possibilidade de crescimento da Empresa, e isso tem
dado certo e acreditamos muito nesse plano. Fizemos o MRV 40 Mil e funcionou bem,
estamos fazendo o MRV 70 Mil e vai funcionar.
Mas vou te dar um exemplo: nós temos hoje na prateleira mais capacidade de
lançamento do que o necessário. Nós vamos lançando à partir do momento em que
vemos que a máquina toda vai crescer. Vocês mencionaram que nós assinamos uns
contratos como vendemos, e como construímos. É muito importante esse
balanceamento. Eu falo que é a “corrida do burro frouxo”: ele vai correr muito
rapidamente e depois não tem consistência. Eu gosto de insistir muito nisso: nós somos
diferenciados do mercado porque realmente fazemos a coisa de forma consistente e
balanceada.
Então, sentimos que está na hora de darmos um novo passo. Estamos com esse projeto
MRV 70 Mil, vamos chegar lá. Acho que vai ser mais fácil chegarmos aos 70 Mil do que
foi aos 40 Mil. Então, a primeira fase é de desenvolvimento imobiliário, que é comprar
terrenos e ter os alvarás de construção. E vocês viram que já começamos a comprar
terrenos em um patamar bem mais elevado do que comprávamos antes, pelo tamanho
do banco de terrenos.
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A segunda fase é a de lançamentos. Poderíamos ter lançado mais do que lançamos. Nós
temos hoje, para você ter uma noção, mais ou menos R$ 4 bilhões na prateleira para
lançar. Não vou lançar; o que vai me adiantar lançar R$ 4 bilhões? A Empresa não está
preparada para lançar R$ 4 bilhões por trimestre.
Então, nós estamos planejando agora um novo salto de operação, em que vamos passar
a lançar aproximadamente – que foi o que eu falei durante minha apresentação – R$ 2
bilhões por trimestre. Nós queremos tentar manter esse patamar de R$ 2 bilhões por
trimestre.
Na hora em que dermos este salto de R$ 2 bilhões, que já está identificado e pronto para
lançar neste 4T e no 1T11, evidentemente sabemos que a VSO vai cair mesmo. Nós não
vamos vender R$ 2 bilhões no trimestre, vamos vender um pouco menos. Mas não
sabemos quanto ainda. A VSO vai cair um pouco. Mas agora estamos preparando a
Empresa para o novo patamar.
Então, soltamos esta amarra de lançamentos neste 4T. Nós até achamos que erramos o
timing; deveríamos ter soltado um pouco mais cedo, no 3T. Nós fomos um pouco
conservadores, poderíamos ter soltado mais lançamento e consequentemente ter
vendido um pouco mais no trimestre passado. Isso prejudicou um pouco a nossa parte
comercial, como vocês viram, mas foi um erro pequeno e vamos consertá-lo neste 4T.
Então, a partir de agora vamos entrar no novo patamar. E as coisas vão acontecendo em
cadeia: você lança R$ 2 bilhões, começa a vender mais, começa a produzir mais e
assinar mais com o agente financeiro, e a coisa funciona desta forma. Então, eu insisto
que nosso modelo de crescimento é orgânico, está balanceado, e vamos realmente dar
este salto de crescimento com consistência para frente, que todas as áreas da Empresa
estão preparadas, e isso nos dá muita tranquilidade.
Em relação à segunda parte da pergunta, não sei se o Leonardo ou a Mônica vão
responder.
Leonardo Corrêa:
Na verdade, a primeira parte é em relação ao cash flow. A primeira coisa que eu queria
falar é que nós ainda não temos guidance de vendas contratadas para 2011. Obviamente
se o tamanho do crescimento vai ser maior ou menor influencia na parte de consumo de
caixa, influencia no investimento da Companhia.
Mas o que nós temos é que, olhando mensalmente, em algum ponto do 2S11 já vamos
gerar caixa positivamente, e eventualmente no ano nós talvez fiquemos um pouco mais
equilibrados, pela somatória do ano de 2011 inteiro. Mas ele vai decaindo no 1S, e no 2S
ele muda de cash burn para geração positiva.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
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Guilherme Villazante, Barclays:
Bom dia a todos. Minha pergunta está ligada à margem: a margem EBITDA esse
trimestre veio acima do histórico e acima do guidance. Quer dizer, dá para intuirmos que
houve algum evento não-recorrente. E aí, com a informação que temos, não dá para
identificarmos. Primeiro, houve algum evento não-recorrente esse trimestre que puxou a
margem para cima? Por exemplo, a inflação sobre recebível ou algum projeto mais
preponderante em relação ao volume de vendas ou o reconhecimento de receita que tem
tido uma margem maior, um custo orçado mais baixo ou um preço mais alto? Foi projeto
novo? Foi venda de estoque? Só para termos uma ideia melhor de qual foi a origem
dessa margem EBITDA 3 p.p. acima da média e do guidance.
E a segunda pergunta é em relação a guidance de volume. Quando a Empresa pretende
soltar alguma ideia do que será o ano que vem, e se esse número que o Rubens falou,
de R$ 2 bilhões por trimestre, se podemos assumir como sendo uma sinalização.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, a grande discussão é em relação à margem. Eu tenho uma tese que eu
queria falar um pouco para vocês. É claro que de trimestre a trimestre acontece algum
fato, mas nada diferente. A operação da MRV é muito “standardizada”. Vou dar um
exemplo: o INCC subiu um pouco no mês de julho, porque ele é referente à margem e
em dois meses de defasagem ficou um pouco maior, mas nada que seja substancial.
O que está acontecendo, e eu tenho falado isso há bastante tempo, é que os nossos
números são muito lineares, nós não temos grande volatilidade. Se você pegar os últimos
cinco anos de dados que a MRV apresenta, você não vai ver volatilidade grande em
relação a EBITDA, em relação a margem líquida. As linhas estão muito estáveis.
Eu tenho avisado a todos vocês que o mercado está forte. E quando dizemos que o
mercado está forte, significa que não vai haver compressão de preços, talvez até o
contrário. Eu fico até um pouco satisfeito de, no mercado de baixa renda, não estar
havendo explosão de preço de venda. Os nossos preços têm certa estabilidade.
Nós medimos preços há 30 anos, então, quando se fala que o Brasil está em uma bolha,
não está em uma bolha, os preços estão mais ou menos padronizados há 30 anos. No
mercado de médio e médio-alto, realmente houve um pouco mais de agitação nos
preços, mas no baixa renda não. Se você pegar os preços que vendemos há 30 anos,
são mais ou menos os mesmos.
Em relação a custos, uma grande preocupação, e o Leonardo já falou um pouco disso,
não existe no nosso horizonte pressão de custos. Não existe. Os nossos orçamentos
estão equilibrados, os nossos fornecedores estão equilibrados. E evidentemente, ficamos
satisfeitos até pela mão-de-obra estar subindo um pouco mais; aliás, o INCC está
subindo acima dos 20% por causa da mão-de-obra, e isso é bom para a indústria, mas
não está havendo uma agitação muito grande. A coisa está tranquila, está indo bem, e
não estou enxergando no meu horizonte alguma coisa que vá desequilibrar.
Falam de apagão de mão-de-obra e não existe, falam de apagão de insumos e não
existe. Então, a coisa está muito tranquila.
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Então, insisto no seguinte: o mercado está forte. Não existe nenhuma oscilação grande
em nada. Então, evidentemente, a curva é ascendente. Se você pegar nossa margem do
início do ano para hoje, ela foi crescendo de forma organizada, não tem nada diferente
disso. O Leonardo até aumentou o guidance de EBITDA por causa disso: nós somos
conservadores em guidance, mas, de repente, chegamos ao final do ano com uma coisa
tão boa, e nosso backlog fala isso de forma muito clara, que estamos tranquilos em
relação a isso.
Então, por exemplo, o ano que vem, e aqui não estou dando guidance, mas é um ano
forte também, porque a maioria das coisas do ano que vem já está dentro de casa. A
coisa está indo bem, o segmento está forte.
Mas eu tenho insistido em uma tese, Guilherme, que é a seguinte: nós somos uma
empresa de baixa renda, e desde que nós estamos no mercado eu sempre falei isso, no
primeiro Road Show que eu fiz, em 2005, os investidores falaram “baixa renda é muito
bom, mas não dá margem”. Não dá margem para quem não sabe fazer. Para quem sabe
fazer, para quem tem 30 anos de mercado, que tem o real domínio da técnica de
construção e o real domínio da técnica de incorporação, dá renda.
Mas temos que misturar. Toda indústria tem indústria premium e não-premium. Você
pega na indústria de supermercados, o Wal-Mart dá lucro e o Kmart não dá; a Toyota dá
e a General Motors não dá. E eu acho que temos que nos distinguir no mercado.
Eu discordo completamente quando falam que o mercado será parelho. Não vai. Haverá
indústrias que farão com mais eficiência, e outras com menos eficiência, e hoje a MRV já
provou que é uma indústria mais eficiente, uma empresa mais eficiente.
E se você me perguntar se eu estou vendo que nos próximos meses vai ter mudança,
não vai. Eu faço muito benchmark, acompanho isso de perto, nós conhecemos bem isso
que fazemos, e eu acho que ainda terá algum tempo, e não pouco tempo, e é bom
termos bons players no Brasil, mas a convergência de margem vai demorar um pouco.
Na indústria de baixa renda, existe uma defasagem grande, e eu tenho muita consciência
quando eu falo isso.
Guilherme Villazante:
Rubens, talvez eu não tenha sido muito claro. Na verdade, essa questão da estabilidade
da margem de longo prazo, com a indústria aquecida e a manutenção de margem em
nível elevado, eu estou confortável com isso. Na verdade, eu estou querendo uma
questão muito mais específica: nesse trimestre a margem não veio em linha, veio acima,
3 p.p. da média. Só para entender se teve algum evento específico que vocês achem que
vale a pena ressaltar, como, por exemplo, esse que o Zambolin perguntou há pouco, de
um INCC sobre a receita um pouco mais pesado, ou se teve algum projeto específico
com um preço muito mais alto.
Até pela sinalização de margem que vocês estão dando, esse trimestre foi acima da
margem que vocês estão esperando para o ano. Então, é para entender o que pode ter
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causado isso, se é uma coisa recorrente ou se não é, ou se teve algum evento específico
que não conseguimos enxergar, identificar pelo release.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, o Leonardo vai explicar.
Leonardo Corrêa:
O INCC incidente sobre esse trimestre é maior do que nos trimestres anteriores. No
trimestre anterior, tivemos 0,65, corrigimos nossos recebíveis, e nesse trimestre teve
1,11. Então, é maior, sim, contribuiu em alguma coisa, mas é muito mais a operação do
que a própria contribuição.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, a única coisa que não previmos no passado e que nos foi uma grata surpresa
foi podermos crescer mais rapidamente o tamanho dos empreendimentos. Eu diria que
isso está melhorando muito o nosso rendimento. Você vê a margem bruta crescendo.
Nós sempre falamos que não gostávamos de fazer empreendimentos maiores do que a
capacidade do mercado. Em uma cidade como Uberaba, se eu lançasse lá 500 unidades,
eu talvez iria baixar um pouco o preço, porque o mercado não suportava, e lançamos 500
unidades agora em Uberaba.
Então, o mercado está tão forte que estamos podendo lançar empreendimentos maiores
sem perder qualidade de margem, e isso foi mais rápido do que imaginávamos e está
melhorando absurdamente nossa margem bruta. Nós estamos tendo uma eficiência de
custo maior. Isso, talvez, seja a grande mudança, você pode pensar nela.
Leonardo Corrêa:
Só para emendar uma coisa, Villazante, essa questão da escala é parte central da nossa
estratégia. Achamos que estamos construindo barreiras que perdurarão ao longo do
tempo; na medida em que eu consigo comprar terreno mais barato, porque estou
comprando um volume muito mais alto; na medida em que consigo ter a parte de
suprimentos também, compras mais baratas que o mercado, eu estou construindo aí
diferenças competitivas que são duradouras. Isso é uma coisa que está dentro da nossa
estratégia, e isso vai perdurar.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, outro detalhe que eu gostaria de te falar é o seguinte: não teve nenhum
lançamento específico que trouxe margem para cima. Nosso negócio é muito
“standardizado” no Brasil todo.
E o segundo ponto importante é o seguinte: nosso giro de banco de terrenos é muito
rápido. Nós temos, talvez, o banco mais equilibrado do mercado. Seria um banco de R$
12 bilhões, R$ 13 bilhões, e o estamos virando com rapidez muito grande. Tem uma
transparência que mostra isso.
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O que nós lançamos nesse trimestre é 60% em menos de 12 meses, uma coisa
sensacional. A qualidade desse banco e a eficiência do nosso time. E isso mostra que
não estamos tendo ganho com o banco de terrenos, não. Nós estamos tendo ganhos na
operação, e o banco de terrenos está funcionando bem.
E mais informação, o que o Leonardo falou: nosso preço médio de aquisição de terreno
deste ano está abaixo do ano passado. Então, a coisa está indo muito bem.
Vamos nos concentrar na operação.
Guilherme Villazante:
Não vá se esquecer de me falar do guidance, Rubens. Ficou faltando, o de volume.
Leonardo Corrêa:
A parte do guidance de volume, daremos mais tarde. Ainda queremos ter um pouco mais
de visão da parte macroeconômica do que será o ano de 2011, força da economia etc.
Tem um novo governo, então um pouco mais para frente daremos o guidance relativo a
vendas contratadas para 2011.
Guilherme Villazante:
Obrigado.
Eduardo Silveira, Fator Corretora:
Bom dia a todos. Tenho uma pergunta: se vocês puderem comentar qual é a previsão de
entrega de unidades de vocês para 2010 e 2011. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, nós vamos produzir em 2010 27.000 unidades, aproximadamente. Quando
falamos “produzir”, não necessariamente elas ficam prontas. E nós pretendemos entregar
16.000, 17.000 unidades em 2010.
Infelizmente, em relação a 2011 eu não posso falar, porque estaria dando, de certa
forma, um guidance. Mas eu posso afirmar que nossa produção está crescente, e agora,
no mês de novembro, estamos fazendo um número que, anualizado, daria 40.000
unidades por ano. Então, e isso não tem problema falar, pretendemos no ano que vem
continuar crescendo muito a produção e, evidentemente, a entrega das unidades.
E mais uma vez, a entrega das unidades no nosso negócio tem certa vantagem porque a
grande maioria dos nossos processos é via crédito associativo da Caixa. Então, você não
precisa de muita burocracia.
Existem dois tipos de unidade: aquela que você faz com a Caixa pelo crédito associativo,
dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, você assina um contrato com o cliente
dentro do período da construção, leva ao cartório e averba. Depois dá baixa de
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construção da Prefeitura, que é um negócio que demora de dois a três meses, você pode
pegar a chave.
O processo de financiamento bancário é um pouco mais demorado. Primeiro, você
termina a obra e tem 60 a 90 dias para a baixa de construção, depois tem o CDD, depois
você tem que averbar no cartório, são mais 90 dias, e depois disso você tem que assinar
com um agente financeiro. Então, você demora mais ou menos oito meses hoje, no
Brasil, para fazer isso.
E isso é o que está acontecendo. Essa demora para entrega de chaves pelos
financiamentos bancários é um problema que temos que atuar firme. Mas por sorte nossa
grande maioria está dentro do crédito associativo, então nós vamos entregar chaves com
muita rapidez.
Eduardo Silveira:
OK. Obrigado.
José Luiz, Banco Safra:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho três perguntas, a primeira é
quanto ao guidance de vendas. Vocês atingiram até o 3T 65% do guidance, o que
colocaria um crescimento implícito de 57% para atingir o ponto médio do guidance, 57%
no 4T de crescimento de vendas. Com base nas vendas de outubro e começo de
novembro, dá para estar confiante quanto a isso? Ou devemos trabalhar mais perto do
low do guidance, que seria algo em torno de 23%, uma faixa intermediária entre esses
dois níveis de crescimento?
A segunda pergunta, quanto à infraestrutura, a Empresa tem encaminhado para o interior
mais de 60% dos lançamentos, e eu queria saber se tem alguma queda de custos
também, por conta de investimentos de prefeituras no interior, se é mais fácil viabilizar
investimentos em infraestrutura para viabilizar o empreendimento, se há alguma
diferença entre região metropolitana e capitais, ou se são pontuais e variam de caso a
caso.
E, por fim, uma pergunta rápida, se a greve de 13, 14 dias de bancários teve algum
impacto no que tange a repasses agora, para o 4T. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu vou responder duas perguntas e deixar o Leonardo e a Mônica falarem sobre a greve
da Caixa. Em relação às vendas, nós vamos atingir o guidance, e se não atingirmos,
ficará uma coisa muito pequena de diferença, mas eu acredito que atinjamos.
A grande dúvida que nós temos hoje é sobre o Natal. Este ano, teremos um período de
Natal melhor. Ano passado fomos muito sacrificados no Natal, porque ele foi na quintafeira, então o Brasil parou praticamente uma semana. Este ano, como o Natal é na sextafeira, a gente acredita muito na semana de Natal; uma semana é mais ou menos 25% do
mês de dezembro.

- 13 -

Nós estamos fazendo já um trabalho especial para o Natal, e se não tivermos o que
aconteceu no ano passado, conseguiremos atingir o guidance com tranquilidade. Se
acontecer alguma coisa será muito próximo do guidance, porque o que já foi feito em
outubro e novembro já foi bom. Então, o que nós estamos falando é de coisa muito
pequena; um pouco para cima, um pouco para baixo, mas são diferenças pequenas.
Vai depender muito da última semana, mas por outro lado temos muito lançamento sendo
feito. Então, acho que isso pode contrabalancear. Mas afirmo que o mercado continua
forte, e outubro e novembro foram muito bons.
Em relação a programa de interior, de fato estamos em 87 cidades hoje e pretendemos
chegar a 100 cidades; já temos hoje prospecção em negócios em outras dez cidades.
Estamos trabalhando em 97 cidades.
O que acontece é o seguinte: o Brasil tem cidades de grande, médio e pequeno porte.
Pequeno porte que a gente fala é cidade a partir de 100.000 habitantes; são cidades que
têm uma demanda muito grande. As cidades do Brasil hoje, tem cidades excepcionais.
Você pega como exemplo, uma cidade como Ribeirão Preto, que tem lá 600.000
habitantes e na macrorregião tem 1,5 milhão de habitantes. É uma cidade muito forte.
Uberlândia, outra cidade muito forte. E muitas outras. Nós estamos muito bem fincados
na cidade há bastante tempo. Estamos em Ribeirão Preto e Uberlândia desde 1994. Nós
estamos há 16 anos. A gente conhece essas cidades muito bem, conhecemos o
mercado, temos bons terrenos. Então, realmente temos crescido mais nessas cidades,
nas metropolitanas. As metropolitanas já estão muito bem assistidas por nós, já estamos
há muito tempo, é um mercado bem concorrido, e houve realmente uma especulação de
terrenos um pouco maior nas cidades menores.
Então, eu vejo, dentro do nosso equilíbrio, se estamos em 87 cidades, evidentemente
que a grande maioria vão ser cidades de pequeno e médio porte. Vamos continuar forte
nas metropolitanas, somos líderes nas maiores cidades do Brasil.
Agora, por exemplo, Nordeste, estamos crescendo muito lá. É um mercado que está
muito bom, muito firme, tem uma demanda pelo Minha Casa, Minha Vida muito bom; não
estávamos lá. Então, estamos crescendo no Nordeste. Centro-Oeste, a mesma coisa.
Então, eu vejo o seguinte, que vai haver uma dispersão, sim, já existe no nosso banco de
terrenos. Vai haver uma dispersão mas o que nos dá tranquilidade é que nós já estamos
há algum tempo implantados nas cidades, temos toda a estrutura feita nessas cidades;
isso é uma vantagem competitiva que nós temos.
Quer dizer, nós estamos trabalhando desde 1994 nessa expansão geográfica. Então,
todas as cidades onde estamos já temos estrutura. Então nós não estamos precisando
inventar pólvora, ir para mercados que a gente não conheça, estamos fazendo isso com
muita consistência. Essa é nossa estratégia.
Vou pedir para a Mônica responder a parte da greve.

- 14 -

Mônica Simão:
Bom dia. Em relação à greve, o impacto foi muito marginal. Obviamente a gente poderia
ter assinado mais clientes, se não tivesse havido a greve. Mas como a nossa operação é
muito pulverizada, e a gente trabalha descentralizadamente com a Caixa, a gente
conseguiu ter um plano de ação nas diversas agências para minimizar o impacto. Então,
acho que isso também é uma vantagem desse relacionamento diversificado com as
agências. Hoje trabalhamos com mais de 160 agências da Caixa, e por isso a gente
conseguiu minimizar esse impacto.
José Luiz:
OK. Obrigado.
Daniel Gaspareti, Grupo Bursatil Mexicano:
Boa tarde a todos. Tenho duas perguntas rápidas. A primeira é falando do nível de
minoritários que a gente viu; as despesas com minoritários que a gente viu esse
trimestre. Comparado com o trimestre anterior e com o ano passado, a gente viu que
ficou um pouco mais forte. Queria entender o que pode ter acontecido aí, se esse é um
patamar que a gente pode trabalhar para frente.
A segunda é falando um pouco do ROE 12 meses. Decompondo um pouco esses
indicadores, a gente vê que teve uma melhora não só na margem líquida, mas também
no estilo do ativo. Queria saber se olhando para frente a gente pode esperar uma
melhora também nesse indicador, ou podemos trabalhar com um sinal de mais
estabilidade. É isso. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
Primeira coisa, sobre os minoritários, o crescimento foi porque temos algumas pequenas
parcerias. Nós temos duas subsidiárias e tem algumas outras pequenas parcerias, e
houve um aumento das operações com esses parceiros, e esse foi o crescimento que
tivemos nos minoritários.
Percentualmente ele não deve crescer, deve girar em torno do número que estamos
vendo nesse trimestre.
Em relação ao ROE, são duas coisas que olhamos muito, que é a parte de caixa e a
parte de ROE. O nosso objetivo é ter um ROE nessa faixa do que conseguimos nesse
trimestre, e é onde internamente estamos sempre olhando para esses números. Essa é a
direção que procuramos seguir, e vamos tentar manter esse nível.
Daniel Gaspareti:
Está ótimo. Obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
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Bom dia. Tenho algumas perguntas rápidas. Queria entender um pouco mais de volume
de receita. O volume de receitas subiu 25% trimestre a trimestre, enquanto vendas
contratadas caíram quase 10%. Queria entender como vocês conseguiram reconhecer
tanta receita.
Na mesma linha, quando olhamos a variação do REF de trimestre a trimestre, pega o
REF do 2T e soma a venda contratada de número de receita, eu acharia um valor que
tem uma diferença de aproximadamente R$ 200 milhões para o valor que vocês
reportaram. A explicação para isso na minha cabeça pode ser algum tipo de
cancelamento, mas teriam vocês tido tanto cancelamento? Porque se vocês tiveram, a
receita teria que ser ainda mais forte.
Por fim, nos resultados que vocês têm sobre contas a receber, ele cresceu bastante
trimestre a trimestre, também. Queria entender se teve alguma coisa, na linha do
Villazante, não recorrente.
Leonardo Corrêa:
O maior reconhecimento de receita é em função de maior construção. Como você falou,
não foi por aumento de venda, foi por aumento de construção.
Teve um volume de distratos, o distrato subiu um pouco mais do que tinha sido nos
trimestres anteriores, mas não teve nada de extraordinário, nenhuma grande mudança
significativa do que aconteceu. O que aconteceu foi uma evolução mais forte da parte de
construção mesmo.
Rafael Pinho:
Sobre o distrato, você pode dar para a gente o número de distrato desse trimestre?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eu não tenho ele aqui, é muito mais baixo que a média do mercado desse segmento de
baixa renda por duas razões. Primeiro porque já assinamos a grande maioria durante a
construção, então você não tem aquele problema de terminar a obra para a pessoa.
Então, a mudança que pode acontecer em dois anos, não é grande.
E outra coisa é o seguinte: o cliente não quer distratar, porque o mercado está muito forte
e ele não quer perder o imóvel. Então, o distrato é pequeno. O que acontece é o
seguinte: de vez em quando acontece algum distrato por desencaixe, ou até mesmo a
pessoa quando muda de uma faixa de 80 para 90 os juros mudam, alguma coisa muda, e
acontece algum distrato; mas nada muito significativo. Existe distrato, sempre existiu.
Mas acho que no caso da MRV, fazemos uma análise de crédito muito boa na hora da
venda, e que a gente assina com a Caixa muito rapidamente, esse distrato é muito baixo.
Mas eu não tenho esse número preciso para te passar.
Rafael Pinho:
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Foi bom você ter citado essa questão dos distratos. Eu vi uma matéria na imprensa essa
semana, que fiquei um pouco preocupado, falando a respeito dessa questão do distrato
no caso de a pessoa mudar de faixa, como o senhor mencionou. Quer dizer, a pessoa
compra um apartamento com um nível de subsídio, um nível de juros; se no meio do
caminho ele tem um aumento de emprego, o que vale é o último contra-cheque antes da
entrega, e ele eventualmente perde o subsídio, o que muitas vezes tem inviabilizado a
compra.
A mesma matéria citava o caso da avaliação da Caixa, onde a avaliação da Empresa era
uma na hora do lançamento; quando a avaliação da Caixa fosse superior à avaliação da
empresa e desenquadrada do plano, ou o cliente perderia esse benefício do plano, o que
causaria, na minha cabeça, um aumento de distrato.
Vocês têm um relacionamento muito bom com a Caixa. Como vocês estão lidando com
isso? Qual o nível desse tipo de acontecimento? A matéria citava nominalmente a MRV
como uma empresa que tinha esse tipo de situação.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É o seguinte: você tem que ter a avaliação da Caixa para lançar. Se você lançar sem a
avaliação da Caixa, evidentemente você está correndo um risco de a coisa não se
encaixar. Feito isso, o seu problema minimiza muito.
Agora, o que acontece é o seguinte. Se a coisa demorar, vamos dizer, se você vender
um imóvel hoje e você demorar muito assinar, e a faixa ficar estabilizada e o cliente tiver
um aumento salarial, ele pode mudar de faixa. O que acontece quando ele muda de
faixa? Ele vai ter problema, o subsídio muda e os juros mudam.
Então, precisa ter uma adequação. Isso tem acontecido, sim, pela própria dinâmica do
mercado. Quanto mais tempo você demorar, mais você tem que tratar com esse tipo de
questão. É exatamente aí que eu falo que temos que trabalhar muito.
E temos tido sucesso. Temos um time muito grande fazendo isso. Aquele cliente que
demorar mais a assinar por alguma razão, ou porque está faltando alguma
documentação, ou porque a mulher dele perdeu o emprego, pelas razões mais diversas,
ou porque ele até mudou de emprego. Acontece isso hoje, está tendo um turnover maior
economia, a economia está forte. Ele pode mudar de faixa.
E aí sim, em vez de pagar um de 4,5, ele vai pagar 5. Vai ter uma renda um pouco maior,
o subsídio de 17 vai passar para 6, e aí nessa hora você precisa ter uma renegociação
com o cliente.
Agora, o contrato de compra e venda prevê isso. Mas não é um “bicho grande”, é um
“bicho pequeno”. Está dando para ser levado com muita tranquilidade. E mais uma vez:
eu acho que o cliente que mudou de faixa, que pegou um novo emprego e está ganhando
mais pode suportar um pagamento maior. Não tem problema.
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Isso faz parte da dinâmica da economia. É um processo que não é pernicioso, pelo
contrário; é um processo que dizem que é um “ganha-ganha”. A pessoa às vezes tem
uma evolução de renda que dá a ela mais tranquilidade para pagar. E o programa é para
isso mesmo, quanto maior a renda, maiores os juros. O balanceamento do programa é
esse. Então, nós não estamos vendo isso como um problema, não.
Você fez mais alguma pergunta ou foram só essas duas?

Rafael Pinho:
Se vocês puderem depois abrir, mesmo que seja em off, mandar para o pessoal o volume
de distratos para a gente olhar.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O Leonardo vai fazer isso.
Rafael Pinho:
Agora, quanto a isso, só me preocupa que o público de vocês é jovem, um público que
está geralmente na fase ascendente, comprando sua primeira casa. Então esses
números, essas situações tendem a ser grandes. Inclusive citava o exemplo da pessoa
que mudou de faixa e teve uma mudança de salário que a deixou um pouco acima na
outra faixa, mas não o suficiente para fazer com que ela conseguisse arcar com novos
juros e com a queda do subsídio. Ou seja, a pessoa efetivamente teve que acabar
distratando por conta de um aumento de salário. É uma coisa meio surreal.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Inclusive é o seguinte: estamos discutindo isso com a Caixa para ver se conseguimos de
certa forma melhorar isso. Este é um dos pontos de discussão, nós temos um ponto de
controle com a Caixa todo mês. A última, que foi há duas semanas, foi muito discutida.
Nós vamos melhorar, estamos tentando dar sugestões. O trabalho com a Caixa está indo
muito bem, a Caixa está fazendo um grande trabalho e a coisa está fluindo bem. Então,
estamos tentando ver alguma forma de melhorar isso.
Agora, o outro detalhe, que é importante, que a gente menciona é o seguinte: quanto
mais rápido você puder assinar, e a gente tem feito isso cada vez mais rapidamente, o
processo melhora a eficiência, menos você tem esse tipo de imprevisto.
Então, a forma de minimizar esse problema é assinar com um cliente mais rápido, porque
não tem essas mudanças de faixa.
Rafael Pinho:
OK. Bom dia para vocês. Obrigado.
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Laércio Henrique Junior, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Tenho uma pergunta mais macro, vocês estão fechando um orçamento
para 2011, eu percebo que estão bastante animados com a parte de demanda. Queria
entender como vocês estão vendo essa deterioração no cenário inflacionário, dado que
os clientes potenciais da MRV em geral não possuem poupança, e estamos vendo uma
deterioração muito forte na parte principalmente de alimentos, e se isso de alguma forma
vocês enxergariam um arrefecimento de demanda, dado o comprometimento de renda
mais à frente, ou isso não é uma coisa que preocupa hoje?

Leonardo Corrêa:
Obviamente, sempre preferimos um ambiente macroeconômico estável, de inflação etc.,
e deterioração também é uma coisa negativa. Eu ainda não estou vendo os números
mudarem significativamente.
Quando falamos que o mercado está forte, estamos falando que a demanda ainda está
maior do que a oferta, estamos falando que o consumidor está migrando de outros bens
para construção. Então, eu vejo que mesmo tendo alguma deterioração do ponto de vista
de renda e na parte de alimento, essa deterioração é relativamente marginal e está sendo
compensada por essa migração maior, de mais pessoas querendo vir para o mercado,
para o consumo de imóveis.
Do ponto de vista macroeconômico, e essa será uma discussão longa a respeito de
inflação, de âncora cambial; você tem aí uma tendência, também, do Real de se
valorizar, que eventualmente irá segurar um pouco. Aí, obviamente, vocês têm mais
capacidade do que nós de falar sobre o macro. Mas o que estamos vendo de
crescimento, o que estamos vendo que está acontecendo, e obviamente tem um pouco
de volatilidade, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas mesmo com as
projeções mais conservadoras, não produzem uma alteração muito profunda no nosso
negócio.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Laércio, outro dia saiu uma matéria no jornal falando da estratégia da Gerdau de baixar
um pouco os preços para tentar brigar com a importação. Então, esse caso da âncora
cambial é importante.
Nós temos muitos fornecedores com muita tradição, com muito tempo. Nós temos feito
contratos com os nossos maiores fornecedores de forma muito tranquila, então eu não
estou enxergando nos próximos 6, 12 meses, nenhum problema de oferta de insumo
constitucional.
Evidentemente que os índices de preço serão diferentes, mas o que eu vejo é que vai
haver sempre na construção um dissídio coletivo onde a mão-de-obra vai ganhar um
pouco mais do que os índices. E isso eu sempre falei, sou favorável a isso, nós estamos
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pegando gente boa de outras indústrias, treinando, capacitando, melhorando a qualidade
das pessoas que trabalham em nossa Empresa, e isso é bom. Mas em termos de
explosão de preço de insumos, também não estou muito preocupado com isso.
Laércio Henrique Junior:
OK. Uma última pergunta, se eu puder, na parte de imposto. Nós vimos na linha de
imposto de vocês uma queda trimestre a trimestre, mesmo com um crescimento de
receita, dando uma alíquota efetiva um pouco menor. Você poderia explicar isso, por
favor?
Leonardo Corrêa:
Posso. Nós temos três regimes fiscais dentro da Companhia: temos o patrimônio de
afetação, onde somos tributados a 6%, temos também as SPEs etc., onde a tributação já
é um pouco mais alta, 6,83%, e tem a holding, que é tributada na base do lucro real; e na
verdade são quatro, tem o RET, temos algumas unidades que são tributadas a 1%, que é
o tratamento especial que foi dado para as unidades com preços inferiores.
O que acontece é que, trimestre a trimestre, você tem um recebimento maior ou menor
de algumas dessas classes, o que traz uma diferença de taxa de imposto quando você
olha trimestre a trimestre. Isso sempre acontecerá, haverá sempre um trimestre com uma
incidência um pouco maior. Se eu tiver uma concentração maior na holding, vai puxar o
imposto um pouco para cima; se for na parte do RET ou nas outras classes com
tributação mais baixa, acontecerá um pouco mais baixo. Isso é o que já vem acontecendo
e continuará acontecendo.
Laércio Henrique Junior:
Ótimo. Muito obrigado.
Armando Halfeld, Ativa Corretora:
Bom dia. Eu gostaria de saber, primeiro, como anda aquele projeto de correspondente
com a Caixa. O que já está sendo feito dentro da MRV, e como isso vai impactar em
termos de dias.
Outra, como está o percentual de utilização do crédito associativo em relação ao
financiamento regular, o normal?
E por último, queria saber também como vocês estão vendo a possibilidade de reajuste
do cap Minha Casa, Minha Vida, e se vocês têm alguma estimativa do crescimento de R$
130 mil. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Armando, vou responder a última pergunta, e depois a Mônica responde as outras. Em
relação ao Minha Casa, Minha Vida, eu quero lembrar o seguinte: antes do Minha Casa,
Minha Vida, sempre houve teto. O teto já foi R$ 32 mil, R$ 40 mil, R$ 42 mil, R$ 50 mil.
Ele vai subindo.
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Por que esse teto tem que subir? Por duas razões, tem dois componentes importantes:
primeiro, o custo de construção, que vai subindo, e segundo, a renda, que é ligada ao
salário mínimo.
Há três anos não corria essa faixa. Então, na hora em que você vai subindo o salário
mínimo e o INCC, isso evidentemente vai subir. E vai subir quando? Não existe uma
promessa, mas eu acho que ano que vem deve subir essa faixa, de maneira geral. Eu
não sei em que proporção, se será maior para os grandes centros, mas vai subir, sim. Vai
enquadrar dentro dessa lógica de salário mínimo e renda.
Agora gostaria que a Mônica respondesse o resto da pergunta para você.
Mônica Simão:
Bom dia. Em relação ao correspondente negocial Caixa, este ano a Caixa tem investido
na implantação do projeto piloto, onde ela aumentaria a responsabilidade dos
correspondentes Caixa aqui. Esse projeto está em andamento ao longo do ano e ele tem
evoluído muito bem.
Logicamente, existia uma expectativa de que ele fosse implantado, eu diria, no meio do
ano; a Caixa está investindo em sistemas, e os sistemas já operaram. Eles estão muito
mais eficientes, mas acreditamos que o benefício integral do projeto piloto será colhido no
ano que vem.
Então, o processo está andando bem. Cada vez temos desligado mais clientes neste
novo modelo, mas ainda tem alguns ajustes de sistemas para fazer, mas está indo muito
bem. Isso é uma prioridade da instituição.
Em relação ao crédito associativo, ele representa mais de 80% do nosso negócio. Em
termos de contas a receber, estamos falando que aproximadamente 70% vem de créditos
associativos individuais desligados com a Caixa. Então, faz parte do nosso modelo de
negócios ter esse percentual de crédito associativo no nosso mix de produtos.
Leonardo Corrêa:
Deixe-me só fazer um pequeno reparo aqui: na prática, em novembro do ano passado a
Caixa alterou os preços, os tetos. A forma como ela alterou é que ela manteve os
mesmos nominais, mas com exceção de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que
ficaram nos R$ 130 mil, na medida em que ela mudou as faixas de população por renda,
ela acabou passando as cidades que eram R$ 100 mil para R$ 130 mil, e as cidades que
eram de R$ 80 mil passaram para R$ 100 mil. E acrescentou um grupo de cidades com
população menor que 250 mil para a faixa de até R$ 80 mil.
Isso, na prática, foi um aumento muito grande. Ainda temos espaço de preço dentro
desse aumento, e vimos aproveitando.
A segunda coisa a falar é o seguinte: nem todos os financiamentos da Caixa são feitos no
teto. Não vamos nos esquecer de que ela faz avaliações específicas, então várias dessas
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avaliações ainda estão abaixo daqueles tetos, e vamos aumentando na medida em que o
mercado vai permitindo e que as avaliações da Caixa vão permitindo, também.
Armando Halfeld:
Ótimo. Obrigado.
Marcello Milman, Credit Suisse:
Se eu puder fazer outra pergunta, eu queria ter uma ideia, Rubens, de qual é a diferença
desse custo de margem, como você teria mais ideia de cabeça, mas ter uma ideia de
diferença de margem nesses projetos. Dado que os projetos da MRV são muito
padronizados no Brasil todo, como você bem mencionou, diferença de margem entre
projetos no interior e nas capitais, em termos de custo. Quão mais barato é para fazer no
interior? Vocês mostraram no release que mais de 60% está sendo no interior, então se
isso poderia ter um impacto também.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, a MRV tem duas características muito interessantes: se você for a qualquer
lugar nosso ver, o nosso produto é muito parecido, “standardizado”. Então, o preço do
insumo é muito parecido.
Em cidades maiores eu tenho alguns custos adicionais: remoção de terra mais caro etc.,
e mão-de-obra mais cara. O piso salarial de São Paulo é maior que o piso salarial de
Recife, por exemplo. Então, existe uma diferença de custo de construção, pequena, mais
o preço da fração ideal, que é pequeno.
Então, a margem é a mesma. O preço de venda em São Paulo é maior que o preço de
venda em Recife, mas o custo também é. Então, é impressionante como nossas margens
são muito “standardizadas” no Brasil todo. É o mesmo produto, com preços de venda
diferenciados, com preços de custo diferenciados, mas com a margem “standardizada”.
Eu posso afirmar que se eu pego um lançamento, por exemplo, em Paulínia, que é uma
cidade menor em que atuamos, com 80.000 habitantes, ela terá a mesma margem de um
lançamento no Rio de Janeiro, uma cidade de 10 milhões de habitantes, a Grande Rio.
Então, as margens são muito próximas, e não temos sentido dispersão grande de
margem.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
Marcelo Mota, JPMorgan:
Bom dia. Uma pergunta bem rápida: queria saber se vocês poderiam quebrar para mim o
cash burn. Quanto foi gasto na compra de terrenos? A ideia também é entender um
pouco quanto foi swap, quanto foi desembolso de caixa, porque quando olhamos o
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investimento líquido em terreno na Empresa, houve uma queda de R$ 100 milhões, mais
ou menos.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nós temos planejamento de fazer mais ou menos 50% swap, Marcelo, e temos feito isso.
Achamos que é o mix ideal. E gastamos aproximadamente R$ 100 milhões em terrenos
no 3T. Então, nós crescemos muito o nosso banco de terrenos, se você for pensar o
nosso cash burn foi praticamente dinheiro investido no banco de terrenos.
Leonardo Corrêa:
O swap no 3T foi 33%, um pouco abaixo. Por isso teve o gasto maior com terreno.
Marcelo Mota:
OK. Obrigado.
Operadora:
No momento não temos mais perguntas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rubens
para que ele dê suas considerações finais.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Foi uma conferência muito boa, muito rica. Foi um debate muito bom. Nós achamos que
esse debate é muito proveitoso, e a MRV fica muito satisfeita em ter essa participação de
vocês, porque nos ajuda a mostrar um pouco mais da Companhia para os nossos
diversos públicos.
Foi um trimestre que nos deu muita satisfação, e esperamos mais uma vez lhes encontrar
daqui a três meses, para voltar a dar bons resultados e, mais uma vez, manter nossa
tradição. Obrigado a todos, e bom dia.
Operadora:
A audioconferência está encerrada. Por gentileza, desconectem suas linhas, e tenham
um bom dia.
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