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Operador:
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 4T11. Estão presentes
os senhores Rubens Menin Teixeira de Souza, Diretor Presidente, Leonardo
Guimarães Corrêa, Diretor Executivo de Finanças, Mônica Simão, Diretora Executiva
de Relações com Investidores, e Gerson Mazer, 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. Agradeço a presença em nosso call de hoje para divulgação dos
resultados da MRV do 4T11. O ano de 2011 foi considerado como término de um ciclo,
iniciado em 2006. Durante esse ciclo, mesmo em momentos de instabilidade do
mercado, a MRV conseguiu superar todas as expectativas, alcançando resultados
muito maiores que aqueles previstos, chegando à posição atual de maior plataforma
de construção popular do Brasil e uma das maiores do mundo.
Um dos fatores determinantes do sucesso da MRV nesse período foi a estratégia
adotada de crescimento orgânico, que permitiu que a Companhia aumentasse
significativamente o tamanho de sua operação sem sofrer com as mazelas do
crescimento. Nosso crescimento foi rápido, sustentável e balanceado.
O novo ciclo que estamos iniciando é ainda mais promissor que o anterior, e estará
alicerçado em dois fatores. O primeiro deles é o tamanho do mercado que ainda temos
para explorar, facilmente identificado nas estatísticas demográficas de renda e crédito
no Brasil. O segundo é o grau de maturidade da máquina de produção de imóveis da
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MRV, que já se provou eficiente. Vamos continuar trabalhando no aprimoramento
dessa máquina, mas a fase de perda de eficiência pelo crescimento já foi superada.
Sabemos que a construção civil popular é um desafio no Brasil, e que a MRV
desempenha um papel relevante nesse processo. Confiamos na nossa capacidade de
conquistar nossos objetivos.
Passo a palavra ao Leonardo Corrêa.
Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos. Estamos reportando hoje o 4T, portanto finalizando o ano. Além de
comentários específicos do trimestre, quero ampliar alguns pontos já adiantados pelo
Rubens, enfatizando os fundamentos de mercado e de longo prazo que ancoram
nossa visão e estratégia.
No slide quatro, colocamos alguns dados e gráficos que mostram o potencial do nosso
mercado-alvo e que mostram a distribuição da população brasileira em classes de
renda. Enfatizo que a MRV tem o foco nas classes C e D, porque essas são as
maiores em termos de população, além de terem o maior crescimento nos próximos
anos, portanto onde o potencial de demanda é maior. Nossa estratégia e foco
continuam os mesmos.
Nossa opção por crescimento orgânico é notória. O que quero enfatizar aqui é que
cobrimos uma malha de cidades pelo interior sem precedentes dentro de nossa
indústria. Essa malha já está consolidada, apresenta uma clara vantagem competitiva
e uma forte barreira de entrada para nossos concorrentes. Por último, a concorrência
advinda das empresas abertas vem diminuindo, facilitando nossa vida.
Concluindo, a demanda potencial é forte e crescente, já temos uma base instalada
muito sólida e com menos competição. Corro o risco de ser repetitivo, mas estes são
os fundamentos e fatores que amparam nossa visão positiva do segmento econômico.
Vamos agora mudar nossa conversa para o desempenho da Companhia no trimestre
em questão. Nos slides cinco e seis mostramos alguns gráficos com os resultados do
4T e do ano. Os números e margens em si estão disponibilizados na apresentação,
bem como na apresentação dos resultados. Portanto, não vou repeti-los, preferindo
ligar o momento atual com nosso futuro.
Algumas mensagens importantes. Nossa máquina de produção já cresceu. Ou seja, já
estamos construindo em mais de 300 canteiros. Nossa margem bruta apresenta
pequena volatilidade natural trimestre a trimestre, advinda da variação do INCC, bem
como do mix de obras.
No slide seis, procurando trazer mais detalhes sobre nossa margem bruta, a
mostramos expurgando o impacto do custo financeiro e do INCC. Sobre o futuro, o
que podemos falar é que a margem bruta seguirá, em 2012, em nível similar ao da
margem de 2011. Estamos dentro de nossos orçamentos.
As variáveis de maior incremento em 2012 serão o volume de repasses e o número de
entregas de apartamentos, o que significa que, daqui para frente, a taxa de
crescimento é menor, sendo que o foco da MRV se dirigirá para qualidade do produto

2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T11
MRV Engenharia (MRVE3 BZ)
8 de março de 2012

entregue ao cliente e para custos. O mercado é forte e ainda vemos alguma tendência
de subida de preço dos imóveis, mas eles não sobem eternamente. Como em
qualquer setor de atividade, temos que ganhar em produtividade, e temos nossos
processos e ferramentas para fazê-lo. Essa luta por custos está no DNA da MRV.
A gestão de caixa é outro parâmetro extremamente importante para nós, tratado aqui
no slide sete. Apresentamos um cash burn neste 4T bem superior aos trimestres
anteriores. Ele é explicado pela manutenção de nosso ritmo de dispêndios, ou seja,
construção de unidades, e por um menor recebimento da Caixa Econômica em virtude
de greves e mudanças operacionais operadas no mês de novembro.
Repassamos 7.628 clientes aos bancos no 4T. Em 2012, continuaremos com nossa
forte parceria com a Caixa, mas os volumes operados com o Banco do Brasil dentro
do Minha Casa, Minha Vida já serão bastante representativos dentro de nossas
operações. Antevemos um forte crescimento do volume de repasses já no 1S12.
Reafirmo aqui que nossas operações em 2012 apresentarão um caixa positivo. No
entanto, é importante ressaltar que este caminho não é linear.
No slide oito, mostramos o retorno anual sobre o patrimônio e o crescimento do lucro
líquido por ação. Estes, em nossa opinião, são os indicadores financeiros mais
importantes, pois representam a síntese de todos os outros parâmetros e de nossas
operações. Apresentamos nos últimos cinco anos um crescimento muito forte. Nossa
taxa de crescimento continua positiva, mas agora será menor. Nosso foco, portanto,
passa a ser o de manter e/ou ampliar o retorno aos nossos acionistas.
Antes de passarmos a perguntas e respostas, vou comentar brevemente a respeito de
nossa subsidiária LOG Commercial Properties. Mudamos sua razão social de modo a
refletir a sua linha de negócios e independência. Ela recebeu a segunda parcela de
aporte de capital dos sócios no início de outubro. Estamos colocando o dinheiro para
trabalhar. Terminamos o ano com 90.000 m2 de ABL. Já no 1T12, estamos entregando
adicionais 75.000 m2.
O ritmo de entrega em 2012 seguirá ainda mais forte. O mercado continua
demandado. Na LOG, vamos seguir uma estratégia similar de ocupação do território
nacional, desenvolvendo propriedades em vários estados brasileiros. Em suma, ela
vem desenvolvendo sua atividade, criando valor para seus acionistas.
Os analistas do sell side de maneira geral não precificam o valor da LOG na ação da
MRV. Definitivamente, eu os encorajo a se deterem mais nos números da LOG, de
modo a adicionar à ação da MRV, o valor da LOG.
Vamos agora à sessão de perguntas e respostas.
Nicole Hirakawa, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre o cash burn. Eu queria entender se
vocês esperam recuperar esse cash burn mais forte do 4T já nesse 1T.
E a segunda pergunta é sobre o G&A, que veio mais alto no trimestre também. Eu que
queria entender se foi por causa de algum one-off, e o que podemos esperar para os
próximos trimestres. Obrigado.
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Rubens Menin Teixeira de Souza:
Bom dia, Nicole. Essa pergunta do cash burn é uma das que estávamos mais
ansiosos por responder, e ela foi a primeira. Evidentemente que foi acima do
esperado, e tudo tem uma razão de ser. Ele não foi uma surpresa para nós. Na
realidade, já sabíamos que ia acontecer isso.
Basicamente, tem três pontos que nos são fundamentais. O primeiro ponto já foi
falado, que foi o problema da Caixa Econômica Federal, que não só teve a greve em
outubro, mas também a mudança do processo em novembro, que de fato
comprometeu nossa receita da Caixa, que foi uma perda significativa.
Mas tem um ponto que é extremamente relevante, que foi a decisão que nós
tomamos, e acho que foi uma decisão acertada. Nós queremos ter cash burn positivo,
não ter cash burn nesse ano de 2012. Vamos fazer isso, está completamente previsto,
mas nós tomamos uma decisão que talvez tenha sido a mais inteligente que tomamos
a partir do 3T11.
Hoje, na MRV, nós temos mais de 300 canteiros, e estamos com 90.000 unidades em
construção. Nós temos hoje um problema que é muito importante: nós mexemos com
90 mil famílias. Nós não podemos atrasar as nossas obras. Talvez vocês estejam
acompanhando pela imprensa, um dos maiores problemas que a indústria da
construção civil tem no Brasil hoje é atraso de obras. Nosso negócio de obras é muito
grande. Nós estamos construindo uma cidade, hoje.
Então, tomamos a decisão que foi extremamente importante e inteligente: adiantar
obras.
Para você ter uma noção, hoje nós estamos com 85% das nossas obras com
adiantamentos de um a 12 meses, 10% rigorosamente em dia, e apenas 5% com
ligeiro atraso, mas dentro do prazo de tolerância do contrato com o cliente. Então, o
maior esforço, e eu acho que toda a indústria de construção civil tem que fazer isso,
tem que mirar isso, é não atrasar a obra.
Então, nós antecipamos um pouco o nosso ciclo basicamente em dois pontos. O
primeiro ponto é um ponto que gasta dinheiro e não aparece, que é infraestrutura dos
canteiros. Para fazer um canteiro grande, e nós temos vários canteiros grandes, você
tem que fazer drenagem fluvial, água, esgoto, chuva; você tem luz, você tem água,
tem asfalto. Isso custa caro. Mas nós estamos antecipando bastante esse
investimento nas obras, e depois isso agiliza bastante a produção.
Propositadamente nós mudamos todo o nosso planejamento de obras para poder
adiantar as nossas obras, e isso mudará o nosso cenário. Nós poderíamos fazer isso,
nosso fluxo de caixa permite. Em 2012, já está previsto todo esse adiantamento em
infraestrutura, e isso será positivo. Isso foi uma mudança estratégica fundamental.
E evidentemente que estava previsto um cash burn negativo no trimestre também um
pouco mais forte. Tem um dos componente do último trimestre, que é 13º salário, e
outras coisas que estavam previstas.
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Então, acho que o cash burn foi maior, mas propositadamente maior. Não foi uma
surpresa para nós, foi uma mudança estratégica de posicionamento da Empresa.
Eu pediria ao Leonardo para responder a respeito do G&A, por favor.
Leonardo Corrêa:
Quanto ao G&A, tivemos uma ampliação no 4T, não teve nenhum one-off. Justamente
por estarmos chegando à fase final do ciclo, como o Rubens colocou aqui, entregando
maior volume, criando e montando algumas áreas dentro da Companhia, de
atendimento a cliente etc.; por isso nós tivemos esse aumento. O aumento do G&A de
2012 deve ser em linha com o aumento da receita ao longo do ano.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada. Então, só voltando um pouco ao cash burn, podemos esperar
que nesse 1T já haja alguma recuperação, pelo menos da parte que foi por conta da
greve da Caixa?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, o 1T está em andamento, ainda não acabou. Nós sabemos que está indo
melhor que o trimestre passado, apesar de ainda estarmos no mês de março. Mas o
mais importante é que neste ano de 2012 nós com certeza seremos cash flow positivo.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Minha pergunta no fundo também está ligada ao cash burn. Eu
queria explorar um pouco mais para entender esse efeito. Se nós formos olhar, até foi
um pouco uma das justificativas do Rubens, o volume de construção não evoluiu no
trimestre a trimestre. Ele ficou na casa de 10.000 unidades, até caiu um pouco; e o
volume de repasses também ficou na casa de 7.000, 8.000 unidades, que não é tão
pior do que vocês estavam fazendo.
Então, a relação entre construção e repasse até que não piorou. A minha dúvida é: de
onde veio esse cash burn por causa da greve da Caixa? Seria na parte do desembolso
da Caixa, ou seja, medição etc.? Se você puder esclarecer um pouco mais nesse
sentido, eu agradeceria. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, sua pergunta vai complementar a da Nicole. Vamos pegar dois pontos
importantes. O primeiro, gastos. Gastos têm dois pontos muito importantes para que
você entenda. O primeiro é o seguinte: o gasto que você está vendo, nós começamos
a aceleração no 3T. Então, você tem, de fato, o serviço físico feito no 3T, mas o
pagamento no 4T. E você já tem pagamentos referentes a esse aumento de obras que
foi feito nos dois trimestres, no 3T e 4T.
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Outro ponto importante da Caixa, e isso é uma coisa que nós estamos mudando na
Caixa, e é fundamental que aconteça. Existe ainda uma inconsistência no processo da
Caixa, que talvez poucas pessoas saibam; nós tivemos uma reunião com a Caixa
quinta-feira em Brasília, isso foi amplamente discutido, a Caixa sabe disso e vai
resolver: os desligamentos foram iguais, mas quando você começa um processo de
desligamento e tem um retardo, a Caixa não aumenta o valor da parcela em relação à
obra feita.
Então, se eu tenho com a Caixa, o primeiro desligamento com 10% de obra e o
segundo já tem 20%, a Caixa continua agregando com 10%; passou mais um mês, ela
continua agregando com 10%. Ela não considera isso. Só depois de o contrato estar
registrado em cartório, que demora uns 90 dias, que você captura todo esse dinheiro
de volta.
A Caixa já viu que tem que mudar isso – e eu falo Caixa, mas tem o Banco do Brasil
no processo, estamos trabalhando com o Banco do Brasil também, que é a mesma
coisa, mas a Caixa é realmente nosso maior parceiro. Isso é fundamental. Essa
mudança de procedimento vai acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu.
Mesmo tendo o mesmo número de assinaturas, a entrada de recursos foi menor em
função disso que eu estou falando. Aquela greve que atrapalho tudo, que levou tudo
para frente, as obras adiantaram fisicamente, mas isso não foi repassado para nós.
Mais ou menos, nesse nosso cash burn, R$200 milhões foram provenientes de
adiantamento de obras e Caixa Econômica Federal, dos quais R$150 milhões foram
Caixa e R$50 milhões foram obras. É o nosso número que foi a mais do previsto em
cima do cash burn anual, que seria de aproximadamente R$100 milhões, que era
esperado por nós no 4T.
Leonardo Corrêa:
Só para complementar, Marcello, na parte de medição também houve uma série de
medições não pagas, ou não feitas em função da Caixa, e isso também causou uma
diminuição no trimestre lá.
Marcello Milman:
A greve teria afetado mais a medição do que o repasse de contratos? Eu imaginaria
que o número de repasses não caísse.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
O repasse deveria ter subido, e não subiu. A primeira coisa é essa. Como a Caixa
funciona? Ela tem um limite operacional, é outra coisa que nós estamos discutindo.
Nós não conseguimos aumentar. Aquilo que nós perdemos, eu ainda não estou
conseguindo recuperar no outro trimestre. Aconteceu isso no 3T e no 4T. Isso é o
primeiro ponto.
O segundo ponto, Marcello, é que o contrato que eu assino em novembro, quando
assinei em outubro, teoricamente já tem mais obra feita. Então, a Caixa deveria pagar
mais obra. Mas ela não paga, ela vai pagar aquele mesmo tanto que teve em outubro;
esse é o problema que a Caixa tem.
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Esse é um detalhe muito importante, e talvez no call nós não possamos explicar. Já foi
prometido que será sanado este ano, ainda no 1S, pela Caixa. Será realmente
sanado, a Caixa viu que tem consistência. Mas é importante que vocês se reúnam a
Monica, com o Gerson, com o Leonardo, para entender isso um pouco melhor,
entender como funciona o repasse da Caixa no associativo do Minha Casa, Minha
Vida. Existe esse problema, e será consertado.
O que eu assinei em novembro não pega aquela obra que eu fiz em outubro e
novembro; ele vai pegar aquele mesmo valor em outubro. Então, eu sou prejudicado,
porque aquelas parcelas têm um resultado de um percentual do de obra feita.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
David Lawant, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Eu tenho mais uma pergunta na linha do repasse. Eu não sei se
vocês podem falar, mas vocês poderiam quebrar outubro, novembro e dezembro, só
para termos uma ideia se dezembro foi um mês mais normalizado, de que nível
estaríamos falando de repasse, mais ou menos, pelo fato de não ter vindo esse
aumento. E também, se vocês pudessem falar qual vocês estimam que tenha sido o
impacto de recebimento caixa vindo desse não-crescimento dos repasses.
A segunda pergunta seria falar um pouco mais sobre margem bruta. Eu vi que o
Leonardo já falou bastante na apresentação, mas a margem bruta ajustada veio na
casa dos 32%. Sem o ajuste do INCC, só tirando os juros, ela é mais baixa que o 3T,
mas também o 1T e 2T estavam rodando em um nível perto de uns 35%. Eu queria
saber se vocês poderiam falar um pouco mais sobre o mix de produtos que passou
nesse trimestre, se tem alguma diferença vinda daqui também. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
David, vamos falar um pouco de repasse primeiro. Nós esperávamos no último
trimestre bater recorde de assinaturas, e não conseguimos. Nós tivemos três
problemas no 4T: o primeiro problema foi a greve de outubro; o segundo foi a
mudança de setembro e novembro; e o terceiro, no mês de dezembro nós perdemos a
última semana na Caixa, ela fica muito comprometida.
Mas o que aconteceu no mês, respondendo sua pergunta de forma concreta? Nós
assinamos no mês de dezembro o maior número de contratos do trimestre. Foram
3.100 unidades em dezembro, então foi muito concentrado em dezembro. E tivemos
em outubro a menor assinatura, foram 2.200 assinaturas.
Normalmente, como seria isso? Seria um maior número de assinaturas em outubro e
novembro, e menos de dezembro. Foi o contrário, o que ocorreu: menor em outubro,
depois cresceu um pouco em novembro e depois dezembro com recorde. Os três
meses foram um pouco menores do que deveriam, nós não conseguimos tirar o atraso
em dezembro. Apesar de o número de assinaturas ter sido alto, foi o maior do 4T, ele
foi abaixo do que gostaríamos que fosse. Esse é primeiro ponto.
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Em relação à margem bruta, tem dois pontos que são muito importantes. O primeiro é
o INCC. Depois eu vou até pedir para o Leonardo complementar, porque isso é algo
que temos discutido bastante com vocês, Se você tirar o aspecto do INCC e despesas
financeiras, nossa margem está bem em linha. Ela não está com muita volatilidade,
como nunca esteve.
Eu posso afirmar para vocês duas coisas. A primeira é que os nossos orçamentos
estão redondos, não existem surpresas no orçamento da MRV. Eu tenho insistido
nesse ponto. Aquele movimento de dezembro de 2010, onde nós cortamos gordura,
foi muito bacana, e este ano não teve isso. Então os orçamentos estão muito bem
feitos, muito bem consolidados, não temos surpresas orçamentárias, e nem teremos
pela frente. 2012 será o mesmo patamar que foi 2011.
A nossa margem REF está consistente. Ela nos mostra que não vai haver queda de
margem em 2012. Tanto é que nós mantivemos o guidance de EBITDA, nós vamos
continuar com esse guidance de EBITDA.
Então, essa volatilidade da margem é muito pequena. Ela acontece de um trimestre
para outro, por alguma coisa além de INCC; mas eu acho que a margem veio muito
boa, muito saudável, e os fatores mais importantes da sua queda foram realmente o
INCC e a despesa financeira. Se você expurgar esse dois fatores, ela está bastante
em linha.
Acho que o Leonardo vai completar alguma coisa para vocês sobre esse ponto, que é
um ponto importante para nós entendermos um pouco mais.
Leonardo Corrêa:
Nós colocamos esse gráfico na página seis da apresentação justamente para mostrar
o que é a margem expurgada no INCC e dos juros. O INCC vai acontecendo todo mês
no nosso custo, é a realidade. Mas no contas a receber, ele vai impactando trimestre a
trimestre, na medida em que o índice vai capturando.
Se você olhar para a margem do 4T, ela foi expurgada, e ela é 31,1%. Ela é até maior
que a margem do 3T, e também maior que a margem do 4T11, que foi de 30,8%. No
1T12 nós já teremos um INCC maior, e aí tem uma sazonalidade do índice em função
principalmente dos acordos coletivos nas várias cidades, e você já terá também uma
tendência de puxar a margem para cima no 1T.
O mix de obras também é uma coisa importante. Os preços com os quais nós estamos
vendendo são bons; você vê um pequeno acréscimo da margem REF nesse trimestre
contra o trimestre anterior, e como nós estamos vendo o mercado forte, vemos uma
manutenção da margem nesses níveis.
Acho que é importante falar outra coisa também, que é não só a parte do orçamento,
da previsão. Nós fazemos uma previsão, fazemos um orçamento, mas depois vem o
lado da execução. O lado da execução, e nós estamos insistindo nos canteiros, que
eles já estão instalados, que já temos as pessoas contratadas, que agora é muito mais
repetição do que vinha sendo feito antes; a execução também está vindo muito bem.
Não adianta eu fazer uma boa previsão e ter uma péssima execução.
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A maturação do ciclo é importante nesse sentido, porque agora, daqui para frente, é
cada vez mais uma briga maior de tirar, de ganhar produtividade, de fazer um
benchmark interno de todos os canteiros, de todas as áreas da Companhia, e ir
disseminando as melhores práticas.
Nós já temos ferramentas para fazer isso. Temos medições, não só temos as
ferramentas do ponto de vista de sistemas, mas temos processo também. É
importante em todo canteiro você ter isso bem medido, as pessoas medindo de forma
que possamos medir o adiantamento físico. Isso que está nos dando tranquilidade
para falar a respeito de 2012.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixe-me só complementar uma coisa aqui, David. É uma coisa que vocês têm que
tentar entender, que é muito importante que vocês tentem entender: nós temos hoje
uma máquina de produção instalada e implantada. Eu falo isso porque é uma coisa
que eu participo bastante, eu estou junto dessa máquina; viajo o Brasil todo e estou
vendo, ela está redonda. Talvez eu possa até falar que é a única empresa do Brasil
que consegue ter essa máquina de produção redonda e que não vai construir mal, que
não vai ter problema de orçamento. Esse é o diferencial que a MRV tem.
Eu posso afirmar para vocês que em 2012 nós não vamos atrasar obra, nós vamos
cumprir os nossos compromissos, nós não faremos nos orçamentos. Isso eu acho que
é um diferencial na MRV. Talvez seja a única Empresa do Brasil que tem essa
máquina de construção implantada, redonda e fazendo. Isso é um diferencial na MRV,
e nos dá tranquilidade de que vamos cumprir nossos compromissos em 2012, teremos
um ano bacana em 2012, em função principalmente de essa máquina de produção
estar muito azeitada. Isso é um diferencial, realmente. Vocês precisam olhar um pouco
mais para isso.
David Lawant:
Obrigado.
Guilherme Rocha, Credit Suisse:
Bom dia. Quanto vocês estão tendo, se vocês têm esse controle, na verdade, de
desvio do orçamento em relação ao realizado? Exatamente, como está andando isso,
e como é que andou nos últimos trimestres?
E um pouco também de como é que evoluiu aquele assunto de tentar usar um pouco
mais de fôrma, menos pessoas por canteiro, dada toda pressão de mão-de-obra que
estamos vendo, e talvez em um cenário um pouco apertado para o ano que vem?
Como vocês estão olhando isso? O Rubens, que nunca foi tanto a favor daquelas
fôrmas? Mas como é que está evoluindo o estudo que vocês têm aí, aquele projeto de
Mauá? Como é que está andando esse lado?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
É a velha pergunta, Guilherme. Mais uma vez, o nosso sistema construtivo é o sistema
matricial otimizado, que é o melhor sistema que existe hoje. Nós sempre temos dentro
do nosso esquema o que nós chamamos de „novíssima MRV‟, que fazemos de tudo,
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como estamos fazendo agora. Já não é mais Mauá, é Guarulhos, e vamos fazer no
Rio de Janeiro também. Nós sempre fazemos fôrmas, e nós não podemos desfazer.
Nós estamos fazendo não é porque achamos que nosso sistema não dá certo; nosso
sistema dá certo e está pronto para trabalhar. Fôrmas são mais caras, mais lentas e
de pior qualidade, e nós estamos fazendo para ter certeza disso.
Insisto: fôrma, nós fazemos com uma eficiência fantástica. Sabemos fazer fôrma tão
bem ou melhor do que o que qualquer um está fazendo. Fôrma é mais caro, mais lento
e de pior qualidade. Mas a novíssima MRV sempre está fazendo alguma coisa.
Então, você vê uma obra em Mauá, estamos fazendo atualmente em Guarulhos e
vamos fazer no Rio de Janeiro. O nosso sistema de produção é o matricial otimizado,
que nenhuma empresa do Brasil faz, eu só vi sendo feito na China, e é o top. Ele será
o que irá nos permitir fazer essas mais de 40.000 unidades que faremos este ano,
quase 50.000.
Quanto a desvios de orçamento, Guilherme, me dá uma satisfação muito grande, que
é outra parte que eu acompanho bem, como é que os nossos orçamentos são
bacanas. Lógico, nós só fazemos isso. Há muito tempo nosso orçamento tem que ter
um padrão de qualidade melhor. Isso eu acompanho de perto.
Os orçamentos estão muito bem feitos, não existe desvio. Evidentemente, todo mês
nós fazemos alguma correção de estudos, não só de INCC, mas de alguma coisa que
mude, como também trimestralmente nós fazemos uma análise maior de todo o time.
Acabamos de fazer a de dezembro, agora estamos começando a trabalhar na do 1T,
que é de março, que é a grande correção.
Ficará bacana o orçamento. Pode ter certeza que vocês não terão surpresas de
mudança de orçamento. Nós não diremos “teve X de contas a pagar”. Isso não existe
na MRV. Os orçamentos são muito bons, muito bem ajustados, e isso me dá uma
tranquilidade muito grande. Com a máquina de produção feita, oportunidades para
fazer e orçamentos consistentes, faremos um ano bem legal em 2012.
Guilherme Rocha:
Só mais uma pergunta, Rubens, aproveitando: como você está enxergando esse 1T?
O Carnaval foi um pouco mais tarde, sempre tem essa discussão de que o volume de
lançamentos talvez não tenha sido tão forte em janeiro, mas você lançou muito bem
no final do ano. Como você está olhando esse 1T? Também com o aumento dos seus
canteiros, está tendo algum problema de aprovação ou problema de Habite-se?
Nós escutamos falar do Rio de Janeiro, depois da explosão, que estava com
problemas de Habite-se, São Paulo tem tido. Mas como você está olhando tanto a
questão de Habite-se como a aprovação dos seus projetos maiores pelo Brasil no 1T?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Guilherme, eu não vou antecipar resultado do 1T. O mercado está muito bom e está
forte. O 1T é um pouco comprometido por duas razões, sempre foi, em todos os anos
da Empresa. Não estou antecipando, mas foi um trimestre bom; mas nós temos o mês
de fevereiro, com o tal do Carnaval, que atrapalha um pouco, e o mês de janeiro foi o
mês das férias.
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Então, tradicionalmente, sempre foi o 4T mais forte e o 1T mais fraco. O 2T é um
trimestre forte, porque tem o famoso Feirão da Caixa, que é um negócio importante.
Nós sempre deixamos alguns lançamento estratégicos para o 2T. O 1T é um trimestre
dentro da normalidade, ele vai acabar dentro da normalidade. Não vai ter nada de
muito diferente do que foi nos outros.
Em relação à baixa e Habite-se, não temos nada de diferente. Com 400 canteiros nós
sempre temos um problema aqui, um problema lá, que vamos resolvendo. Mas não
temos nada de diferente em relação à baixa e Habite-se, e à aprovação também. Está
indo bem, isso na linha de produção.
Às vezes dá um problema [...] e resolvemos, mas é dentro da normalidade, não é nada
fora do padrão. Está tudo indo bem, tranquilo. Estamos muito tranquilos em relação ao
andamento.
E o mercado popular no Brasil terá uma surpresa neste ano de 2012. É muita renda, é
um orçamento muito bom, empregabilidade muito boa, e uma demanda acima da
oferta, uma oferta abaixo da demanda. Até hoje eu falo que tive a impressão que as
empresas foram saindo desse segmento, falando que o segmento está ruim.
A sustentabilidade dentro desse segmento é ótima, e este será um ano que mostrará
isso, e vocês verão que temos razão. Tanto é fizemos um guidance bastante bom para
2012.
Leonardo Corrêa:
Guilherme, só para complementar, o fato de termos essa malha de cidades também
nos dá tranqüilidade, porque se tem um problema aqui, as outras estão funcionando.
Não tem nenhuma cidade que responde por 50%, 60%; pelo contrário, mesmo São
Paulo responde por um valor muito pequeno. Então, isso está muito disseminado. De
novo, obviamente tem um lugar que não está legal, mas os outros 95 ou 98 estão
funcionando.
Guilherme Rocha:
Está ótimo, obrigado.
Marcelo Mota, JP Morgan:
Bom dia a todos. São duas perguntas, a primeira sobre a geração de caixa em 2012.
O Rubens sempre frisou que para uma empresa de real estate é muito fácil gerar
caixa. Você não compra terreno, diminui construção e gera caixa. Então, eu queria
entender um pouco quais são os assumptions, mesmo que não seja possível falar que
a sua expectativa de geração de caixa seja 100, 200, 300, 400, mas entender o que é
compra de terreno, o que é entrega, o que é repasse, para podermos acompanhar
esses números ao longo do ano.
E também, saber se vocês podem comentar um pouco sobre os cancelamentos,
comparar como foi o 4T comparado com o anterior, como foi 2011 versus 2010,
também.

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T11
MRV Engenharia (MRVE3 BZ)
8 de março de 2012

Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcelo, deixe-me lhe falar duas coisas importantes: em cash flow, vamos ser
positivos em 2012. Ponto. É importante para nós. O que achamos que é mais
importante ainda, imagine o que é ter um plano de obras de 50.000 unidades.
Hoje, propositalmente, eu insisto nisso, foi planejamento estratégico da Empresa,
aprovado pelo Conselho da Empresa, crescemos a produção no último semestre da
Empresa para podemos não ter atraso em obras. Nós investimos mais ou menos
R$500 milhões nesse adiantamento de obra. Gerar caixa é muito fácil para a Empresa,
é só atrasar.
Nós queremos fazer diferente, nós queremos mostrar para o mercado que a MRV é
uma empresa diferente. Nós vamos gerar caixa adiantando obra. Esse será o
diferencial que queremos mostrar para o mercado.
Se eu hoje colocar o pé no freio, eu gero caixa em dois minutos. Mas não é isso que
queremos fazer, nós queremos ser diferentes. E vamos mostrar em 2012 que somos
diferentes. Vamos produzir muito e vamos gerar caixa. Essa será a diferença da MRV
em 2012.
E isso, eu gostaria até que vocês discutissem muito com o nosso pessoal, porque
estamos discutindo isso profundamente, o Leonardo, a Mônica, o Gerson. Esse é o
ponto-chave. Nós faremos um negócio que ninguém nunca conseguiu fazer ainda
talvez no mundo: adiantar obra e gerar caixa. Isso é uma coisa bacana, isso que nós
conseguimos fazer, e eu estou muito satisfeito com isso.
Nós estamos adiantando absurdamente as nossas obras, e ainda seremos cash flow
positivo em 2012. Quanto, eu não vou falar, porque eu tenho várias simulações; isso é
um guidance que eu não dou ao mercado, mas posso falar que será positivo. O
modelo da MRV é diferenciado.
Em relação ao cancelamento, tem uma coisa importante. Aconteceu no Brasil uma
valorização dos imóveis populares; não tanto igual nos imóveis de médio e alto
padrão, mas aconteceu.
Eu, pessoalmente, tem uma política na Empresa que é evitar cancelamentos. Nós
levamos o cliente à última consequência. Só cancelamos se não tiver jeito mesmo. Se
cancelarmos, isso é lucro para a Empresa hoje. Por que é lucro? Porque você vai
revender aquilo mais caro do que aquele cliente comprara.
Se eu tenho um cliente que está com um imóvel de R$100 mil e ele não conseguir
assinar com agente financeiro, o cancelamento não é porque o cliente quer, é porque
às vezes acontece um imprevisto, ele perde o emprego, vai para o SPC, qualquer
coisa assim, então fica inabilitado ao crédito.
Seria muito fácil cancelar e depois vender mais caro, mas nós temos um contrato com
os clientes e temos que respeitar os nossos clientes. Isso é uma postura que temos.
Nós tentamos sempre reter o cliente, e às vezes demora um pouco mais, mas
acabamos conseguindo. Esse é o ponto.
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No cancelamento, o número normal é entre 5% e 10% da Empresa, é um número
normal. Às vezes um pouco abaixo, às vezes passa um pouco em determinado mês,
mas esse é o padrão normal. E estamos prevendo que isso possa até cair mais este
ano, pois o cliente não quer perder o imóvel. Para o cliente, perder o imóvel é muito
ruim. Se a construtora não quer ajudar o cliente a não perder o imóvel, o
cancelamento não tem problema. Mas, cancelou, demora 12 horas para vender. Tem
fila para imóvel [...] para entrada daquele cliente.
Então, cancelamento, se fôssemos uma Empresa que quisesse aproveitar isso,
poderíamos cancelar mais, revender mais caro e ter mais lucro. Mas acho que não
acho legal isso. Preferimos reter o cliente o máximo possível, ter uma política de
retenção na Empresa para as áreas de crédito e comercial.
Cancelamento é uma coisa que, em um mercado crescente, onde os imóveis
cresceram de preço, não é um problema do mercado. Então você pode ficar muito
tranquilo em relação ao cancelamento, pois cancelamento não é problema. É uma
solução talvez, mas não queremos que seja uma solução.
Marcelo Mota:
Perfeito. Muito obrigado.
Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, mais ou menos follow-up das perguntas
anteriores. Não sei se vocês podem dar uma ordem de grandeza de quanto vocês
esperam de volume de entrega para 2012; foram 24.000 unidades em 2011, se vocês
puderem dar uma ideia.
A segunda pergunta seria um pouco relacionada ao cash flow. Nós vimos o cash burn
mais alto, a dívida liquida/PL chegou a 42%. Eu lembro que acho que o Rubens tinha
comentado no MRV Day que o Conselho tinha colocado uma meta, um limite. Nós
sabemos que pontualmente pode ficar acima, então não sei se a Companhia poderia
dar uma ideia de 2012 de a quanto chegaria a alavancagem. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, vamos falar primeiro em alavancagem. Eu acho que temos que pensar em
alavancagem. Isso é o negócio. O que o nosso Conselho pensa? O mundo está bom,
mas vamos ver o que vai acontecer mais para frente.
Então, nós queremos uma alavancagem menor do que temos hoje. Estamos um
pouco acima do 40%, queremos chegar à faixa dos 30%. É só você fazer uma conta
de quanto será o patrimônio líquido no final do ano com um cash burn positivo que
você que é questão de conta, estar próximo dos 30%.
Vou dar um exemplo, que você conhece tão bem ou melhor que nós. O nosso ponto
hoje, dentro do balanço durante o ano, com os lucros que serão auferidos, qualquer
coisa que você colocar, você já chega aos 30%. Isso é muito fácil de entender.
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Se conseguirmos mirar para chegar a 31 de dezembro com alavancagem de 30%, é
outra coisa que a MRV terá de diferente. Em vez de pensar em cash burn, vamos
pensar em alavancagem, porque o mais importante é alavancagem.
Então, o que é crescer bastante neste ano, fazer muito; não é crescer sem fazer,
crescer fazendo, e ainda chegar com 30% de alavancagem ao final do ano. Se eu
chegar em 31 de dezembro e dizer “já fizemos, 30% de dívida do PL, fizemos X
unidades e ainda fomos cash burn positivo”, é tudo o que queremos. Acho que está
tudo na mão para fazermos isso. Não estou vendo nada que me tire dessa linha, e
estou muito otimista com esses cenário.
Algumas pessoas falam que eu sou às vezes um pouco otimista, Eduardo. Eu acho
que sou, sim. Mas sou um pouco realista também. Nós temos mostrado a vocês que o
otimismo da MRV tem se concretizado e tem virado realidade. Então, podemos falar
que somos bastante realistas. Já temos seis anos de números públicos consistentes.
Então, esse otimismo tendo a virar realidade.
O Leonardo quer falar um pouco com você.
Leonardo Corrêa:
Você perguntou de um número, e ele deve ser em torno de 34.000 e 35.000 unidades
em 2012.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Entregues.
Eduardo Silveira:
OK. O Rubens comentou desse problema da Caixa, que seria resolvido no 1S. Nós
podemos ver esse número da alavancagem subir um pouco mais ainda nesse 1S,
para depois fechar o ano menor? Vocês veem espaço para um cash burn maior, e
esse número de alavancagem momentaneamente chegar a um número mais alto?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Eduardo, nós temos que chegar a 30% ao final do ano. Essa é nossa meta, e
chegaremos. Você pega hoje cerca de 40%, tenta desenhar uma curva que você nos
verá chegando em algum momento, no dia 31 dezembro, a 30%. Essa é nossa meta,
e acho que é isso que vai acontecer.
Eduardo Silveira:
OK. Obrigado.
Felipe Rodrigues, HSBC:
Bom dia. Naquele projeto de aumento de número de unidades por canteiro de obra,
vimos vendo uma evolução trimestre a trimestre, está chegando a 283 unidades por
obra, e no banco de terrenos nós vemos um gráfico com 409. Minha pergunta é: como
tem sido os ganhos de produtividade? Estão em linha com o que vocês imaginavam?
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E quando é que dá para chegar a esse número de 409 unidades por canteiro de obra?
Isso é um objetivo de vocês em que prazo?
E a segunda pergunta, o Leonardo tinha mencionado um volume forte de repasse no
1S. Dá para imaginar alguma coisa em torno de 20.000? Vocês preferem dar algum
guidance, alguma indicação para o ano de repasse, obviamente levando em conta que
vocês estão lidando com Caixa e Banco do Brasil?
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Felipe, vou falar um pouco de repasse primeiro, porque é mais fácil. Se não fizermos
repasse, a coisa não funciona. O nosso projeto passa por repasse. O repasse tem
crescido sempre, e só essa linha de crescimento, se você pegar essa linha de hoje e
extrapolar para este ano, você já vê que será um número muito bom. Mas nós vamos
aumentar um pouco mais em relação a essa linha.
Vou explicar bem: se você pegar a linha de crescimento do ano de 2011 e extrapolá-la
para 2012, você já terá um número bastante significativo de repasse. Nós vamos dar
um pouco mais que isso este ano. Não é muita coisa a mais, mas uns 10%, 15%
acima disso, daremos.
E mais importante que repasse é o negócio de contratação. E mais uma coisa que
está melhorando muito, chama-se apoio à produção que a Caixa e o Banco do Brasil
fazem. Isso foi diferente. Isso é tão importante quanto o repasse, porque é uma linha
de crédito que você abre automaticamente, e você já contrata aquela obra, a financia
com uma taxa bastante boa, de 8% ao ano. É uma dívida boa. Nisso nós estamos
crescendo muito, vocês podem ver o que foi feito ano passado e o que foi feito este
ano.
Então, temos que trabalhar de forma conjunta com apoio à produção e repasse. Os
dois projetos, de apoio à produção e repasse, serão muito bons em 2012, já estão
mostrando desenvolvimento.
E uma coisa que eu queria falar de Caixa, mas vou falar do Banco do Brasil também,
os dois agentes são os principais do Brasil no Minha Casa, Minha Vida, para não falar
os únicos, e eles realmente estão trabalhando muito bem. É fácil falar mal da Caixa,
mas eu falo bem deles. A Caixa melhorou absurdamente. Falavam que a Caixa não ia
dar conta, e ela está dando.
Quando se falou no Minha Casa, Minha Vida, falaram “a Caixa não vai dar conta do
repasse, dos desligamentos, vai ter gargalo”. Não é assim. Tem um time enorme na
Caixa. Isso faz parte das prioridades da Caixa, da Presidência da República, do
Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, e também do Banco do Brasil.
Então, está indo muito bem o repasse, os processos estão ficando cada vez melhores.
Nós estamos muito tranquilos em relação a esses dois pontos.
Em relação aos canteiros, isso é outra coisa que está indo muito bem. Nós
conseguimos, como temos falado para você, agilizar um pouco mais o crescimento
das obras. Isso é, talvez, a grande mudança que conseguimos fazer estrategicamente
no ano de 2011. Crescer mais rápido os canteiros do que imaginamos. O próprio land
bank indica, porque hoje o tamanho do nosso land bank médio está em quase 500
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unidades, e é um tamanho médio. Isso tem muita coisa. Eu terei obras de 200, 330, e
terei obras de 1.000, 2.000.
O tamanho médio de 500 é muita coisa, muito grande, e os lançamentos já estão em
velocidade de cruzeiro em cima disso, mas o mais importante é a construção. Esse
tamanho novo de canteiro está nos dando ganho de produtividade fundamental, em
mão-de-obra. Mês a mês, estamos vendo que a produtividade da nossa mão-de-obra
está aumentando.
Mais uma vez, o tamanho grande de canteiro não é em um lugar só, é em todo o
Brasil. Eu não estou falando de tamanho grande de canteiro em São Paulo, em Belo
Horizonte, no Rio de Janeiro. Estou falando de tamanho grande em todo o Brasil. Nós
temos obra, por exemplo, de mais de 2.000 unidades em cidade de médio porte, e
está funcionando bem.
O ganho de produtividade, a capacidade de produção, aquilo que eu falei
recentemente para vocês, que serão os diferenciais para a MRV em 2012, e o
tamanho da obra será fundamental para isso.
Felipe Rodrigues:
Está ótimo, Rubens. Obrigado.
René Brandt, Fator Corretora:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, a primeira é em relação aos projetos
no segmento de zero a três. Nós temos ouvido de outros players relevantes do Minha
Casa, Minha Vida que está havendo uma pressão maior de órgãos públicos em
relação à participação de grandes players dentro desse pacote, especificamente nesse
segmento. Queria saber como vocês estão vendo essa questão, se de fato pode
chegar a ser uma participação relevante dentro do que é a operação da MRV.
Uma segunda pergunta seria em relação à estatística do preço por unidade, que vocês
divulgam dentro do que é o banco de terrenos. Acredito que para chegar a essa
métrica vocês tenham uma estimativa de custo, e em cima disso vocês aplicam uma
margem de lucro para chegar a um preço que seria viável. Conforme a inflação anda,
eu não sei se seria o caso de grande parte do land bank ficar desenquadrado dentro
do que é Minha Casa, Minha Vida, ou de fato a margem da MRV nos projetos futuros
ficar menor, seria um ou outro, vocês teriam que escolher.
Eu queria que vocês quantificassem um pouco mais qual é a folga que vocês têm para
aumento dentro do que é preço de unidade, para ficar dentro do pacote.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
René, vamos aos poucos, porque você fez uma pergunta bem ampla. Quanto à faixa
de zero a três, eu realmente acho que o Governo quer fazer zero a três, mas as
grandes empresas não migraram para essa faixa. A faixa de zero a três, normalmente,
a grande maioria dela é feita por empresas pequenas locais, empresas que podem ter
um grau de informalidade, sei lá, e conseguem fazer.
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Nosso grande desafio é melhorar zero a três. Conversamos com o Governo
recentemente, e temos que melhorar a situação da zero a três. Nós não estamos
conseguindo fazer zero a três como gostaríamos de fazer. Sabemos que é importante
para o Brasil, para o Governo, mas temos responsabilidade com nosso acionista. Não
podemos fazer uma coisa que dê abaixo do que esperamos.
Mas está sendo estudado e estamos discutindo isso muito profundamente com o
Governo, com a Caixa, com o Banco do Brasil, e acredito que as condições de zero a
três possam melhorar e aí sim venhamos a participar de deals de maneira saudável.
Hoje não. Hoje a participação no zero a três é pequena, menor do que gostaríamos,
mas, nas condições atuais, fazendo as coisas da forma que estamos acostumados a
fazer, acho que o zero a três não é bom.
Em relação às faixa dois e três, de três a seis e seis a dez, ainda existe uma gordura
para o ano de 2012, mas ela está acabando. Anualmente tem que ter um reajuste de
preço nas faixas, e os Governo já sinalizou que fará. Tem que fazer, não tem jeito. Se
aumenta o INCC e aumenta o salário mínimo, tem que ter. Não existe como não ter.
Sempre teve. Mesmo antes do projeto Minha Casa, Minha Vida, quando era [...],
existia esse aumento anual. Então, vai haver. Mas o que mais nos dá satisfação é que
nas cidades de médio porte nós temos mais espaço para trabalhar, então não estamos
vendo a curto prazo o problema. Mas temos que trabalhar esse reajuste, senão lá na
frente isso de fato vira um gargalo e desencaixa os produtos.
E a outra pergunta que você fez, me ajude a recordar: você perguntou do zero a três...
René Brandt:
Era isso. Eu queria uma quantificação de quanto ainda daria para aumentar em termos
de preço. Se você olha o preço por unidade histórico do land bank, acho que
aumentou muito pouco.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
René, nós não fazemos quantificação para frente, quem dá o preço é o mercado. Não
podemos ter aquela arrogância de dizer “meu preço é esse, e amanhã eu venderei por
X”. O preço é ditado pelo mercado.
O que nós fazemos é o seguinte: mensalmente, há uma pesquisa de mercado;
imputamos aquilo no nosso land bank e chegamos ao tamanho do land bank. Até,
nosso land bank foi até um pouco conservador, ele até deveria ser um pouco maior
que isso, porque já existe uma precificação um pouco maior que não passamos para o
land bank ainda, mas não é relevante.
Então, o preço do projeto tem que estar em relação ao mercado, e temos que ter a
competência de fazer aquele preço que estimamos para poder ter a margem. Se fosse
tão fácil colocar um preço em cima do meu custo, aí o jogo estaria ganho, mas não é
assim. Nossa produtividade é exatamente conseguir ter um preço de mercado, fazer
aquele preço e aquela margem sobra.
Mas está bom. O mercado está forte. Posso falar para vocês que o mercado está
muito forte. Está comprados.
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René Brandt:
OK. Obrigado.
Alan Nicolau, Bradesco:
Bom dia a todos. Só queria voltar ao assunto das margens. Nós fizemos uma conta
aqui para a margem EBITDA no ano, que tirando os R$76 milhões no recorrente da
LOG, a margem EBITDA seria 24,4%, que seria um pouco abaixo do guidance. É isso
mesmo, faz sentido? Teve alguma coisa a mais que causou isso?
Leonardo Corrêa:
Você está fazendo uma conta simples, e obviamente o resultado é esse mesmo. Você
está só fazendo uma inferência de que a LOG não é relevante. Acho que é relevante.
Os investidores colocaram dinheiro, a Companhia está gerando valor; eu falei no meu
comentário que a LOG tem determinado valor, um componente, eu diria que já é
relevante o valor da LOG dentro do valor da MRV. Então, acho que isso faz parte.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Deixe-me falar um pouco sobre LOG, porque as pessoas estão menosprezando o fato
LOG. Esse projeto LOG é um projeto bonito, está indo muito bem, estou muito
satisfeito com o projeto LOG, e nós vamos dar um show com isso. Prestem um pouco
mais de atenção na LOG. Depois falam “tem que tirar LOG”, “tem que colocar LOG”. A
LOG é nossa, é projeto da MRV. Prestem um pouco mais de mais atenção nela em
vez de nos mandarem tirá-la do nosso livro.
Alan Nicolau:
OK. Obrigado. Bom dia.
Marcello Milman, BTG Pactual:
Bom dia. Tenho dois follow-ups. Voltando àquele ponto do repasse, que até o Rubens
comentou, que às vezes quando acontece alguns desses imprevistos fica difícil
recuperar, porque você acaba acumulando um backlog de unidades a serem
repassadas; isso não evoluindo, Rubens, se você se imaginaria eventualmente
freando a Companhia para deixar esse backlog ser devidamente repassado e só
depois voltar a acelerar, ou você está confiante de que isso será resolvido e você vai
conseguir diminuir esse backlog? Seria a primeira pergunta.
A segunda, na questão da margem, se você puder, Leonardo, comentar um pouco
mais essa questão do INCC, porque como vocês trabalham muito com a Caixa, não é
tão óbvio que esse impacto do INCC seja tão forte para vocês. Se você puder falar
alguma coisa a respeito disso, seria bom. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Marcello, eu vou falar sobre a primeira parte, e o Leonardo fala sobre a segunda.
Quanto à Caixa, quando nós começamos o programa Minha Casa, Minha Vida, nós
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repassávamos menos de 1.000 unidades por mês. E fomos trabalhando lá, fomos
fazendo obras pras grandes empresas, as plataformas...
Naquela época você tinha que passar por três comitês em Brasília. Era um negócio
maluco. E o tamanho da Caixa, as pessoas, nós conseguíamos fazer isso. E fomos
trabalhando, e nós queríamos ter chegado a uma média de 3.500 por mês no 4T11, e
ficamos um pouco abaixo.
Nós temos que trabalhar junto com o parceiro. Nós estamos fazendo um trabalho
muito sério com a Caixa. Então, estamos querendo consolidar um número de 4.500
por mês Caixa. Não estamos nesse número ainda, mas queríamos consolidar.
Isso significa que tem que ter X pessoas, o sistema tem que ser assim; é um trabalho
muito pesado. A nossa área de crédito hoje é muito pesada, grande. Nós temos mais
de 200 pessoas aqui em Belo Horizonte, mais 100 espalhadas pelo Brasil, é uma área
pesada. Nós temos o José Adib que é vice-presidente, dois diretores, que são o Edmil
e o Cristiano. É uma área pesada. Vários superintendentes, muita experiência.
Nós estamos arredondando com a Caixa para conseguirmos ter um limite de 4.500.
Mas chega um mês que, por exemplo, tem uma greve, no outro mês eu não consigo
fazer [...], porque tem uma capacidade operacional complicada. E nós temos que
saber o seguinte. Nós estamos azeitando a máquina para poder ter um número de
4.500 repasses por mês, e nós vamos conseguir isso muito rápido.
O Leonardo vai falar a respeito da sua outra pergunta.
Leonardo Corrêa:
Marcello, a parcela mais relevante do nosso contas a receber é ainda afetada pelo
INCC. É mais ou menos 13%, o volume que vou chamar de fixo, que já tem dentro do
contas a receber.
Marcello Milman:
13%?
Leonardo Corrêa:
Isso.
Marcello Milman:
OK. Obrigado.
David Lawant, Itaú BBA:
Bom dia de novo. Só vou fazer mais uma pergunta, se vocês permitirem. Vocês
poderiam falar um pouco da taxa de imposto do trimestre? Ela foi bastante baixa; pelo
menos a participação na DRE foi bastante baixa. Eu queria entender se teve alguma
coisa que seria mais recorrente, como uma participação maior de projetos dentro do
RET, ou se isso já deve voltar para o patamar histórico muito em breve. Obrigado.
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Leonardo Corrêa:
David, você já respondeu parte da pergunta. A razão foi o RET, aquela mudança no
patamar de 75.000 para 85.000. Isso afetou a tributação daqueles empreendimentos,
e obviamente fez cair a margem desse trimestre. O 1T também tem um impacto
igualmente positivo, mas depois, ao longo do tempo, tende a voltar para os níveis mais
históricos.
David Lawant:
OK. Obrigado.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
David, essa mudança do RET que ocorreu no último trimestre foi importante para a
MRV. De fato, como o Leonardo até falou, caiu um pouco a margem bruta, mas não
cai a líquida. Mas ela foi muito importante em termos de tributação para nós e para o
mercado como um todo. Foi um grande avanço.
David Lawant:
Perfeito. Obrigado.
Nicole Hirakawa, Morgan Stanley:
Bom dia. Só mais uma pergunta, voltando um pouco para cancelamento, as vendas
foram um pouco maiores que os lançamentos no trimestre, mas mesmo assim o
estoque subiu consideravelmente. Queria entender se vocês fazem algum ajuste de
preço nesse estoque, ou se eu posso entender essa variação como uma proxy de fato.
Obrigada.
Leonardo Corrêa:
Nicole, fazemos. Nós ajustamos o preço do estoque trimestralmente, passamos a
fazer isso trimestralmente. Como o Rubens já falou, nem todas as unidades estão
precificadas totalmente, no sentido de ter uma pequena gordura. O que nós estamos
colocando como estoque tem um espaço; na prática nós estamos vendendo um pouco
mais caro do que em alguns desses empreendimentos.
Nicole Hirakawa:
OK. Obrigada.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Nicole, deixe-me contar uma coisa importante. O que acontece com o produto? É
importante vocês entenderem isso. O mercado subiu o preço, o mercado está forte. Eu
vendi um apartamento 12 meses atrás por R$100 mil. O preço dele vai corrigir pelo
INCC, então estaria R$106 mil hoje. O valor de mercado dele é R$150 mil. Se eu
cancelar esse contrato, eu vou ter um lucro muito maior. Aqui que eu parei há pouco
tempo.
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Nós não queremos, mas se ele vier para o estoque, ele é bom para nós. Esse
movimento é importante. Cancelamento não é problema, mas nós vamos continuar
com essa política de tentar manter os clientes, reter os clientes, porque acho que é
mais saudável.
Nicole Hirakawa:
Está ótimo. Obrigada.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza para as considerações finais. Sr.
Rubens, prossiga com suas últimas considerações.
Rubens Menin Teixeira de Souza:
Mais uma vez, eu sempre falo que é um prazer muito grande para nós batermos um
papo com vocês, é uma hora boa. Estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho de
2011. A Companhia toda trabalhou bastante e fez bem, e estou muito otimista para
2012. Então, espero que em 2012, e nós teremos mais quatro calls durante o ano, que
continuemos dando boas notícias como de praxe vimos fazendo, e que possamos
encontrá-los e voltar a discutir os resultados de 2012, que eu acho que é um ano muito
interessante para nós. Muito obrigado.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 4T11 da MRV está encerrada. Por
favor, desconectem suas linhas agora, e tenham um bom dia.
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