
A MRV Engenharia pode não al-
cançar as projeções traçadas pa-
ra o fechado de 2012, em meio a
um cenário mais desafiador pa-
ra o setor imobiliário, mas mes-
mo assim a empresa optou por
não revisar as estimativas.

“Ainda existe a possibilida-
de de atingir o piso (da previ-
são de vendas no ano). Pode
ser que não atinja, que fique
um pouco abaixo... mas vai ba-
ter na trave”, comentou o pre-
sidente-executivo da constru-
tora e incorporadora, Rubens

Menin, em teleconferência.
A companhia mineira acumu-

la vendas de R$ 2,784 bilhões
nos nove primeiros meses do
ano, equivalentes a pouco mais
da metade do ponto médio da
projeção da companhia para
2012, de vender entre R$ 4,5 bi-
lhões e R$ 5,5 bilhões.

Com isso, a empresa tem o
desafio de vender R$ 1,7 bilhão
nos três últimos meses do ano,
a fim de cumprir o piso da esti-
mativa traçada, ou o equivalen-
te a quase 43% do mínimo da
meta anual.

“O quarto trimestre é natural-
mente mais forte... já está sen-
do e será muito melhor que o
terceiro”, afirmou Menin, assi-
nalando que a MRV não tem his-
tórico de revisar projeções ao

longo dos anos. “Não vamos me-
xer no ‘guidance’ ainda.”

A previsão de fechar 2012 com
margem Ebitda (sigla em inglês pa-
ra lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) entre
24% e 28% também
pode não ser cumpri-
da. Até setembro, a
margem está acumu-
lada em 19,6%.

Segundo o execu-
tivo, tal número de-
pende da conclusão
da operação de capi-
talização da MRV
Log, subsidiária de propriedades
comerciais e industriais.

“Se essa operação sair ainda
este ano, o ‘guidance’ (de mar-
gem Ebitda) provavelmente se-
rá atingido, mas, se ficar para o

ano que vem, não vamos atin-
gir”, completou Menin.

O vice-presidente financeiro
da MRV, Leonardo Corrêa, acres-
centou que estão em andamento
negociações com investidores

para participar da
operação, mas que a
possibilidade de con-
clusão neste ano “é
baixa”. “O objetivo
é ter um sócio... pa-
ra a Log caminhar
com as próprias per-
nas”, disse.

A empresa divul-
gou na véspera queda anual de
27,8% no lucro do terceiro tri-
mestre, a R$ 151 milhões, en-
quanto na comparação com o se-
gundo trimestre deste ano hou-
ve alta de 3,6%.

Para o atual trimestre, que tra-
dicionalmente é mais forte para o
setor, a companhia está confian-
te de que os ajustes no programa
Minha Casa, Minha Vida — anun-
ciados em outubro — contribuam
para um melhor desempenho.

“A maioria das empresas saiu
do programa, mas a MRV vai
continuar... esperamos assinar
mais 10 mil contratos em no-
vembro e dezembro, chegando
a 100 mil unidades contratadas
junto à Caixa (Econômica Fede-
ral)”, afirmou Menin.

As ações da MRV se valoriza-
vam em 3,04% às 12h36, repercu-
tindo as declarações enquanto o
Ibovespa caía 0,16%. No final do
dia, os papéis da empresa fecha-
ram com ganhos menores, de
1,14%, negociados a R$ 10,65. ■

“Não interessa a idade. Se você
acredita em alguma coisa, corra
atrás disso”. A frase de Laércio
Cosentino, presidente e funda-
dor da Totvs, uma das maiores
empresas de fabricação de sof-
twares do mundo, é um incenti-
vo para as pessoas colocarem
em prática suas excelentes
ideias no mercado e aproveita-
rem o bom momento da econo-
mia brasileira para fazer sucesso
no mundo dos negócios.

Cases recentes de sucesso no
país não faltam. Impulsionados
pelo aumento da renda da popu-
lação brasileira nos últimos
anos, iniciativas como a rede de
doces Brigaderia e a empresa de
reformas e reparos para casas
Doutor Resolve são hoje exem-
plos dos movimentos em em-
preendedorismo que vem ocor-
rendo no mercado brasileiro.

Ambos os negócios têm pou-
co mais de dois anos de atua-
ção, mas já faturam milhões. O

principal deles é o Doutor Re-
solve, que nasceu das dificulda-
des do seu jovem fundador, Da-
vid Pinto, de apenas 27 anos,
em encontrar profissionais pa-
ra reformar e fazer reparos em
sua casa às vésperas de seu casa-
mento. Diante desse problema
no mercado, ele investiu R$ 30
mil para abrir uma loja que
prestasse serviços residenciais,
de alvenaria a instalação elétri-
ca, hidráulica e pintura.

Por conta da grande deman-
da, hoje a Doutor Resolve é uma
grande rede de franquias com
550 unidades espalhadas por to-
do o país e que deve fechar este
ano com faturamento de R$ 350
milhões. “Todo mundo já pas-
sou por essa dificuldade de en-
contrar um profissional bom e
de confiança para reformar ou fa-
zer reparos em sua casa”, lem-
bra o jovem empreendedor.

Do hobby ao negócio
Já a rede especializada em do-
ces Brigaderia surgiu do passa-
tempo de sua fundadora, Tacia-
na Kalili, que gostava de fazer
brigadeiros em casa nas horas
vagas para amigos e familiares.
Com o aumento da demanda,

ela passou a comercializar seus
doces e hoje a rede está abrindo
sua oitava loja em shopping cen-
ters paulistanos, além de ter
mais uma unidade no aeroporto
de Guarulhos.

“O grande desafio do negócio
é a logística, pois os produtos
não são congelados e têm de
chegar frescos para os consumi-
dores”, diz Taciana. Fundada
em 2010, a rede deve fechar es-
te ano com faturamento em tor-
no de R$ 13 milhões.

Ambos os jovens empresá-
rios estiveram no 3º Fórum de
Empreendedores, que ocorreu
no fim de semana, em Águas de

São Pedro, no interior de São
Paulo, com realização do Lide-
Grupo de Líderes Empresariais.

No evento, estiveram presen-
tes também empresários bem-
sucedidos, que falaram sobre as
iniciativas, curiosidades e desa-
fios para colocar suas ideias no
mercado. Entre eles está Salim
Mattar, fundador da rede de lo-
cação de carros Localiza, que se-
guiu seus intuitos nos momen-
tos mais cruciais da empresa.
“Sempre pedi conselhos de fa-
miliares e amigos, e todos eram
contra as iniciativas que acabei
colocando em prática com a Lo-
caliza”, afirma o empresário, ao

comentar sobre os principais
momentos de decisão da empre-
sa, que envolveu desde a sua
própria abertura, no início da
década de 70, além das iniciati-
vas de expansão por meio de
franquias e atuação fora do mer-
cado brasileiro.

E se Laércio Cosentino diz
que a idade não interessa para
colocar sua ideia adiante no
mercado, o maior exemplo dis-
so vem de Waldemar Verdi,
fundador do Grupo Rodobens.
“No mundo dos negócios, eu
ainda tenho muitas coisas para
aprender”, diz o empre´sario,
que tem 95 anos. ■
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Lucro trimestral da Alpargatas cai 15,3%

MRV longe de atingir metas traçadas para 2012

A hora e a vez
de empreender
no mercado
brasileiro

A Alpargatas registrou lucro líquido de R$ 74,1 milhões no terceiro
trimestre, uma queda de 15,3% em comparação com o mesmo
período do ano passado por conta do menor volume de caixa
aplicado e pela queda nos juros. No período, a companhia registrou
receita líquida de R$ 795,2 milhões, alta de 15,7%. No acumulado
do ano, as vendas subiram 16%, para R$ 2,17 bilhões. Entre julho
e setembro, a companhia comercializou 71,01 milhões de peças.

Divulgação

Henrique Manreza
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e crê que “baterá na trave”
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