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Construção Incorporadora teve recorde de repasses no primeiro trimestre

MRV espera geração de caixa
crescente no decorrer do ano
KATIA LOMBARDI/VALOR

Chiara Quintão
De São Paulo

Leonardo Corrêa, diretor-executivo de finanças, diz que haverá recuperação paulatina da margem Ebitda da companhia

ração dos dois intervalos, para
R$ 830 milhões. A margem bruta
ficou em 26,1%, ante 26,3% no primeiro trimestre de 2012. A redução do lucro líquido da MRV resultou do aumento dos distratos,
da receita menor e da margem
mais baixa dos projetos antigos.
O lucro líquido e a receita líquida da companhia, no trimestre, ficaram abaixo da média das

estimativas da BES Securities, da
Bradesco Corretora e do JP Morgan. A média das projeções
apontava para lucro líquido de
R$ 111 milhões e receita líquida
de R$ 1,03 bilhão.
No primeiro trimestre, o Ebitda caiu 32,8%, para R$ 129 milhões. A margem Ebitda teve
queda dos 19%, no período de janeiro a março do ano passado,

para 15,5%. Segundo Corrêa, haverá recuperação paulatina da
margem Ebitda da companhia,
ao longo dos próximos trimestres. O melhor controle de custos
contribui para essa expectativa.
No fim do primeiro trimestre,
a MRV tinha dívida líquida de
R$ 1,601 bilhão e relação entre
dívida líquida sobre patrimônio
líquido de 38,3%.

is.

A MRV Engenharia espera geração crescente de caixa no segmento residencial ao longo dos próximos trimestres, conforme o diretor-executivo de finanças da companhia, Leonardo Corrêa. No primeiro trimestre, a incorporadora
gerou caixa de R$ 62 milhões no
segmento, ante R$ 38 milhões no
quarto trimestre de 2012.
De janeiro a março, a companhia teve recorde trimestral de
repasses de contratos dos clientes para os bancos, no total de
10,3 mil unidades. O volume corresponde ao patamar anualizado
de 41,2 mil unidades. “Estamos
repassando cada vez mais unidades”, afirma Corrêa.
No primeiro trimestre, a MRV
registrou vendas contratadas recordes de R$ 1,1 bilhão, com alta
de 34% ante o mesmo período
do ano passado. Os distratos —
cancelamentos de vendas — aumentaram na comparação dos
dois intervalos, para 2,21 mil
unidades (R$ 232,6 milhões a
valor de contrato), mas a variação não foi informada.
Para o crescimento do número
de unidades distratadas, contribuiu a adoção de política de crédito mais restritiva pela companhia.
O desenquadramento de renda foi
a razão para 96% dos distratos.
“Não esperamos mudança
substancial nos níveis de distratos reportados nos próximos trimestres”, disse Corrêa. A redução do volume de cancelamentos de vendas ocorrerá a partir
de 2014, conforme o executivo.
No primeiro trimestre, a MRV
teve lucro líquido de R$ 79 milhões, 32,1% menor que o do mesmo período do ano passado. A receita líquida caiu 6,3%, na compa-

Penido inicia a
venda de lotes em
condomínio aéreo
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos
A construtora Penido inicia este
mês a venda dos lotes do Aerovale
Centro Empresarial Aeroespacial,
condomínio aeronáutico com
área industrial e comercial com licença ambiental de instalação e registro imobiliário aprovados.
Com as obras de infraestrutura
do novo aeroporto, em Caçapava
(SP), já em andamento, o presidente da Construtora, Rogério Penido,
defende o empreendimento como
a melhor alternativa, a curto prazo,
para atender ao crescimento da
frota de aeronaves executivas do
país, que não encontram infraestrutura e espaços adequados nas
grandes cidades. O Brasil já possui
a segunda maior frota de jatos executivos do mundo, atrás dos EUA.
A previsão de Penido é que o
condomínio comece a ser utilizado entre abril e maio do próximo
ano. Ele estima um investimento
da ordem de R$ 200 milhões na
área, que levou seis anos para conseguir a aprovação da Cetesb.
O projeto ganhou impulso com
a aprovação do decreto presidencial 7871, em dezembro, autorizando a exploração comercial de
aeródromos privados voltados exclusivamente à aviação geral (executiva). Com o incentivo aos empreendimentos privados, o governo espera desafogar os aeroportos
das capitais para atender à necessidade dos voos regulares das companhias aéreas. Devido à saturação
do Campo de Marte e do Aeroporto de Congonhas, na capital de São
Paulo, parte da demanda da aviação executiva foi transferida para
os aeroportos privados existentes
em Jundiaí e Sorocaba.
A região metropolitana de São
Paulo conta com alguns projetos
de aeroportos privados para
aviação executiva, como o da

construtora JHSF, localizado a 62
km da capital, e o empreendimento dos empresários Fernando Botelho Filho e André Skaf,
próximo ao rodoanel.
Embraer, Gespi Aeronáutica,
Global Aviation e a Rede de Hoteis Accor já reservaram um espaço no Aerovale, que dispõe de
uma área de 2,4 milhões de metros quadrados e pista de 1,5 mil
metros para pouso e decolagem.
A Gespi Aeronáutica, especializada em manutenção, reparo e
revisão de componentes aeronáuticos, pretende instalar uma
unidade de manutenção de aeronaves no Aerovale. “Precisamos
de uma área próxima a uma pista
para desenvolver essa atividade
de manutenção, fator determinante para que a empresa continue a crescer”, disse o presidente
da Gespi, João Scarparo.
Segundo Scarparo, o aeródromo da Penido será a primeira pista
de pouso e decolagem aberta à iniciativa privada empresarial na região do Vale do Paraíba, que opera
três aeroportos principais em Taubaté, São José dos Campos e Guaratinguetá, mas todos são militares.
Na fase de pré-lançamento, serão oferecidos 319 lotes do empreendimento, sendo 124 aeronáuticos e 181 industriais e comerciais. Os tamanhos variam de
2.250 metros quadrados (m2) a
13,5 mil m2, no caso dos lotes aeronáuticos, e de 722 m2 a 15 mil
m2 para os terrenos comerciais e
industriais. O valor dos terrenos
varia de R$ 600 a R$ 1,4 mil o metro quadrado. Já no período de
lançamento, previsto para junho, o preço do metro quadrado
vai variar de R$ 774 a R$ 1,6 mil
Segundo a construtora, 20% do
empreendimento tem reservas
firmes e a expectativa é que esse
número aumente para 40% após
a fase de pré-lançamento.
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ceiros e que foram retomadas estão voltando, “gradualmente”, ao
ritmo normal de execução.
No primeiro trimestre, a companhia registrou consumo de
caixa de R$ 48,5 milhões, com
queda de 59,9% ante o mesmo
período do ano passado e redução de 79,5% na comparação com
o quarto trimestre de 2012.
Conforme Barcellos, há elementos variáveis que levam a acreditar
numa situação mais favorável em
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ficou em 37,9% no primeiro trimestre. Os lançamentos realizados em 2013 têm margem a
apropriar de 51,6%.
Não houve revisão de orçamentos extraordinária no primeiro trimestre, conforme o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Vasco Barcellos.
Ele cita que tem havido melhoria
de gestão e controle.
De acordo com Barcellos, as
obras em que a Tecnisa tinha par-

relação à geração de caixa no segundo semestre. A Tecnisa não tem
guidance de geração de caixa.
Os repasses cresceram 29% no
primeiro trimestre ante o quarto
trimestre, para R$ 153 milhões.
Os distratos — cancelamentos de
vendas — somaram R$ 121 milhões de janeiro a março.
No primeiro trimestre, a Tecnisa fez captação de dívidas corporativas de R$ 203 milhões, por
meio de cédulas de crédito ban-

Cinex vai produzir vidros laminados

Curtas
São Carlos lucra

cário (CCBs) para investimentos
em empreendimentos imobiliários e reforço de liquidez.
Conforme o executivo, a Tecnisa
tem situação de liquidez bastante
confortável. A empresa tinha caixa
de R$ 286,3 milhões no primeiro
trimestre, ante R$ 95,3 milhões no
quarto trimestre. A relação entre
dívida líquida e patrimônio líquido da companhia era de 108,3% no
fim do primeiro trimestre, ante
111,5% no quarto trimestre. (CQ)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Empresas, p. B11.
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A Tecnisa reverteu o prejuízo líquido de R$ 11,3 milhões do primeiro trimestre de 2012 e registrou lucro líquido de R$ 42,4 milhões no intervalo de janeiro a
março deste ano. A receita líquida
cresceu 82,4% no trimestre, para
R$ 430,1 milhões. A margem bruta
ajustada passou de 31,8% no primeiro trimestre de 2012 para
37,4% nos três primeiros meses de

2013. No quarto trimestre de 2012,
o indicador estava em 16,1%.
O lançamento das primeiras
torres do empreendimento Jardim
das Perdizes, na zona oeste de São
Paulo, resultou no aumento da receita líquida da Tecnisa e contribuiu para a obtenção de lucro líquido. Os novos projetos têm margens mais elevadas que os das safras antigas, ajudando também a
melhorar os resultados.
A margem bruta a apropriar
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Tecnisa reverte prejuízo e tem lucro no 1 trimestre

Glencore Xstrata

A venda da Business Space
Tower, em São Paulo, por R$ 70 milhões, impulsionou o resultado da
administradora de propriedades
comerciais São Carlos no primeiro
trimestre. O lucro da companhia
mais que dobrou, de R$ 20 milhões, entre janeiro e março de
2012, para R$ 42 milhões neste
ano. A receita com locação dos
empreendimentos subiu 8,7%, para R$ 64,9 milhões. Considerando
o faturamento com a venda de
imóveis, o salto foi de 126%, para
R$ 134,9 milhões. As despesas
operacionais avançaram 30,2%,
para R$ 11,3 milhões, levando o
lucro antes de juros e impostos
(Ebit, na sigla em inglês) a um aumento de 63%, para R$ 72 milhões.

A mineradora e negociadora
de commodities Glencore Xstrata revelou ontem seu primeiro
relatório de produção conjunto,
após a fusão entre as duas empresas. No primeiro trimestre, a
companhia alcançou um volume
de 537,3 mil toneladas produzidas de cobre, um avanço de
14,8% frente ao mesmo período
do ano passado. De acordo com
a Glencore Xstrata, foram as atividades na África que garantiram o avanço. No Chile, porém, a
companhia extraiu 21% menos
cobre, ou 3,4 mil toneladas, e
12% menos concentrados da
commodity, ou 26 mil toneladas.
No Peru, a baixa foi de 18%, para
26,1 mil toneladas.

Ganho da EZTec cresce

Expectativa para CCR

O lucro líquido da EZTec cresceu 92,6% no primeiro trimestre,
ante o mesmo período do ano
passado, para o valor recorde de
R$ 150,7 milhões. O resultado
foi impulsionado pela venda da
torre A do EZTowers, em janeiro,
por R$ 564 milhões. A receita líquida subiu 113,5%, para a cifra
também recorde de R$ 323,1 milhões. A companhia obteve margem líquida de 46,6%. A margem bruta caiu dos 51,9% no
primeiro trimestre do ano passado para 50,6% no intervalo de
janeiro a março de 2013.

A CCR, especializada em concessões de infraestrutura, vai
apresentar um lucro líquido de
pelo menos R$ 311 milhões no
primeiro trimestre de 2013, segundo estimativas de três instituições consultadas pelo Valor.
A média entre as previsões de Votorantim Corretora, Banco Santander e J. Safra Corretora aponta para um lucro líquido de
R$ 321,9 milhões para a CCR nos
três primeiros meses de 2013 — o
que representaria um crescimento de 10,9% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre
De olho na expansão do setor
da construção civil no país, a Cinex, fabricante de divisórias e
portas de vidro e alumínio para
móveis, coloca em operação em
agosto uma unidade de produção de vidros laminados para
aplicação tanto em ambientes
internos quanto em vidros e fachadas externas de casas e edifícios. A vidraçaria, que ficará em
frente à fábrica principal da empresa em Bento Gonçalves (RS),
começou a ser construída em
2011 e está em fase final de instalação e ajustes, disse o diretor-

presidente César Cini.
Conforme o empresário, a nova fábrica vai abastecer as linhas
da própria Cinex, mas a maior
parte da produção será vendida
no mercado com a marca “Estra
Vetro”. De acordo com ele, a unidade tem potencial para atingir
um faturamento bruto de R$ 25
milhões por ano entre 2014 e
2015. Em 2013, sem considerar a
nova operação, a Cinex projeta
um crescimento de 15% na receita em comparação com os R$ 69
milhões do ano passado e para
2015 a meta é chegar a vendas
consolidadas de R$ 150 milhões.
A “Estra Vetro” vai produzir laminados de espessuras especiais,

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Guari Fruits Indústria e Comércio de Polpas - Requerente: Rozendo
Manoel Utrera Martinez - Vara/Comarca: 1a
Vara de Taquaritinga/SP
Requerido: Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda. - Endereço: Av. João Dias,
1084, Bairro de Santo Amaro - Requerente:
Jefferson Gonçalves - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Cci Carmo Construtora e Incorporadora Ltda. ME - Requerente: Nova
Casa Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de
Anápolis/GO
Requerido: Cermatex Indústria de Tecidos Ltda. - Requerente: Sergifil Indústria

Têxtil Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara de Santa Bárbara Doeste/SP - Observação: Desistência homologada
Requerido: Mastec Maranhão Assistência Técnica Ltda. - Requerente: Olitel Telecomunicações Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de São Luís/MA - Observação: Falta de interesse de agir

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Armarinhos e Aviamentos Metrópole Ltda. - Endereço: Rua Comendador
Abdo Schahin, 62, Loja 01 - Administrador
Judicial: Dr. Orestes Nestor de Souza Laspro
- Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São
Paulo/SP
Empresa: Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. - Administrador Judicial: Dra. Eliane Gonsalves - Vara/Comarca: 2a Vara do Foro Distrital de
Hortolândia/comarca de Sumaré/SP

com lâminas de até 15 milímetros para uso como degraus de
escadas, por exemplo, e também
vai oferecer vidros de grandes dimensões pintados ou com aplicação de fotografias, disse Cini.
De acordo com ele, a maior parte
dos produtos com essas características disponíveis no mercado
brasileiro é importada. Os vidros
laminados são mais seguros do
que os temperados, porque não
soltam estilhaços quando quebram, e também oferecem maior
conforto térmico e acústico,
acrescentou o empresário.
A nova unidade foi equipada
com máquinas importadas da
Itália e exigiu investimentos de

€ 3 milhões, o equivalente a
R$ 7,9 milhões, sendo 60% financiados pelo Banco do Brasil, informou Cini. A Cinex também
pretende concluir no segundo
semestre deste ano a transferência do laboratório de pesquisas
em Treviso, na Itália, de uma área
alugada de 100 metros quadrados para um prédio próprio de
700 metros quadrados. O investimento na expansão soma €1 milhão. Segundo Cini, no local são
feitos testes de materiais e desenvolvimento de novos produtos
em parceria com três estúdios de
design, sendo dois italianos e um
inglês, além de encontros com
clientes e fornecedores.

SISTEMA DIFERENCIADO
DE COBRANÇA
DENOMINADO “SEU DINHEIRO NÃO PASSA PELO NOSSO CAIXA”
• A COBRANÇA É FEITA SEM DOCUMENTOS, SOMENTE COM A PLANILHA
DO DÉBITO.
• O DEVEDOR PAGA NA CONTA DO CREDOR.
• NÃO HÁ REPASSE, NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS.
• NOS ACORDOS RELIZADOS É INSERIDA UMA CLÁUSULA QUE OBRIGA O
DEVEDOR A REALIZAR DEPÓSITO NA CONTA DO CREDOR.
• OS CHEQUES RECEBIDOS SÃO NOMINAIS À EMPRESA E REPASSADOS
IMEDIATAMENTE.
• 95% DAS COBRANÇAS SÃO FEITAS POR VIAS AMIGÁVEIS.
• RELATÓRIO DE 3 A 10 DIAS ÚTEIS.

VISITE NOSSO SITE:
PABX:

www.goldstarbrasil.com.br

11-3051-5856 / 0800.7708130

