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Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Helbor para discussão dos resultados referentes ao 4T07.
Informamos a todos os participantes que esta teleconferência e os slides estão sendo
transmitidos pela Internet através de link no site www.helbor.com, na seção Relações
com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a
sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso
algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram,
por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios
da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Helbor, bem como em informações atualmente
disponíveis para a Companhia.
Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos incertezas
e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições
da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da
empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Henry Borenstein, Vice Presidente
Executivo e ao Sr. Rodrigo Krause, Diretor de Relação com Investidores. Por favor,
senhor Henry, pode prosseguir.
Henry Borenstein:
Bom dia a todos. Sejam bem vindos à nossa teleconferência para divulgação dos
resultados de 2007. Gostaríamos de avisar que esta apresentação está disponível no
nosso site de RI e já foi encaminhada à CVM. Passo assim a palavra ao Rodrigo
Krause, que fará a apresentação, para depois passarmos para as perguntas e
respostas. Muito obrigado a todos.
Rodrigo Krause:
Bom dia. A nossa apresentação hoje vai mostrar os destaques do período e vai seguir
o comparativo dos 12 meses de 2007 contra 2006. Só lembrando que os nossos
números de 2006 são os pro forma, para poder manter a comparabilidade com os
dados ao longo do ano.
A pauta hoje será basicamente o desempenho, o resultado e o que a gente vê como
perspectiva para o ano de 2008. Se vocês estiverem acompanhando a apresentação
em PowerPoint, na tela três vocês verão o resumo do VGV lançado ao longo dos dois
anos.
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2007 foi um ano que apresentou resultado dentro do que a Empresa esperava e cujos
destaques são os lançamentos, que totalizaram quase R$951 milhões, VGV total, e
R$568,7 milhões da parte da Helbor. Isso é um crescimento de quase 130% ano sobre
ano.
As vendas contratadas totais somaram R$549,7 milhões. Aumentaram quase 180%, e
a parcela da Helbor, de R$416 milhões, cresceu 110% em relação ao ano anterior.
Na tela quatro vocês têm a tabela dos dez lançamentos do ano de 2006. O ano
encerrado se caracterizou pela maior concentração de lançamentos de grande valor
no 4T07: da Penthouses em Tamboré, Santana do Parnaíba; o Condominium Parque
Clube, em Guarulhos; o Cap Ferrat, em Santos; e a Reserva do Itapety, em Mogi das
Cruzes, no total de quase R$440 milhões em que a Helbor tem R$202,2 milhões.
Esses lançamentos, somados aos dos 9M07 e outros menores que ocorreram ao
longo do 4T07, totalizaram os R$950,9 milhões que nós já falamos, e a parte da
Helbor de R$568,7 milhões.
Na tela cinco vocês têm os lançamentos de 2007, 15 no total, onde mostramos que a
nossa meta original de VGV lançado foi plenamente atingida, cumprindo o guidance
que nós apresentamos ao longo do ano passado.
Esses valores se referem a 15 edifícios, sendo 14 residenciais e um comercial,
comparados aos dez edifícios de 2006. No comparativo entre 2006 e 2007,
destacamos o lançamento de quase 1.200 unidades em 2006 e 2.513 em 2007, um
crescimento de pouco mais que dobro.
Na tela seguinte, vendas contratadas, a maior relevância, óbvio, por garantia e receita
futura, atingiu a marca dos R$416 milhões em 2007 contra os quase R$198 milhões
em 2006, o que representa um aumento de mais do que o dobro, 110%, que se traduz
nas 1.416 unidades vendidas.
Só para lembrar, a velocidade de vendas no nosso plano de negócios pede um
mínimo de 50% de vendas até o início da obra, da construção, e da venda destes
restantes 50% ao longo da construção do edifício, até a entrega das chaves. Nos anos
2006 e 2007 essa velocidade tem sido em média 60% até o início das obras, o que
representa uma taxa média de sucesso 20% maior que o planejado. Com as
condições de mercado vigentes combinadas com a nossa estratégia de vendas, eu
lembro: diversificação geográfica, diversificação de renda e de produto, reforçam a
nossa percepção de que é possível manter esses patamares de venda.
Na tela seguinte falamos em guidance, e podemos passar para a tela sete. Relembro
a nossa estimativa de VGV para os anos de 2008, total de R$1,35 bilhão, e a parte
Helbor de R$1,1 bilhão, e 2009, o VGV total de R$1,86 bilhão, R$1,35 bilhão a parte
da Helbor. A tabela acima mostra tanto os valores de VGV previsto quanto o
crescimento percentual para cada ano de acordo com o guidance que nós tínhamos
apresentado.
Na tela seguinte, o land bank, nós apresentamos as áreas totais nas regiões em que
nós já temos terrenos comprados. Para atingirmos as metas definidas para os anos
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seguintes temos intensificado as compras de terrenos, em particular na Cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo e nas cidades onde já temos presença. Estamos
comprando em regiões novas onde a Companhia já obteve sucesso recentemente,
como é o caso de Joinville e Salvador, e em novos mercados como o de Taubaté, São
Paulo e o de Cuiabá, no Mato Grosso.
Destacamos ainda a ampliação do land bank para produtos comerciais, onde
ampliamos presença além de Goiânia, onde já tínhamos negócios, para Campinas,
Santos e São José dos Campos. Essencialmente, o land bank para atender aos
lançamentos previstos para 2008 está comprado, e estamos compondo o land bank de
2009.
Na tela seguinte, de resultados, damos alguns destaques. Em termos financeiros o
resultado do ano foi positivo com uma receita líquida de R$238,6 milhões; nossa
margem bruta, e aí eu chamo a atenção, aumentando, como tínhamos falado que
aconteceria durante o road show; e um lucro líquido de R$6,5 milhões. O lucro líquido,
como é do conhecimento de todos nós, sofreu em 2007 o impacto das despesas
referentes à abertura de capital, cujo valor foi de aproximadamente R$13,4 milhões.
Nas demonstrações de resultados, as principais variações foram: o aumento da receita
bruta operacional, em quase 67%, atingindo a marca de R$255,8 milhões; e as
despesas gerais e administrativas, que sofreram uma elevação pontual devido ao que
eu já disse, as despesas excepcionais com a abertura de capital, que foi em outubro
recente.
Como conseqüência o lucro operacional sofreu uma ligeira redução, de pouco mais de
19,75%, saindo dos R$22,8 milhões em 2006 para R$18 milhões em 2007. O lucro
líquido no ano eu já mencionei, foi de R$6,5 milhões, e no pro forma, caso não
tivéssemos tido as despesas do IPO, teria atingido a marca dos R$30 milhões, R$29,9
milhões.
Temos o endividamento na tela dez. No caso da Helbor, resume-se essencialmente
aos financiamentos para as obras e à recente debênture emitida pelo Bradesco. Os
aumentos resultaram no aumento do volume de financiamento de obra, decorrente do
aumento no número de lançamento e da debênture emitida. Só lembrando, a
debênture é de R$150 milhões, foi emitida em julho do ano passado, tem dois anos de
carência e os juros são pagos semestralmente.
Em termos de perspectivas, tela 11, superando o esforço do IPO e com as condições
de mercado imobiliário que vocês conhecem, com a nossa estratégia de vendas,
diversificação geográfica, produto e renda, a Helbor tem a convicção de que suas
metas para os anos que se seguem, notadamente 2008 e 2009, serão atingidas sem
maiores preocupações.
Do ponto de vista da empresa, a formação do land bank está concluída, e com o fim
das férias devemos dar início a uma série de lançamentos, tanto em São Paulo quanto
em outras praças dentro e fora do Estado.
De novidade, temos a compra de participações em cinco empreendimentos nos quais
já éramos sócios; ampliamos os nossos esforços de compra de terrenos no Centro-3-
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Oeste, basicamente Brasília e Goiânia no momento; e incrementamos a nossa
participação no segmento de edifícios comerciais nas cidades de São Paulo,
Campinas, São José dos Campos e Santos. Por fim, estamos avançados na
ampliação da nossa participação no Estado de Minas Gerais.
A apresentação era essa. Passo a palavra para perguntas e respostas para mim e
para o Henry. Muito obrigado a todos.
Carlos Firetti, Banco Bradesco:
Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão
vendo o cenário em termos de disponibilidade, de capacidade construtiva para
execução dos projetos que vocês estão iniciando. Especificamente, o seu
relacionamento com as construtoras que prestam serviços para vocês.
E também que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão vendo o mercado
de terrenos, em termos de evolução de preços, de disponibilidade e condições gerais.
Rodrigo Krause:
Vou começar respondendo a sua pergunta, depois o Henry completa. Basicamente o
seguinte: nós não temos preocupação com mão-de-obra para tocar o maior volume de
obras que vem pela frente, inclusive no contexto geral, que é a sua pergunta.
Por um lado, vai um pouco àquilo da nossa estratégia da diversificação geográfica,
que não nos submete ao risco de eventual falta de capacidade construtiva em um
mercado específico; e por outro lado, o fato de nós termos aquela fidelidade das
construtoras parceiras, que como o Henry já tinha comentado, nós estamos em
processo de formalização dessas parcerias de maneira a dar uma tranqüilidade
adicional à que nós já tínhamos em termos dessa disponibilidade.
Não há indicação de possível restrição na capacidade construtiva, principalmente em
São Paulo, que é o maior centro demandador. Fora de São Paulo então, não há
porque nos preocuparmos. Mas como a prudência manda, nós já estamos tomando as
nossas precauções para justamente minimizar ao máximo esse risco. Em termos de
terreno, eu deixo o Henry responder a pergunta.
Henry Borenstein:
Em termo de terreno o que está acontecendo é o seguinte: é óbvio que está tendo
uma alta nos preços dos terrenos devido às empresas estarem muito capitalizadas,
mas isso está ocorrendo principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de
Janeiro, e Belo Horizonte, grandes capitais.
Mas a estratégia da Helbor, como foi dito anteriormente, é uma estratégia um pouco
diferente pelo fato de ser um incorporador puro. A Helbor está muito focada em
comprar terrenos em cidade menores, em cidades do interior, porque a concorrência
ainda não chegou lá. Podemos citar o caso de Joinville, o caso de Taubaté em que
entramos agora, com dois terrenos.
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Então, essa concorrência ocorre sim, elevando o preço dos terrenos, mas
principalmente nos grandes centros. E nos grandes centros, como parte da estratégia
de Helbor também, nós continuamos com a nossa estratégia de terrenos menores, de
terrenos que o grande consultor, o grande incorporador que está muito capitalizado
não tem interesse, e o pequeno e o médio não tem condições de adquirir.
É isso que a Helbor tem feito. Nos grandes centros a gente continua muito nichado,
comprando terrenos muitas vezes até para empreendimento com VGVs menores do
que as grandes empresas estão olhando, e estamos também muito diversificados em
outras cidades, principalmente no interior. Com isso estamos fugindo um pouco dessa
concorrência de terrenos nos grandes centros e principalmente mantendo a margem
do nosso negócio, que é o que você pode ter visto no que aconteceu com os nossos
empreendimentos.
Carlos Firetti:
Uma outra pergunta, em relação às vendas. Vocês tiveram uma performance de
vendas bastante boa ao longo de 2007. O que vocês estão vendo neste começo de
2008? Porque existe o efeito sazonal de que se torne um pouco mais devagar, mas eu
queria saber um pouco da expectativa de vocês e como vocês estão vendo o mercado
neste momento.
Henry Borenstein:
O mercado, pelo menos para a Helbor, eu posso dizer que está excelente. Em janeiro
fechamos com R$42 milhões, ou seja, foi um crescimento de mais de 100%
comparado a janeiro do ano passado, e sem lançamentos, porque os lançamentos vão
ocorrer agora, perto de março.
Então, nós estamos vendendo bem. Mas por que isso? Tem uma coisa muito
importante para lhe dizer: devido a nossa estratégia de diversificação. Esse
lançamento que fizemos em Mogi das Cruzes, o Reserva do Itapety, está com 85%
vendido, e outro empreendimento nosso o Cap Ferrat, em Santos, também está com
70% vendido.
É aquilo que eu estava comentando no começo: está diversificado, está em várias
cidades e com bons produtos e bons terrenos, está refletindo na nossa velocidade de
venda.
Eu diria para você que estamos muito otimistas com o ano. Mudando um pouco de
assunto, mas o nosso land bank para 2008 já está formado, já compramos todos os
terrenos e estamos muito otimistas com a venda também, porque com a oferta de
financiamento que está havendo, com os juros mais baixos para o setor, tudo isso que
está ocorrente está alvancando a venda.
E o reflexo está aí: crescemos mais de 100% em janeiro, e sem lançamentos. A nossa
expectativa é que hora em que concretizarmos os lançamentos, vai melhorar ainda
mais. Nós acreditamos aqui na Helbor que vai ser um ano muito bom.

-5-

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T07
Helbor
14 de fevereiro de 2008

Carlos Firetti:
Está bom. Muito obrigado.
Rafael Pinho, Bulltick:
Bom dia a todos. Na verdade, são algumas perguntas rápidas. Primeiro em relação a
essa expansão da presença no mercado de lajes comerciais. Eu queria entender que
tipo de empreendimento é esse, se vão ser lajes comerciais, vão ser conjuntos
pequenos, dado que vocês estão falando também em fazer um pouco mais no
interior? Eu queria entender um pouco mais qual é a dinâmica de vocês em relação a
esse segmento. E que tipo de mix a gente pode esperar? Isso vai ser representativo
para frente ou é uma coisa mais oportunista?
Rodrigo Krause:
Desculpa, qual é o último pedaço da sua pergunta?
Henry Borenstein:
Se você puder falar um pouco mais alto.
Rafael Pinho:
Perdão. É só entender qual é a estratégia de vocês nesse segmento, se isso vai ser
representativo dentro dos lançamentos olhando para frente ou se é mais uma questão
oportunista. A gente tem lido que taxas de ocupação em conjuntos comerciais estão
altas, quer dizer, entender qual é o posicionamento da empresa frente a esse
segmento.
Henry Borenstein:
Nós estamos focados em conjuntos, em salas comerciais, não lajes corporativas, e
estamos acreditando muito nesse mercado pelo seguinte: devido à oferta de
financiamento e ao prazo de pagamento, hoje, o que tem acontecido? Nós temos
sentido aqui na Helbor que o pequeno investidor, o pequeno poupador, aquele que
compra o imóvel para uma locação ou para uma revenda lá na frente, ele voltou para o
mercado.
E acaba que salas em torno de 35m² a 40m² de área privativa, de área útil, acabam
dando uma apreciação muito pequena que, ou seja, praticamente o aluguel dessas
salas lá na frente é quase o valor da prestação do imóvel devido ao prazo de
pagamento.
Nós temos visto isso em São Paulo, você deve ter acompanhado, em São Paulo o
mercado de salas e conjuntos comerciais está muito aquecido, e nessas cidades do
interior, idem.
Não sei se você acompanhou os lançamentos da Helbor que foram feitos em Goiânia,
a Helbor lançou três empreendimentos comerciais em Goiânia, os três com enorme
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sucesso. O primeiro vendido praticamente em uma semana, o segundo com 80%
comercializado e o último já está com 60% comercializado.
Nós identificamos esse mercado, realmente é uma oportunidade, o pequeno
poupador, o investidor voltou para o mercado e ele está comprando esse tipo de
produto. Então, a nossa estratégia foi comprar terrenos com essa vocação nessas
cidades, onde a concorrência é menor, como Campinas, São José dos Campos,
Santos e também estamos analisando outras opções no Sul do país.
Se você analisar, em Santos, compramos um terreno na Av. Conselheiro Neder, não
digo que vai ser um dos primeiros, mas um dos melhores edifícios comerciais da
cidade, porque a cidade ficou muito tempo parada, sem lançamentos comerciais e a
Helbor está voltando com um novo conceito, com um prédio com características mais
interessantes, mas esse produto é de salas pequenas. Não sei se eu respondi sua
pergunta.
Rafael Pinho:
Com certeza, eu só queria entender um pouco mais. Então, a estratégia é meio
oportunista no sentido de que você está aproveitando um momento de mercado.
Henry Borenstein:
É um nicho de mercado, exatamente.
Rodrigo Krause:
Rafael, basicamente o seguinte: quando nós apresentamos nosso land bank, nossa
estratégia é a diversificação do produto. Muito embora nós tenhamos adaptado nosso
land bank mais para aquela faixa de classe média e classe média baixa, que é onde
há a maior concentração de facilidades, vamos dizer assim, havendo financiamento e
a demanda, nós não deixamos de atuar nos segmentos de renda alta e comercial,
porque como nós somos incorporadores, não tem o problema de ser melhor ou pior
em termos de tecnologia ou experiência na produção, e nós queremos manter os
nichos porque eles são exatamente isso.
Se surge uma oportunidade boa, ou várias, nós vamos atrás. Essa que é uma das
virtudes da Helbor, a flexibilidade de se adaptar rapidamente às condições e às
demandas do mercado.
Henry Borenstein:
Eu queria frisar mais uma coisa, Rafael, que esses terrenos que foram comprados
foram estrategicamente comprados e analisados, principalmente as cidades. Você vê,
Santos: não foi à toa que compramos um terreno comercial em Santos. Você está
acompanhando o que está acontecendo com a cidade de Santos, o que está
acontecendo com a Petrobras e com tudo que está ocorrendo na cidade.
Idem em São José dos Campos, Embraer e Petrobras também; e Campinas idem. Ou
seja, são cidades que estão tendo crescimento e têm um bom potencial econômico.
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Então é isso que a Helbor busca também. A gente analisa a cidade, enxerga que a
cidade está com um bom potencial econômico e que não existe no momento nenhuma
oferta desse tipo de empreendimento.
Então volta àquilo que você falou também: é uma oportunidade de mercado, mas é
uma oportunidade planejada. A gente estuda a cidade, a gente estuda a região e o
que está faltando, e a gente chegou a essa conclusão. Então hoje, no mix dos
produtos que nós temos, o comercial está vindo este ano com uma forte presença.
Rafael Pinho:
Perfeitamente. Como eu disse, era só para entender como isso vai representar dentro
do mix de vocês, mas a flexibilidade de vocês fica clara nesse sentido.
A outra pergunta é em relação aos lançamentos do ano. Vocês falaram que o land
bank já está todo dentro de casa, imagino que os projetos já estejam delineados,
obviamente no estudo de viabilidade já foram. Eu queria entender um pouco, não sei
se vocês podem dar uma cor disso para nós, em relação à distribuição desses
lançamentos ao longo do ano. O Henry mencionou alguma coisa de que os
lançamentos do 1T08 seriam mais ao final do trimestre, não sei se eu entendi bem.
Henry Borenstein:
Rafael, 30% desses lançamentos devem ocorrer no final do 1T08, depois mais 30% no
2T08 e depois o saldo até o final do ano. É mais ou menos o que está projetado aqui,
o que tem no nosso planejamento.
Rafael Pinho:
OK. Obrigado. E eu imagino que por vocês estarem mais diversificados, com presença
em cidades menores, a questão de aprovação para vocês é mais tranqüila, não é?
Henry Borenstein:
Exatamente. Existem algumas cidades, como é o caso de Taubaté, de Joinville, em
que as aprovações são um pouco mais rápidas que em São Paulo. E aí volta àquilo
que a gente falou no road show, que a nossa estratégia em São Paulo e em grandes
centros, essa estratégia de comprar terrenos menores para fazer VGVs menores, vai
também em linha com a aprovação, porque nesses terrenos é mais fácil de os projetos
serem aprovados porque você não necessita passar em uma série de órgãos. Você
não precisa passar no Trânsito, você não precisa passar no Meio-Ambiente, então
essa é a nossa estratégia pra também sermos ágeis no lançamento.
Rodrigo Krause:
Só para completar, Rafael, se você olhar nossa tela de land bank, acho que é a tela
oito da apresentação, você vai ver que a maior concentração de land bank, por
número de unidades a serem construídas ou por valor, está na região Sudeste, litoral e
interior de São Paulo. Ou seja, justamente isso que o Henry falou, tanto em cidades de
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porte médio, como Campinas, quanto em cidades menores, como Taubaté, São
Bernardo, etc.
Rafael Pinho:
OK. Muito obrigado.
Carlos Firetti, Bradesco:
Bom dia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão vendo o
mercado para insumos usados no processo de construção, se vocês estão vendo
alguma dificuldade em algum insumo específico e se vocês estão tranqüilos em
relação ao andamento de todos imóveis que vocês estão tocando.
E outra coisa, queria que vocês falassem um pouco em relação às expectativas de
margem para 2008.
Henry Borenstein:
Respondendo a questão dos insumos. Volta àquilo que a gente comentou, o que
aconteceu hoje é que o mercado está muito aquecido. Realmente, eu acho que
empresas menores vão sofrer mais com a questão dos insumos, só que a Helbor é
aquilo que a gente sempre falou: os nossos parceiros são parceiros de primeira linha.
Podemos citar a Company aqui em São Paulo, uma EBM em Goiânia, que são
empresas tradicionais, ou seja, o empreiteiro que está com a Company há vários anos
não vai deixar de trabalhar com a Company para trabalhar com outro.
E a questão de matéria-prima, idem, porque os volumes são muito grandes. Então, eu
acho o seguinte: que empresas menores nos grandes centros vão sofrer mais. A gente
entende que no nosso caso não estamos tendo esse tipo de problema. Inclusive,
nossos contratos de obra, dessas obras que estão em andamento, são contratos
fechados em que já está tudo OK, tudo de acordo. Então, não vemos problema algum.
Quanto à questão das margens, é aquilo que a gente estava comentando, o que a
gente tem sentido hoje. O que muda na margem é principalmente preço de terreno.
Preço de terreno e por quanto vai ser vendido o imóvel, não tem muita mágica nessa
equação.
E a gente tem sentido que, principalmente em São Paulo e nos grandes centros,
existem alguns terrenos mais disputados pelas grandes empresas, e nesses terrenos
realmente as margens tendem a cair. Só que a nossa estratégia de diversificação
geográfica é justamente para não perder margem. Hoje você vê a história de Taubaté,
que eu sempre cito: nós desbravamos o mercado de São José dos Campos um ano
atrás, a gente comprou o terreno à época a R$500 o metro, R$600 o metro, para
vender a R$2,5 mil o metro na privativa.
Hoje em São José dos Campos, devido a várias empresas terem ido para lá, o
mercado está mais aquecido, não se compra um terreno como esse por menos de
R$1 mil o metro. Só que a gente identificou que em Taubaté você compra terrenos a
R$400 o metro, R$500 o metro, e vende pelos mesmo R$2,5 mil na privativa.
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Então a nossa busca também, de estar diversificado, é minimizar risco, fazer todo tipo
de produto e também não perder margem. Nossa luta constante é essa, não perder
margem. É o caso que aconteceu agora em Mogi das Cruzes, esse lançamento que
fizemos, que foi muito bem sucedido, está com uma margem extraordinária. Então a
gente busca muito isso.
E como também a gente já está com nosso land bank para 2008 totalmente comprado
e totalmente dentro de casa, a Helbor para entrar em um negócio, para comprar um
terreno, faz contas e só se o negócio for viável. A gente não precisa comprar terrenos
para girar nossa construtora ou para formar land bank que a gente não tem. Então, a
gente vai continuar com essa premissa, de fazer negócio e o negócio ter rentabilidade.
Mas concordo com você, principalmente nos grandes centros o preço do terreno
aumentou, e conseqüentemente as margens serão achatadas. Mas não é o caso da
Helbor, por causa da diversificação.
Rodrigo Krause:
Só para completar, na parte de matéria prima, muito embora isso seja uma
preocupação da construtora contratada, o que a Helbor tem identificado é que para
alguns pequenos gargalos, o que resolve o problema é uma programação muito
antecipada das necessidades de compra, e aí você já contrata com o fornecedor e
acaba superando o problema facilmente.
E a outra parte, que é em termos de margem, foi aquilo que a gente falou agora há
pouco, que como o land bank tem uma distribuição muito maior para fora de São
Paulo, você acaba mantendo as margens exatamente porque você foge desses
terrenos mais caros de que o Henry falava.
Carlos Firetti:
Entendi. Muito obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra aos senhores Henry Borenstein e Rodrigo Krause, para as considerações
finais.
Henry Borenstein:
Agradeço a todos pela participação, e convido-os para encontrar-nos na divulgação de
encerramento do trimestre. Obrigado a todos.
Rodrigo Krause:
Tchau. Obrigado para todo mundo.
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Operadora:
A teleconferência da Helbor está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
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