Transcrição 2T09 e 1S09
Boa tarde a todos os que acompanham a teleconferência da Helbor para a apresentação dos resultados da
companhia no segundo trimestre de 2009 e do primeiro semestre de 2009.
Daqui a pouco os senhores terão as explicações da nossa equipe para o excelente desempenho que registramos
neste ano.
Nosso plano de atuação foi plenamente cumprido neste período, o que nos possibilitou alcançar em apenas seis
meses mais de 80% do volume de vendas do ano de 2008 inteiro.
Para que isso acontecesse, mesmo num cenário de incertezas, a Helbor manteve investimentos em em projetos,
adquiriu novos terrenos e preparou lançamentos que foram sucesso de vendas desde o primeiro trimestre de 2009.
E isso foi reconhecido pelo mercado. Conquistamos o Prêmio Top Imobiliário do Jornal o Estado de São Paulo, com
o prédio comercial Helbor Offices Vila Rica, em Santos, com 507 unidades, por seu excelente desempenho de
vendas.
O momento é muito positivo para o mercado imobiliário brasileiro, mas mesmo assim a Helbor mantém a
estratégia de atuar com cautela, só lançando um produto depois ter plena convicção de que ele está ajustado à
necessidade do mercado.
Superamos nossas melhores expectativas:
Mantivemos nossas margens, diminuímos proporcionalmente nossos custos fixos e também reduzimos nossos
estoques.
Isso possibilitou que a Helbor alcançasse no primeiro semestre deste ano um lucro 50% maior do que aquele
registrado no mesmo período do ano passado.
Por isso acreditamos que até o final do ano - até mesmo pelo que foi registrado nas nossas vendas em julho - a
Helbor atingirá resultados também muito bons.
Passo a palavra ao Roberval Tóffoli, nosso diretor Financeiro e de Relações com Investidores para que apresente os
principais números do desempenho da Helbor.
É com você Roberval.
Obrigado Henry e boa tarde a todos os que nos acompanham.
Os empreendimentos residenciais, notadamente nos segmentos médio/médio-alto, que apresentaram retração de
demanda durante o final segundo semestre de 2008 e início de 2009, vêm registrando forte recuperação.
Entre os fatores desta recuperação estão o cenário mais positivo para o mercado de trabalho, aumento da oferta
de crédito para o financiamento aos nossos clientes, aumento do limite de utilização do FGTS nos financiamentos
imobiliários para 500 mil reais, dentre outros fatores.
É importante que se analise os números da Helbor pelo equilíbrio da atuação da companhia, pela consistência dos
resultados apresentados ao longo dos últimos trimestres e pelo acerto da estratégia da empresa de diversificar
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produtos e mercados, com empreendimentos plenamente projetados para atender as necessidades que
identificamos nas cidades em que atuamos.
Vamos aos números.
No slide 2, destacamos que o VGV total lançado no segundo trimestre alcançou 323,9 milhões de reais – um
crescimento de 176% em comparação com o primeiro trimestre deste ano e de 65% em relação ao segundo
trimestre de 2008.
Quanto ao VGV Helbor, os números foram ainda melhores:
No segundo trimestre deste ano, o VGV Helbor lançado chegou a 296 milhões de reais, 153% maior do que o VGV
Helbor do mesmo período do ano passado, e 239,5% se comparado ao primeiro trimestre de 2009.
No acumulado do semestre, os números relativos ao VGV tiveram alta significativa:
O VGV Total somou 440,8 milhões de reais, um crescimento de 124,6% em relação a 2008.
O VGV parte Helbor totalizou 383,2 milhões de reais, um crescimento de 227,5% em relação a 2008.
O nosso volume de lançamentos tem tido uma ótima receptividade pelos nossos clientes tanto do segmento
residencial quanto comercial, o que vem se traduzindo numa excelente performance de vendas, como
detalharemos mais adiante.
No slide 3, apresentamos a abertura dos lançamentos totais por segmento e por região.
Nossos empreendimentos lançados no segundo trimestre estão assim distribuídos por segmento:
- 54,6% Médio Alto
- 18,6% Médio
- 14,3% Comercial
- 12,5% Alto
Se considerarmos o VGV lançado por Região temos os seguintes números:
- 56,8% no Sudeste - Estado de São Paulo – Litoral e Interior
- 31,2% - Sudeste – São Paulo- Capital
- 12% Centro-Oeste – Goiânia
No slide 4, apresentamos a abertura dos lançamentos totais por segmento e por região.
No fechamento do primeiro semestre, 49,1% do VGV total lançado estava focado no segmento médio-alto, 22,7%
no alto, 17,7% no médio e 10,5% comercial.
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De janeiro a junho deste ano, 52,6% de nossos lançamentos foram realizados na região Sudeste – São Paulo –
Interior e Litoral, 29,6% na cidade de São Paulo e 17,8 % na região Centro-Oeste.
Agora para falar do desempenho de comercialização da Helbor, convido nosso diretor de Vendas Marcelo
Bonanata.
É com você Marcelo!
Olá Roberval, muito obrigado!
No slide 5, detalhamos o perfil dos lançamentos realizados pela Helbor no primeiro semestre de 2009.
No âmbito das vendas. No segundo trimestre de 2009, concentramos nossas vendas nos produtos lançados no
próprio trimestre e nos demais empreendimentos que colocamos a venda entre janeiro e março deste ano, e
naqueles lançados no final do ano passado.
Dos lançamentos do segundo trimestre, destacamos o sucesso absoluto de vendas do Helbor Offices Norte Sul, em
Campinas.
Seguramente é um dos mais representativos cases do mercado imobiliário do Estado de São Paulo nos últimos
tempos.
Foram 239 salas comerciais vendidas num só dia.
O Conceito Offices, por sinal, foi lançado pela Helbor em dezembro passado, em Santos, no Helbor Offices Vila Rica,
com 507 unidades, vencedor do Prêmio Top Imobiliário do jornal O Estado de São Paulo, pelo seu desempenho de
vendas.
Ainda este ano, a Helbor deverá lançar outros quatro empreendimentos comerciais com o conceito Offices, nas
cidades de São José dos Campos, São Paulo e São Caetano do Sul.
Além do Norte Sul, destacamos o desempenho de vendas do Helbor Bella Vitta 1, residencial voltado à classe
média, que alcançou 90% das vendas.
Também é importante destacar o desempenho de outros três produtos lançados no dia 27 de junho, no final do
segundo trimestre.
O Helbor The Stage, com unidades de alto padrão, já bateu os 90% de comercialização.
O Helbor Bella Vita 2, residencial na Freguesia do Ó, em São Paulo, já bateu 70% de unidades vendidas.
O Helbor Belvedere Jardim das Colinas, residencial de Alto Padrão em São José dos Campos, alcançou 40% de
unidades comercializadas.
No slide 6, apresentamos a evolução das vendas contratadas.
As vendas contratadas totais do segundo trimestre atingiram 273,5 milhões de reais, uma evolução de 74,7 % na
comparação com o primeiro trimestre e de 29,4 % em relação ao segundo trimestre do ano passado.
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Já as vendas contratadas Helbor, tiveram um resultado ainda melhor:
O resultado foi de 244,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2009, um aumento de 102,1% em relação ao
primeiro trimestre deste ano e de 83,9% em comparação com o segundo trimestre de 2008.
No fechamento do semestre, as vendas contratadas totais cresceram 29,6% em comparação com igual período do
ano passado, e as vendas Helbor tiveram alta de 66%.
No primeiro semestre de 2009, nossa companhia conseguiu atingir 70% das vendas contratadas totais do ano
passado inteiro e mais de 80% das vendas parte Helbor.
No mês de julho, as vendas continuaram bastante aquecidas. O volume comercializado em julho de deste ano é
mais de três vezes superior ao registrado em julho de 2008.
No slide 7, destacamos a abertura das vendas contratadas parte Helbor por segmento e por região, no segundo
trimestre de 2009.
Nossas vendas no segundo trimestre estão assim distribuídas por segmento:
39,2% Médio alto
29,7% % Médio
24,4 % comercial
6,4 %– alto
Na abertura por região, a divisão é a seguinte:
59,9% na Região Sudeste – São Paulo- Litoral e Interior
27,5% na Cidade de São Paulo
10,9% - Em Goiânia, Centro-Oeste
1,7% no Sul e Nordeste
No slide 8, apresentamos a abertura das vendas contratadas parte Helbor por segmento e por região, no primeiro
semestre de 2009.
Destacamos que o segmento de médio alto respondeu por 38,8% das vendas contratadas, o médio 28,7%, o
comercial por 25,2% e o alto 6,5%.
Adicionalmente, 59,4% das vendas contratadas parte Helbor ocorreram no litoral e interior da região sudeste,
22,3% na cidade de são Paulo, 13,9% no centro-oeste e 4,4% no sul e nordeste.
No slide 9, detalhamos a evolução dos estoques parte Helbor.
Um indicador muito importante do mercado imobiliário é o estoque de unidades para venda.
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Nesse item, a Helbor teve um desempenho ainda melhor no segundo trimestre de 2009.
Nosso estoque de unidades prontas caiu de 3,1% no final de março para 2,3% no final de junho de 2009.
Na comparação das vendas de unidades lançadas em outros períodos também se percebe uma importante redução
de estoque, o que reafirma a política da Helbor de vender bem no lançamento e criar estratégias para reduzir ao
máximo o número de unidades à venda antes da entrega das chaves.
Passo a palavra ao Bernardo Garcia, gerente de Relações com Investidores, para que apresente os resultados
contábeis da Helbor no segundo trimestre de 2009.
É com Você Bernardo.
Obrigado, Marcelo.
No slide 10, apresentamos os principais destaques financeiros da Helbor, numa comparação trimestral e semestral.
A receita operacional líquida cresceu 47,9%, passando de 91,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2008 para
135,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2009.
Essa expansão é decorrente do maior volume de lançamentos e vendas registrados nos últimos anos.
É importante destacar que o ajuste a valor presente provocou um impacto negativo de 5,3 milhões de reais na
receita operacional líquida do segundo trimestre de 2009.
Na comparação semestral, a receita operacional líquida expandiu 43,9%, passando de 158 milhões de reais no
primeiro semestre de 2008 para 227,2 milhões de reais no primeiro semestre de 2009.
O lucro bruto expandiu 44,8%, gerando uma margem bruta de 30,1%, no mesmo patamar do segundo trimestre de
2008.
Em relação ao primeiro trimestre de 2009, a margem bruta apresentou contração de 445 basis points, basicamente
em função do impacto negativo do ajuste a valor presente.
Este impacto foi ocasionado pelo aumento da taxa de desconto, que passou de 7,2% para 8,5%.
Na comparação semestral, o lucro bruto registrou expansão de 48,1%, passando de 49 milhões de reais no primeiro
semestre de 2008 para 72,5 milhões de reais no primeiro semestre de 2009.
O lucro líquido no segundo trimestre atingiu 15,5 milhões de reais, 52,8% superior ao lucro líquido do mesmo
período de 2008, 41,4% maior do que no primeiro trimestre de 2009.
Já a comparação semestral, o lucro líquido da Helbor alcançou 26,4 milhões de reais, 49,6% superior ao primeiro
semestre de 2008, que foi de 17,7 milhões de reais.
A margem EBITDA atingiu o patamar de 19,8%, 81 basis points superior ao segundo trimestre de 2008.
Na comparação semestral, a margem EBITDA expandiu 219 basis points atingindo 20,1%.
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A margem líquida expandiu 37 basis points, passando de 11,1% no segundo trimestre de 2008 para 11,4% no
segundo trimestre de 2009. Na comparação semestral, a margem líquida expandiu 47 basis points atingindo 11,6%;
Como revela o Slide 11, nosso DG&A sofreu uma redução em relação à receita líquida, caindo de 5,3% no segundo
trimestre de 2008 para 4,4% no segundo trimestre de 2009.
Na comparação semestral, a redução foi de 5,9% no primeiro semestre de 2008 para 4,4% no primeiro semestre de
2009.
O nosso DG&A é um dos mais baixos do setor imobiliário e atesta a eficiência operacional da companhia e seu
rígido controle de gastos, e posiciona a Helbor como uma das empresas mais eficientes do setor.
No slide 12, apresentamos os resultados futuros a apropriar. As receitas a apropriar, líquidas de impostos sobre
vendas, aumentaram 10,1% em relação ao primeiro trimestre de 2009, atingido 700,3 milhões de reais.
O resultado a apropriar aumentou 12,2%, impactado pelo menor crescimento dos custos a apropriar.
A margem a apropriar expandiu 64 basis points atingindo 34%, um patamar de rentabilidade bastante expressivo.
No slide 13, mostramos os recebíveis performados, que totalizaram 391,2 milhões no encerramento do segundo
trimestre de 2009. Desse total, R$ 69,8 milhões são referentes às unidades concluídas e 334,9 milhões de reais de
unidades em construção.
O baixo volume de recebíveis perfomados referentes a unidades concluídas reflete a política da Helbor de repasse
e securitização da carteira de clientes.
No slide 14, apresentamos o nosso endividamento.
O endividamento total da Helbor (empréstimos, financiamento de obra e debêntures) alcançou 281,6 milhões de
reais, o que resulta num endividamento líquido de 190,9 milhões de reais, ou seja, 48,8% do patrimônio líquido do
segundo trimestre de 2009.
Se considerarmos que os 118,1 milhões de reais de financiamentos de obras estão diretamente vinculados à
carteira de recebíveis, o endividamento líquido da Helbor é de 72,8 milhões de reais, ou seja, 18,6% do patrimônio
líquido do segundo trimestre de 2009.
O patamar de endividamento da Helbor é bastante confortável, permitindo captações adicionais, se necessárias.
No Slide 15, temos o perfil do endividamento que é formado na seguinte proporção: 59% de dívida de longo prazo
e 41% de curto prazo, plenamente compatível com a geração de caixa da companhia.
Lembramos que já amortizamos no decorrer deste ano 32,8 milhões de reais de nossa debênture.
E para completar nossa apresentação, chamo novamente o nosso vice-presidente Henry Borenstein.
Obrigado, Bernardo!
Passando para o slide 16, vamos falar do nosso estoque de terrenos.
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No encerramento do segundo trimestre de 2009 o estoque de terrenos total era de 1,9 bilhão de reais, sendo a
parte Helbor 1,5 bilhão.
No que se refere à distribuição deste estoque de terrenos no que se refere-se à parte Helbor, continuamos nossa
política de diversificação de segmento e região.
Em termos de segmentação, o nosso estoque de terrenos está distribuído seguinte forma:
36,9% formado por terrenos voltados a empreendimentos de médio alto padrão;
32,7% para empreendimentos de médio;
18,5% para o desenvolvimento de projetos comerciais
10,4% que atenderão empreendimentos de médio baixo
1,5% para residenciais no segmento alto.
Finalmente, detalhamos o nosso estoque de terrenos por região:
35,8 % na cidade de São Paulo;
27,3% na Região Sudeste- São Paulo – Litoral e Interior
11,6% na Região Centro-Oeste
9,5% na Região Sul
9,4% na Região Nordeste
6,4% na Região Sudeste – Belo Horizonte
Mais recentemente, incorporamos ao nosso land bank terrenos em bairros importantes da cidade de São Paulo, e
em pontos nobres de cidades como Curitiba.
Continuamos a priorizar VGVs médios de aproximadamente 50 milhões de reais, mas também analisamos projetos
maiores, desde que alinhados com os nossos parâmetros de viabilidade e adequados ao nosso fluxo de caixa.
E é justamente um projeto dessa natureza que temos a satisfação de comunicar aos senhores.
Trata-se de um terreno com 31 mil m², adquirido no final de junho, com VGV potencial de 365 milhões de reais,
num dos pontos mais cobiçados de São Paulo, a Avenida Francisco Matarazzo, próximo ao Shopping Bourbon, no
bairro de Pompéia.
A Helbor tem participação de 50% neste projeto, que deverá ser lançado em breve e que prevê empreendimentos
comerciais e residenciais.
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Importante destacar que nosso porcentual de aquisição de terrenos por meio de permuta se mantém em
patamares elevados, o que nos ajuda a reduzir o aporte de recursos na fase inicial de boa parte dos
empreendimentos.
No final de junho, nosso porcentual de permuta era de 35%.
Para o segundo semestre, teremos nossos passos no nosso processo de expansão.
Acabamos de firmar uma parceria com a construtora Dóminos para o desenvolvimento de empreendimentos no
Rio de Janeiro.
Gostaria de registrar que o desempenho da Helbor no primeiro semestre de 2009 se deve ao trabalho e dedicação
de uma equipe enxuta, mas muito dedicada; à contribuição de parceiros comerciais que estão ao nosso lado no
desenvolvimento de projeto, na venda e na construção dos nossos empreendimentos e à confiança de nossos
acionistas e clientes.
Parabenizo e agradeço a todos por essa performance.
Obrigado pela atenção.
Estamos à disposição para atender eventuais perguntas. Boa tarde!
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