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Muito boa tarde a todos. Obrigado por acompanhar a teleconferência da Helbor.
Estamos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2009, período em que a Helbor atingiu
resultados muito significativos quanto a lançamentos imobiliários, vendas contratadas, receita operacional líquida e
lucro líquido, entre outros itens.
Tradicionalmente, a Helbor concentra no primeiro trimestre do ano todo seu esforço para a venda de unidades
lançadas no final do ano anterior.
Mas neste ano, além de manter essa estratégia, lançamos quatro empreendimentos que estavam em condições de
ir a mercado desde o final de 2008, mas que, por questões estratégicas, tiveram o início de comercialização adiado
para 2009.
Com essa decisão, ampliamos o período de pré-venda, tendo melhores condições de avaliar a receptividade do
mercado sobre esses produtos que ampliaram nosso portfólio em Goiânia, Santos, Campinas e na cidade de São
Paulo, onde por sinal, lançamos nosso qüinquagésimo empreendimento.
Ao longo dessa apresentação, passaremos aos senhores os detalhes do trimestre.
Iniciamos nossa apresentação com o desempenho operacional do período.
SLIDE 3 – LANÇAMENTOS
No primeiro trimestre de 2009, alguns indicadores econômicos começaram a esboçar recuperação em relação ao
cenário mais pessimista que se desenhou a partir do terceiro trimestre de 2008.
Após um período inicial de redução mais acelerada, a taxa básica de juros manteve a sua tendência de queda,
gradual, mas firme, com expectativa de continuidade do processo de redução da taxa SELIC.
As perspectivas de crédito para o setor imobiliário cresceram com o anúncio do Plano de Habitação do Governo
Federal, em que podemos destacar a redução e até isenção de IPI para materiais de construção e a ampliação do
limite de aplicação do FGTS na compra da casa própria.
Como se vê no Slide 3, foi nesse ambiente que a Helbor registrou no primeiro trimestre de 2009 o lançamento de
empreendimentos que atingiram 117 milhões de reais em VGV Total, sendo 87 milhões de reais a parte da Helbor.
Quanto ao VGV lançado por região, 47% estão na região Sudeste, no interior e litoral paulista, 31% na região
centro-oeste (Goiânia) e 20% na cidade de São Paulo.
Quanto ao VGV lançado por segmento, 48% são de projetos de alto padrão; 32% são de empreendimentos voltados
à classe médio-alta e 20% destinados à classe média.
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SLIDE 4 – EMPREENDIMENTOS LANÇADOS
No Slide 4, detalhamos os quatro empreendimentos lançados no trimestre.
O primeiro deles, o Bossa Nova Life Style, tem VGV de quase 40 milhões de reais; o segundo, o Helbor Home Flex
Cambuí, tem VGV de 17 milhões de reais, o L’Arte Vila Rica possui VGV de 30 milhões e o Helbor Tresór Moema
tem VGV de perto de 30 milhões de reais também.
SLIDE 5 – VENDAS CONTRATADAS
No Slide 5, vemos as Vendas contratadas totais que entre janeiro e março de 2009 somaram 157 milhões de reais,
o que representa um crescimento de 29,9% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
Já as vendas exclusivas Helbor alcançaram 121 milhões de reais no primeiro trimestre de 2009, um crescimento de
38,7% contra o mesmo período de 2008.
Ao analisar as vendas do período por região, identificamos que 58,3% são resultantes de unidades comercializadas
na Região Sudeste, de empreendimentos da Helbor no litoral e no interior paulista; 20,1% são de vendas da Região
Centro Oeste (Goiânia), 11,8% da cidade de São Paulo, 9,7% da região Sul, em Joinville e 0, 1% da região Nordeste,
de nosso empreendimento em Salvador.
Se avaliarmos as vendas contratadas por segmento veremos que 38% se referem a unidades de médio e alto
padrão, 26,9% são de unidades comerciais, 26,5% de empreendimentos de classe média, 6,7% de alto padrão e
1,9% são de loteamentos.
Detalhamos a seguir o desempenho de vendas da Helbor no primeiro trimestre de 2009.
SLIDE 6 – MAPA DOS LANÇAMENTOS
A Helbor lançou no primeiro trimestre de 2009 quatro empreendimentos que estavam praticamente prontos para
apresentação ao mercado no final do ano passado.
Os que acompanham a Helbor já sabem que no final de 2008 tínhamos uma série de empreendimentos em
condições legais de lançamento.
Aguardamos a virada do ano para confirmar as expectativas de pré-venda, o que se mostrou uma decisão acertada,
visto que obtivemos uma venda expressiva nestes produtos.
Os lançamentos foram diversificados, aproveitando o esforço de vendas de diferentes equipes de comercialização
em Goiânia, Campinas, São Paulo e Santos.
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Dos quatro lançamentos, 3 já atingiram cerca de 50% de comercialização – são eles o Bossa Nova, o Home Flex
Cambuí e o Tresór.
No L’Arte Vila Rica, as vendas chegaram a 25%, resultado em linha com a nossa viabilidade.
Nossa equipe está orientada a lançar para vender e não lançar por lançar.
Com o foco no potencial efetivo de comercialização, buscamos dar a largada na hora certa, o que otimiza o esforço
de lançamento com mídia, estande de vendas, apartamento decorado e outras ações.
SLIDE 7 – VGV LANÇADO X VGV VENDIDO
No Slide 7, demonstramos a eficiência das vendas da Helbor reduzindo permanentemente seu estoque.
Das unidades lançadas no segundo trimestre de 2008 mais de 70% já foram comercializadas;
E estão na casa dos 50% de comercialização os empreendimentos lançados no terceiro e no quarto trimestre do
ano passado.
SLIDE 8 – ESTOQUE DO 1T09
No slide 8, abrimos nosso estoque no final de março de 2009, que possui apenas 3,1% em unidades prontas, o que
demonstra nossa efetividade de vendas.
Temos trabalhado para melhorar ainda mais esses indicadores, o que é resultado da ação direta não apenas das
equipes de Vendas de imobiliárias parceiras, mas também de todo o corpo de colaboradores da Helbor envolvidos
no desenvolvimento do produto, nas aprovações legais, na divulgação e em outras ações.
Vamos agora detalhar os resultados financeiros e contábeis da Helbor.
É com Você Bernardo.
SLIDE 9 – EVOLUÇÃO DO RESULTADO
Apresentamos no Slide 9, o crescimento do lucro líquido por trimestre, na comparação do primeiro tri de 2008 com
o primeiro tri de 2009, que registra uma evolução significativa.
A Helbor apresentou um lucro líquido de 10,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2009, um crescimento de
45,2% em relação ao primeiro trimestre de 2008, em que seu lucro líquido foi de 7,5 milhões de reais.
Esse crescimento pode ser explicado pelos seguintes fatores:
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- Aumento de 25,5 milhões de reais da receita operacional líquida, e de 14,5 milhões de reais do custo com a venda
de imóveis, decorrentes do crescimento do volume de lançamentos e obras dos últimos anos;
- Aumento de 6,5 milhões de reais de outras receitas e despesas operacionais, basicamente em função de:
1) Maior reconhecimento de despesas comerciais decorrentes do crescimento do número de empreendimentos
lançados e a lançar;
2) do menor resultado financeiro líquido, impactado principalmente pela redução do saldo médio de caixa;
- As demais rubricas produziram um efeito redutor de 1 milhão de reais.
SLIDE 10 – DESTAQUES FINANCEIROS
No slide 10, apresentamos os principais destaques financeiros da Helbor no primeiro trimestre de 2009.
A receita financeira líquida cresceu 38,3%, passando de 67 milhões de reais no primeiro trimestre de 2008 para 92
milhões de reais no primeiro trimestre de 2009;
O lucro bruto se expandiu 52,6%, gerando uma margem bruta de 34,6%, resultado em linha com as nossas
expectativas;
A margem EBITDA atingiu o patamar de 20,6%, 413 basis points superior ao primeiro trimestre de 2008;
A margem líquida de expandiu 56 basis points, passando de 11,3% no primeiro trimestre de 2008 para 11,9% no
primeiro trimestre de 2009;
SLIDE 11 – DGA X RECEITA LÍQUIDA
Como revela o Slide 11, nosso DG&A sofreu uma redução em relação à receita líquida caindo de 6,7% para 4,5%.
Nosso DG&A mantido em níveis sempre muito baixos demonstra a eficiência operacional da companhia e seu rígido
controle de gastos.
SLIDE 12 – RESULTADO A RECONHECER
No slide 12, apresentamos os resultados futuros a apropriar. As receitas a apropriar aumentaram 44,3%, atingido
660 milhões de reais.
O resultado a apropriar aumentou 51,6%, impactado pelo menor crescimento dos custos a apropriar.
A margem a apropriar se expandiu 171 basis points atingindo o patamar de 35,8%, o que é um patamar de
rentabilidade bastante significativo.
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SLIDE 13 – CONTAS A RECEBER
No slide 13, mostramos o nosso Contas a receber, que atingiu R$ 334,3 milhões no primeiro trimestre de 2009, um
crescimento de 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2008.
SLIDE 14 – ENDIVIDAMENTO
No slide 14, apresentamos o nosso endividamento.
O endividamento total da Helbor (empréstimos, financiamento de obra e debêntures) alcançou 247 milhões de
reais, o que resulta num endividamento líquido de 141,6 milhões de reais, ou seja, 37,7% do patrimônio líquido do
primeiro trimestre de 2009.
Se considerarmos que os 160 milhões de reais de financiamentos de obras estão diretamente vinculados à carteira
de recebíveis, o endividamento da Helbor é de 54,8 milhões de reais, ou seja, 14,6% do patrimônio líquido do
primeiro trimestre de 2009.
SLIDE 15 – PERFIL DA DÍVIDA
No Slide 15, temos o perfil do endividamento que é formado na seguinte proporção: 69% de dívida de longo prazo
e 31% de curto prazo, plenamente compatível com o plano de atuação da companhia.
E para completar nossa apresentação passamos agora a tratar do estoque de terrenos da Helbor e das perspectivas
para os nossos negócios.
SLIDE 16 – ESTOQUE DE TERRENOS
Encerramos o primeiro trimestre de 2009 com estoque de terrenos total de 1 bilhão e 800 milhões de reais, sendo
1 bilhão e meio a parte da Helbor.
Desse total, cerca de 60% dos projetos residenciais se encaixam nas novas regras estabelecidas pelo Governo
Federal para uso de recursos do FGTS para o financiamento imobiliário.
SLIDE 17 – ESTOQUE DE TERRENOS POR REGIÃO
Nosso estoque de terrenos por região reforça nossa política de diversificação geográfica, que vem sendo adotada
desde 1997.
Continuamos a adquirir terrenos na modalidade de permuta, com percentuais que vem crescendo ao longo dos
últimos anos.
No quarto trimestre de 2008 esse percentual era de 29% e atualmente se encontra na faixa de 37%.
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A Helbor está trabalhando para melhorar cada vez mais seu desempenho, conquistando novos clientes com
produtos focados nas necessidades do mercado e buscando desenvolver novos projetos imobiliários, ao lado dos
melhores players do setor imobiliário em cada cidade em que atuamos.
Acreditamos que o desempenho do setor continuará ascendente em 2009 e que as empresas que tiverem
condições de oferecer bons produtos terão êxito.
A Helbor tem bons produtos para lançar e bons projetos para desenvolver.
Estamos à disposição de todos senhores para eventuais perguntas.
Muito obrigado!
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