Transcrição da Teleconferência – Resultados 2006

Operador:
Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. - IESC para discussão dos
resultados referentes ao 4T e ano de 2006. Estão presentes hoje conosco o Sr.
Carlos Jereissati - Diretor Presidente, Sr. Pedro Jereissati – Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores, e Sr. Sidnei Nunes – Diretor de Planejamento
Financeiro e Controle.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
Companhia. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para
analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas.
Encerrada esta sessão de perguntas e respostas, iniciaremos uma outra
sessão, destinada aos jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de
alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda
de um operador digitando *0.
Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast,
podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da IESC, no
endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para
download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da IESC, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se
em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias
de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se
referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem
ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas
gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o
desempenho futuro da IESC e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Jereissati, que iniciará a
apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
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Carlos Jereissati:
Bom dia a todos. É um prazer recebê-los em nossa primeira teleconferência da
Iguatemi, desde a abertura em 7 de fevereiro, com os destaques dos
resultados da empresa relativos ao 4T06 e ano de 2006.
Inicialmente, falando do slide três, a gente achou importante, como é a primeira
teleconferência que a gente está fazendo, dedicar pelo menos alguns minutos,
para relembrar e dar um overview sobre a Companhia.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers, como vocês já sabem, é uma das
maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Ela atua
na prospecção, concepção, planejamento, desenvolvimento, comercialização e
administração de shopping centers regionais e também projetos de uso misto.
Nosso portfólio atual é composto de nove shopping centers, dos quais oito
estão em operação e um em fase de implementação, com inauguração prevista
para 16 de abril desse ano, que é o Shopping Center Iguatemi Florianópolis. Os
shoppings que fazem parte da empresa têm 314 mil m2 de área bruta locável,
dos quais a participação da IESC – Iguatemi Empresa de Shopping Centers –
corresponde a 111 mil m2. Além disso, das oito participações que nós temos e
da nona que está em implementação, ela ainda faz a administração do
Shopping Curitiba.
Durante o ano de 2006, tivemos uma freqüência média mensal de quase 10
milhões de clientes em nossos shoppings, e um faturamento do ano, somadas
as operações das lojas de quase R$4 bilhões.
A Iguatemi é uma marca altamente reconhecida, principalmente pela presença
e força que ela tem nos principais mercados do Brasil, Sul e Sudeste, e
notadamente São Paulo, e também pela sua experiência na administração de
shopping centers pelo Brasil, e pela sua capacidade de inovar nesse mercado.
No slide quatro, o foco é em algumas das nossas principais vantagens
competitivas, que foram destaque e que determinam a oportunidade de
crescimento da Companhia e a diferenciação que ela tem atualmente e no
futuro. A Companhia possui um dos melhores portfólios de shopping centers do
Brasil; eles estão estrategicamente localizados nas áreas de maior poder
aquisitivo e potencial de consumo, principalmente nas regiões Sudeste e Sul.
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Estão concentrados em um público alvo fundamentalmente de classe A e B,
um público caracterizado pela sua fidelidade e exigência de qualidade.
Temos um composto de mix de lojas e um parque de shopping também com
grande potencial de expansão futura, e um histórico consistente de crescimento
de receitas e vendas.
Vale a pena destacar ainda que o nosso modelo de negócios é caracterizado
pela oferta de um leque de serviços diferenciados, que representa também
diferencial importante, pela sinergia e integração que representa em todas as
nossas unidades de negócio.
Acho que outro ponto importante também, e diferencial, a se destacar é a
marca, como eu mencionei, que é uma marca altamente reconhecida e
impulsionada pela presença no mercado paulista, Sul e Sudeste. A Iguatemi,
ao longo dos anos, desenvolveu um trabalho importante na área de shoppings,
o que confere, para a gente, prestígio e alta credibilidade, principalmente na
nossa base de relacionamento, que é o mercado varejista nacional e, hoje,
internacional. São várias as oportunidades de negócios que foram criadas ao
longo desse tempo, e criando diferenciais para os nossos empreendimentos e
valor no tempo, por vários dos operadores nacionais, alguns deles de maior
relevância, estarem somente conosco em muitos desses shoppings.
Outro ponto relevante a se destacar é a questão da experiência do nosso
pessoal que, por diversas vezes, teve oportunidade de demonstrar capacidade
de inovação nesse mercado. Umas das coisas importantes, só para destacar,
nos últimos tempos, e que mudou o mercado, foi o exemplo do mercado de
cinemas, e aí a nossa entrada com salas com reservas, que é um dos pontos a
se destacar em termos das diversas operações que foram criadas pelo grupo
ao longo do tempo.
A listagem de nossas ações no Novo Mercado da Bovespa também comprova
as sólidas práticas de transparência financeira, a importância da governança
corporativa, e a seriedade com que a gente trata as nossas operações,
acionistas e parceiros, e também reforça nosso posicionamento estratégico,
mostrando como é importante ter uma preocupação com a eficiência
operacional e financeira.
Passarei então para o slide que vai tratar da questão das estratégias de
negócio. Como a gente deixou bastante destacado, nós temos uma clara idéia
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sobre o crescimento da Companhia, focada em cinco estratégias principais.
Essas são as estratégias que nortearam os negócios que foram feitos no final
do ano passado, em 2006, que determinaram o crescimento de receita líquida
e EBITDA que vão ser destacados pelo nosso CFO aqui; e também os
negócios que já estão sendo entabulados para o início desse ano, e que a
gente já vai ter a oportunidade de comentar um pouco mais para frente.
As nossas estratégias são definidas em cinco pontos. A expansão de ABL do
nosso portfólio existente; como mencionado, nós temos dois projetos em
andamento nessa direção, que doe a ampliação Market Place e do Iguatemi
São Paulo, ambos já em produção. Nós temos como estratégia, também,
aumento de participação de propriedade. Nós realizamos algumas operações
no final do ano passado – que eu vou destacar no slide seguinte. A
implementação de projetos de uso misto em nossas propriedades existentes, e
a aquisição de shoppings de terceiros e desenvolvimentos de novos projetos.
Essas são as cinco estratégias que nortearam a nossa atuação no final do ano
passado, e que também estão sendo exemplo de atuação agora para o início
do ano.
No slide seguinte, 2006 foi um ano em que a gente voltou forte, buscando o
crescimento da Companhia, uma vez que o mercado dos shoppings também
teve um... O florescimento da economia brasileira favoreceu esse momento,
então nós adquirimos 20% do shopping que estava em construção em
Florianópolis, que hoje é o Iguatemi Florianópolis. Nós fizemos transações
também com uma permuta realizada com a fundação Petros, nós permutamos
as nossas participações nas torres I e II do Complexo Market Place, por 10%
que a Petros detinha no Shopping Iguatemi de Campinas. Os montantes
permutados giravam em torno do valor de R$9,5 milhões, que serão pagos por
meio de apostas no fruto da expansão do Market Place Shopping Center.
Nós também adquirimos, em setembro e outubro de 2006, 3,8%, e 10,0%,
respectivamente, da Funcef e da Sistel no empreendimento Praia de Belas.
Dessa forma, passamos a deter 38% do empreendimento, incrementando
nosso ABL no Praia de Belas em 4.365 metros quadrados.
No Iguatemi São Paulo, em novembro de 2006, nós também adquirimos 5,4%
do shopping, passando a ter 38,2% deste empreendimento.

4

Transcrição da Teleconferência – Resultados 2006

Eu acho que vale destacar, antes de eu passar a palavra ao Pedro, que os
investimentos nesse período totalizaram R$73 milhões, e também nós temos
agora, para 2007, já nesses primeiros três meses, bem adiantados, sete a oito
negócios que nós esperamos concluir nos próximos 30 a 60 dias, dentro
dessas estratégias que eu mencionei. Pedro.
Pedro Jereissati:
Bom dia a todos. Passando para o slide nove, nós temos os principais
resultados operacionais e financeiros de 2006, e nesse slide nós também
disponibilizamos algumas informações pro forma, que acreditamos que melhor
reflete a situação atual da Companhia.
Os números pro forma indicam algumas aquisições que já foram mencionadas
pelo Carlos, e essas operações que ocorreram no ano de 2006 como se elas
tivessem ocorrido desde 1 de janeiro de 2006, para dar uma idéia de qual teria
sido o efeito no ano completo.
Dessa forma, nossa receita bruta cresceu 7%, atingindo R$120 milhões em
2006. No conceito pro forma, a receita bruta total atingiu R$134 milhões, 18%
maior que o mesmo número em 2005. A receita líquida cresceu 4%, atingindo
aproximadamente R$108 milhões em 2006, sendo que a receita líquida pro
forma totalizou R$ 120 milhões. Nosso EBITDA atingiu R$72 milhões em 2006,
30% maior que o mesmo em 2005, representando uma margem EBITDA de
66,6%, 13 p.p. a mais que a registrada em 2005. O EBITDA pro forma foi de
R$92 milhões, um acréscimo de 66% em relação ao ano anterior, e a margem
EBITDA ficou em 76,5%.
Em relação ao lucro líquido, nós atingimos R$30 milhões em 2006, 53% maior
que o mesmo número em 2005; e no conceito pro forma, o lucro líquido
totalizou R$47 milhões, um aumento de 133%.
Nosso endividamento líquido no final do ano de 2006 foi de R$67 milhões,
representando 0,7 vezes o EBITDA pro forma 2006.
No slide seguinte, o slide 10, temos um gráfico com a composição e a evolução
de nossa receita bruta. As receitas advindas do negócio de shopping center,
que são basicamente compostas pelas receitas de aluguéis, estacionamento e
algumas outras receitas do negócio shopping center, representaram 83% do
total de receita, tanto da receita real quanto da pro forma.
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O crescimento de 5% da receita em 2006, que é aproximadamente de R$95,5
milhões para R$100 milhões, é explicado basicamente pelo crescimento natural
dos shoppings, com a renovação de contratos de locação em condições
favoráveis, e também com a celebração de novos contratos de locação nos
shoppings em que já detemos participação. Há também um pequeno efeito da
aquisição em participações que foi feita no decorrer no ano, mas esse efeito é
muito limitado, porque ele ocorreu praticamente no último trimestre, entre
setembro e outubro, então o efeito no ano é muito pequeno.
Os 17% restantes, nos dois casos, foram representados por receitas advindas
da prestação de serviços. Essa receita é composta pela arrecadação de taxas
de condomínio, da administração dos condomínios, dos estacionamentos e
também pela comercialização das lojas e de espaços temporários nos
shoppings.
No slide 11, nós temos a evolução da receita bruta. Como já mostramos, saiu
de R$113 milhões, em 2005, para R$121 milhões em 2006, e nós aqui nesse
gráfico achamos que valia a pena destacar um efeito não recorrente que causa
uma pequena distorção nessa comparação.
Até dezembro de 2005, um dos nossos sócios no Iguatemi Campinas, que era
a Fundação Petros, detinha essa participação de 10% no empreendimento
através de debêntures conversíveis em propriedade imobiliária. Dessa forma, a
IESC, nós, reconhecíamos a receita dessa participação, e repassávamos os
rendimentos a Petros, na forma de rendimentos de debêntures. Então tinha
uma receita e uma despesa associada a isso, o que dava a esse efeito um
efeito de aproximadamente R$3 milhões na receita bruta. Em 31 de dezembro
de 2005, a Petros converteu essas debêntures em propriedades imobiliárias, e
a IESC deixou então de reconhecer receitas e despesas sociais dessa
participação.
Então, destacando esse efeito contábil que é não-recorrente, a receita bruta
recorrente apresentou um crescimento de 9,5%. Desconsiderando os efeitos
que as transações ocorridas, substancialmente nos meses de setembro e
outubro, que é o conceito pro forma, teriam no ano todo, essa receita chegaria
a R$133 milhões.
Indo para o slide 12, nele nós vemos a evolução da receita líquida em 2006,
que foi de R$108 milhões, 6% maior que a receita líquida recorrente apurada
em 2005, no montante de R$102 milhões – isso depois de excluir os R$2,5
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milhões referentes à nossa redução do percentual de Campinas, por conta das
conversão das debêntures.
A receita líquida pro forma atingiu R$120 milhões, após a adição de R$12
milhões referentes a esses impactos positivos gerados pelas aquisições
realizadas em 2006, como se elas tivessem acontecido no início do ano.
No slide 13 nós vemos o breakdown do EBITDA. Esse slide mostra como se
comportaram o EBITDA e a nossa margem. Nesse ano de 2006, o crescimento
do nosso resultado operacional foi possível não somente pela expansão da
receita líquida, mas também pela forte diluição dos custos de aluguéis e
serviços, principalmente em função da diminuição de despesas com
manutenção e conservação nos shoppings, que no ano de 2005 tiveram um
valor mais elevado. Queria expandir aqui que o patamar atual, em 2006, é o
patamar recorrente. Em 2005, nós tivemos despesas extras associadas que
elevaram esse valor; então o número de 2006 é mais próximo do que nós
consideramos o recorrente.
Chegamos, como já mencionado, a um EBITDA real, em 2006, de R$72
milhões, impulsionado por um acréscimo de receita líquida e uma redução dos
custos. O EBITDA pro forma chega em R$92 milhões em 2006, exatamente
refletindo todos esses impactos positivos das aquisições, e também é um
componente de redução de custos que tem efeito no pro forma.
Indo agora para o slide 14, o próximo slide, nós temos um gráfico com a
evolução do nosso lucro líquido. Conforme já mencionado anteriormente, o
lucro líquido atingiu R$30 milhões em 2006, que apresenta um crescimento de
aproximadamente 53% na comparação com 2005. A margem líquida foi de
28%, 9 p.p. a mais que a registrada no ano de 2005. No conceito pro forma, o
lucro líquido totalizou R$47 milhões, representando um incremento de 133%
sobre o ano de 2005, e uma margem líquida de 38,9%, 10 p.p. maior que a de
2005.
Esses eram os principais destaques operacionais e financeiros, alguns
números. A gente colocou aqui no próximo slide um resumo, só para a
facilidade e para o conhecimento de todos, do que foi a abertura de capital e a
nossa oferta, que foi concluída no mês de fevereiro. Então, foi uma oferta
pública concluída no dia cinco de março; essa oferta foi 100% primária,
representou a emissão de 18 milhões de ações ordinárias com direito a voto,
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100% de tag along, e o preço fixado foi de R$30 por ação, o que possibilitou
uma captação total de R$549 milhões.
Tem um período de lock up de 180 dias, que se iniciou logo após a conclusão
da oferta, em 5 de fevereiro.
O próximo slide, o último slide da apresentação, está apenas refletindo isso
que eu acabei de mencionar; foram emitidas 18 milhões de ações, esse é o
breakdown, são 15 milhões em oferta-base, mais 2,3 milhões em ofertas
suplementares, que já fazem os 18 milhões. A Companhia era anteriormente
uma subsidiária integral da La FonteParticipações, que hoje está listada no
Novo Mercado com float de 30% e 70% pertencem à La Fonte Participações, e
assim está distribuído o capital da Companhia.
Agora eu gostaria de abrir a sessão para perguntas e respostas, teremos
prazer em responder eventuais dúvidas que vocês possam ter. Obrigado.
Bruno Toledo, Finex Investimentos:
Bom dia a todos. Eu gostaria de saber qual é a expectativa de CAPEX para
2007.
Pedro Jereissati:
Bom dia, Bruno. Nós estamos estimando, para 2007, um CAPEX da ordem de
entre R$170 milhões a R$200 milhões. Como o Carlos mencionou, tem um
pipeline bastante grande de oportunidades que estão próximas a serem
realizadas, com diferentes graus de facilidade de implementação, mas muito
confiantes de que esse número é um número que nós estamos confortáveis em
passar como expectativa de implementação de CAPEX.
Bruno Toledo:
Muito obrigado.
Operadora:
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Jereissati para suas considerações
finais. Por favor, Sr.Carlos, pode prosseguir.
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Carlos Jereissati:
Agradeço a participação de todos nessa primeira teleconferência e aproveito a
oportunidade para convidá-los a visitar nossos shoppings. Dúvidas adicionais
podem ser esclarecidas com a equipe de Relações com Investidores, através
do e-mail ri@iguatemi.com.br ou através do nosso site de RI, que pode ser
acessado no endereço www.iguatemi.com.br/ri. Obrigado e bom dia a todos.
Operadora:
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação.
Os senhores podem desconectar agora.
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