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Operadora - Bom dia! Sejam todos bem-vindos à teleconferência para
analistas e investidores da MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os
resultados do quarto trimestre de 2015. Estão presentes os senhores
Presidentes: Rafael Menin e Eduardo Fischer, Leonardo Corrêa - Diretor
Executivo de Finanças e RI; Matheus Torga, Gestor Executivo de RI.
Informamos que este evento será gravado, e que durante a apresentação da
empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em
seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para
analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso
alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, solicite a
ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado
simultaneamente na Internet no site de relações com investidores da
Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações
que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas
de negócios da MRV, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como
em informações atualmente disponíveis. 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, da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que
diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Menin, Presidente, que
iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir

RAFAEL - Boa tarde a todos.Bem-vindos ao nosso call para apresentação
dos resultados da MRV no 4º trimestre de 2015. Gostaria de iniciar a nossa
apresentação, ressaltando a nossa satisfação com a excelência de nossos
indicadores operacionais, mesmo em um ano tão desafiador. Dentre os
principais indicadores, merece destaque a marca inédita que atingimos de 80
mil unidades entregues nos últimos 2 anos, o que nos faz ser a maior
empresa do hemisfério ocidental e a 2ª maior empresa do mundo neste
quesito.
Além disso, chamam a atenção a nossa baixíssima alavancagem, o caixa
bruto bastante elevado e a manutenção do melhor rating do setor. Tivemos
importante evolução na margem bruta, o que contribuiu para o aumento do
nosso lucro líquido ex equivalência patrimonial. O mesmo no que tange ao
nosso lucro por ação, que avançou 32,2% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Em linha com a nossa política de transparência, optamos por
divulgar os valores provisionados para perdas advindas da inadimplência do
“pro soluto”, que atingiu 56 milhões no 4T15.
Olhando para 2016, estamos promovendo ajustes importantes de forma a
ganhar maior eficiência no processo de vendas simultâneas, com a
consequente redução dos distratos.

Por último, gostaria de enfatizar a

posição da nossa subsidiária Urbamais, empresa vem apresentando um
crescimento bastante acelerado nos seus principais indicadores. Além de se
tratar de empresa com atuação verticalizada, a Urbamais está num segmento
com baixa concorrência de empresas estruturadas. O resultado disso foi uma
margem bruta de 60% em 2015. Passo a palavra ao Eduardo, para que possa
também comentar alguns de nossos resultados.

FISCHER - Bem, obrigado Rafael. Bom dia a todos, realmente fechamos o
ano de 2015 com uma evolução bastante forte em vários dos nossos
indicadores operacionais. A começar pela geração de caixa, que encerrou o
ano em um valor recorde de mais de 800 milhões de reais. Isto, apesar da
greve bancária ocorrida em outubro, que acabou impactando de alguma forma
o 4º trimestre. A nossa capacidade de geração de caixa continuada tem sido
um porto seguro em um cenário de incertezas, restrição e encarecimento do
crédito.
Neste fechamento de resultados do ano, não posso deixar de dar destaque
especial à área de produção da MRV. Mais do que a capacidade operacional,
pois fechamos o período com quase 39 mil unidades produzidas, vale
mencionar a cada vez mais eficiente gestão de custos dos nossos projetos.
Esta eficiência é o pilar principal da constante evolução da nossa margem
bruta percebida nos dois últimos anos.
Ainda na área de produção, vale reforçar que temos conseguindo capturar
com muita rapidez os benefícios da forte desaceleração do setor. Ao longo de
2015, conseguimos renegociações expressivas com a maioria dos nossos
fornecedores e este movimento continuará em 2016.
Já na área Comercial, seguimos com a nossa estratégia de acelerar os
lançamentos em praças com maior demanda ou com ainda pouca penetração
pela MRV. Os resultados de venda que temos conseguido atingir nestes anos
são fruto deste foco na dispersão geográfica a na absorção de um mercado
muito mais extenso do que os demais players do setor. Esta estratégia foi
reforçada ao longo de 2015, com um grande crescimento do nosso land bank
e será também o nosso foco para 2016. Além disso, também concentraremos
esforços nos mercados das maiores cidades que, apesar de concentrarem um
número maior de concorrentes, ainda apresentam grande capacidade de
crescimento.

Em relação à área de crédito imobiliário, fechamos o ano com um
desempenho muito bom, apesar dos números do 4º trimestre terem sido
afetados pela greve bancária de outubro. Ao longo de 2015 percebemos um
ganho de eficiência da área de crédito, principalmente com relação à nossa
capacidade de repassar as unidades cada vez mais cedo. Com isto, a
implementação da nossa estratégia de redução do ciclo de recebimento
segue em linha com o que havíamos planejado e apresenta números cada
vez melhores. Acreditamos que, apesar de termos tido um grande avanço,
ainda há espaço para evolução neste ano de 2016.
Outro ponto que é importante citar, é em relação às nossas provisões para
contingências. Apesar do número ter crescido em relação ao ano de 2014,
várias ações foram tomadas por nós para mitigar o impacto das maiores
discussões no futuro. Foi o caso da alteração da forma de comercialização,
revendo a questão da comissão de corretagem, assim como a estratégia
seguida por nós no acordo feito com o Ministério Público sobre o nosso
contrato de compra e venda. Ações como estas evitam surpresas no futuro,
dando mais previsibilidade e equilíbrio para a operação.
Para encerrar, apesar de enxergarmos um ano de 2016 muito desafiador, os
resultados conquistados por nós no ano que passou nos dão crença de que
temos condições de manter a operação nos níveis atuais e ainda seguir com
as melhorias operacionais que nortearam a companhia nos últimos dois anos.
Obrigado e vamos para a seção de perguntas e respostas.
OPERADORA – Obrigada, iniciaremos agora a Sessão de Perguntas e
Respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por
favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila
digitando a tecla #. As perguntas serão atendidas na ordem em que são
recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem
a pergunta, dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por

favor aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta
vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
CAMBAÚVA – Oi bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em
relação a essa carteira MRV que vocês abriram até quanto vocês
provisionaram aqui ao longo 2015. Queria que vocês pudessem falar um
pouco como é que está a performance dessa carteira, dado que vocês
abriram aqui esses R$ 29,0 milhões de provisionamento, se isso por conta
desse cenário macro pior, está performando aí muito pior ou se não mudou
tanto em relação àquele recebimento de vocês que era alguma coisa perto aí
de um ano e meio. Enfim se vocês pudessem dar algum detalhe em como
está indo essa carteira e como ela deve evoluir talvez ao longo de 2016. Se
vocês veem mais financiamento direto ao cliente ou não. E a segunda
pergunta é em relação às provisões que passaram nas outras despesas
operacionais, vocês até falaram no começo desse acordo com a justiça de
alguma forma, mas eu queria entender um pouco exatamente o que é isso,
porque quando eu olho no ITR o aumento grande de provisão foi,
principalmente, de causa cíveis, que aí tem muita coisa dentro, pode ser tanto
atraso de obra, destrato, corretagem, enfim, eu queria saber exatamente qual
é a principal causa aqui no caso de vocês e também se vocês podiam falar
como isso deve evoluir ao longo de 2016, vocês já provisionaram muita coisa
mas vocês também tem pagado cada vez mais ao longo de 2015. Então se
vocês pudessem falar um pouco como essa carteira deve evoluir eu
agradeço. Obrigado.
LEO – Oi bom dia. Deixa eu começar pela parte da performance da carteira.
Vou até dar um passo pra trás, fazer uns comentários aí. Primeira coisa, nós
crescemos muito essa carteira, como a gente já vinha falando, essa carteira já
está estabilizando aí em termos de tamanho, e aí a gente tem que olhar essa
carteira de pro soluto em relação ao volume de venda contratada. Como a

gente está aumentando a velocidade do ciclo, a velocidade de construção, eu
não acho que é tão apropriado fazer uma comparação em relação ao contas a
receber. O contas a receber está andando muito mais rápido. Mas voltando
para essa carteira, ela já está estabilizada. O volume de pro soluto em relação
a chaves entregues isso aí foi em função muito do volume alto de distrato que
a gente teve em 2015 e esses destratos, muitos deles são de unidades já em
estágio mais avançado de [03:23 ] ou de produtos prontos, então com isso aí
você não tem muita alternativa a não ser se você já quer vender o
apartamento e quer receber o valor do, vamos falar assim, do principal,
principal no sentido de grande volume do financiamento, você acaba tendo
que aceitar de alguma forma um pro soluto após as chaves. Esses valores
também já estão nos níveis que deveriam estar, isso aí a gente já não vai ver
mais um crescimento grande dessa linha. E voltando aí para sua pergunta
original em relação à questão da performance da carteira. A gente que abriu,
isso aí a gente sempre fez essa provisão, a forma como a gente ia fazer a
provisão já era jogar direto no DRE, abater do valor a receber que a gente
mostrava na carteira. Obviamente tem alguma coisa sendo sentida a mais aí
do o ponto de vista macro, mas não tem sido nada muito diferente do que tem
sido a performance aí. A gente faz um monitoramento sempre assim muito
próximo dessa carteira, na hora que a gente vai conceder a carteira,
obviamente a gente também tá vendo a capacidade de crédito, eventualmente
pedindo uma garantia a mais, um aval de alguma pessoa ou então
restringindo o volume de crédito, então a gente vai fazendo essa gestão e,
enfim, a gente sabe que isso aí faz parte do negócio, na medida que a gente
tem que vender os apartamentos e a estratégia é de repassar o mais cedo
possível, a gente tem que conviver com essa carteira e vamos administrando
aí a inadimplência.
FISCHER – Gustavo eu vou falar um pouquinho sobre provisão. Quando você
[ 05:18 ] você vê que a maioria da questão das nossas ações são cíveis. Você

tem dois pontos principais aí: um que ganhou muita força no passado e
continua pesando bastante que é a questão da discussão da corretagem nos
contratos. E a outra questão de destratos. São as duas principais discussões
quando você olha pras provisões cíveis tá? Importante ressaltar o seguinte:
apesar de você ver esse crescimento, porque houve um crescimento desse
volume de ações que entrou ao longo do ano, mais importante que isso, eu
citei isso no call de abertura e citei isso no trimestre passado, nós fizemos ao
longo do ano passado, em fim de 2014, alguns movimentos para nos proteger
disso no futuro. Não sei se você se lembra, nos nossos contratos já ao longo
de 2015, nós absorvemos a questão da corretagem para evitar que esse tipo
de discussão continuasse. Então você está vendo aí é ainda um pouco do
movimento ainda anterior a essa mudança, o que me dá tranquilidade nesse
quesito é que quando olha para o futuro, o movimento defensivo da
diminuição desse passivo já foi feito, então a medida que a gente caminha em
2016 e 2017, eu imagino que a gente vai ter uma queda bem acentuada
dessas discussões. Esse caso específico do Ministério Público que eu citei na
abertura é esse. Existia ao longo do passado uma discussão grande em
relação a alguns pontos dos nossos contratos de compra e venda. Nós próativamente procuramos o Ministério Público, sentamos num fórum grande
com vários procuradores e durou 6 meses até a gente conseguir pacificar e
chegar num consenso num contrato que seria um modelo ideal para todos
nós. Isso já foi feito, começou a ser aplicado nas vendas já em janeiro desse
ano, então eu enxergo daqui pra frente também um comportamento de queda
dessas provisões. Importante ressaltar é isso, a gente começou a identificar
no passado eventuais problemas que poderiam ser um desequilíbrio e gerar
passivos e nós rapidamente endereçamos essas questões e como eu falei na
abertura, para dar mais previsibilidade, mais equilíbrio na operação no futuro,
ok?

CAMBAÚVA – Não, ficou claro. Fischer, só se você puder fazer um follow-up
rápido aqui, pelo que eu vejo, quer dizer, do volume de pagamentos que
vocês fizeram dessas indenizações, eu imagino que a maioria delas no fundo
vocês estão perdendo no final né, e aí, quer dizer, enfim, mas já estava
provisionado e não está passando a resultado, mas pra frente, quer dizer, as
entregas de 2016, você acha que a maioria delas já foi feita num modelo novo
de venda ou ainda não, isso aí é talvez a partir de 2017 pra daí de fato baixar
bastante esse volume?
FISCHER – Acho que as entregas que temos feito em 2016, temos uma parte
das coisas feitas no modelo antigo né, garantidamente a partir do fim do ano
de 2017 tudo já no modelo novo.
CAMBAÚVA – Tá OK. Obrigado. Bom dia.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem da Sra. Nicole Viracawa do
Credit Suisse.
NICOLE – Oi. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira é sobre
os destratos, a gente vê uma queda já nesse trimestre. Eu queria entender o
que que vocês imaginam de distrato ao longo de 2016, se faz sentido pensar
em uma melhora mais pronunciada no 1S, dado que a gente nem esperava
que o 4T já ia apontar pra uma melhora significativa. A outra pergunta é sobre
a Log, vocês poderiam dar um update sobre o nível de vacância, só pra gente
entender como é que ficariam o net debt e o EBITDA da companhia, com o
EBITDA um pouco mais normalizado. Além disso, a gente notou que a
disponibilidade de caixa vem caindo, eu queria entender um pouco assim
sobre as opções de capitalização da companhia e qual que é a cabeça.
Obrigada.

RAFAEL – Nicole tudo bem? Nicole em relação ao distrato a gente vem
conversando há algum tempo né. Nós começamos o projeto de venda
simultânea em 2014, ele ganhou relevância nas vendas em 2015 e dentro
desse novo processo de venda nós já percebemos um distrato muito menor,
distrato que anteriormente ele vinha aí em torno de 30,0%. O distrato feito
dentro do processo de venda simultânea ele é muito mais baixo. A gente
ainda tem um backlog feito no processo anterior e que ainda está sendo
digerido né, então vamos perceber ao longo de 2016 um distrato ainda
importante e, o mais importante que o percentual, ele vai reduzindo tri contra
tri. Não vamos ver no primeiro semestre um distrato muito menor que nós
vimos no 4T, deve ficar mais ou menos no mesmo tamanho. No 3T ele
começa a reduzir, em 2017 será o ano que nós vamos ver um distrato já bem
menor.
LEO – Deixa eu falar da Log. O nível de vacância da Log hoje está em 12,0%.
Esse nível vem caindo trimestre a trimestre. No caso, o mercado de galpões
industriais é um mercado que está mais difícil. Ele atende, enfim, tem uma
correlação muito grande com a economia, não preciso fazer nenhum
comentário a mais. Só que a gente tem o benefício aí da dispersão
geográfica, o mercado do eixo São Paulo–Campinas é um mercado onde tem
uma vacância muito alta e um mercado que está sentindo muito, mas isso não
é tão verdade em outros mercados e ai vou falar assim, a nossa dispersão
funciona. Até uma parte dessa vacância a gente tem também atividade aí
nesse eixo São Paulo–Campinas. Boa parte dessa vacância está nesse eixo
aí, mas nas outras cidades a gente tem uma vacância muito baixa que faz cair
aí nesse nível de 12,0%. Segunda coisa em relação a vacância é que a gente
continua, ela vem diminuindo mês a mês, ainda assim a gente tem
conseguido colocar alguma coisa no mercado. Do ponto de vista de
endividamento, a Log diminuiu seu crescimento, obviamente, de novo, está
completamente correlacionado com economia e a gente vai administrando a

Log do ponto de vista de endividamento e do ponto de vista de novas
atividades, colocando, vou falar assim, numa velocidade mais lenta, mas ter
um banco de terrenos e ter uma série de projetos que já foram começados e
onde foram construídos, quer dizer toda a infra estrutura de todo o terreno,
mas você construiu só um ou dois galpões, você tem uma infra estrutura
pronta ai pra prontamente quando for o momento. Obviamente não é agora,
mas isso ai está sendo bem administrado.
NICOLE – Perfeito. Obrigada Leo. Obrigada Rafael.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luis Maurício Garcia do
Bradesco.
GARCIA – Bom dia pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o
land bank. Acho que vocês aumentaram bastante o tamanho do land bank,
26,0% em 2015. Acho que aproveitando um primeiro momento onde os
competidores não estavam atuantes e acho que também uma redução de
preços que vocês colocaram aqui no release. A pergunta é sobre pra frente a
estratégia ainda, a Cia. ainda vê regiões onde faça sentido aumentar o
tamanho do land bank de uma forma consolidada ou daqui pra frente é mais
estabilidade em manutenção desse tamanho. E ainda nessa questão do land
bank, acho que esse aumento também do estoque de land bank de uma
forma total, ele trouxe um aumento dos juros capitalizados, acho que a gente
viu que boa parte da divida é principalmente os debêntures também passaram
a ser capitalizados nesse estoque. Isso de alguma forma representou alguma
mudança de estratégia, a Companhia tem feito isso porque tem pago mais
barato no terreno e aí consegue capitalizar os juros sem impactar a margem,
se vocês puderem comentar um pouco ou é meramente em função do
aumento de volume. E a segunda questão é sobre o pay out, dividend yield.
Uma vez atingindo a dívida liquida zero ou até a posição de caixa líquido já no

curto prazo, provavelmente em meados de 2016, qual vai ser a estratégia da
companhia, de fato uma vez caixa líquido, todo o excedente, toda nova
geração de caixa vai para dividendo, enfim, como é que vocês estão
pensando a distribuição futura uma vez que a companhia atinja o caixa
liquido, que é o target de vocês, como foi mencionado no release.
RAFAEL – Luis, tudo bem? Em relação ao land bank eu vou voltar um pouco
atrás. Em 2009, 2010, 2011 e 2012 foram anos de muita competição em
compra de terreno. Naquele momento a MRV tomou um caminho um pouco
diferente, a gente fez muito mais aquisição no interior, que é um mercado com
demanda boa e pouca competição, e a maior parte das empresas competiram
nas capitais, nas cidades maiores. A MRV reduziu a presença nessas regiões.
A partir de 2014 a competição, ela caiu muito, as empresas passaram a atuar
em outros segmentos ou voltaram para outros mercados. E aí a MRV optou
por equilibrar o land bank. A gente começou no ano de 2014 a comprar
terrenos nas cidades maiores, e esse movimento se intensificou no ano
passado e isso coincidiu com o momento de bastante liquidez na companhia,
um caixa bruto bastante alto e os nossos investidores, [16:27] um pouco
diferente, uma alavancagem mais alta, um caixa bruto menor e aí nós
começamos a ser mais agressivos nas cidades maiores e aproveitando esse
bônus da crise. Então de fato nós conseguimos comprar terrenos de altíssima
qualidade, terrenos com ciclo de legalização mais curto e mais baratos. E
olhando para 2016 a nossa estratégia é ser ainda mais agressivo, continuar
sendo agressivo com compra de terreno. A gente acha que é uma boa
destinação para o excesso de caixa que a companhia tem hoje. Então a gente
será agressivo sim em 2016. A gente acha que ainda há espaço pra recompor
algumas cidades relevantes. A gente ainda tem um land bank pequeno vis-àvis o potencial da cidade, então essa dinâmica acontecerá em 2016. A partir
de 2017 a gente deve ver um land bank sendo recomposto aí na medida que

a gente for avançando a gente compra aí mais ou menos pari passu. Não sei
se respondi bem os seus questionamentos. Se ficou claro pra você.
GARCIA – Sim, sim. Da minha parte ficou ok.

LEO - Deixa eu completar aqui, com a parte questão da capitalização.
Quando nós fizemos algumas debêntures no passado, a gente destinou uma
parte do, você tem que falar qual que é a destinação de recursos, então uma
parte delas foi destinada à aquisição de terrenos, etc. Então isso aí tem sido,
uma parte da dívida tem sido capitalizada e aí você vê a movimentação,
obviamente na medida que a gente começa a utilizar esses terrenos, a gente
vai desprezando aí esses juros capitalizados. De qualquer outra próxima
captação, provavelmente a gente não vai dar nenhuma destinação de terreno,
etc, de modo a, vamos falar assim, que a capitalização fique, com que os
juros capitalizados fiquem no máximo nesse nível ou até menor. Se você
comparar também o plano de juros capitalizados dentro de um contexto do
valor dos terrenos, você vê que é um valor bastante pequeno.
GARCIA – E nesse ponto Leo, tem uma dessas debêntures que vence agora
meados de 2016, né. Uma vez a debênture vencendo aí você quita essa
dívida e também não vai repor isso né, você não vai fazer troca com
nenhuma, você para de capitalizar, né?

LEO - Exatamente, eu vou ter uma diminuição dessa capitalização aí. Alguma
dívida corporativa deve ser renovada, já até aproveitando e falando dentro
desse contexto, o objetivo da companhia é manter não só o endividamento
líquido baixo, mas ter um caixa bruto alto também. Então alguma coisa
obviamente é a geração de caixa, está muito forte, uma boa parte da dívida
vai ser amortizada ao longo do ano, mas aí pode ser que a gente faça alguma
renovação de dívida corporativa aí ao longo do ano. Emendando aí com o pay

out, a gente vem numa fase de geração de caixa forte, de novo, a estrutura
ideal de capital da companhia não deveria ser uma estrutura onde a dívida
líquida é zero, mas a gente tem que levar em consideração aí o momento
econômico, político etc. A gente já vem falando isso, e eu só vou repetir o que
a gente já vem falando, é um momento de incerteza e com isso nós vamos
ser mais conservadores enquanto a gente tiver essa incerteza aí perdurando.
Nós estamos fazendo um pagamento de dividendos um pouco mais alto do
que o mínimo obrigatório, obviamente é um valor muito pequeno em relação
ao que a gente poderia distribuir, mas a mensagem é pra deixar claro aí pros
acionistas que vou falar assim, a geração de caixa, a geração de excesso de
resultado. Processo que a gente tem feito de melhoria do balanço, enfim de
necessidade de menos capital pra tocar os nossos projetos é porque isso aí é
pra liberar capital e o capital vai voltar pros acionistas, seja sob forma de
recompra ou dividendo, enfim no momento devido a gente vai tomar a melhor
decisão, mas isso não é uma decisão por agora, é, de novo, enquanto a gente
tiver esse ambiente desafiador com incertezas, a gente vai ter uma postura
mais conservadora, e eventualmente num determinado momento a dívida
líquida vai ser negativa mesmo, a gente vai ser positivo em caixa.
GARCIA – OK. Está certo. Obrigado Leo. Obrigado Fischer.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem da Sra. Priscila Batista Pereira
do Banco Votorantim.
PRISCILA – Olá, muito bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas rapidinho,
por favor. A primeira é que a gente ouviu da concorrência que a venda pelo
CKQ está um pouco mais restrita. Então eu queria saber se vocês estão
sentindo isso também e aproveitando a oportunidade, pedir também um color
aí crédito, se puder fazer a relação aí de crédito mais restrito e vendas
futuras, como é que está a expectativa de vocês. E por fim se vocês puderem

comentar como está indo um pouco o primeiro trimestre desse ano. Vocês
tiverem um 4T muito forte, se isso está se sustentando e qual a expectativa.
Muito obrigada.
FISCHER – Oi Priscila. Vamos lá. Em relação ao CKQ obviamente quando
você compara com o modelo anterior de trabalho nosso, ele é por natureza
mais restritivo, você já faz o filtro todo no momento da venda. Então de fato
ele é mais restritivo. A gente já esperava que isso acontecesse. O resultado é
que você tem dentro de casa vendas que serão transferidas imediatamente,
essa é a toda a natureza do projeto, então realmente ele é mais restritivo. Em
relação ao crédito, o comportamento que a gente viu nos bancos ao longo de
2015 foi realmente um rigor maior na concessão de crédito, então esse
comportamento aconteceu ao longo de 2015. Nos últimos meses ele tem
estado mais estável, mas num nível de rigor mais alto, então a gente tem uma
demanda ainda muito forte, uma procura muito alta e um aproveitamento um
pouco menor por conta dessa maior restrição que os bancos estão impondo
aos clientes na aprovação de crédito. Mas como você viu nos números do 4T,
onde esse comportamento já vinha ocorrendo, a gente tem sido capaz de
converter essa procura em vendas, mesmo com esse endurecimento do rigor
dos bancos. Em relação ao primeiro trimestre eu não posso te falar nada
assim objetivamente, mas a vida continua como estava antes né. Nada de
mais grave aconteceu apesar do cenário está bem adverso, né, então as
premissas básicas são as mesmas que fecharam o 4T, a gente tem
enxergado um comportamento semelhante. OK?
PRISCILA – Está ótimo. Entendido. Muito obrigada.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Caparelli do
Citibank.

CAPARELLI – Oi, bom dia. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é
sobre a margem bruta, ela seguiu alta aí nesses 31,0% no 4T. Queria saber
para 2016 com a oportunidade de reprecificar a parte do estoque e também
agora os novos lançamentos já dentro do preço teto novo da fase III, tem
espaço pra essa margem subir, ou vai depender muito de economias de
custos, se vocês vão conseguir imprimir novamente essas economias aí ao
longo do ano. Como que a margem bruta vai se comportar? Obrigado.
RAFAEL – Oi Guilherme. Bom em relação a margem bruta de 2015. A gente
teve uma evolução importante, nós chegamos a uma margem bruta de 26,0%
há dois anos atrás e de lá pra cá nós conseguimos repassar os preços de
venda em linha com a inflação e tivemos aumento de eficiência na nossa
produção. O aumento de eficiência ele vem de dois fronts: o primeiro de fato é
uma gestão melhor, as regionais mais novas nós entramos em 2008, 2009 e
2010. Obviamente a primeira safra ela é menos produtiva e, na medida que a
gente faz a segunda fase, terceira fase a gente vem ganhando eficiência, os
projetos eles passam a convergir com os projetos das regionais antigas, então
isso faz com que a margem bruta suba. E um segundo aspecto importante,
como eu disse ao Luís Maurício toda a crise tem ônus e bônus não é? Um dos
bônus dessa crise é uma redução forte da atividade econômica no nosso
segmento e a MRV como foi talvez a única empresa que conseguiu manter
um bom nível de atividade econômica a gente passa a ter mais força para
negociar com os nossos fornecedores, então a combinação de uma compra
mais eficiente e uma gestão mais adequada nos projetos dessas regionais
mais novas, fez com que a margem bruta subisse esses 4,0 p.p. aí de 2013
pra cá. A partir de agora a gente vê que há espaço para uma leve evolução na
margem bruta, é claro que agora o ganho é muito mais residual e parte da
margem bruta de 2016 ela já aconteceu em 2015, ou seja, a minha operação
mais eficiente em 2015, ela terá um papel importante na margem bruta de
2016. Outro aspecto importante que eu trago pra você, em algumas cidades a

gente está com preços muito comprimidos, com a margem muito no limite e
na medida que a gente consegue vender um novo teto, é possível repassar
um pouco desse aumento de preço, aumento do teto. Então essa combinação
de fatores faz com que seja possível o aumento marginal da margem bruta
em 2016. Não vamos ver o movimento feito, que ocorreu no passado, mas a
gente acha que é espaço para um ligeiro incremento de margem bruta ao
longo desse ano. OK?
CAPARELLI – Está ótimo. Muito obrigado.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Gasparetti, do
Bank of America Merrill Lynch.
DANIEL – Bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foram
respondidas. Só queria saber um pouco mais da visão de vocês em relação a
competição no segmento de vocês, quer dizer, mais e mais players entrando,
direcionamento mais forte, penetração mais forte. Vocês agora mencionaram
entrando de forma mais agressiva em regiões metropolitanas. Eu queria ver
com vocês se vocês já estão vendo o pessoal disputando não só a parte
terrena, mas na parte de busca de clientes, relacionamento com Caixa, Banco
do Brasil e inclusive outras empresas, talvez alguma que tivesse capacidade
mais ociosa em média renda, se voltando um pouco mais para esse
segmento, tem visto alguma coisa nesse sentido? É isso. Obrigada.
FISCHER – Daniel, tudo bom? Vamos lá. Eu até falei no meu call de abertura
exatamente isso. Quando a gente tem essa dispersão geográfica nossa, nós
estamos em 140 cidades hoje, isso nos dá uma proteção à competição
relativamente grande. O comportamento que a gente enxerga nesse mercado
que a gente está, e estamos há 22 anos, é exatamente isso. Tem muitas
vezes competição zero, em alguns casos competidores locais de pequeno

porte e a competição mais forte, mais presente, acaba ficando restrita às
praças maiores. Obviamente afastado você tem um pouco mais de
competição, mas você também tem um mercado muito maior, então
respondendo e alinhando com o que o Rafael falou em ralação ao land bank,
a pergunta do land bank,

a gente enxerga nessas praças grandes uma

oportunidade de crescimento, porque que tem mais mercado lá sem
competição e, ao mesmo tempo, nas praças menores, você tem hoje ainda
muito pouca competição. A gente vê isso no primeiro marcador que a gente
tem que é compra de terreno. A disputa por terrenos continua na maioria
dessas praças quase restrita à gente. Então dentro desse cenário de
competição eu enxergo, obviamente nas maiores praças uma competição um
pouco maior, mas ainda tem mercado que absorve isso, tanto é que a gente
vai investir mais nisso. E nas praças menores ainda vejo muito pouco
movimento nessa direção. Ta bom?
DANIEL – Perfeito Fischer. Mas quando eu olho a antiga situação de vocês,
boa parte está em regiões menores, em cidades menores, mas 65,0% está na
região sudeste. E olhando assim, essas cidades elas não estão muito
distantes das regiões metropolitanas, só pra entender se mesmo assim,
mesmo tendo essa exposição, essa administração toda que você mencionou,
não tem ninguém tentando abocanhar um pouco do mercado de vocês? É
isso, obrigado.
FISCHER – Não é isso. Ainda não. Eu não vejo esse comportamento. Como
eu te falei [30:40] existe a competição por terreno, nessas cidades, mesmo
num raio próximo, eu não vejo isso acontecendo ainda. Então eu vejo isso
acontecendo sim nas praças maiores, nas capitais, nos grandes mercados,
mas é algo como eu te falei, é um lugar, são locais onde eu tenho um
mercado também muito maior. Então a gente consegue capturar parte disso,

que a gente não capturou ainda. Esse vai ser um dos nossos focos para 2016
no land bank. OK?
DANIEL – Está ótimo. Obrigado. Bom dia.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrico Trota do Itaú
BBA.
TROTA – Bom dia, Rafael, Eduardo e Leo. Duas perguntinhas. A primeira
voltando um pouco na parte do banco de terrenos, na pergunta do Luis
Mauricio, acho que entre aquisição e ajustes de terrenos deu quase R$ 4,3
bilhões de VGV nesse trimestre. Eu queria entender assim qual que foi o
impacto caixa nessas compras nesse trimestre, se tem algum impacto caixa
dessas compras ao longo de 2016 e aí também dado que vocês falaram que
provavelmente a estratégia é voltar e ser um pouco mais agressivo em
compra de terreno aí nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades e em
regiões que precisam um pouco mais de caixa na compra de terrenos. Qual
que deve ser o impacto caixa de compra de terrenos em 2016 e, se isso altera
um pouquinho aí a expectativa de geração de caixa que vocês tem pro ano. A
segunda pergunta é, acho que voltando um pouquinho ai, voltando a falar da
linha de equivalência, de Prime e MRL, acho que continua impactando um
pouco o resultado. Qual que é a expectativa, a pergunta seria qual que é a
expectativa pra vocês dessa linha ao longo de 2016. Se essa linha de fato, se
essas operações estão melhorando um pouco mais lentamente do que vocês
esperavam e aí também a gente consegue ver a geração de caixa bem forte
da MRV no nível consolidado né. Quando a gente olha a Prime e a MRL,
essas empresas tem queimado caixa? assim, qual que é o montante? algo
relevante? não sei se vocês podem abrir isso pra gente. Obrigado.

RAFAEL – Henrique, tudo bem? Bom em relação ao land bank a gente no
ano passado, nós tivemos um desembolso de R$ 280,0 milhões relacionados
à compra de terreno, isso foi caixa. Nós gastamos parte disso é aquisição de
anos anteriores e parte disso foi aquisição feita em 2015. Olhando pra 2016, o
número deve ser muito parecido, o número aproximado que eu faria é um
desembolso em torno de R$ 300,0 milhões. Parte desse montante será de
aquisições feitas de 2015, 2014 e 2013, e uma parte será das aquisições que
serão feitas em 2016. A companhia entende como adequado essa destinação
pra terreno. A gente, como eu disse anteriormente, a gente tem um excesso
de caixa e a gente acha que é no momento atual é adequado gastar parte do
caixa com terrenos. E a despeito desse investimento forte em terreno, a
companhia gerou caixa forte em 2015 e a gente não espera uma mudança
importante em geração de caixa em 2016. Já está no nosso orçamento, no
nosso planejamento pro ano. O Leo vai falar um pouquinho da linha de
equivalências.

LEO - Na linha de equivalência a gente ainda tem a Prime com uma
contribuição negativa, nós já falamos aqui, vou falar assim, alguns
empreendimentos contribuíram de uma maneira mais forte pra esse resultado
negativo da Prime. Falamos em empreendimentos principalmente em Brasil ia
numa faixa de SBPE onde houve uma competição grande, um excesso de
oferta. Eles também tiveram um nível de custo mais alto e esses
empreendimentos já foram 100,0% terminados. Toda a parte de resultado da
Prime, se eu posso dizer assim, a margem bruta da Prime, já está no lugar
correto, ela já vem contribuindo positivamente do ponto de vista de margem
bruta. Ela tem uma, obviamente ela ficou muito endividada, o endividamento
tem um peso grande no resultado. Aí voltando para a parte de geração de
caixa dessas duas companhias. Tiveram uma queima de caixa em 2015, mas
é muito pequena, é na casa de menos de uma dezena de milhão de reais.
Então, é assim, um número bastante pequeno e o esforço da Prime agora é

justamente de venda dessas unidades e geração de caixa de modo que possa
diminuir aí o seu endividamento e virar a linha de equivalência. A MRL vem
tendo resultado positivo, é relativamente pequeno aqui dentro do contexto,
mas o resultado dela é positivo e a gente não vê isso diferente não.
TROTA – Perfeito. Muito obrigado. Bom dia.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Fred Mendes do HSBC.
MENDES – Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. Se a gente
pudesse voltar um pouquinho na parte do pro soluto, só para eu entender
esses R$ 29,0 milhões aí que vocês provisionaram, se eles são mais
destinados ao pós chave ou se acabam sendo divididos ai entre antes das
chaves e pós chaves. Essa é a primeira pergunta. Na segunda, considerando,
de novo, esses R$ 29,0 milhões aí o PDV acaba girando em 9,5% da sua
carteira, que acaba sendo diferente de outras empresas do setor, aí só para
entender esse valor daqui pra frente. Com é que é feita essa provisão, se é a
empresa que pega um histórico e acaba repassando pra frente ou se acaba
sendo a mesma auditoria que vai, não sei, num case by case e acaba
estabelecendo essa PDV. Obrigado.

LEO - Primeiro aí sobre a regra. Tem uma regra fixa aqui que atingido um
determinado nível de atraso em termos de dias, eu jogo isso pra, eu faço a
provisão. Isso aí é, enfim, a gente já tem essa regra e nesse aspecto eu não
olho caso a caso não. Ele é majoritariamente pos soluto, pos soluto no sentido
de pós chave. Essa é a grande parte da carteira, a parte da provisão. Última
coisa aí é só que independente de eu ter feito a provisão que não
necessariamente eu continuo cobrando do cliente e continuo tentando receber
esse valor. Nisso a gente já teve algumas reversões então isso aí é o valor
líquido do que a gente faz de provisão.

MENDES – Perfeito, obrigado Leo.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Motta do
JPMorgan.
MOTTA – Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas também. Se vocês
puderem comentar aí sobre o ciclo de recebíveis a gente viu uma série de
melhoras ao longo do ano. Saber se pra 2016 ainda dá pra ganhar em
eficiência, enfim, onde que vocês podem melhorar, qual que seria o ciclo aí
pra gente trabalhar e também saber de ROE, o que que vocês estão
pensando para melhorar obviamente a estrutura de capital, foi um dos pontos
que já foi levantado aí pra melhorar o retorno da empresa, mas, enfim, está a
questão de provisão e também do equity income, tem alguma coisa ainda
que dá pra melhorar a margem EBITDA, enfim entender um pouco como é
que está a cabeça de vocês pra esse indicador.
LEO – Começar pela parte do ciclo de recebíveis. Sim, já temos melhoras aí.
E aqui tem um outro aspecto. Como a gente tem feito aumentado um pouco o
volume de obras com forma, significa que o prazo médio de construção vem
diminuindo. De novo, isso é uma coisa paulatina, os empreendimentos foram
sendo migrados, isso vai acontecendo paulatinamente, mas tanto na parte de
construção quanto na parte de repasse, a gente ainda tem ganhos do ponto
de vista do ciclo de recebíveis.
RAFAEL – Marcelo, em relação ao ROE, a evolução dele vem de duas, de
dois aspectos: primeiro a evolução da nossa operação e aí a gente pode ter
uma evolução do lucro líquido vindo num ligeiro aumento de margem bruta. O
que acontecer será muito marginal em 2015. Por outro lado a gente acha
factível ter uma evolução na linha de equivalência patrimonial. Em relação à
provisão na linha de outras despesas esse ano vai ser um ano parecido com

2015 e a gente não deve ter evolução nessa linha. Então, posto isso, caso a
gente tenha uma margem bruta parecida, com uma linha de equivalência
melhor, e a linha de outras despesas no mesmo nível, a gente deve ter uma
evolução no nosso lucro líquido. OK? Isso fará com que nosso ROE melhore
um pouquinho. E o segundo aspecto seria redução na nossa estrutura de
capital, e como o Leo disse anteriormente, 2016 não será o ano para a gente
ser agressivo em relação a esse tema. A gente quer passar 2016 com o caixa
bruto bastante alto com uma carga melhor possível. A gente não vê problema
em ser caixa líquido num curto prazo. Até que o cenário fique um pouco mais
confortável, a empresa será uma empresa com caixa líquido, não é problema
nenhum. No nosso ponto de vista a gente é uma empresa com um perfil
conservador, uma empresa com 36 anos, e no momento que o mercado
estiver um pouco mais previsível aí sim a gente pode ser um pouco mais
agressivo, ou aumentar dividendo ou aumentar recompra. Aí nós veremos o
ROE melhorado também em função dessa movimentação. OK?
MARCELO – Perfeito. Obrigado.
OPERADORA – Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor digitem
*1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas.

Obrigada. A seção de Perguntas e Respostas está encerrada. Gostaria de
passar a palavra para o Sr. Rafael Menin para as considerações finais.
Senhores, prossigam com suas últimas considerações.

MENIN - Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. A
gente está muito satisfeito em ter conseguido reportar bons indicadores num
ano tão desafiador. Olhando para frente a gente sabe que o 2016 será um
ano difícil. A companhia vem fazendo movimentos importantes para que a
gente consiga, mesmo num cenário tão adverso, conseguir continuar

apresentando bons resultados e bons indicadores. É isso aí. No mais muito
obrigado pela participação de todos. Boa tarde.
OPERADORA – Obrigada. A teleconferência do 4T de 2015 da MRV está
encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.

