MRV - PORTUGUÊS 10/11/2016
OPERADORA – Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência para
analistas e investidores da MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os
resultados do 3T2016. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin
e Eduardo Fischer; Leonardo Correa, diretor executivo de finanças e RI;
Ricardo Paixão, diretor de planejamento financeiro e RI; e Mateus Torga,
diretor executivo de RI. Informamos que este evento está sendo 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 Cia.

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 Cia., 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 senhor Rafael Menin, presidente,
que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.

RAFAEL MENIN – Bom dia a todos. É com muita satisfação que anunciamos
mais um resultado trimestral com ótimos indicadores. Neste 3T tivemos o
melhor volume de vendas brutas e o menor volume de distratos do ano. Além
desses bons indicadores operacionais, ressalto também a contínua evolução
do nosso lucro bruto e lucro líquido. Mais uma vez, geramos um bom volume
de caixa, o que fez com que a alavancagem da MRV atingisse baixíssimos
5,7% em relação ao patrimônio líquido. A nossa expectativa em relação ao
futuro também merece destaque. Após uma longa sequência de vários
trimestres gerando caixa, atingimos nível tal de alavancagem que nos permite
a partir de agora incrementar a distribuição do excesso de capital que temos
no balanço da Cia. Portanto, desde que permaneçam as condições atuais, é
esperado que tenhamos daqui para frente uma nova estratégia em relação à
distribuição de dividendos e recompra de ação. Por último, gostaria de
ressaltar mais uma vez o nosso otimismo não só com o tamanho do mercado
habitacional brasileiro para os próximos anos, mas também com a capacidade
da MRV de ocupar um share ainda maior deste mercado. Como explicado no
release, fizemos um grande investimento no landbank nos últimos 3 anos, o
que nos permitiu atingir um volume de terrenos adequados na maior parte das
cidades em que atuamos. Por outro lado, ainda temos um grande número de
cidades com baixo volume de produtos disponíveis para venda. Na medida
em que esse landbank se transformar em produtos aptos a venda, espera-se
um crescimento no potencial de vendas mensal da MRV.

Obrigado. E passo agora para a sessão 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.

O Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
CAMBAÚVA – Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é
em relação ao resultado, teve uma redução grande na linha de outras
despesas, principalmente ali nas contingências, que até veio um resultado um
pouco positivo no tri. Eu queria entender um pouco como é que vocês veem
essa linha para frente? Já estavam guiando para uma redução ao longo do
ano, mas a redução agora nesse 3T foi bem forte e vocês acham que talvez
manter esse patamar aí de outras despesas para frente, faz sentido trabalhar
com isso aí? E a minha segunda pergunta é em relação aos terrenos que até
foi comentado aí nessa abertura. Vocês investiram bastante em terreno ao
longo de 2016, como é que está isso para 2017? Vocês acham que trabalhar
com esse patamar de landbank de R$ 40,0 bi é razoável para a Cia., e aí
comprar terrenos só para reposição, ou vocês ainda esperam crescer mais o
landbank em relação ao que está hoje? E se vocês puderem dar uma ideia de
quanto talvez de caixa seria investido em terrenos ao longo de 2017, também
agradeço. Obrigado.
FISCHER – Oi Gustavo, bom dia. Vamos lá, primeira pergunta, outras
despesas. Realmente já é o terceiro call que eu falo sobre esse assunto não
sei se você lembra disso. A gente começou uma estratégia lá ainda em 2015
mais agressiva de acordos que a gente entendia que eram muito benéficos
para a MRV, benéficos no sentido de você antecipa algumas combinações em
condições muito melhores. Infelizmente a gente ainda tem algum cenário de
passivo que nos representa aí valores altos quando você chega até a
condenação. Então a gente mudou essa estratégia ao longo de 2015/2016 e a
gente sim já começa a coletar alguns resultados dessa estratégia. As

entradas começam a diminuir e seja em quantidade, seja em valor. É difícil eu
te falar que no próximo trimestre o comportamento continuará o mesmo. A
nossa visão para 2017, principalmente 2018, é uma redução bem grande
disso aí. Em relação à sua segunda pergunta, terrenos, realmente a gente
vem investindo desde 2015, principalmente, bastante no crescimento do
nosso landbank, na diversificação dele, seguindo aquela estratégia que a
gente já colocou no último release e nesse agora novamente. Quer dizer, a
gente enxerga um potencial grande que a gente pode capturar ainda nos
mercados que a gente está, e isso passa obviamente pela estruturação do
landbank. Então a gente fez um trabalho grande em 2015, fizemos,
continuamos esse trabalho forte em 2016, e eu acredito, diante do potencial
que a gente tem, que em 2017 ainda vai continuar nessa estratégia, ou seja,
nós não estamos falando só em reposição em 2017, a gente deve ter algum
investimento também e em termos de gastos, que foi sua última pergunta,
você pode enxergar mais ou menos o comportamento de 2016 para 2017
novamente. A partir daí, segundo nosso planejamento aqui, a gente deve
trabalhar mais em linha de reposição, tá bom?
CAMBAÚVA – Está OK. Obrigado. Só em relação às contingências, acho que
eu não tenha colocado minha pergunta, o que surpreendeu é que o resultado
veio até positivo, né, a linha de contingência. Teve uma, como se a provisão
tivesse sido estornada. Minha dúvida é um pouco o que talvez gerou R$ 2,5
milhões de resultado no tri. O que é que gerou isso? Vocês estão talvez
ganhando mais causa do que vocês tinham provisionado? Como está um
pouco essa dinâmica?
FISCHER – Foi exatamente isso que eu te expliquei, mas talvez eu não tenha
sido tão claro. Quando eu faço um acordo, esse acordo, na maioria das vezes
já tem um valor provisionado. Como eu faço um acordo em condições muito
favoráveis, você tem um estorno da provisão que havia sido considerada e o

gasto lançado, então você realmente em determinadas situações você tem
um estorno da provisão anterior. Como a gente tende a ser conservador nos
nossos números, Gustavo, isso eventualmente acontece. Eu vou te falar que
isso vai ser comportamento daqui pra frente? não, mas isso trimestre a
trimestre pode ocorrer. Foi o que ocorreu nesse.
CAMBAÚVA – Está ótimo. Ficou claro. Obrigado. Bom dia.
OPERADORA – O senhor Guilherme Caparelli, do Citi, gostaria de fazer uma
pergunta.
CAPARELLI – Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o
dividendo extraordinário, vocês comentaram, o Rafael comentou aí na
abertura, eu queria só entender se a intenção de vocês é incorporar uma
distribuição maior potencialmente de forma estatutária ou se vocês vão
continuar fazendo anúncios quando julgarem mais adequado; e a segunda
pergunta é em relação ao fluxo de caixa desse tri. Se vocês puderem detalhar
o que ficou represado em relação à greve dos bancos no mês de setembro, o
que a gente deve esperar para o 4T desse efeito, se a gente vai ver 100,0%
desse montante no 4T ou se isso vai ser diluído ao longo dos próximos tris.
Obrigado.
RAFAEL – Oi Guilherme, bom dia. Em relação à primeira pergunta, dos
dividendos, a Cia. já vem em alguns trimestres em uma alavancagem muito
baixa. A gente começou o ano com alavancagem um pouco maior do que
10,0%, já seria um cenário propício para incrementar a distribuição de
dividendos ou eventualmente uma recompra. Mas o cenário político
econômico estava um pouco confuso e a MRV, por ser uma empresa muito
conservadora, cautelosa, a gente foi um pouco mais conservador no
dividendo feito no meio do ano e a partir de agora a gente está com um pouco

mais de confiança, o cenário político está um pouco mais previsível, o
econômico a mesma coisa, a gente acha que o fundo do poço já aconteceu,
então a partir de agora, nas condições atuais de mercado, a Cia. será mais
agressiva em relação a dividendos. A gente prefere não ter uma política prédeterminada em relação a isso, e vamos analisando trimestre contra trimestre,
olhando também o valor do papel, se a recompra é mais favorável do que o
dividendo, e o que esperar daqui pra frente, uma parte desse excesso de
capital que a gente tem no balanço será distribuído pro acionista. A gente
prefere olhar isso momento a momento, mas será uma tendência daqui pra
frente, OK? Em relação ao fluxo de caixa: de fato a greve nos atrapalhou
absurdamente no 3T, a gente tem uma geração de caixa muito abaixo da
geração dos trimestres anteriores, uma parte desse volume represado será
repassada no 4T, fazendo com que a geração de caixa no 4T seja melhor do
que a geração de caixa do 3T. Nem todo esse represamento será desovado
no 4T, a gente tem enfrentado principalmente no Banco do Brasil uma certa
dificuldade com o repasse, com algum perfil de clientes, então, o que a gente
deve ver no 4T uma geração melhor, mas parte do represamento será
concluído no primeiro trimestre de 2017, OK?
CAPARELLI – OK, está claro. Muito obrigado.
OPERADORA – Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitem
*1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas.

O senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
FERRAZ – Senhores, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas.
Na verdade, a primeira era mais pra ver como, um follow-up da pergunta do
Guilherme. Como vocês estão vendo o 4T, eu sei que está bem no começo,
para atingir esse volume mais forte que vocês estão prevendo vocês acham

que no 4T a gente já pode ver um aumento de lançamentos, também
relacionado àquele projeto grande que vocês tem em SP. E a segunda
pergunta, quanto ao pro-soluto, pró-chaves, o cenário continua a crescer, tri a
tri, vocês veem em algum ponto, esse pro-soluto diminuindo ou se mantendo
ou ele deve continuar crescendo na medida em que vocês também vão
expandindo a base de vocês?
LEO – Oi, bom dia. Deixo eu falar primeiro um pouco dos lançamentos de SP,
a gente tem um projeto bastante grande em Pirituba, alguma coisa já deve
começar a ser lançado nesse 4T mas ainda é um volume pequeno dentro do
contexto do empreendimento como um todo. No 4T nós vamos ter também o
faixa 1,5 que já está começando a acontecer, já está acontecendo. A MRV
tem uma série de projetos, está trabalhando firme em várias cidades, isso aí
vai nos ajudar também, vai ajudar o mercado como um todo. Estamos bem à
frente, estamos bem adiantados em todas as tratativas com a Caixa e isso aí
vai ajudar também o 4T. Em relação ao pro-soluto, no pro-soluto, a gente
está, vamos falar assim, tem uma situação que está acontecendo, que está
levando ao volume de, vamos chamar, pós-chave, aumentar um pouco. Nós
temos adiantado muito as obras e como a velocidade das obras está
acontecendo muito rapidamente, vamos falar assim, está sobrando um pouco
menos de espaço de tempo para os clientes pagarem. Do ponto de vista da
Cia. de políticas de crédito, nós estamos com políticas de crédito um pouco
mais restritivas aí na parte de pro-soluto. Obviamente, na medida em que
houve aí um decréscimo do [15:10] velho dado pelos bancos, enfim, houve
um aperto maior de crédito e a gente acabou tendo que fazer um pouquinho a
mais de pro-soluto do que a gente gostaria. Mas isso aí está dentro da nossa
política, da nossa visão. A gente tem que equilibrar o volume de vendas,
dentro, a gente também sempre olha, quando vai conceder crédito, tem que
conceder o crédito para quem a gente vê que tem capacidade e não vejo,
voltando aqui para sua pergunta, não vejo um crescimento muito grande do

pro-soluto, a gente já está muito próximo do que deveria ser o nível, para esse
nível de venda. Obviamente, na medida em que a gente passar a vender
mais, naturalmente, em termos de quantidade de dinheiro, você tem que
aumentar um pouco o pro-soluto porque a gente sempre vai olhar isso como
um percentual da venda.
FERRAZ – OK. Ficou muito claro. Obrigado.
OPERADORA – O senhor Luiz Stachinni, do Credit Suisse, gostaria de fazer
uma pergunta.
STACHINNI – Bom dia. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é um follow-up
com relação ao planejamento de vocês aí pro ano que vem. Eu queria
entender como é que vocês estão enxergando o crescimento de lançamentos,
acho que já é possível esperar uma convergência pra um ritmo de
lançamentos convergindo ai para as 40,0 mil unidades por ano? E a segunda
pergunta que tenho é mais uma dúvida aqui com relação ao tratamento do
estoque de juros capitalizados. Eu queria entender do saldo total de juros em
estoque, quanto é referente a unidades em andamento e quanto é referente a
terreno? Obrigado.
RAFAEL – Bom, em relação a lançamento para 2017, a Cia. não dá
guidance, tá Luiz? Qual é o grande projeto, isso inclusive foi postado no
release, a Cia. investiu quase R$ 700,0 milhões em terrenos em 2014, 2015 e
2016. O Landbank foi feito de altíssima qualidade, em cidades estratégicas,
hoje analisando nosso portfolio, nosso landbank na maior parte das cidades
ele está muito equilibrado. A gente tem um estoque adequado para o tamanho
do mercado, para a demanda potencial. Mas quando a gente olha nosso
estoque disponível para venda ele está desbalanceado na maior parte das
praças nas quais nós atuamos. Então o grande dever de casa para 2017 é

conseguir desovar um volume maior de terrenos que foram adquiridos
recentemente, terrenos muito bons, e transformar esses terrenos em
lançamentos. Então, caso a gente tenha sucesso nessa política, eu acredito
que nós teremos, é muito provável que a gente tenha um ano mais ativo no
que diz respeito a lançamento. E analisando o estoque comercial, é muito
provável também que a gente tenha um estoque mais coerente com o
potencial da cidade que nós atuamos. E aí eventualmente a gente pode ter
uma venda também um pouco mais forte no ano que vem. E esse é o grande
projeto de médio prazo para a Cia., a gente investiu bastante em terrenos,
estruturação de times, TI, backoffice. A Cia. hoje está pronta para atuar no
nível mais elevado do que as 40,0 mil unidades atuais que a gente tem feito,
OK? Em relação ao estoque de juros capitalizados, o Leonardo vai responder
o restante da pergunta.
LEONARDO – Eu não sei, eu não tenho exatamente aqui dessa parte do, a
gente faz uma abertura da nota 11 do balanço a respeito da movimentação da
capitalização. Eu não sei te responder exatamente aqui do montante dos 30 e,
quase R$ 34,0 milhões que foram baixados já para o DRE, qual foi o
percentual em obra, desculpa, do que foi capitalizado, que foi capitalizado em
terreno e o que foi capitalizado em obras já em execução. Depois eu mando a
abertura do número aí.
STACHINNI – Tudo bem, perfeito. Obrigado. Bom dia, pessoal.
OPERADORA – Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor,
digitem *1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas.

O senhor Renan Manda, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.

MANDA – Bom dia pessoal. A pergunta já foi respondida, mas no release
vocês mencionaram a intenção de fazer os ajustes de estrutura de capital,
pagamento de dividendos, eu entendo aí o ROE. Se pudesse dar um pouco
mais de detalhes sobre qual o nível de retorno que vocês estão procurando e
qual o prazo que a gente pode esperar para chegar nesse nível? Obrigado.
RICARDO – Bom, começando aqui na parte dos dividendos. A gente fez o
anúncio do dividendo extraordinário, não é novidade para ninguém, a MRV já
vem falando isso há bastante tempo, que quando tivesse uma segurança
maior macroeconômica a gente voltaria e começaria a fazer essa distribuição
maior de dividendos. O dinheiro aqui é do acionista, o retorno realmente volta
para o acionista. O que deve acontecer? A gente já está com nível de
alavancagem bastante baixo, então é natural que a geração de caixa a partir
de agora se reverta mais em payout, em dividendos, ou mesmo um programa
de recompra de ação do que aconteceu. Então isso é um negócio que a gente
pode esperar sim. Do ponto de vista do ROE, a gente também não solta
guidance em relação a isso, mas o que a gente pode perceber é o seguinte: a
nossa estrutura de capital a gente entende que ela ainda tenha uma
diminuição importante para ser feita, o que definitivamente impacta o ROE e
mais do que isso, a gente tem apresentado uma melhoria de margem bruta e
também de margem líquida. Então esse lucro líquido aumentado certamente
também impacta o ROE significativamente maior do que a gente vinha
apresentando hoje em dia.
MANDA – Perfeito. Obrigado.
OPERADORA – O senhor Marcelo Mota, do JPMorgan, gostaria de fazer uma
pergunta.

MOTA – Bom dia a todos. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre a
margem bruta. Ela chegou ali no pico no 1T desse ano e depois ela vem ainda
sem dúvida num patamar melhor do que 2015 mas ela veio caindo. Eu queria
entender um pouco o que a gente pode esperar daqui para frente de margem,
enfim, os lançamentos dos projetos do faixa 1,5. Pra 2017 a gente pode ter
uma margem um pouco melhor pela questão de composição de mix ou do
preço limite dessas unidades? Se vocês pudessem comentar um pouco sobre
a margem eu agradeço.
FISCHER – Marcelo, vamos lá. Eu cheguei a falar isso aí acho que num
release passado. O comportamento de margem nossa ao longo dos últimos 2
anos principalmente foi o que a gente já vinha falando. A gente vem tendo
ganhos operacionais separados em duas questões. A primeira delas é o que a
gente de fato conseguiu colher os benefícios dessa crise que está no país e
principalmente no nosso setor. Então a gente consegue fazer negociações
melhores, contratos melhores. Mas tem um ganho que até rendeu mais
representatitvo que foi nossa evolução operacional. Então, a gente já está
maduro em todas as praças que a gente opera e a gente tem ganhos
operacionais muito representativos. Então quando a gente vê essa evolução
de margem que aconteceu nos últimos 18 meses, ela vem quase inteira do
nosso ganho operacional, e muito pouco do mix de preço como você colocou
ai. Quando a gente analisa nesse aspecto e olha para a frente, a gente espera
que ao longo de 2017-2018 eu tenha uma possibilidade de ter ganhos de
margem vindo da linha de preços também, de venda, e continuar melhorando
a minha eficiência operacional. Então a gente acredita que apesar de você ter
pontuado essas questões, essa variação desse ano, que o horizonte de médio
prazo ainda aponta para uma evolução de margem bruta, baseado nessa
premissa que estou te falando. Aí, falando a 1,5. O Leo falou um pouquinho
sobre ela, nós assinamos os dois primeiros contratos ontem, da faixa 1,5,
obviamente a faixa 1,5 tem alguns limites de preços mais baixos do que o

Faixa 2, mas é algo que a gente está plenamente confortável porque você tem
uma velocidade de vendas muito maior e você consegue coletar isso mais
rápido, quer dizer, a gente entende como complemento muito importante para
a operação da Cia., a gente já está se mexendo na direção de participar cada
vez mais disso, é um complemento como eu falei, da operação, e não uma,
ela não se confunde com o que a gente faz hoje. Quer dizer, abre-se uma
nova frente de ganho operacional para a MRV com as vendas da faixa 1,5 e
ela não necessariamente representa queda de margem. Uma operação bemfeita e em praças bem adequadas para faixa 1,5 ela consegue entregar
resultados muito semelhantes num prazo mais curto, que é uma grande
vantagem. É isso. Obrigado.
MOTA – Obrigado.
OPERADORA – O senhor Vitor Tappia, do Bradesco BBI, gostaria de fazer
uma pergunta.
TAPPIA – Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de perguntar.
Primeiro eu gostaria de ter uma atualização de como está o trabalho que
vocês vinham fazendo no sentido de melhorar o landbank das cidades que
estavam com a política de estoque abaixo do estoque mínimo, que vocês
divulgaram aí no tri passado. Eu queria uma atualização nesse sentido, se
puder. E também não sei se já perguntaram, o projeto lançamento aqui em
SP, o Gran Reserva, que deve estar indo muito bem, eu queria também um
pouco mais de cor nos grandes projetos que podem sair em breve, por
gentileza. Obrigado.
RAFAEL – Vitor, tudo bem? Bom, em relação ao trabalho do landbank, a
gente tinha falado um pouco disso aí acho que duas ou três perguntas para
trás, a Cia. vem investindo bastante recurso, feito negociações de alta

qualidade. Eu te diria que o dever de casa foi feito em 80,0% das cidades em
que a gente atua. Olhando para 2017 a gente ainda será um ano com volume
de investimento em landbank acima do volume de lançamentos. O landbank
vai crescer, mas vai crescer nas cidades nas quais o estoque de terreno ainda
não é adequado ao potencial de mercado. Então, é um investimento muito
assertivo, mas o importante é a Cia. conseguir durante a crise, no momento
as empresas estavam mais conservadoras, com caixa mais baixo, na crise
numa posição muito mais confortável e a gente pode ter uma postura
diferente e que será muito estratégico olhando para o longo prazo, mesmo
que a gente tenha deixado de gerar algum caixa aí em 2014, 2015, 2016, a
gente tem certeza que o investimento que foi feito em terreno nos últimos 3
anos trará um grande retorno para a Cia. olhando pra frente. Olhando para
2017, como eu te disse, ainda tem espaço para a gente terminar esse ajuste
final do landbank, OK? A gente quer ter um landbank robusto, parrudo, nas
143 cidades que a gente atua. Isso será uma condição única, a MRV é a
única empresa que pode fazer esse trabalho, que pode comprar os terrenos
em condições muito vantajosas e a gente acha que essa é a barreira de
entrada olhando aí para a frente. A gente fala que a empresa está numa
posição no segmento econômico bastante diferente do restante dos
competidores, não é isso? Olhando aí para os grandes projetos, o Leo tinha
falado um pouquinho do produto de São Paulo, em Pirituba, a gente deve
lançar uma primeira fase, uma fase pequena dele aí no 4T, grande parte dele
será lançado ao longo de 2017. Mas além do projeto de Pirituba a gente
também tem alguns grandes lançamentos no RJ, qualidade de terreno
também fenomenal; na grande BH, também um terreno muito bom; na grande
Salvador, também, um terreno muito bom. Então esse landbank, esse grande
investimento, esse esforço que foi feito ano passado ele começará a pagar
dividendos para a Cia. em 2017, 2018 e daí para frente. Então a gente espera
aí principalmente nas regiões metropolitanas, a gente foi um pouco mais
conservador no passado, a gente espera que daqui pra frente esses grandes

projetos, projetos de altíssima qualidade. Eu te diria assim que o ponto
precificação, margem, é diferente do que tem no resto do setor. Em 2017 nós
vamos começar a colher benefícios desses grandes lançamentos nas regiões
metropolitanas, OK?
TAPPIA – Está certo. Muito obrigado.
OPERADORA – Mais uma vez, para fazer alguma pergunta por favor digitem
*1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas.

Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *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. Eduardo Fischer para as suas considerações
finais. Senhores, prossigam com suas últimas considerações.

FISCHER - Obrigado pela participação. Eu queria ressaltar dois itens
importantes que são relevantes para nós nesse 3T. Um é como o Rafael
colocou no início, a gente começa uma nova fase, nova estrutura de capital,
começamos a ter um foco maior na distribuição do excesso de capital dentro
da Cia., isso é um marco muito relevante para nós e para quem é acionista da
empresa, então é algo que a gente está muito orgulhoso e cabe ressaltar.
Segundo ponto que para nós é operacional mas é muito importante, é a
questão do crescimento. A gente olha para 2017-2018 com perspectivas
positivas, os mercados que a gente atua tem potencial pra pegar mais do que
eles tem pego hoje, então a gente acredita que a gente consegue capturar
isso de forma muito eficiente. A gente tem foco muito grande na Cia. olhando
para crescimento para 2017-2018. E que acabou sendo super relevante na
nossa estratégia é o faixa 1,5. Como eu citei ainda durante o G&A, afinamos

os dois primeiros projetos ontem, dentro do ano de 2016 a perspectiva do
governo é a assinatura de 40,0 mil unidades. Faltam 2 meses mas pelo, como
a estrutura do negócio foi montada eu acho que isso com certeza vai ser
atingido e olhando para 2017-2018 a tendência é que esse projeto continue e
inclusive cresça. Então, aparece aí uma excelente oportunidade para um
produto complementar à nossa operação que a gente conhece tão bem e que
encaixa hoje num cliente que a MRV quase não atende. Então, a gente está
muito otimista, acho que isso pode ser um vento de cauda muito importante e
relevante pra gente, pra 2017-2018 principalmente. Bom, agradeço a todos
novamente e obrigado.
OPERADORA – Obrigada. A teleconferência dos resultados do 3T2016 da
MRV está encerrada. Tenham uma boa tarde.

