MRV - PORTUGUÊS 08/03/2017
OPERADORA – Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e
sejam bem-vindos ao conference call da MRV Engenharia. Informamos que
todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a
apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores
necessite de alguma assistência durante a conferência queiram, por favor,
solicitar a ajuda de um operador digitando *0.

Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Menin. Por favor,
senhor Rafael, pode prosseguir.
RAFAEL MENIN – Bom dia a todos. É com muita satisfação que anunciamos
mais um resultado anual com ótimos indicadores. Em 2016, reportamos
evolução em praticamente todos os indicadores financeiros. Aumentamos a
margem bruta, melhoramos a margem e lucro líquido e reduzimos ainda mais
a alavancagem da empresa. Merece destaque também a redução do volume
de distratos e contínuo incremento no tamanho e qualificação do nosso
landbank. Após alguns anos de grande investimento no time, landbank, TI,
processos e novos métodos produtivos nos sentimos bastante confortáveis
em iniciar um novo e qualificado ciclo de crescimento. A nossa estrutura atual
nos permite operar no nível de 50,0 mil unidades/ano sem que sejam
necessários investimentos adicionais. Optamos por não indicar um prazo para
atingirmos esse novo tamanho mas quando olhamos para a maturidade do
nosso landbank, força comercial da empresa e condições de mercado,
entendemos ser possível chegar lá no médio prazo.

Obrigado, e passo agora para a sessão de perguntas e respostas.

OPERADORA – Obrigada, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1.

Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
CAMBAÚVA – Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se
vocês podiam comentar um pouco da margem bruta que subiu no tri e vocês
até abriram no release alguns dados da margem bruta contra o ciclo da
cidade, mostrando que tem tido um ganho de produtividade relevante. Vocês
podiam falar um pouco o que é mais ou menos, talvez aí a expectativa com
uma operação já mais madura na maioria das cidades, o que é a expectativa
de margem para vocês, se talvez esse nível de 40,0% que vocês mostraram
para algumas das cidades é factível ou se talvez isso parece muito, dado que
vocês também operam em algumas cidades menores com preços também um
pouco menores. E a minha segunda pergunta é em relação ao projeto do
Grand Reserva Paulista, do terreno do Nave, podiam dar um pouco de update
pra gente como é que está o lançamento desse projeto, pra quando vocês
esperam, enfim, talvez seja lançado no início de maio, um update geral nesse
projeto. É isso. Obrigado.
FISCHER – Oi Gustavo, bom dia. Vamos lá. Respondendo à sua primeira
pergunta, a gente ressalta esse [04:00] no release, como você comentou, até
pra dar um cheiro do que a gente conseguiu fazer na evolução da operação
nos últimos 2-3 anos. Você vê que o aumento de [04:13] foi brutal. A gente
cresceu, foi amadurecendo nessa cidade e conseguiu melhorar muito a
qualidade da operação. O resultado disso foi nas margens, como você está
vendo. Em relação à expectativa, eu acho que à medida que a gente vá
continuando esses improvements nossos operacionais a gente consegue ter
sim ainda algum ganho de margem. Ela vai ser 40 na média? Eu acho que
não. Como você bem colocou aí, você tem algumas cidades onde a gente tem

preço médio bem menor, e isso acaba de alguma forma comprimindo um
pouco o potencial de margem, então a média que a gente deve enxergar para
o futuro é ela rodando aí pelo meio dos 30, como a gente falou no passado.
Então ela está aí pelos 33 e eu imagino que a gente consiga ainda subí-la
marginalmente ao longo do próximo período, tá? Em relação ao Nave, nós
estamos com o lançamento oficial dele programado para agora, sexta-feira,
depois de amanhã. Então, a partir de sexta-feira ele vem, [05:20] reserva
paulista, ele vem pro mercado já com expectativa muito boa. Então a gente já
abriu lá o stand de vendas, já começamos a receber visitas, conforme a gente
tinha a expectativa lá atrás, a receptividade está sendo imensa, até porque a
qualidade do projeto é muito boa. Você tem ali uma condição única naquele
local, então a gente espera que a partir já no 1T a gente já comece a capturar
algum volume de vendas lá mais fortemente a partir do 2T, OK?
CAMBAÚVA – Está ótimo. Obrigado e bom dia.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do senhor Vítor Tappia, do
Bradesco.
TAPPIA – Bom dia, pessoal. Também nessa linha aí dos grandes projetos, eu
gostaria de saber mais ou menos quando está a previsão de RI pros outros
projetos que não São Paulo, os de Betim, Fortaleza, Rio de Janeiro e o da
Bahia. Obrigado.
RAFAEL – Bom dia. Em relação aos grandes projetos, divulgamos isso no
release, de um lado ele começa a reportar agora, já lançamos no fim do ano
passado um grande projeto no Rio, são 3 mil apartamentos, lançamos a
primeira fase, vamos lançar agora a segunda fase, está performando super
bem, venda boa, margem boa; vamos lançar um grande projeto em Salvador,
no 3T, um grande projeto na grande BH no fim do 2T; em Goiânia também,

mais pro fim do ano. Ou seja, a partir de agora vocês verão um incremento
nos lançamentos nas grandes cidades. A gente fez a dever de casa no
landbank, a gente comprou terrenos muito bons num momento em que
ninguém comprava terreno [07:25], e aí as licenças vão saindo e a gente
começa a lançar os produtos. [07:31] nos próximos trimestres e a gente tem
uma expectativa muito boa em relação a isso. São projetos com boa margem,
localização excepcional. Isso facilitará o crescimento da Cia. e nosso objetivo
é chegar a 50 mil unidades, OK?
TAPIA – OK, muito obrigado.
OPERADORA – Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Fraga, do
Citi.
FRAGA – Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu vi o
comentário de vocês sobre a variação das despesas comerciais com aumento
frente a uma redução de vendas. Eu queria saber se vocês podem comentar
um pouquinho o cenário de negócios no 4T, se vocês já viram uma evolução
relevante versus os primeiros 9 meses e se vocês já tem alguma coisa que
vocês podem adiantar do que estão sentindo do cenário no 1T desse ano.
Obrigado.
RICARDO PAIXÃO – Rodrigo, bom dia. Em relação às despesa comercial,
realmente teve um incremento ao longo do último ano. A gente enxerga que já
está no patamar normalizado e nos próximos trimestres o que a gente deve
enxergar é uma despesa comercial nesse patamar pra baixo, principalmente
em função desses novos projetos que a gente vai fazer, desses novos
lançamentos. É redundante falar aqui da crise que acabou pegando o Brasil
ao longo do tempo e pra isso a gente teve que realmente gastar mais pra
poder vender essas unidades e o que a gente enxerga agora é que com a

melhoria da economia também a gente começa a enxergar um patamar um
pouco diferente. Além disso, essas novas mudanças do programa Minha
Casa Minha Vida vem fortalecer muito, tanto a capacidade de compra do
nosso cliente como também a quantidade de pessoas que passam a ser
inseridas no programa. A gente deve ter também um aumento de demanda
em relação a isso, o que acaba convergindo para uma redução da despesa
comercial.
FRAGA – Obrigado.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.

Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar *1.

Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JPMorgan.
MOTA – Bom dia. Duas perguntas também. Se pudessem comentar aí sobre
a questão do G&A, se a gente pode esperar que continuem rodando nesse
patamar mais baixo que a gente viu no 4T e também do [10:20] linha que está
sempre volátil, aí fica aquela expectativa de que [10:27] nessa linha. Ela veio
ali meio flat ao longo deste ano. Como é que vocês estão vendo para 2017
toda essa questão da subsidiária da [10:35]?
LEONARDO – Marcelo, sobre G&A, nós temos feito um esforço grande de
contenção de despesas, de ganho de produtividade, a gente falou um pouco
disso aí nos comentários gerais e aí, mesmo com essa expansão dessas
vendas nesses grandes projetos elas são mais eficientes aí do ponto de vista
de custo a gente está vendo um G&A flat aí esse ano, nosso esforço é para
ter um G&A nominalmente igual ao do ano passado. Na linha do net income, a
gente já falou aqui várias vezes, a questão da [11:21] já passou, está

totalmente endereçada. A margem bruta da Prime está ligeiramente mais alta
do que a margem bruta da MRV, ou seja, ela está contribuindo aí
positivamente para nossa margem bruta. Tem a questão aí da, temos a
empresa muito alavancada, tem um volume de dívida muito grande, então
isso aí é, vai ter uma contribuição por alguns trimestres ainda negativa na
linha de net income. Agora, o importante ai é falar da contribuição, a operação
dela está super saudável, ela está tendo um incremento de receita e na
medida em que ela também está entrando na parte da geração de caixa vai
diminuir a dívida dela. De novo, a Prime estava numa conjunção de fatores,
ela tinha alguns empreendimentos grandes na média renda e no DF, esses
empreendimentos foram mais afetados pela crise, na parte de repasse, etc,
mas agora essa parte de caixa também já está entrando aí em linha e com
isso vai gerar caixa, vai diminuindo a margem bruta e nossa geração de caixa
vão aos poucos aí diminuir a contribuição negativa da Prime.
MOTA – Obrigado, Leo.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.

Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1.

Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
CAMBAÚVA – Oi, bom dia. Aproveitar pra fazer aqui mais duas perguntas. A
primeira, em relação à compra de terrenos. Como vocês fizeram bastante
aquisição de terreno recentemente, vocês podiam falar um pouco como é que
está o outlook pra compra de terrenos, se as condições mudaram muito,
vocês tem visto mais competição ou se é ainda o cenário está bem tranquilo
pra seguir comprando terreno; e também quanto vocês pretendem
desembolsar com compra de terreno, se é volume parecido aí com o que foi

2016 ou se é crescente ao longo desse ano, dado essa mudança de tamanho
da Cia. de patamar. E a segunda pergunta é em relação à geração de caixa.
Vocês vem gerando bastante caixa, a empresa segue bem alavancada, vocês
anunciaram o dividendo de R$ 150,0 milhões. Como é que vocês estão
pensando aí talvez a alavancagem da Cia. estabilizada, dada a geração de
caixa esperada pra 2017, você tem mais espaço pra dividendos adicionais?
esse nível de alavancagem já é confortável ou vocês acham que a Cia. deve
ainda desalavancar mais antes de pagar um volume maior de dividendos?
Obrigado.
RAFAEL – Gustavo, em relação à primeira pergunta, compra de terreno, a
gente ainda enxerga janela de oportunidades, tá? A gente vê na maior parte
das cidades poucas empresas comprando terreno, competição ainda muito
pequena. A gente sabe que em algum momento isso vai mudar e o cenário
será outro, então nos próximos 2 anos a Cia. entrega muita agressiva em
compra de terreno, nós vamos comprar muito mais terrenos do que
lançaremos. A gente orçou pra esse ano investimento próximo a R$ 400,0
milhões em terrenos e olhando pra 2018 estima uma despesa no mesmo nível
e a gente acredita que a destinação desses recursos é importantíssima.
Olhando para a Cia. no médio e longo prazo, isso é uma grande vantagem
competitiva, OK? Então vocês vão enxergar o landbank crescendo, a gente
estava com R$ 41,5 bilhões e podendo chegar ao ano que vem com mais R$
50,0 bilhoes de landbank, a gente tem certeza que será uma grande
vantagem competitiva da Cia. Em relação à segunda pergunta, a Cia ela deve
gerar caixa esse ano num nível parecido com os anos anteriores. A gente
deve ter um 1S um pouco mais fraco e um 2S mais forte, a geração anual
parecida com 2016. A MRV tem como cultura, DNA, uma empresa muito
conservadora do ponto de vista de estrutura de capital, real state passa por
ciclos, é fundamental ter pouca alavancagem, a gente não vê problema ter
uma alavancagem no nível atual de 5,0%, naturalmente se o custo de capital

cair, a economia ficando com um pouco mais de clareza a gente pode ser um
pouco mais agressivo em relação a dividendos. Então, olhando pra frente,
vocês vão ver o dividendo maior do que o ano passado mas sempre
mantendo uma estrutura de capital conservadora, um caixa robusto,
alavancagem baixa, como a gente gosta de tocar o nosso negócio, OK?
CAMBAÚVA – OK. Obrigado e bom dia.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.

O senhor Vítor Tappia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
TAPPIA – Bom, pessoal, só mais uma pergunta, em relação à PDD, que
vocês tiveram, fizeram uma nova provisão, ela faz mais ou menos 30,0% da
carteira atual após chaves e como é que está a previsão disso aí pra frente?
Como é que vocês enxergam o cenário, aumentando essa provisão,
mantendo o cenário? Como é que está a cabeça de vocês?
LEONARDO – Obviamente, primeira coisa, a gente tem a regra e aí a gente
vai aplicar a regra, ver se [18:11] também está muito relacionado com o
desempenho econômico geral, disponibilidade de renda, renda de uma
maneira geral, alavancagem de cliente, na medida em que as condições
econômicas também comecem a melhorar do ponto de vista de emprego e a
gente vai ver aí uma coisa mais tranquila. No curto prazo, sendo bem objetivo,
eu não vejo uma melhora, pelo contrário, a gente vai continuar com um nível
provisionamento, mais ou menos nesses níveis como está, pode ter um
pouquinho mais mas nada muito diferente do que a gente apresentou aí no
último trimestre.
TAPPIA – Está certo. Obrigado.

OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.

Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1.

Encerramos neste momento a sessão de Perguntas e Respostas. Gostaria de
retornar a palavra aos senhores presidentes para as suas considerações
finais.
FISCHER – Bom gente, aproveitar o espaço de encerramento, eu queria
ressaltar duas coisas que são pra nós muito importantes. Primeiro, reforçar
essa questão da margem bruta. A gente veio ganhando eficiência ao longo
desses últimos anos e é sempre importante ressaltar que essa eficiência veio
quase que inteiramente da gestão da operação da empresa. Nós tivemos
poucos ganhos vindos na linha de preço de venda. Os bancos estão mais
duros na concessão de crédito, essa crise toda que a gente tá passando, isso
pressionou a nossa capacidade de repassar preço. Então, a gente tem um
cenário pela frente, vamos lá pra 2017-2018, onde a gente vai continuar tendo
ganhos operacionais e temos uma excelente chance de também ganhar na
linha de preço. Isso vem da melhora do cenário macroeconômico, mas
também, e esse é o segundo ponto que eu ia falar, da questão do Minha Casa
Minha Vida. Nós acabamos de ver a publicação das novas regras da nova
fase do programa, que pra nós são extremamente benéficas, a gente cita isso
inclusive no nosso release, a gente vê um potencial de aumento de vendas e
também de aumento de preço de unidade que vai obviamente se refletir
também na margem. Então, eu estou começando 2017 muito otimista com as
metas que a gente tem. A gente pode ter um ano com surpresas muito
agradáveis aí. E um outro ponto que é super importante, a gente citou o Nave
e outros grandes projetos, qual é o grande diferencial para nós que está mais
exposto nos grandes mercados? Obviamente, você tem uma demanda maior,
com renda maior, te possibilita também um preço de venda mais alto, mas o

mix custo X preço de venda é muitíssimo favorável. A gente tradicionalmente
margens maiores nessas grandes capitais porque o incremento de custo não
é proporcional ao incremento do preço de venda, então vamos ter em 2017
um cenário muito positivo à medida que a gente vá conseguindo colocar no
mercado produtos nessas regiões metropolitanas. Então, só pra resumir e
fechar, a gente está começando 2017 aqui na MRV com uma visão muito
otimista e, obviamente, 2016 e 2015 enxergamos possibilidade de continuar
crescendo em produtividade e rentabilidade e também volumes. De toda
forma, obrigado a todos pela participação e nos vemos no próximo release.
Um abraço.
OPERADORA – O conference call da MRV Engenharia está encerrado.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.

