TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS - 1T20
20 de maio de 2020
Operadora: Senhoras e senhores, bom dia! Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à
teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020.
Estão presentes os senhores Presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer; e o senhor Diretor Executivo de
Finanças e RI, Ricardo Paixão.
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 asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra para o Presidente, Sr. Rafael Menin.
Por favor Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Menin: Bom dia a todos!
Obrigado pela presença de todos em mais essa conferência do primeiro trimestre.
Bom, vou começar falando aqui do COVID, acho que é o tema mais importante do momento, citar aqui as
ações que nós implantamos na companhia desde o início dessa crise sanitária. MRV teve ações muito
enérgicas e rápidas.
Nas primeiras 2 a 3 semanas, a principal discussão, ela ficou centrada em garantir a segurança de todos os
colaboradores da companhia. Hoje a empresa, nós temos mais de 200 obras em andamento, quase 300
plantões de vendas e lojas espalhados Brasil afora e também 20 escritórios em todo território nacional.
Então, são aproximadamente 600 locais que nós tivemos que implantar um sistema, eu diria, de guerra,
numa velocidade muito rápida para garantir que os nossos colaboradores e clientes, seja nos canteiros,
nas lojas e nos escritórios tivessem, naquele momento, a melhor condição de trabalho, uma condição que
preservasse a saúde de todos.
E até agora, mostrou-se que nosso trabalho tem dado certo. Não tivemos nenhuma intercorrência
importante, implantamos a telemedicina que tem nos ajudado bastante, o afastamento do grupo de
risco, a triagem diária de todos os colaboradores que adentram algum desses 600 locais de trabalho.
Obviamente, um treinamento muito robusto e álcool gel, uma porção de material explicativo.
Então, entendo que a MRV fez um papel muito bacana e que nós conseguimos aí, nesses quase três
meses de pandemia, ter um bom desempenho no que diz respeito à saúde da nossa equipe.
Outro ponto importante, a MRV sempre foi uma empresa cidadã, uma empresa responsável, no aspecto
de sustentabilidade, da sociedade na qual está inserido, e vale ressaltar as doações feitas junto com o
Banco Inter e Loggi e a família também participou ativamente de algumas doações. E isso, o valor de R$
17 milhões, somado aí de todas as iniciativas que nós tivemos até agora, uma empresa do nosso porte

não pode passar por um momento desses sem contribuir ativamente e eu não tenho dúvidas que
iniciativas parecidas continuarão sendo suportadas pela MRV nos próximos meses.
Um outro projeto muito importante, também, foi o projeto “Não Demita”. Nós assinamos aí, há 60 dias,
um projeto pra garantir a empregabilidade do nosso time. E a gente ficou esses últimos 60 dias, não
demitimos ninguém, e o que a gente espera daqui pra frente é manter o nosso quadro operacional, ou
seja, o nível de empregabilidade do nosso time muito parecido com o atual.
O segundo ponto importante, a gente tinha uma preocupação no começo da crise: Qual seria o impacto
no tamanho da operação da MRV? Qual seria a queda de vendas? Quantos canteiros seriam fechados?
E, até agora, a gente conseguiu performar muito bem. Tivemos um primeiro trimestre de vendas
recorde. A gente continua vendo os meses de abril e maio com um bom desempenho comercial. E a
empresa optou, neste momento, por ser mais agressiva, no aspecto comercial, em detrimento de
margem, ter o giro do ativo mais rápido e, claro que isso, em algum momento, vai refletir no retorno ou
no aumento de geração de caixa da companhia.
No primeiro tri, como já reportado nas prévias, a gente não conseguiu repassar um bom volume. A Caixa,
no primeiro momento, ela teve algumas dificuldades operacionais, teve também aquela questão da OGU,
que foi resolvida e, isso é muito importante. Isso fará que nós tenhamos a partir de agora, ou a partir de
março, um bom volume de repasses.
É o que a gente viu no mês de abril. No mês de maio também o volume de repasses continua saudável e a
gente espera que, com as medidas adicionais já anunciadas pela Caixa, junho seja ainda melhor. Essa foi
uma decisão do management da Companhia e também do Conselho. Vamos olhar mais para o giro do
ativo e para o volume de vendas em detrimento da margem da companhia.
Um outro ponto super importante é a plataforma digital da companhia. A gente já vem investindo
bastante nessa agenda digital e esse investimento se provou vencedor. Nesse momento de reclusão das
pessoas, uma maior dificuldade de atendimento, muitas lojas fechadas e aí a plataforma da MRV se
mostrou um grande diferencial competitivo.
E olhando pra frente, eu não tenho nenhuma dúvida que vai haver uma explosão digital na sociedade.
Então, o consumo digital será cada vez mais importante e essa antecipação que a MRV fez de ter
investimento, um aporte importante na agenda digital, nos últimos anos, e neste ano também, se provou
extremamente vencedor e eu não tenho nenhuma dúvida que a gente passará, ou já estamos num
patamar muito diferente do resto do mercado.
Outro ponto a ser ressaltado também é a nossa indústria, a indústria de habitação. Eu não tenho
nenhuma dúvida da importância da casa ou que no pós crise, a casa terá uma importância ainda maior.
Então a nossa indústria, sem dúvida nenhuma, será uma indústria vencedora no pós crise.
E a gente sabe da demanda do Brasil, Brasil é um país que infelizmente ainda tem muitas, muitas pessoas
ou milhões de pessoas vivendo em condições inadequadas, e o quão importante é a casa pra a gente
debelar as principais mazelas sociais que ainda assolam o Brasil. Então a MRV está no mercado correto e

em um segmento dentro deste mercado, também no segmento correto, que é o segmento da primeira
habitação, da habitação econômica.
E vale ressaltar também, a compra da AHS, foi um movimento muito importante pra gente e aí hoje eu
posso dizer que a MRV tem a plataforma de habitação mais completa dentro do mundo ocidental. No
Brasil, a gente trabalha com um salário de R$ 2 a 10 mil, com a linha premium que vem ganhando tração
mês a mês.
Temos também a Luggo, que é um modelo diferente de habitação. O cliente aluga o apartamento e,
agora com a AHS, uma empresa que trabalha com modelo muito parecido com o da Luggo, no mercado
americano, e que nos próximos trimestres, nos próximos anos, também vai experimentar um crescimento
muito importante, dado que a habitação também é um problema da sociedade americana. É um país de
330 milhões de habitantes, com uma imigração muito elevada, população jovem, com também um
crescimento importante e, nesse momento de redução de renda, uma maior insegurança em relação ao
futuro da economia, o aluguel tem se mostrado bastante resiliente no mercado americano.
Os números da AHS mostram isso. Nos empreendimentos mais antigos, a vacância é perto de zero e nos
três empreendimentos que a gente começou a locar recentemente, o desempenho de locação tem se
mostrado muito forte, ou porque as pessoas estão com medo de comprar casa, ou porque as pessoas que
locavam produto mais caro, tiveram que migrar para um produto mais barato. Então, AHS tem se
provado assim como a MRV, uma empresa bastante resiliente, que vai ser vencedora nos anos daqui pra
frente.
Então, estou muito otimista. A gente vem investindo em uma empresa tanto nessa agenda digital, na
diversificação de funding, diversificação de produto e diversificação também de país. Isso fará com que a
MRV seja, de fato, a empresa mais protegida, mais resiliente e com essa plataforma mais abrangente do
mundo ocidental.
Acho que tem muita coisa bacana para a gente fazer nos próximos anos e eu não tenho nenhuma dúvida
que nosso time entregará resultados surpreendentes daqui para frente.
Eu vou passar agora a palavra para o Ricardo Paixão, para ele fazer mais alguns pontos importantes.
Ricardo Paixão: Bom, obrigado Rafael, queria primeiramente desejar um bom dia a todos.
Gostaria de ressaltar que dentro da estratégia de reforço de caixa, a companhia captou R$ 450 milhões
em dívidas corporativas com duration médio de dois anos, e sacou cerca R$ 200 milhões em
financiamento da construção desde o meados de março até o dia de hoje. A dívida líquida sobre o PL
fechou em 1T de 20 em confortáveis 24% e nosso covenant de dívida apresentou pequena melhora,
saindo de 0,56 para 0,52.
Importante ainda citar que a MRV possui financiamento a construção contratada para todas, repito:
todas, as suas obras. R$2,7 bilhões disponíveis para saque garantem recurso suficiente para que nós
possamos finalizar a construção de todas unidades lançadas e ainda não vendidas.

Nosso lucro líquido sofreu impacto de dois eventos que merecem destaque.
O primeiro é uma queda das receitas financeiras nesse trimestre, fruto da marcação a mercado dos títulos
financeiros que compõem os nossos fundos de investimento. Esse impacto de aproximadamente R$ 4
milhões ocorreu na segunda quinzena de março. Por se tratar de investimentos com baixíssimo risco de
crédito e que devem ser carregados até o seu vencimento, nós não esperamos perdas reais na
rentabilidade desses ativos.
O segundo é o aumento de R$ 10 milhões na provisão de devedores duvidosos para refletir um potencial
aumento de inadimplência em função de perspectivas macroeconômicas mais duras. Decidimos fazer
esse aumento na PDD mesmo não tendo visto ainda a piora significativa na inadimplência até o
momento. Esse aumento impacta não apenas o lucro líquido, mas também a margem bruta. Com volume
de vendas acima do total produzido, houve uma redução do estoque dos imóveis a comercializar. Essa
redução ainda não se refletiu no caixa no primeiro trimestre, dado o impasse dos repasses que aconteceu
no primeiro tri.
Meu último comentário é sobre a AHS, é com muita satisfação que consolidamos o resultado da AHS de
fevereiro e março em nossos demonstrativos. Esse primeiro exercício de consolidação fez com que
divulgássemos depois do prazo que estamos habituados, para frente voltaremos aos prazos normais.
Destacamos o Earnings Release, o ciclo de operação e o estágio em que se encontra cada um dos
projetos. Estamos muito animados com o futuro dessa empresa, que possui hoje 21 terrenos em seu land
bank ou em negociação, com potencial construtivos de quase 9 mil unidades e US$ 1,7 bilhões em VGV, 4
obras com 871 unidades em construção e outras mil unidades em processo de lease up estabilização com
VGV estimado US$ 225 milhões. Esperamos em breve poder evoluir com a reciclagem desses ativos, assim
que o mercado voltar a uma normalidade. Obrigado.
PERGUNTAS
Operadora: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta,
queiram por favor digitar asterisco um.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambauva, BTG Pactual.
Gustavo Cambauva: Oi, bom dia a todos! Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, o Rafael até
comentou, na abertura, um pouco dessa estratégia de dar desconto para melhorar um pouco o giro do
ativo. A minha dúvida aqui é, enfim, no final do dia é meio óbvio que vocês estão querendo reduzir um
pouco estoque e talvez recebível, o quanto vocês têm financiado os clientes. Então, a minha dúvida aqui
é se existe aí na visão de vocês, do lado de tanto estoque quanto recebível, se existe algum nível ótimo de
estoque que vocês estão mirando. Qual o patamar, vamos dizer assim, vocês querem estabilizar o
estoque para eventualmente voltar a subir um pouco mais de preço? E a mesma coisa, do lado, vamos
dizer assim, do financiamento ao cliente, tanto no pré chaves, quanto no pós chaves, se vocês têm
alguma estimativa de pra quanto deveria talvez baixar essa carteira MRV, como consequência dessa
estratégia de reduzir um pouco os preços?

E a minha segunda pergunta é em relação à provisão, que vocês comentaram que foi de alguma forma
uma maneira de se antecipar a um potencial aumento de inadimplência. Eu queria só entender como é
que vocês viram, talvez, essa inadimplência ao longo dos últimos dois meses, que não entraram no
resultado até março, mas se agora, baseado no que aconteceu em abril e maio, vocês julgam que essa
provisão está adequada ou vocês vão ter que fazer mais algum aumento eventualmente de provisão?
Como é que vocês estão vendo isso baseado nos últimos 2 meses? É isso aí. Obrigado.
Eduardo Fischer: Cambauva, É o Fischer, bom dia. Tudo bem?
Bom, vamos lá da primeira pergunta para frente. Em relação a descontos, vamos só contextualizar, né, o
Gustavo? Há dois meses atrás, quando a crise estava explodindo, todos nós tínhamos uma grande
preocupação de como o mercado se comportaria dali pra frente em termos de busca de imóveis, a
capacidade das pessoas comprarem e a coragem para fechar negócios era uma grande incógnita para
todos nós e a gente resolveu naquele momento garantir o principal, que era ter um nível de agressividade
comercial para poder manter a companhia rodando no patamar que ela estava. Essa é uma primeira
decisão que a gente tomou.
E aí, de lá para cá, a gente começou a perceber, que o Rafael colocou na abertura, que com tudo que a
gente construiu ao longo do tempo, a própria marca MRV, num momento desse, um investimento da vida
da pessoa, que é feito normalmente em um imóvel na planta, a marca passa a valer muito mais. Então, a
gente percebeu isso muito fortemente.
E aí, a gente, obviamente, fez essa agressividade comercial e começamos a calibrar à medida em que o
mercado foi reagindo. Nós, como a gente colocou, fizemos primeiramente um movimento mais agressivo
em empreendimentos com portes mais altos, prontos e portes mais elevados, até para olhando a geração
de caixa e redução do estoque. E à medida que o mercado foi reagindo, e isso é feito praça a praça,
empreendimento a empreendimento, a gente foi eventualmente até reagindo ou até voltando um pouco
com os níveis de descontos que a gente foi dando. Obviamente, olhando cada uma das situações.
Então, eu diria que, respondendo objetivamente a sua pergunta, o nível ótimo de estoque que a gente
procura é algo em torno de 1 ano, 12 meses de estoque. De novo, isso varia de situação para situação.
Depende também da minha capacidade de reabastecer aquela praça, aquelas lojas, porque se eu tenho
um reabastecimento que só vai vir depois, eu posso calibrar um pouco mais o preço e tentar casar o
desenvolvimento da obra com a precificação que eu quero.
E aí, respondendo a segunda pergunta da sua primeira, em relação a carteira, o que que a gente fez na
verdade, na medida em que a gente deu descontos maiores em determinados empreendimentos, a gente
imediatamente reduziu a carteira que a gente dá para esses clientes. Então, essa agressividade comercial
de um lado veio com uma concessão de carteira menor do outro.
Então, o que eu vejo hoje na MRV, o que aconteceu em abril, e está acontecendo em maio, é uma
redução na verdade da carteira concedida por conta desse movimento agressivo do outro lado que a
gente fez.

Então, de novo, tudo feito com muita técnica, muita responsabilidade para, no fim do dia, a gente não
causar um problema lá na frente. Eu estou muito seguro de que o movimento está sendo feito pela
inteligência para que a gente preserve a geração de valor no fim do dia.
Com relação à provisão, o Cacá falou na abertura dele, os nossos vencimentos principais, Gustavo, são
normalmente por volta do dia 10 de cada mês. Então, quando a gente olhou os movimentos,
principalmente de abril e maio, nós não vimos nenhum movimento de aumento de inadimplência que
fosse relevante. Houve no início, no final de março, clientes pedindo efetivamente carência ou até
descontos. Nós não seguimos esse movimento e ele foi se dissipando e, na prática, a inadimplência teve
um movimento muito pequeno. Mas aí, a gente está vivendo, a gente está no olho do furação, estamos
vivendo essa crise. E, olhando pra frente e tendo aí o conservadorismo que a gente sempre carrega, a
gente decidiu dar esse passo que o Ricardo falou, para poder também estarmos protegidos.
Objetivamente falando, não vejo que vá haver um aumento e vejo que ela está adequada ao momento
que a gente tá vivendo e não vejo nada novo acontecendo pela frente.
Espero ter respondido suas duas perguntas.
Gustavo Cambauva: Ficou claro, sim. Obrigado, Eduardo. Bom dia.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, Itaú BBA.
Alex Ferraz: Bom dia, Rafael, Ricardo e Fischer. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow up na do
Cambauva em relação a estratégia comercial, vocês fizeram destaque no tri. Só se pudesse abrir um
pouco melhor, assim qual que é o nível do desconto. Como a gente olhando a margem no tri só pega 15
dias na última quinzena de março, e teve uma contração de 100 bips na margem no tri como um todo. Só
queria entender se a gente está falando de uma margem nessas unidades com desconto que está
rodando perto dos 28%, ou pode ser até mais embaixo. Só para ter mais um pouquinho de ordem de
grandeza de como deve vir o desconto nas unidades aqui no segundo tri.
E a segunda pergunta é em relação ao caixa. Acho que está bem claro os impactos que a gente viu no
primeiro trimestre, teve um descasamento de vendas em relação ao repasse, e vocês mencionam que já
normalizou, que está rodando bem, espero que junho seja um mês forte. Já dá para imaginar a volta da
geração de caixa no segundo tri, ou seja, todo esse repasse represado já está voltando aqui a passar no
balanço?
Rafael Menin: Bom dia, Alex!
Bom, em relação a primeira pergunta, estratégia comercial. De fato, no mês de março, a gente foi mais
agressivo do que fomos em abril e maio. Você está correto, foram apenas três semanas. E essas três
semanas machucaram a margem do trimestre, mas a partir do mês de abril, nós sentimos o mercado nos
surpreendeu positivamente e a gente foi um pouco mais conservador em desconto, mas serão três
meses, os três meses do trimestre, nós vamos manter essa política de desconto.
Então, a margem bruta, não imagino algum motivo que possa fazer com que a margem seja menor do
que a margem do primeiro tri. Daqui pra frente, a gente imagina uma margem parecida no segundo,

terceiro e quarto tri, a não ser que a gente tenha uma surpresa agora negativa em relação a volume de
vendas e aí nós vamos ter que ser talvez um pouco mais agressivos ainda com desconto.
Mas ao se manter o que a gente está vendo atualmente de procura e de conversão, a gente espera uma
margem parecida ao longo dos próximos três trimestres: segundo, terceiro e quarto tri.
Em relação à Caixa, o que aconteceu nos últimos 4, 5 trimestres, a gente vem produzindo mais do que a
gente está repassando e aí nosso estoque cresceu, unidades não repassadas também cresceu, nosso
backlog, isso prejudicou a nossa geração de caixa. A gente passou a ter um contas a receber também um
pouquinho mais gordinho nesse trimestre, mas a partir de agora o movimento deve se inverter.
A gente está vendo um patamar de vendas muito saudável. A Caixa operando muito bem. O repasse
operando bem. Então, naturalmente a gente deve voltar a ter uma geração de caixa mais confortável.
Não posso antecipar aqui se vamos gerar caixa no segundo tri, até porque o trimestre ainda não
terminou, mas naturalmente quando o volume de produção fica parecido com o volume de repasse, se
espera que a Companhia volte a gerar caixa, ok?
Alex Ferraz: Perfeito, tá bem claro!
Rafael Menin: Tá joia, Alex. Um abraço.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Tapia, Bradesco BBI.
Victor Tapia: Bom dia, pessoal. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui em relação a AHS é
assim sobre os projetos que estão em leasing up, qual que é o tempo esperado para estabilização para
vocês atingirem o patamar estabilizado de locação?
E tem algum lugar do release também que vocês colocam que vocês esperam que os próximos
empreendimentos apresentem um resultado superior e, em algumas das tabelas vocês colocam o cap
rate em 5.1, que foi a venda dos ativos que aconteceram em 2018 e 2019 e colocam o cap rate de 4.6.
Queria entender um pouco o racional deste 4.6, como vocês enxergam uma compressão na venda futura
desses ativos, desse cap, né? Queria entender um pouco. Entendo que no momento o mercado não
deve estar com apetite para isso, mas como vocês estão vendo a venda desses ativos.
E o outro ponto, quando a gente olha a linha de outras despesas, você vê ali quase R$30 milhões
negativos e, quando a gente vai olhar no ITR tem uma linha de outras despesas, dentro de outras
despesas, que veio com valor bem alto, quase 19, 20 milhões. Quando a gente olha nos outros anos isso,
foi um valor bem mais baixo, deu quase que o valor anualizado. Queria também entender um pouco
melhor o que passou nessa linha de outros dentro de outros. Obrigado.
Ricardo Paixão: Vitor. Vamos lá! Bom dia. Ricardo falando.
Primeiro, em relação à AHS, os projetos que já estão nessa fase de lease up é estimado um tempo entre
quatro a seis meses até que esses projetos já se encontrem em um grau ótimo de maturação, já com uma
taxa de ocupação acima de 95%, tá? Então, o que que a gente está reparando na verdade, inclusive os
lançamentos que foram feitos, os projetos que foram colocados para aluguel durante a pandemia, eles

estão seguindo o fluxo que a gente havia previsto, então estão mostrando aí a resiliência. Então, quatro a
seis meses, daqui para frente, quatro a seis meses seria um prazo razoável para pensar nesses projetos já
em um grau de maturidade bom.
Quando você fala da melhora dos resultados da AHS, a gente tem que falar de duas coisas na verdade.
Primeiro, é o yield on cost, a AHS começou a fazer agora projetos com forma de alumínio. Então, a gente
já está aportando um know-how da MRV na execução das obras da AHS e, com isso, a gente espera, sim,
uma melhora significativa nos custos de construção da AHS, o que vai fazer com que os resultados
financeiros melhorem.
Com relação ao cap rate, na verdade o que a gente colocou foi uma simulação, que a gente quis colocar
sem cravar nenhum valor ali. A gente colocou um cap rate de saída de 5.1 que é o valor atual, o valor que
a gente tem visto, alguns um pouco mais baixos, 5, 4.9, e o 4.6, na verdade, a gente fez uma correlação
com os juros de dez anos americano. A gente observou uma queda desses juros, então a gente colocou
uma estimativa mais baixa desse ponto ali também.
Em relação a outras despesas dentro da linha de outros efeitos operacionais, eu vou te falar depois, tá?
Eu estou sem o número aqui agora. Eu te ligo na sequência e te esclareço o que é.
Obrigada. Um abraço.
Victor Tapia: Tranquilo. Posso só fazer um follow up aqui rápido ainda na questão da AHS? Esse nível de
G&A que veio aqui, que a gente olhou no primeiro tri, esse patamar de G&A, ele suportaria mais ou
menos até que ano de crescimento da AHS?
Ricardo Paixão: Você quer saber esse patamar de G&A atual da AHS? Na verdade, a AHS agora a gente
está no movimento de estruturação da AHS. A gente deve ter um aumento pequeno de G&A, em relação
ao que a empresa vai crescer. A operação da empresa vai crescer muitas vezes mais do que o G&A dela,
mas agora a gente está em uma fase de estruturação abrindo novas regionais. Então, estamos numa fase
de contratação e estruturação disso lá.
Victor Tapia: Tá certo, Ricardo. Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Nicole Inue, Bank of America.
Nicole Inue: Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo call. Eu tenho uma pergunta, primeiro, sobre o
comportamento das vendas nas praças que estão começando a reabrir. Não sei se é muito cedo ainda,
mas só para ter uma ideia de como está indo a procura, a conversão e também se nessas praças vocês
estão conseguindo diminuir os descontos.
A segunda pergunta é sobre lançamentos. Imagino que tem vários gargalos agora para lançar. Quando as
coisas reabrem quando que a gente pode imaginar o ritmo de retomada dos seus lançamentos, dado que
a demanda para o baixa renda está sendo bem resiliente? Obrigada.
Eduardo Fischer: Oi Nicole, é o Fischer. Vamos lá. A primeira pergunta. Na verdade, a gente está em
termos de vendas, a gente nunca parou de vender e o Rafael falou bem aqui na abertura. A gente há dois

anos vem trabalhando uma plataforma digital de vendas, que coincidentemente tinha entrado em
operação com um piloto, aqui em Belo Horizonte, um mês antes da pandemia começar. E a gente fez o
roll out disso para o Brasil inteiro e, apesar da gente ter cerca de 50% dos stands de vendas trabalhando
de alguma forma restrita, o impacto de vendas não veio, como a gente colocou aqui no início, porque
conseguimos criar alternativas para que o consumidor faça isso de outra forma, no nosso caso de forma
digital.
E, interessante, vou te falar, tivemos um crescimento da nossa força de vendas bem representativo nos
últimos 90 dias, à medida que essa força de vendas estava em outras companhias, que foram muito
impactadas por conta dessa pandemia, essa força de vendas acabou migrando para a gente de alguma
forma, o que reforçou ainda mais nosso time comercial.
Então, o reflexo dessa forte venda nossa que vem vindo no primeiro tri e continua em um ritmo bom no
segundo, é um somatório disso, de uma plataforma digital robusta e de uma força de vendas que ganhou
robustez, que cresceu, ganhou corpo, e nos deu suporte para que o volume continuasse crescendo,
independente de algumas praças estarem fechadas e outras estarem abertas, ok?
Os lançamentos. De fato, o lançamento é uma grande preocupação. Diferente do resto, a gente depende
do poder público para legalização. O que a gente tem já para o segundo tri é um lançamento já mais forte
do que foi o primeiro. A gente tinha um estoque de unidades a serem lançadas, que nos permite ter esse
buffer, ter esse colchão, para continuar a lançar em praças importantes. Então, a gente vai usar isso. Só
que olhando pra frente esse é o tema que a gente vai se debater mais, porque as Prefeituras, algumas
delas, ainda estão em processo de trabalho remoto, trabalho com redução de pessoas, o que acaba
afetando a legalização.
Para o segundo trimestre, não vejo isso acontecendo. A gente está com estoque bom de unidades para
serem lançadas e também em praças importantes, já um estoque que nos permite fazer um terceiro
trimestre também bom. Mas, obviamente, esse talvez seja um ponto de atenção principal para a gente
na operação ao longo dos próximos meses à medida que a crise continua. Espero ter respondido sua
pergunta.
Nicole Inue: Está ótimo! Obrigada. Só um follow up então. Não sei se não estou entendendo alguma
coisa. As vendas está forte, a demanda está forte, então por que está oferecendo descontos? Por que
sente necessidade de dar desconto se a demanda está muito forte?
Eduardo Fischer: Vamos lá, Nicole. Na verdade, o seguinte, o que a gente está percebendo? Sim, há
procura, a gente até deu uma abertura disso no nosso release, os nossos leads cresceram em relação ao
ano passado, que dizer que a procura está grande. O que a gente percebe hoje é uma hesitação maior do
consumidor de fechar a compra.
Então, a procura, o Rafael falou bem no início, o lar ganhou uma importância muito grande e a nossa
marca nos ajuda muito nesse momento, mas isso não tira a crise. Estamos vivendo uma crise sanitária e
as pessoas estão mais hesitantes em fechar. Essa agressividade comercial que a gente colocou na mesa

foi para pegar essa massa de pessoas que vem nos procurar, mas que ainda estão um pouco hesitante em
fechar e converter isso em venda rapidamente e, consequentemente, em repasse. Essa é a lógica dessa
agressividade comercial.
Nicole Inue: Tá ok! Obrigada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Mazini, Citibank.
Operadora: Com licença, Sr. André, sua linha está aberta.
André Mazini: Estão me ouvindo agora? Acho que sim, né? Bom dia, Rafa, Fischer e Cacá. A primeira
pergunta é da parte de consórcio imobiliário. Vi umas notícias vinculadas na mídia ontem dizendo sobre
uma nova parceria da MRV com o Banco Inter, e que nessa parceria teria 12% de desconto na carta de
crédito. Queria entender se esse 12%, se é bancado pelo Inter, pela MRV, ou se tem a ver com o próprio
subsídio da “Minha Casa, Minha Vida”, não entendi isso direito. Se pudessem falar qual o tamanho do
book de consórcio? Quanto que é vendido via consórcio hoje em dia? E se isso pode ser uma fonte de
funding mais representativa para frente? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é sobre a AHS. Então, foi falado que, de fato, ela está em um ramp up de eficiência,
forma de alumínio está sendo introduzido agora. Então, a margem bruta deste tri para a AHS foi 6%,
quanto é que a gente pode esperar de crescimento dessa margem bruta dado todas as eficiências já
entrando em full force, onde ela estabilizaria, mais ou menor, em grandes números? O que faria sentido a
gente pensar? Obrigado.
Rafael Menin: Bom dia, André. Bom, em relação ao consórcio, a gente lançou essa plataforma há poucos
dias. É difícil quantificar qual será o tamanho dela, mas naturalmente é mais um funding, mais um giro
novo para irrigar o nosso negócio.
O perfil de cliente do consórcio é diferente. Nós já tivemos aí quase 2 milhões de vendas em 3, 4 dias,
mas não dá para quantificar. É difícil estimar agora qual pode ser a importância do consórcio dentro do
nosso negócio, mas não deixa de ser uma medida interessante.
Em relação ao desconto, a gente escolheu uma lista de empreendimentos, são unidades selecionadas, e o
desconto dado pela MRV é de 5%. Quem faz a gestão do consórcio também está dando um desconto e aí
o desconto total chega a 12% para o comprador da carta de crédito, ok?
Em relação à AHS, não dá para falar em margem bruta de 6%, porque AHS, o modelo dela é modelo de
vendas. No primeiro tri, a receita que passou pelo balanço foi uma receita de locação. O Ricardo disse
agora pouco que a AHS está passando por um movimento de expansão de G&A, para que a gente possa
comprar os terrenos, fazer expansão geográfica, tocar as obras, fazer gestão das propriedades... Então, a
AHS naturalmente tem um resultado baixo, mas no momento em que nós fizermos a reciclagem das
propriedades já estabilizadas, dessas mil e poucas unidades, a gente colocou um range de US$ 220 a 250
milhões, aí sim, a gente apura a margem bruta da operação. A margem bruta é bem saudável, diria que é
até um pouquinho acima da margem bruta da Luggo, ok? Então, não dá para a gente olhar o balanço da
AHS no trimestre. A gente vai ter que olhar no exercício, um pouco mais longo, talvez no ano de 2020.

Então, se nós conseguirmos fazer a venda dentro deste ano, quando eu falo conseguir, é olhar o ponto
ótimo de rentabilidade, como é que o mercado de capitais americano vai estar se comportando no
terceiro ou no quarto tri ou, eventualmente, no primeiro tri do ano que vem. E aí nós vamos fazer a venda
no momento que a gente entender que é o momento correto para fazer essa reciclagem. Aí sim, nós
vamos medir qual a margem bruta da companhia. A gente pode ter uma surpresa muito positiva na
consolidação dos números da AHS no balanço da MRV.
Acho que é algo que vocês analistas vão ter que olhar com mais cuidado, mais profundidade a partir de
agora: o crescimento da operação AHS, unidades lançadas, a conclusão dos empreendimentos,
empreendimentos em fase de locação e, naturalmente, esses blocos de empreendimentos. De tempos
em tempos, a gente faz a reciclagem, faz a venda, e aí entra um resultado fortíssimo, com um câmbio de
R$5,40, o resultado vai ser ainda mais forte. Vale lembrar que a gente fez a transação com um câmbio de
R$4,10, R$4,08 e hoje a gente está com câmbio de R$5,40. Então quando a gente consolidar o resultado
das vendas das propriedades é uma porrada. Quando a gente fala no ramp up chegar, em algum
momento, a 5.000 unidades por ano, nós estamos falando de uma venda anual de R$ 5, 6 bilhões. A
gente espera que a AHS nos próximos anos será uma fonte de resultados muito importante para a MRV,
ok?
André Mazini: Perfeito, Rafa. Só um follow up rápido. Eu lembro que nos dois empreendimentos já
vendidos, tem o Dania Beach e o Cristal Lake, um deles foi para pessoa física de alta renda e o segundo
não lembro se foi para um REIT... Faria sentido ter uma estrutura lá fora que nem tem o Luggo FII aqui no
Brasil, um REIT AHS, por assim dizer? Em que esses empreendimentos fossem vendidos para esse REIT,
que uma estrutura dessa talvez traria mais previsibilidade para o parte do escoamento de
empreendimentos. Enfim, é uma coisa que pode ser contemplada?
Rafael Menin: Pode. A gente não descarta, não. Mas o mercado americano é muito maduro, né, André.
Então, a definição dos caps por localização, por tipo de propriedade, é um mercado já muito estabelecido
com muitos parâmetros. Então as transações naturalmente acontecem de forma muito mais fluida.
Então a gente pode fazer a venda para um fundo, podemos fazer a venda para um REIT, podemos fazer
um REIT da AHS. Tudo isso é possível. O mais importante é a nossa capacidade de gerar, por ser uma
empresa verticalizada, de gerar ativos com yield on cost de 7, 7,5% e num cenário de juros global muito
baixo, essa compressão de cap, naturalmente, traz um ganho importante no momento da venda.
É um mercado enorme, mercado gigantesco, com várias formas da gente fazer essa reciclagem dos ativos.
Então, hoje a nossa preocupação é muito mais em comprar o terreno correto, em ganhar eficiência na
produção, fazer obras mais baratas e mais rápidas, sabendo que o mercado de locação é um mercado
gigantesco, crescente e muito resiliente.
Hoje a nossa preocupação está muito mais voltada para a operação da AHS, comprar e produzir barato.
Acho que o resto, a locação e a venda da propriedade ou do bloco de propriedades, não é o grande
gargalo. A gente está muito otimista com a AHS. Não temos nenhuma dúvida de que a AHS vai ser muito
importante para a MRV nos anos vindouros.

André Mazini: Tá ótimo, Rafa. Obrigado. Bom dia.
Rafael Menin: Um abraço.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Motta, JP Morgan.
Marcelo Motta: Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. Primeiro, se vocês pudessem dizer como está o
outlook para produção de unidades? No primeiro tri, além da questão de talvez mais construction sites
que estavam impactados com lockdown, vocês comentaram da chuva. Então, se a gente tentar dividir
esses dois impactos e entender se, no segundo tri, a gente já pode esperar uma melhora significativa no
nível de produção e, enfim, o impacto que isso tem para a receita.
Também se pudessem comentar um pouco das oportunidades da crise. Vocês comentaram um pouco
sobre o flight-to-quality, um pouco de ganho de market share entre os compradores de imóvel, mas
pensando também na parte de investimentos, seja projeto de empresa que vão ter algum tipo de
dificuldade, com essa questão das aprovações um pouco mais devagar, será que faria sentido também ter
um pouco mais de parceria para manter um nível de lançamento? Queria entender um pouco a cabeça
de vocês. Obrigado.
Eduardo Fischer: Oi, Motta. É o Fischer aqui. Vamos lá. De fato, a gente fez essa abertura aqui. No início
dessa crise, várias cidades se mobilizaram e preventivamente, impediram a produção, fecharam alguns
canteiros, a gente chegou a ter pouco mais de 20% das obras paradas. Hoje esse número, como a gente
já deu no release, está por volta de 6%. Basicamente, é em alguns estados do Nordeste. Sudeste e Sul
está funcionando plenamente. O impacto hoje é esse: 6% das nossas unidades, que permanecem
paradas, tá?
Em relação às oportunidades, de fato, tem algo que a gente não citou aqui. Desde o início da crise, a
gente fez uma força tarefa para poder enfrentar e capturar essas oportunidades. Então, eu te falo que, de
largada, que a gente conseguiu renegociações muito interessantes no nosso land bank, seja de
postergação de pagamento, seja de negociações, e também conseguimos negociações muito boas com
fornecedores, sejam pequenos, médios ou grandes. Então, essas duas forças tarefas foram implantadas
quase que no dia 1, quando a crise começou, especificamente mais em São Paulo, e a gente já conseguiu
passar por nossa base quase inteira, seja de fornecedores, seja de land bank, e conseguimos bons
negócios. E aí vão, obviamente, se refletir na nossa produção à medida que o tempo passe nos próximos
meses e trimestres.
Em relação a parcerias, não vejo isso como uma oportunidade. Parceria sempre traz algum risco, ainda
mais com parceiros que você não conhece. Então, acho que não é uma alternativa que está no nosso
radar, não. Mas a gente vê também que pequenos, acho que o mercado vai tender a se concentrar um
pouco mais, ou seja, que os players menores que têm um pouco mais de dificuldade, até com dívida, até
com um grau de formalização menor para poder acessar linhas de PJ, são marcas que não têm tanta força
como os grandes têm. Eu estou enxergando que a gente vai ter um aumento na concentração do nosso

mercado. E, obviamente, quando isso acontece, a gente consegue capturar market share e é para isso
que a gente está olhando também. É isso.
Marcelo Motta: Obrigado, Fischer.
Operadora: Com licença Sr. Bruno, sua linha está aberta.
Bruno Mendonça: Oi! Me ouvem agora? Eu que estava no mudo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas
perguntas feitas até agora. Acho que muito já foi respondido, queria fazer uma pergunta uma pouco mais
qualitativa.
Chama a minha atenção a diferença de discurso do mundo de baixa renda com relação com o média e
alta, né? Com a sinalização de que as vendas estão mais resilientes no baixa renda. Vocês já têm alguma
explicação mais clara sobre isso exatamente? O quanto isso é a postura da Caixa que todo mundo tem
elogiado bastante a postura deles, a iniciativa de dar carência para os compradores? E se vocês vêm
algum risco de desaceleração nisso quando a gente passar da pandemia? Essa é uma pergunta.
E a segunda também relacionada a relacionamento com o governo, tem tido alguma conversa sobre o pós
pandemia? Alguma iniciativa específica? Algum programa? Algum termo do novo “Minha casa, minha
vida”? Que possa vir diferente do que já está aí na mídia? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso.
Obrigado.
Ricardo Paixão: Bruno, é o Ricardo falando. Então, vamos lá. Primeiro, a baixa renda versus média e alta,
a gente viu um comportamento parecido com esse na crise de 2015/2016. Acho que a gente tem alguns
fatores importantes aqui. Primeiro, acho que é em relação ao racional da compra. Normalmente, uma
pessoa que está comprando um apartamento da média e alta renda, na verdade essa pessoa está fazendo
um up grade de apartamento. Ela está mudando para um apartamento maior. Ela está mudando para
uma nova vizinhança. Enquanto que a maioria absoluta das nossas vendas trata-se da primeira compra,
da compra do primeiro imóvel.
Outro fator que a gente percebeu também, foi aquele famoso flight-to-quality, acho que a gente poderia
até aumentar um pouquinho isso aí, qualidade não só por oferecer um produto melhor, com um
acabamento melhor, mas também na verdade qualidade da operação mesmo, uma segurança maior para
o cliente.
Nesse momento, o cliente está mais preocupado de comprar um apartamento, sabendo que ele vai
receber, sabendo o que e quando ele vai receber o imóvel, do que arriscar e comprar um pouco mais
barato, talvez aí de algum player informal ou outros players, sem saber o que ele vai receber na frente.
Então, esse é um outro ponto que a gente está percebendo.
Esse ponto central da casa... a casa ganhando ainda mais importância na vida das pessoas. A gente tem
percebido que algumas pessoas, que já tinham condição de fazer a aquisição e que por algum motivo não
estavam fazendo, não estavam priorizando, começam agora a repensar isso. A ver que podem morar,
sim, de uma forma mais digna, de uma forma melhor, estão fazendo com que a procura pelos imóveis de
baixa renda aumentasse.

Segundo lugar, em relação ao governo. As conversas com o governo continuam constantes. A única coisa
que mudou é que agora é tudo por vídeo conferência, ao invés de ser conversas presenciais, mas
bastante frequentes. E o grande ponto que tem do governo em relação à retomada do setor é o novo
“Minha casa, minha vida”, como já foi colocado na mídia, inclusive com redução de taxa de juros,
trazendo mais gente, aumentando o poder de compra dos consumidores.
Bruno: Tá bom. Beleza! Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorel Guilloty, Morgan Stanley.
Jorel Guilloty: Bom dia a todos! Desculpa se vocês já responderam a minha pergunta. Cheguei um pouco
atrasado para o call, mas eu queria entender a dinâmica detrás do incremento do PDD neste trimestre.
Primeiro, eu queria entender qual a inadimplência implícita dentro do PDD. Segundo, vocês podem
explicar um pouco mais a dinâmica do que levou vocês a tomar a decisão “agora eu vou fazer esse
provisionamento”? E a terceira coisa é eu queria entender se a gente deveria esperar que essa linha de
PDD deve subir indo para a frente? É isso. Obrigado.
Ricardo Paixão: Bom, Jorel, Ricardo falando. Realmente, já tinha sido comentado aqui em relação ao PDD.
Fazendo um resuminho do que a gente já falou aqui é o seguinte: a gente ainda não percebeu um
aumento significativo do PDD. No mês de março não teve nada de aumento, mas mesmo nos meses de
abril e maio, o aumento que a gente viu foi um aumento pouco significativo, tá? Mas a gente preferiu
fazer uma projeção aqui um pouco mais conservadora e, com isso, subir um pouco a PDD, nesses R$10
milhões, enxergando que pode existir algum gargalo, algum processo macroeconômico mais duro, a
economia um pouco mais dura aí para frente. Então, em relação ao cenário que a gente está enxergando
até agora, é isso que a gente tem de PDD, não teríamos motivo para enxergarmos novos aumentos.
Em relação se esse número pode aumentar ainda mais ou não? Pode, dependendo do grau da severidade
da crise e pelo tempo que ela dure. Isso, sim, pode acontecer. Pode acontece algum aí impacto maior,
como o impacto também pode ser menor. A gente está falando de provisionamento aqui, então a gente
não tem certeza dos números. A gente está fazendo hoje aqui, a nossa melhor estimativa é cobertura dos
links de PDD que a gente está enxergando para frente.
Jorel Guilloty: Muito obrigado.
Ricardo Paixão: Por nada.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Cambauva, BTG Pactual.
Gustavo Cambauva: Oi, bom dia, pessoal. Eu queria fazer mais duas perguntas aqui. A primeira em
relação um pouco a aquisição de terrenos. Pelo release de vocês, eu fiquei um pouco com a impressão
que talvez vocês sinalizaram um pouco que o land bank está de um tamanho adequado. Então, eu queria
que vocês, primeiro, se a minha interpretação está correta, o que a gente pode esperar, vamos dizer
assim, de aquisições de novos terrenos? É só para recompor land bank ou vocês acham que enfim,

eventualmente, faz sentido aumentar um pouco ou, talvez, até uma redução, ainda pensando nessa
questão do giro do ativo, se talvez a gente poderia trabalhar aí com um pouco menos de land bank?
E a minha segunda pergunta é em relação a dividendos, que vocês estavam pagando... estavam com
payout, vamos dizer assim, um pouco mais alto nos últimos anos, e a alavancagem está um pouco mais
alta agora. Até a AHS é um case mais específico, porque é um business um pouco diferente, mas se
consolidar ainda a alavancagem da AHS fica mais alto do que o patamar histórico de vocês. Então, eu
queria entender como é que vocês estão vendo distribuição de dividendos para frente e que patamar de
alavancagem talvez vocês gostariam de deixar a companhia? Obrigado.
Eduardo Fischer: Gustavo, é Fischer. Então, vamos lá. Em relação ao land bank, o que que a gente está
fazendo? A gente já falou isso algumas vezes, que o land bank, a gente estava só em um ponto de
reposição do land bank. Nosso land bank está bem robusto. Obviamente, a gente tem alguns
investimentos que são necessários, principalmente, nas linhas novas, especificamente as linhas do SBPE e
da LUGGO, mas se você olha para a outra ponta da operação, nós estamos com um land bank muito
saudável e muito grande para o nosso core.
A gente deve ver, em termos de gastos, basicamente, uma reposição do land bank, ele girando mais ou
menos neste patamar do que a gente vem vindo. Apesar desses investimentos que a gente tem que fazer
em SBPE e Luggo etc., a gente tem também um excesso de land bank em nosso core business que ele vai
sendo consumido e a gente entra num padrão de giro normal.
Em relação a dividendos, a gente tem uma previsão para o final do ano, dezembro. Obviamente, a gente
está respeitando o caixa. Nós sempre fomos uma companhia que distribui dividendos. A ideia é que a
gente permaneça dessa forma. Se a nossa realidade não mudar do que a gente está vendo hoje, no dia 29
de maio, em relação a venda, repasse e produção, a tendência é que a gente permaneça distribuindo da
forma que a gente vinha fazendo. Obviamente, a gente vai fazer essa previsão para o fim do ano, porque
eu não sei o que vai acontecer agora, e a gente quer ser mais conservador. Mas você pode olhar para a
MRV como uma empresa que distribui dividendos de forma recorrente. Essa é a nossa ideia e essa é a
nossa meta.
Gustavo Cambauva: Entendi. Fischer, esse 24% de dívida sobre equity... enfim, é meio que o target,
vamos dizer assim, rodar por aí? Eu lembro que vocês giravam um pouco abaixo, mais para uns 10%.
Talvez faz sentido pensar em um pouco mais de alavancagem daqui para frente?
Eduardo Fischer: Acho que não, Gustavo. Na verdade, é o seguinte. O que aconteceu ao longo do início
de 2019 até hoje, você viu e acompanhou isso bem, é que todos os soluços que aconteceram nos
repasses, começaram logo em janeiro de 2019, causaram um estrago na geração de caixa. A gente até
deu essa abertura aqui, se você vê a quantidade de unidades construídas versus as unidades repassadas,
essa conta veio.
Mas a empresa, o business da MRV gera caixa pouco, naturalmente. Então, o que a gente está
enxergando, o Rafael até falou aqui, que nós tivemos repasses em abril normalizados, maio normalizados,

o ajuste da OGU versus fundo foi feito. Então, o que a gente enxerga daqui para a frente é uma empresa
voltando para o patamar normal da MRV, que é geração de caixa, tendo essa realidade, a alavancagem
não deve passar do que está.
Gustavo Cambauva: Não, perfeito, perfeito. É que, enfim, olhando o consolidado, a AHS vocês olham
100% separado, então. A alavancagem da AHS, vamos dizer assim, ela não interfere no que é a
capacidade, vamos dizer assim, da MRV de pagar dividendo também, né?
Eduardo Fischer: Não, mas o Cacá vai te responder isso aqui mais detalhadamente.
Ricardo Paixão: Não, Cambauva, o negócio é o seguinte. A gente hoje está olhando a AHS de forma
apartada, mas na hora que a gente pega as dívidas da AHS, ela tem três tipos de dívidas: dívidas
corporativas, que é muito pequena; e aí depois, as duas dívidas que são bem mais representativas, é o
permanent loan, que o financiamento da propriedade, financiamento do projeto, uma vez que ele já está
concluído, e o outro é o financiamento à construção.
Então, o que a gente deve enxergar? Nesse modelo de acabar de construir e vender, toda essa parte de
permanent loan não existirá mais, porque a gente vai terminar de construir e vai fazer a venda dessas
propriedades.
E esse permanent loan também tem uma característica interessante. Na verdade, a garantia dessa dívida,
ela é nada mais que os recebíveis e o imóvel. Ela é uma non-recourse debt, então ela não pode subir em
hipótese alguma para a AHS, então muito menos ainda para dentro da MRV. Essa é uma característica
interessante dessa dívida, que acho que valeria colocar aqui para você.
Gustavo Cambauva: Tudo bem. Bom dia.
Ricardo Paixão: Bom dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Operadora: Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais,
gostaria de passar a palavra para o Presidente, Sr. Eduardo Fischer.
Por favor Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Eduardo Fischer: Bom, gente, só reforçar alguns pontos aqui.
Nós estávamos todos muito preocupados, voltando 60 ou 70 dias para trás com o que aconteceria. Mais
uma vez, essa dinâmica de déficit habitacional brasileiro nos mostra como o nosso negócio tem pilares e
bases muito fortes. Uma demanda crescente apesar dessa dificuldade um pouco maior na conversão.
Uma demanda forte.
Eu estou muito mais tranquilo hoje, aqui no final de maio, do que eu estava há dois meses atrás. Acho
que mais uma vez, a MRV vai conseguir sair de uma crise mais forte do que entrou. Acho que esse é um
recado que eu gostaria de deixar.

O segundo ponto importante, eu acho que o Bruno citou aí, é o papel da Caixa. A Caixa, de fato, foi muito
bem, nesses últimos dois meses desde que a crise começou. Foi rápida, colocou para fora aquela carência
de 180 dias, ajudou a dar segurança para os nossos clientes. Ela tem um papel nesse momento que foi
relevante e merece ser citado, acho muito importante.
E o terceiro e mais relevante talvez, é ressaltar de novo gente, como que a gente foi criando alternativas
ao longo do tempo de diferentes fundings. Existia sempre uma preocupação da nossa dependência em
relação ao fundo de garantia, mas se você olhar o portfólio da MRV e o que a gente está construindo, eu
tenho desde fundo de garantia, hoje uma operação crescente no SBPE, que com essa queda de taxa vai
ficar cada vez mais relevante, é um funding diferente.
Temos a Luggo e AHS num modelo que também é um funding distinto desses outros dois. A Luggo nada
mais é do que uma fonte diferente de funding para nós. E agora o consórcio, que também será uma fonte
de funding e ele pode, sim, ser uma fonte muito representativa na nossa base. Ele tem diferenças de
taxas muito grande.
Então, na hora que você olha para esse espectro todo, o que a gente vem construindo ao longo dos
últimos anos e vai ter um efeito muito positivo na operação lá na frente, é uma operação que tem a
capacidade, não só de pegar diferentes clientes, mas tem a capacidade de pegar diferentes fundings:
consórcio, fundo de garantia, poupança... Você tem uma amplitude muito grande e isso nos dá cada vez
mais segurança de uma empresa que tem uma capacidade operacional forte e um risco cada vez menor.
Então, acho que esses são os pontos importantes que a gente quer deixar na mesa. Obrigada a todos! E
nos vemos no próximo trimestre.

ENCERRAMENTO DO CALL
O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.

