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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 Resposta, 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 ao Sr. Rafael Menin. Por favor, Sr.
Rafael, pode prosseguir.

Sr. Rafael Menin: Bom-dia a todos. É com muita satisfação que divulgamos o
resultado trimestral. O terceiro trimestre foi um trimestre muito bom, resultados
espetaculares em todas as linhas. Nós vamos falar um pouco, remeter um pouco
ao passado para poder chegar na nossa estratégia futura.
Bom, a gente teve o primeiro ciclo pós-IPO, né, entre 2007 e 2013, foi um ciclo de
muito crescimento, a gente chegou a crescer alguns anos 100% ao ano, nós
temos uma operação de 4.000 unidades/ano para 40.000 unidades/ano.
Obviamente a gente teve uma perda de qualidade de operação, nós saímos de
uma margem bruta de 35% e chegamos a uma margem de 26%, e após este ciclo
começamos um ciclo, de 2014 a 16, no meio de uma crise econômica severa,
desemprego crescendo, confiança do consumidor caindo a cada dia, e a MRV
conseguiu nestes 3 anos manter o tamanho da operação, mas com uma operação
mais cada vez mais saudável, rentável.
Investimos também bastante em terreno, foi um momento oportuno, o mercado
como um todo com o freio de mão puxado e a MRV bastante agressiva. Como dito
anteriormente, crise tem planos e bônus. Então, nós conseguimos durante a crise
comprar terrenos espetaculares, desalavancar a companhia, gerar Caixa e tornar
a companhia mais rentável.
No fim de 2016 nós chegamos a uma margem bruta de 33%, muito próxima do
que era pré-IPO, uma empresa obviamente muito menor, já atuamos em 150
cidades, um landbank de 40 bilhões, prontos para um novo ciclo que se começa
agora, que é um ciclo de crescimento. A companhia ela está pronta para atuar
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num mínimo de 50.000 unidades/ano, rentabilidade endereçada, landbank
endereçado, TI, Back Office, time comercial, time de produção, treinamento,
processo, e por aí vai.
Este momento ele vem também num momento de uma economia que está
melhorando, desemprego caindo, o cliente com mais confiança, ele tem chegado
ao nosso plantão com mais intenção de compra. Então, a MRV ela está com uma
visão muito otimista, a gente tem certeza que o crescimento continuará
acontecendo, o terceiro tri já foi um bom exemplo, a gente teve um ótimo
crescimento em lançamentos e em vendas também.
Como reportado aí, a gente divulgou um fato relevante hoje cedo, outubro foi o
nosso melhor mês do ano de 2017 e a gente vem tri contra tri melhorando venda,
melhorando lançamento, outubro foi um mês muito bom.
E um outro ponto muito importante também, que foi muito falado, o funding e
Basiléia. O mercado de certa forma olhou como um copo meio vazio; a MRV olhou
como um copo cheio, a gente olhou de de forma positiva. O que está sendo
discutido atualmente em relação ao fundo de garantia, à Basiléia da Caixa, é a
volta da racionalidade, uma boa gestão de longo prazo. Eventualmente vai ter
algum ruído de curto prazo, mas o que está sendo feito é endereção habitação
econômica para o longo prazo, é cuidar do fundo de garantia com carinho,
melhorar a gestão da Caixa, isso está sendo feito de forma muito competente. O
Leo vai falar mais disso, mas a Caixa ela tem sido mais conservadora em outras
indústrias e mais agressiva no crédito mobiliário.
Então, este ruído gerado nos últimos 30 dias a maior parte dos analistas olharam
o copo meio vazio e a MRV olhou, a gente enxerga a situação de forma muito
otimista já que nosso ciclo é um ciclo longo, de 3-4 anos. Então, esta visão
positiva e de longo prazo dos entes públicos, a gente vê com ótimos olhos.
Então, eu vou passar a palavra agora para o Leo, e ele vai falar um pouco de LOG
e indicadores financeiros e um pouco também do funding para o nosso setor.
Obrigado.
Sr. Leonardo: Bom-dia a todos, obrigado pela presença. Começo aí reenfatizando
que este trimestre para nós foi muito importante do ponto de vista de público
porque mostra a nossa DRE e no nosso balanço o acerto da estratégia de lojas,
de crescimento e ocupação de mercado. Estamos aumentando o ROE via amento
da nossa operação e mantendo a geração de caixa positiva.
Sobre a LOG, eu peço a vocês que leiam em detalhes o release de resultados
apresentado aí na segunda-feira. Os mercados da LOG estão muito fortes, a
migração de comércio do físico para o online vem tendo um impacto positivo. Se
vocês fizerem um pouquinho de conta vocês vão ver que o crescimento do FFO
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da LOG em 18 na comparação com 17 ele deve dobrar, é um crescimento desta
ordem de grandeza, em 19 ele continua tendo ainda um crescimento, isto é fruto
dos aportes de capital que a gente fez, isto é fruto das novas entregas e do
mercado como a gente está vendo.
Na nossa opinião, o valor da LOG não está precificado na ação da MRV, mas eu
posso garantir para vocês que os acionistas da MRV em algum momento vão
incorporar este valor aí da LOG.
Vou abordar agora 2 pontos superimportantes para a MRV, que se interconectam
e algumas vezes se sobrepõem: eu vou falar de FGTS e dos bancos
financiadores, notadamente aí a Caixa.
Começando pelo funding, na semana passada foi aprovado o orçamento de
desembolso de FGTS para os próximos 4 anos. Não houve surpresas em relação
ao que vinha sendo veiculado na imprensa. No detalhe, é um pequeno aumento
dos recursos passando os desembolsos de 52,1 bilhões para 53 bilhões aí dentro
da área de atuação da MRV.
A queda no volume de subsídios é, vamos dizer assim, natural, em linha com uma
menor Selic e com menor volume de caixa pelo FGTS. O mais importante: mostra
o fundo com capacidade para refletir em 18 a atividade de 17, permitindo o
financiamento da enorme maioria de nossos clientes a juros competitivos.
Recomendo àqueles que nos acompanha mais de perto que leiam essas
resoluções, que de maneira perene dão tranqüilidade ao nível de desembolsos e
capacidade de atender a demanda por novas moradias por parte aí do mercado.
O outro tema aqui relacionado é do banco financiador. Temos 2 principais
parceiros: o BB e Caixa. O BB esteve redimensionando sua atividade de
financiamento mobiliário nos últimos trimestres, e por um tempo nossa parceria
diminuiu de intensidade. Afirmo a vocês que já retomamos o envio de novos
projetos ao BB, portanto, a parceria poderá voltar a ter a mesma importância que
já teve em momentos anteriores.
Nosso outro parceiro é a Caixa, e que hoje vem tendo um volume preponderante
de financiamentos de nossos clientes. O tema que todos estamos acompanhando,
inclusive via imprensa, é questão do ajustamento da Basiléia da Caixa. Este tema
é muito técnico e complexo. O que chama a atenção é que a enorme maioria dos
nossos financiamentos de nossos clientes requer muito pouco capital ou Basiléia,
portanto, financiamento e atividade da Caixa econômica para estes clientes está
garantida em 2018.
Adicionalmente, temos ouvido que a Caixa está trabalhando ativamente para
ampliar sua capacidade de Basiléia, seja por novos instrumentos ou por capital, e
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também pelo direcionamento de sua capacidade operacional para o seu mercado
principal, ou seja, o imobiliário.
O que quero concluir é que o mercado de construção de novas moradias para
baixa renda é extremamente importante do ponto de vista econômico e social, e
que o saldo de recolhimento de impostos para o Tesouro é positivo e que soluções
estão sendo trabalhadas e serão alcançadas.
Neste sentido, a MRV tem continuado e continua com a sua estratégia de
aumento de lançamentos, pois vemos capacidade no sistema para financiar
nossos clientes como temos feito até hoje.
Vou terminar por aqui e passar aqui para a parte de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco um (*1).
Passa a primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Sr. Gustavo: Oi, bom-dia a todos. Eu queria pegar um gancho aí nestes
comentários que vocês fizeram sobre Caixa, enfim, e FGTS. Primeiro, se vocês
pudessem falar um pouco como que está esta questão do repasse dentro da
Caixa aí agora em outubro, que teve algum problema em alguns estados que
estava com aquela tarada no limite de orçamento, que foi revista pelo governo. Eu
queria entender um pouco se isto já foi normalizado, como é que está
funcionando.
E até pegando este ponto que o Rafael comentou de outubro, que foi um mês
muito forte aí do lado de vendas, se vocês vêm algum risco aí talvez de perder
algum tipo de... perder uma parte aí das vendas talvez por conta dessas travas.
Enfim, como é que está sendo o repasse comparado com a venda de outubro? O
repasse também foi recorde assim como a venda foi em outubro? Ficou muito
abaixo? Enfim, se vocês pudessem falar um pouco como é que está esta
performance aí de curto prazo.
E a minha segunda pergunta é mais talvez... vocês se mostraram aí nesses
comentários iniciais bem confiantes com toda a questão de Caixa, de funding,
FGTS, etc. No dia-a-dia da empresa, assim, eu queria entender se de fato não
mudou nada, né, se vocês, quer dizer, continuam com a mesma expectativa de
lançamento, continuam comprando terreno no mesmo ritmo, enfim, ou se dadas
estas incertezas, todas estas discussões que estão tendo agora, se vocês de
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alguma forma estão talvez sendo um pouco mais conservadores aí no curto prazo,
ou se segue tudo como sempre esteve aí dentro. É isto, obrigado.
Sr. Leonardo: Bom-dia, Cambaúva. Deixa eu falar aqui sobre o mês de outubro aí
mais especificamente. Primeiro, deixar claro que outubro foi totalmente normal do
ponto de vista de desembolso, de pagamento de todos os financiamentos que já
estavam contratados. Segundo, foi totalmente normal do ponto de vista de
contratação de PFs para todos os outros estados que não RJ e SP.
Especificamente sobre Rio de Janeiro e São Paulo em outubro, que foram só as 2
exceções aí, no início do mês teve, sim, uma certa parada por uma questão de
alocação do FGTS para estes estados. Este tema já foi resolvido, ele foi resolvido
agora no final de outubro, e a situação vem sendo normalizada com já a
assinatura de contratos aí de novas pessoas físicas aí no Rio de Janeiro e em São
Paulo.
Então, este processo vem sendo normalizado e a gente vê aí, em todas as nossas
conversas com a Caixa, de que isto será totalmente, eu vou dizer assim, esse
backlog que ficou de outubro ele será totalmente recuperado agora em novembro.
Então, a gente continua operando aí normalmente e em novembro volta 100% à
normalidade, inclusive com a recuperação do mês de outubro.
Isto não tem impactado a nossa... eu vou falar assim, nós primeiro paramos
obviamente para entender a situação, demos uma olhada, continuamos com a
operação do ponto de vista de lançamento e de vendas totalmente normalizada,
mas a gente não tinha nenhuma clareza se haveria ou não alguma modificação
que viesse a impactar o futuro. A gente não mudou em nada e continuamos com a
mesma estratégia.
Nós temos lançado, o mês de outubro foi forte não só do ponto de vista de
vendas, mas também de lançamentos. O trimestre será um trimestre forte de
lançamentos e tudo mais constante, forte de vendas também. O Rafael já
comentou aqui a respeito de confiança do contribuidor, eles estão aparecendo
mais, estão, enfim, estão voltando mais a ficar mais disponíveis, e principalmente
aí dentro da nossa estratégia de lojas também, na medida que a gente está
lançando nos locais onde a gente estava vendo que tinha um certo desequilíbrio
de oferta, a gente vem tem bastante sucesso.
Então, a gente continua com a nossa estratégia de crescimento aí de lançamento
e de vendas.
Um aspecto que a gente ainda está olhando e que eventualmente ainda vai ter
uma outra solução está na questão da contratação de PJs, ou do plano
empresário aí, como a gente chama, para o nosso mercado. Isto sempre foi para
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nós importante, muito mais importante do que do funding, foi importante do ponto
de vista de, vamos falar assim, deixar estruturado a esteira de desligamento. A
Caixa já fazia todo o trabalho de avaliação do imóvel, já conhecia a
documentação, alienar já o terreno, enfim, já deixar tudo preparado para que
depois a contratação das pessoas físicas fluísse.
Eventualmente, no caso de haver menos PJ, menos disponibilidade de PJ, nós
não vemos isto como uma situação problemática. Muito pelo contrário. A gente vai
continuar deixando a esteira pronta para ter os desligamentos de pessoa física.
Como eu falei aqui, o que importa é a datação de funding do FGTS para as
pessoas físicas, e isso não consome Basiléia da Caixa, ou muito pouco. Então,
isto aí já está assegurado.
Do ponto de vista de funding simplesmente aí de PJ, nós temos um valor
relativamente pequeno de funding – e aí eu estou falando de Caixa mesmo –, isto
é, vou falar assim, esta nova situação eventualmente ela vai comtemplar, ela vai
ser mais positiva para as empresas que forem mais fortes financeiramente.
Então, numa comparação aí de mercado, é uma situação que eventualmente pode
até nos favorecer na medida que vai favorecer as empresas que têm maior
liquidez e maior força financeira. Então, a gente vê também ainda como um fator
positivo e, enfim, vamos continuar com o plano, vou falar assim, seguindo o nosso
plano aí de ocupação de mercado, procurando novas lojas, executando o plano
que a gente vem fazendo aí e que a gente começou já há algum tempo atrás de
comprar terrenos nas várias localidades e ter a oferta certa para o mercado certo.
Sr. Gustavo: Está ótimo. Obrigado, bom-dia.
Operadora: Próxima pergunta, Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Com licença, Sr. Luiz Maurício, sua linha está aberta.
Sr. Luiz Maurício: Okay, obrigado, pessoal. Eu só tenho 2 perguntas aqui. Ainda
voltando neste ponto da Caixa, o mercado tem batido bastante na questão da
sustentabilidade de longo prazo da Caixa. Eu imagino que como a MRV e várias
outras empresas fizeram um movimento forte de landbank, de crescimento no
setor, este é um ponto bem relevante, e a gente vê que boa parte dos investidores
eles olham não só a questão de Basiléia e as questões atuais da Caixa, mas, sim,
a sustentabilidade de longo prazo, até que ponto, por exemplo, subsídio de
equilíbrio de taxa, que parte já tem reconhecido, mas continuarão acontecendo no
futuro, enfim. Então, se vocês puderem abordar um pouco sobre isto.
Uma outra questão também neste tópico, o leilão de unidades retomadas, quão
fácil e operacional isto está sendo para a Caixa. Então, assim, se puderem
abordar um pouco nesta questão de sustentabilidade da Caixa a longo prazo e
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como é que vocês estão vendo isto uma vez que vocês participam ativamente
dessas conversas. Acho que um ponto interessante.
O outro seria na questão de equivalência. Eu acho que a gente já tem visto uma
melhora, eu acho que sem dúvida nenhuma a LOG, uma vez que já tem uma
capitalização adicional vindo aí no quarto tri, ela sem dúvida já deve ter uma
contribuição mais forte, e como é que vocês estão vendo isto, esta linha andando
para frente? Eu acho que ela decepcionou um pouco do passado, a gente vê
gradativamente uma melhora, e como é que é a expectativa, não só para a Prime,
mas também outros projetos que ainda estão com um resultado pouco mais
baixo?
Sr. Eduardo: Luiz, é o Fischer, bom-dia. Vamos lá separar as perguntas aqui. Em
relação à Caixa, foi um pouco do que o Rafael e o Leo falou. A gente tem
acompanhado isto no dia a dia, a Caixa tem sinalizado a preocupação dela em
endereçar todos estes temas, incluindo Basiléia. Nós tivemos algumas notícias aí
que eu considero positivas ontem e anteontem, a própria Caixa sinalizando algo
que a gente já havia falado no passado, que é ela voltar a o que seria o core
principal dela, que é o financiamento imobiliários, em detrimento de outras linhas
que ela, em teoria, tem um know-how menor e ela voltar a fazer o que é prioridade
para ela, que é o financiamento imobiliário.
Então, a gente vê a Caixa agora falando isso abertamente, quer dizer, é uma
estratégia que a gente obviamente concorda e já vínhamos defendendo no
passado, então a gente tem este, vamos dizer, alinhamento com o que a Caixa
está pensando.
Outra coisa importante também que o Leo colocou, não sei se vocês atentaram
para isto, a gente vem trabalhando junto com o BB já há mais de um ano na
equalização do produto BB para o nosso segmento. Nós tomamos uma decisão
junto com eles aí na virada do mês e a gente já começou a endereçar alguns
novos produtos para ele, para o banco, já numa linha de trabalho “ajustada”,
vamos falar assim.
Então, a gente olha para frente e, obviamente com esses 2 bancos parceiros
funcionando plenamente, não vejo risco no longo prazo. De novo, tanto a Caixa
como o Fundo de Garantia, como a própria Presidente do Conselho da Caixa se
manifestou ontem ou anteontem sobre isso com relação à Basiléia, todos estão
alinhados na solução destas questões todas. Eu vejo isto como um desafio a ser
vencido, mas a gente está muito bem encaminhado e endereçado na minha visão.
Em relação a leilão, este é um ponto importante. Já há algum tempo a gente
inclusive chegou a falar sobre isto, O LTV, que tanto Caixa como BB vêm
disponibilizando, é menor. Isto traz um grau de saúde melhor numa eventual
retomada deste imóvel lá na frente. Então, este comportamento que vem já
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acontecendo um pouco mais fortemente aí nos últimos 2 anos ele de alguma
forma colabora para uma eventual recuperação deste imóvel lá na frente numa
condição muito mais saudável para o próprio banco.
Em relação à equivalência, eu vou falar um pouquinho sobre as empresas, o Leo
fala um pouco sobre a LOG aqui. A gente fez questão de dar um disclosure em
relação à Prime para até mostrar o resultado de um trabalho que já tem mais de 3
anos, né. Há 3 anos atrás (ou mais de 3 anos atrás), a gente começou a
endereçar muito objetivamente esta discussão na Prime, realocamos o pessoal da
MRV para poder dar suporte lá muito intensamente, e este resultado, como tudo
no nosso setor, ele vem paulatinamente.
Então, a gente deu este disclosure para mostrar que hoje operacionalmente a
Prime é um caso resolvido. Dependendo da métrica que você olha, ela tem
números até melhores do que da MRV, e obviamente isso vai transitar para o
balanço e a linha de equivalência a tendência é que ela vá melhorando com o
passar do tempo.
Com relação à LOG, o Leo vai falar, mas eu tenho uma opinião sobre isto forte:
nós fizemos um excelente negócio com a LOG, um excelente negócio para os
nossos acionistas e para a MRV à medida que o nosso aumento de participação
foi feito num preço extremamente vantajoso. Mas deixa o Leo discorrer um
pouquinho sobre isto, tá.
Sr. Leonardo: Luiz, primeiro, de novo, vou repetir um pouco o que eu já falei, mas
o mercado está extremamente positivo, do que a LOG teve nos últimos aportes de
capital uma parte destes aportes vem sendo destinada a novos projetos, hoje nós
já temos muito mais demanda do que, vou falar assim, a empresa tem dentro em
Caixa, ou seja, ela está numa situação bastante positiva no sentido de poder
escolher, entre as diferentes possibilidades, a melhor possibilidade do ponto de
vista de rentabilidade.
A gente não fala de built-to-suit porque a gente não gosta de construir coisas
específicas para clientes específicos, a gente gosta de falar muito mais em fazer
uma diferença entre contratos típicos e atípicos, os galpões são todos iguais, eles
são, enfim, standard, e a diferença é ter um contrato, vou falar assim, como a
gente tem de varejo onde a gente vai fazendo as renovações, ou contratos de
longo prazo que o mercado aí gosta de chamar built-to-suit.
Nós temos feito algumas parcerias importantes com os olhares nomes aí do
mercado do ponto de vista de crédito, tanto do ponto de vista de crédito como
também do ponto de vista de perspectiva comercial, e aí na hora que você vai
juntando todas as peças, mercado forte, cap rate forte, vocês vai vendo que a
LOG está mais capitalizada, uma queda importante aí na taxa de juros e, portanto,
vamos falar assim, um maior fluxo de recursos, e a gente tem que pôr em
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consideração também os novos instrumentos financeiros aí que estão vindo para p
mercado, a gente é muito positivo aí com relação à LIG, este papel é um papel
que tem isenção de imposto de renda aí para o investidor pessoa física, e a gente
vê este papel sendo colocado no mercado com uma diferença muito grande em
relação aos cap rates que a LOG está fazendo.
Então, esta compressão aí entre o cap rate do que a LOG está conseguindo fazer
nos poucos contratos com a colocação disto no mercado com a LIG, dá uma
criação de valor muito grande para a LOG.
Se você quiser, vamos falar assim, quem se ativer aí a fazer um pouco mais de
contas e ver o crescimento, todos os projetos ficando pronto, vocês vão ver que o
crescimento do FFO de 2018 para 17 vai ser de 3 dígitos. Depois em 19 você
continua tendo crescimento de 2 dígitos. Estou dizendo isso sem colocar nenhum
recurso novo dentro da LOG.
Então, o que a gente tem dito é que a perspectiva de crescimento da LOG é muito
grande, é muito diferente, você tem ótimas companhia aí comparáveis aí de
propriedades, shoppings e etc., são companhias excelentes, são locais de
destinação, mas a LOG tem um componente de crescimento que eu não vejo o
mesmo componente de crescimento nestes outros comparáveis. Então, é dentro
deste contexto que a gente está vendo aí a contribuição da LOG, e é um valor
obviamente para os acionistas da MRV, nós da já comentamos, a gente tentou
fazer uma... veio a mercado para fazer um IPO da LOG e os acionistas não
concordaram com o preço e aí optaram por fazer a capitalização que a gente que
vem implementando, mas em algum momento, vou falar assim, o mercado
continuando forte – a gente está vendo claramente que ele vai continuar forte –
nós vamos ter algum espaço para ter alguma operação de mercado de capitais aí,
e obviamente isto vai gerar valor para o acionista da MRV.
Sr. Luiz Maurício: Certo. Só um follow-up em relação ao primeiro ponto da Caixa.
Como a Caixa anunciou esta semana o foco em unidade já até financiada de
famílias de renda de até R$4.000,00 deixando até de financiar usado e média
renda, como é que fica faixa 3? Eu sei que o faixa 3 é pouco representativo no
total de vocês, mas como é que vocês estão vendo o faixa 3 pelo menos enquanto
a Caixa estiver com esta restrição para esta média e alta renda e que também
pega um pouquinho de faixa 3?
Sr. Eduardo: Luiz, é o Fischer de novo. Na verdade, se você olhar para a nossa
renda média do nosso cliente ela hoje é um pouco abaixo de R$3.000,00. Então,
esta medida... eu prefiro ter uma medida que concentre no meu core principal o
orçamento disponível do que outra mais dispersa. Então, hoje, dentro da nossa
plataforma inteira, que inclui aí o faixa 3, você tem uma renda média um pouco
abaixo de R$3.000,00.
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Então, assim, a gente tem hoje unidades que são vendidas um pouco acima de
10% com renda familiar acima de R$4.000,00. Isto é perfeitamente endereçável,
mesmo lá em Pirituba, mesmo no NASBE você tem lá 80% da venda feita para
renda familiar abaixo de 4.000. Então, não é uma preocupação que eu tenha
estratégica. Eu até prefiro que este montante disponível seja mais concentrado na
minha faixa de renda principal do que deixar ele aberto.
Sr. Luiz Maurício: Está certo, obrigado Fisher. Obrigado a todos.
Operadora: Próxima pergunta, Alex Ferraz, Itaú BBA.
Sr. Alex: Bom-dia senhores, obrigado pela apresentação. Tenho também 2
perguntas. A primeira, eu sei que é bater um pouco na tecla aqui, mas é mais uma
vez em relação à Caixa. Quando vocês falam que estão vendo de forma positiva
aí principalmente no longo prazo, eu queria saber se na visão positiva também
hoje, na segunda-feira, na verdade, saiu que o TCU pediu a devolução, estava
considerando a devolução de alguns títulos do Tesouro e que quem seria o mais
impactado seria a Caixa e que neste cenário também poderia ter um impacto em
Basiléia.
Sobre este ponto específico, vocês acham que a probabilidade de isto ir para
frente é quase mínima quando vocês falam aí da sustentabilidade da Caixa no
longo prazo?
E o segundo ponto é: como é que vocês avaliam aí internamente a repercussão
da votação do MP do FIES que acabaram excluindo o uso do FGTS? Isto mostra
mesmo que o governo, ou pelo menos a Câmara, está bem alinhada aí tanto com
o propósito do fundo e que isto seria uma indicação positiva aí para o setor?
Sr. Leonardo: Bom dia, Alex. Sobre o primeiro ponto, todas estas operações saiu
um questionamento a respeito dos instrumentos que têm sido utilizados pelo
governo e pelos bancos para a contemplação aí de capital. Estas operações foram
feitas em 2010-2012, estas operações são operações bastante antigas, elas já
passaram por todo o crivo jurídico aí, enfim, em várias diferentes situações, e isto
não é... e a gente vê muito mais como ruído do que como uma situação que
eventualmente vai ter que ser, vamos falar assim, resolvida amanhã ou qualquer
coisa assim. A gente vê a continuação destes instrumentos permanecendo aí no
capital das companhias.
Em relação ao FIES especificamente, não tenha dúvida... assim, o FGTS é uma
fonte de recursos importantes, num ambiente de restrição econômica, num
ambiente de restrição orçamentária pelo governo vários setores tentam lançar
mão de recursos ou, enfim, tentam de alguma forma obter recursos, mas eu acho
que aí na verdade foi uma finalização importante de preservação do FGTS para o
setor de habitação e que não haverá nenhum desvio do setor.
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Na verdade, foi uma demonstração prática desta capacidade e da visão do
governo aí de manter o FGTS voltado para o setor imobiliário.
Sr. Alex: Tá bom, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta, Rodrigo Fraga, Citibank.
Sr. Rodrigo: Bom-dia, obrigado a todos pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas.
A primeira, olhando um pouquinho mais para o operacional da companhia e o
caminho à frente, a gente já vem aí vendo 2 tris de crescimento expressivo no
patamar de lançamento de vendas, aí vocês mencionam que já tem hoje a
estrutura para uma operação de 50.000 unidades.
Se eu olhar o segundo e o terceiro tri anualizados a gente já está algo chegando
próximo de 40.000. Vocês têm algum prazo ou talvez seria razoável imaginar que
ao final de 2018 vocês já estariam próximo destas 50.000 unidades, ou ritmo é um
pouquinho mais lento do que isto?
E a segunda pergunta é: vocês mencionam que em termos de carteira MRV vocês
têm tomado algumas ações para a redução de inadimplência. Eu queria saber um
pouquinho se vocês podem detalhar qual é o patamar da inadimplência neste
momento, como ela tem se comportado e que ações são essas que vocês têm
tomado para mitigar este risco. Obrigado.
Sr. Ricardo: Rodrigo, bom-dia, é o Ricardo falando. Vamos lá, começando aqui
pela estrutura de crescimento, né, você realmente está vendo aí, já viu 2 tris de
crescimento em relação ao que a gente vinha apresentando no ano anterior, mas
o ritmo de crescimento na verdade ele tende a ser maior ainda do que a gente
vem vendo, do que a gente apresentou aqui agora no segundo e no terceiro
trimestre.
A gente não pode cravar o prazo exato, né, quando que a gente vai chegar aí nas
50.000 unidades, mas seria razoável pensar que no final do ano que vem a gente
deve estar, pelo o ritmo de crescimento que a gente vem apresentando, com uma
cooperação anualizada aí próximo a 50.000 unidades.
Bom, SG&A, né. A gente já fez vários investimentos aqui em sistema, em
processos, em time, treinamento e etc., e a gente tem certeza absoluta que está
com a estrutura mais do que adequada para chegar neste volume de 50.000
unidades, que vai contribuir bastante com a diluição do SG&A que começou a ser
demonstrado neste trimestre agora e nos trimestres seguintes ela tende a se diluir
mais ainda, melhorando lucro líquido, margem, ROE e etc.
Bom, com relação à carteira, a gente não abre esta informação de forma precisa
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em relação à inadimplência. O que eu posso te garantir é que a gente continua, a
gente é conservador em tudo o que faz, e também na parte de profissão para
devedores duvidosos aí que a gente tem dentro desta carteira. Então, a
inadimplência ela é abaixo do que a gente está provisionando. Não tem surpresa
nesta linha aí também não.
Sr. Rodrigo: Está ótimo, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Nicole Hirakawa, Credit Suisse.
Sra. Nicole: Oi, bom-dia, bom-dia todos. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, vocês
comentaram um pouco sobre o ponto de que alguns tipos de financiamento podem
ter impacto zero ou até positiva, não sei, no risk-weighted assets dos bancos. Eu
queria entender se isto já é um entendimento definitivo da Caixa, porque assim
isto sozinho já reduziria substancialmente o RWA do banco. Queria entender
como que vocês estão enxergando esta questão.
A outra dúvida é sobre vocês comentaram, né, que continuam lançando, enfim,
que outubro não tem sido impactado e isto é uma visão um pouco diferente do que
a gente tem escutado das demais companhias. Eu queria entender, vocês estão
lançando sem o PJ ou vocês estão lançando o que vocês já tinham de backlog de
PJ? E se vocês puderem falar um pouco qual que é o outro lado, o lado negativo
de lançar sem PJ dado que antes vocês comentaram até da segurança que o PJ
trazia de que os clientes seriam repassados né. Obrigada.
Sr. Rafael: Oi Nicole, é o Rafael Menin falando, tudo bem? Bom, em relação à
primeira pergunta da Caixa, nós já expressamos um pouquinho aqui ao longo do
call, mas a percepção da companhia, da MRV, em conversas que a gente vem
tendo com o banco, o Fischer citou aí palavras da Presidente do Conselho, a Ana
Paula, a nossa sensação é que o banco ele a partir de agora ele manterá o foco
no crédito habitacional voltado para a baixa renda. O banco será mais
conservador (e já está sendo) e isto algum momento vai refletir numa Basiléia
adequada. Nós vamos ter uma pressão por Basiléia no curto e médio prazo,
eventualmente o governo terá que endereçar de outra forma. Do que a gente está
enxergando, das conversas que a gente vem tendo com o banco, crédito
imobiliário por segmento econômico está preservado.
Obviamente vai ter ruído no curto prazo, num mês vai faltar recurso por região, é
por dotação do fundo de garantia, isto vai acontecer. A companhia tem que ter
flexibilidade e habilidade de manejar neste cenário.
A gente não tem preocupação de médio e longo prazo se a Caixa vai deixar de
operar ou vai começar de repente fazer metade do que ela vem fazendo neste
ano. Isso não vai acontecer. O que eu acho que deve acontecer é em outras
carteiras, sei lá, veículo, crédito agrícola, não sei, a Caixa vai ser mais
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conservadora. É o que a gente tem escutado do banco.
Em relação ao mês de outubro, o quê que aconteceu? Vamos separar PF de PJ,
okay? Nós lançamos no mês de outubro, praticamente todos os produtos lançados
já tinham PJ contratado. Ponto um. O grande impacto foi no PF no estado de São
Paulo e estado do Rio. O resto do o Brasil continuou normalmente. E não foi
Caixa, foi dotação orçamentária. O governo ele, além de ele ter setado um cap
anual, ele setou um cap mensal em um cap por região, mas à medida que, sei lá,
o Nordeste contratou um pouco menos do que este cap, esta verba é realocada
para o estado do Rio e para o estado de São Paulo. Foi o que aconteceu agora.
As DSRs locais, Rio e São Paulo, elas foram reabastecidas de dinheiro, uma
verba maior para reposicionar o backlog que foi criado de PF no mês de outubro.
Isto já começou a acontecer, então esta semana já começaram os repasses e o
que o banco disse para as incorporadoras é que ao longo do mês de novembro as
PFs não repassadas serão equacionadas ao longo de novembro.
Agora falando de PJ daqui para frente, como a Caixa ela de fato está um pouco
mais apertada, quando você contrata um PJ cobrindo próximo de 100% do custo
da obra você consume Basiléia do banco. Então, o quê que o banco vem
sinalizando? PJs contratados com menor percentual do custo da obra – e quando
você faz, isso demanda um aporte da companhia – esses PJs terão mais
viabilidade. E o Leo comentou isto no começo. Mas foi feito o colateral positivo
disto aí que o mercado ele vai ficar mais selecionado, empresas com recursos
financeiros, com caixa bruto elevado, com baixa alavancagem contrataram PJ com
um percentual pequeno do custo da obra, quer dizer, gerar o aporte, por outro lado
empresas mais apertadas, com menos caixa, eu acho que elas terão dificuldade
de contratar o PJ.
Então, eventualmente olhando o curto prazo não é o que a gente gostaria, isto
pode ter um efeito negativo para o setor como um todo, mas eventualmente um
resultado positivo para as empresas mais capitalizadas e organizadas. Ao final ele
pode até ser positivo.
Eu não sei se consegui endereçar bem a sua pergunta, Nicole, mas é como a
gente vem discutindo e entendendo a situação atual.
Sra. Nicole: Acho que entendi, mas vocês na verdade... o PJ hoje ele não está
sendo contratado, mas você acha que quando ele voltar a ser contratado, enfim,
vai ser sem aquela a flexibilização de causa suspensiva e tudo isso, então vai ser
um PJ que vai demandar mais [0:41:58 incompreensível], é isto?
Sr. Rafael: Exatamente. Nicole, a gente está lá com alguns PJs e o processo está
rodando normal, viu. Obviamente dentro do novo modelo, menos dívida e um
pouco mais de crédito de giro, isto vai acontecer. Mas não tem nada tarado. Hoje
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a gente tem lá uns 20 PJs dentro do banco e vida que segue.
Sr. Leonardo: Agora só para completar, Nicole, é importante vocês perceberem o
seguinte, vamos voltar, o importante, o crucial – o importante não, o crucial –, o
oxigênio da companhia é desligar pessoa física, e quanto mais rápido desligar
pessoa física menos eu preciso de PJ, e esta parte de pessoa física a Caixa já
deixou claro a questão da Basiléia está endereçada.
Então, vou falar assim, o que a gente vai fazer é simplesmente acelerar ainda
mais o desligamento de pessoa física, que já está indo muito rápido. Então, o
impacto para a companhia é pequeno.
Sra. Nicole: Ah, perfeito. Está ótimo, obrigada Rafael, obrigado Leo.
Sr. Rafael: Um abraço, Nicole.
Sra. Nicole: Abraço.
Operadora: Próxima pergunta Daniel Gasparete, Merill Lynch.
Sr. Daniel: Bom-dia a todos e obrigado pelo call. Desculpe se já perguntaram esta
parte no início, eu queria só fugir um pouco do tema de Caixa e entender um
pouco com vocês a questão da alavancagem. Quer dizer, a companhia teve uma
performance na parte financeira e operacional muito positiva, com aumento na
margem Ebitda e tudo, mas você não capturou tudo isto na sua margem líquida
até por conta da questão da queda da SELIC, uma vez que você tem bastante
caixa exposto a risco e menos dívida exposta a esta arte.
Então, eu queria entender com vocês um pouco como é que vocês estão vendo a
questão da geração de caixa/uso do caixa. Vocês têm comprado muito terreno, e
boa parte ser pago ao longo do tempo, então eu queria saber com vocês se vocês
enxergam outros usos para este dinheiro, de repente até tirar proveito desta
confiança grande que vocês têm aí com a continuidade das operações diante
versus um temor do mercado, então talvez abrir um espaço para um buyback,
dado que esta questão do buyback está parada desde o início do ano. Então,
entender um pouco com vocês esse uso do caixa, se vocês puderem dar um
pouco dessa versão eu agradeço. Bom-dia.
Sr. Ricardo: Gasparete, é o Ricardo falando. Vamos lá. A gente vê a geração de
caixa contínua daqui para frente, a gente não deve ter grandes impactos aí. Então,
a geração de caixa continua forte nos tris que estão vindo. A gente continua
sempre com esta estratégia de compra de terreno, estamos vendo ainda uma
janela importante aberta aí até, sei lá, ano que vem, talvez 2019 para a gente
continuar forçando o nosso landbank. A gente entende que é uma janela que num
determinado momento vai se fechar.
14

Se acontecer agora por estresse momentâneo de mercado o preço de terreno cair
mais, a gente pode acelerar ainda mais a compra de terreno. Não me
surpreenderia de a companhia agir desta forma, isto aconteceria sim.
Bom, em relação aos aportes que a gente estava colocando aqui, o aporte é um
investimento financeiro que é colocado ao invés de aplicar num fundo qualquer a
gente vai continuar com este recurso aplicado, mas aí destinado especificamente
à contratação dos PJs daquele determinado projeto.
Sr. Daniel: Então, quer dizer, você acha que... a minha pergunta é: estas coisas
não são necessariamente excludentes, mas para vocês o objetivo é realmente
focar agora em geração de caixa, em compra de terreno e a questão do PJ, dos
aportes e deixar potencialmente o pagamento de dividendos, o buyback mais para
uma outra ocasião?
Sr. Ricardo: Não, completando aqui, em relação ao buyback o quê que acontece:
bom, a gente tem visto aí – claro que ninguém aqui do lado de cá está confortável
em ver o preço da ação caindo com tanta volatilidade apresentando resultados
financeiros bem denso do que estava todo mundo esperando aí, para não falar
surpreendendo de forma positiva – a gente atualmente não vê nenhum plano de
recompra de ações, ativo, mas isto é questão de convocar uma reunião, convocar
uma RCA e pegar esta aprovação de forma super-rápida.
Sr. Eduardo: Na verdade, só corrigir aqui, até dezembro a gente ainda tem um
plano em vigor, sim, aí é uma questão só de, vamos dizer assim, de ter o preço
certo ou de estar no momento adequado.
Sr. Daniel: Perfeito, foi exatamente sobre [0:46:35 incompreensível], vocês têm
um programa aberto, mas nada foi executado. Mas está claro, está perfeito.
Obrigado e bom-dia a vocês.
Operadora: Próxima pergunta, Marcelo Mota, JP Morgan.
Sr. Marcelo: Bom-dia. Duas perguntas. Primeiro, se vocês puderem comentar
sobre a margem bruta, enfim, continua num patamar bastante elevado e entender
se a gente pode esperar esse patamar aí para os próximos trimestres.
E só voltar um pouco na questão da Caixa e FGTS, né. A gente viu que houve
uma junção do orçamento de outubro e novembro para a questão de desembolso
nos recursos, da dotação orçamentária do FGTS, e aí fica um pouco a dúvida de
que, se em outubro os recursos acabaram nos primeiros 15 dias e você dobra esta
dotação, talvez falte um pouco para o final de novembro.
A gente viu que houveram algumas suplementações de orçamento, mas, enfim,
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ver a cabeça de vocês do que a gente pode esperar talvez de novos recursos
vindo para o FGTS, você comentou bastante da realocação de parte da linha de
infraestrutura e saneamento para housing, enfim, se vocês pudessem comentar
um pouco sobre como mitigar este risco de que os recursos acabem antes do final
do ano. Também agradeço.
Sr. Eduardo: Oi Marcelo, é o Fischer, vamos lá. Com relação à margem bruta, a
gente vem ganhando eficiência operacional aí ao longo destes últimos 2 ou 3 anos
e a margem vem trimestre a trimestre subindo. Minha opinião, a gente tem espaço
ainda para algum crescimento marginal, tá.
A gente até deu um disclosure disto, o processo construtivo em pares de concreto
e forma de alumínio vêm ganhando relevância na operação, chegamos neste
trimestre aí próximo a 60%, a ideia é que a gente chega até o final do ano com
algo em torno de 70ou acima disso, isso vai caminhar para próximo de 100 ao
longo desse primeiro semestre de 2018.
Então, este é um processo que a gente tem ganho eficiência nele inclusive. Então,
eu acredito que há, sim, um espaço para que esta margem ainda melhore. Você
perguntou se este patamar vai ser mantido: definitivamente sim, e eu enxergo
alguma margem até para crescimento.
Se a gente olhar para a dinâmica que a gente espera em 2018 e para frente, a
gente pode ter um espaço para fazer uma coisa que a gente não fez nos últimos
tempos, que é subir preço. Eventualmente, se o mercado continuar forte e
crescendo, vai surgir uma oportunidade, uma janela para que a gente inclusive
ganhe margem a partir do preço, e não somente no custo, como a gente andou
fazendo aí nos últimos 2 ou 3 anos.
Em relação ao fundo de garantia e caixa, o que houve em outubro, Rafael até
falou sobre isto, em 2 estados muito importantes nossos, Rio e São Paulo, não
houve desembolso quase. Então, na verdade, o desembolso de dentro outubro
vão cair todos aí em novembro, e o que a gente tem de conversa com a Caixa é
que a meta do banco é matar tudo o que estava pendente do mês de outubro
dentro do mês de novembro. A gente está trabalhando com esta estratégia
operacional.
Sr. Leonardo: Desembolso de novas contratações no Rio e em São Paulo,
porque o desembolso de contratações antigas continua normal.
Sr. Eduardo: É, bem colocado, Leo. Na verdade, as contratações vigentes foram
pagas normalmente, isto não houve nenhuma interrupção em momento algum.
Isto é importante ressaltar que esta conversa não surgiu ainda, né. Os
desembolsos contratados no passado ocorreram de forma absolutamente normal,
tá.
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Sr. Marcelo: Perfeito, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta Jorel Guillioti, Morgan Stanley.
Sr. Jorel: Bom-dia a todos. Os distratos hoje geram um percentual de 18% das
vendas neste trimestre, em parte pelo crescimento das vendas e por conta dos
distratos terem ficado praticamente flat no último ano. Qual vocês acham que é a
média de longo prazo para este percentual, o percentual de distratos com a
porcentagem de vendas?
Além disto, vocês vêm a possibilidade de a Caixa ficar mais precitiva para seus
clientes, o que pode causar um aumento de distratos no curto prazo? Obrigado.
Sr. Rafael: Jorel, é Rafael, tudo bem? Bom, em relação ao distrato, a gente fez 2
modificações no fluxo da venda: a primeira operação foi 2 anos atrás, que foi a
implantação da venda simultânea com SICAQ. Neste processo de venda o distrato
é por volta de 15%. Estes distratos reportados de 18% têm um reflexo de um
backlog vendido em 2015 ainda fora do processo de venda simultânea, tá. Então,
eles vão convergir para este número de 15%.
No começo do ano a gente fez mais uma evolução no processo, que é a venda
garantida. O quê que é a venda garantida? A gente só reporta, só booka a venda
no momento em que há o repasse efetivo com o banco. Neste novo modelo o
distrato é zero. Não tem distrato, tá. A gente começou em algumas cidades do
primeiro trimestre, implantamos um volume um pouquinho maior no segundo
trimestre, e por aí vai. A nossa projeção é que até o fim do segundo trimestre de
18 este novo processo de venda garantida será plenamente implantado na MRV.
Qual que é a conseqüência de curto e de médio prazo? de curto prazo nós vamos
reportar e reconhecer receitas num volume um pouco menor porque a gente não
vai reconhecer a venda antes do repasse com o banco, e no médio prazo nós
vamos ter um distrato perto de zero.
É claro que a gente ainda tem um backlog feito no processo da venda garantida,
então isso leva um certo tempo. Mas se a gente olhar lá para o fim de 2019, nós
vamos estar com o distrato com certeza embaixo de um dígito, sei lá, 5% ou uma
coisa a assim.
E tem um lado bom, se a gente olhar os indicadores do terceiro tri, a receita
aumentou, a venda reportada aumentou a despeito de a gente ter incrementado a
implantação do processo da venda garantida, porque a venda garantida, como eu
disse aqui, a gente só reconhece a venda após o repasse com o banco.
Então, a despeito de tudo isto, a receita subiu e a venda reportada subiu. A gente
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acha que o que foi desenhado e planejado está rodando superbem, a empresa
está crescendo, vendendo mais, o mercado está melhor, a MRV é a única
empresa que atua de fato nacionalmente em 148 cidades do Brasil, isto nos dá
uma flexibilidade de atuação muito importante se você tem um mercado
performando um pouco pior, a gente tem como exemplo aí o norte fluminense, o
óleo e gás, a indústria de óleo e gás ruiu, o mercado está um pouco pior, por outro
lado agronegócio está bombando.
Então, a MRV conseguiu antes dos outros setores começar a crescer. Então, a
gente está crescendo mesmo tendo implantado mais um filtrou em nosso
procedimento. Okay?
Sr. Jorel: Obrigado.
Operadora: Próxima pergunta em inglês, Bojana Rovchania, Baird Asset
Management.
Sra. Bojana, sua linha está aberta.
Sr. Rafael: Bojana, go ahead.
Bojana, if you are on the line, please, you can make your question.
Operadora: Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Estrela um.
Nossa próxima pergunta vem Edson Hashimoto, Votorantim Asset.
Sr. Edson: Bom-dia a todos, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida
relacionada com a resposta que vocês deram para a Nicole. Vocês falaram que
em outubro a Caixa instituiu o [0:55:42 incompreensível] por região, né, e
aparentemente teve um limite em São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu queria
entender esta questão que o São Paulo, vocês têm grande projeto em São Paulo,
este limite foi batido na cidade de São Paulo pelo Grand Reserva Paulista e se
este problema se deveu a um volume de vendas superior ao esperado ou se foi
um limite baixo instituído pela Caixa, e também se em novembro já teve um
reajuste para acima neste limite.
Sr. Leonardo: Edson, que aconteceu em – deixa eu só recapitular eventualmente,
eu vou ser um pouco repetitivo aqui, mas só para ficar claro – o que me aconteceu
foi que no mês de outubro o mês de outubro começou sem dotação para novas
contratações de pessoa física nas regiões do Rio e São Paulo, então novos
contratos não puderam ser assinados no início de outubro. Isto daí foi sanado do
ponto de vista regulamentar, foi feito uma realocação de dotação no final de
outubro, até, vou falar assim, o ato legal produzir resultado prático levou alguns
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dias, só aí no início de novembro é que os novos repasses voltaram a ser
contratados para pessoas físicas no estado do Rio e de São Paulo.
Como a gente já falou aqui, o FGTS tinha recursos dentro, eu vou falar assim, do
seu recurso global, mas tem algumas regiões que estão contratando abaixo do
seu limite e outras regiões estavam contratando acima do seu limite, ou vinham
num ritmo de contratação acima do seu limite, deste, vou chamar, sublimite
geográfico, e o que aconteceu é que esta realocação ela aconteceu aí ao
finalzinho do mês de outubro.
Sr. Edson: Certo, então isto está sendo ajustado, assim, está se resolvendo agora
ao longo destes dias, né? Mas isto afetou as vendas lá no Grand reserva Paulista?
Como que estão as vendas deste projeto, que é um projeto acho que bem
representativo para a MRV?
Sr. Leonardo: Então, nós continuamos com o processo de venda normal dentro lá
do Grand Reserva Paulista, isto aí e a promessa da Caixa é de solução de todos
aqueles contratos que não foram efetivados em outubro daquele backlog ser
resolvido durante o mês de novembro. Então, em novembro nós vamos contratar,
vou falar assim, o antigo de outubro mais o novo normalizado de novembro.
Sr. Edson: Ok, obrigado.
Operadora: Próxima pergunta em inglês, Bojana Rovchania, Baird Asset
Management.
Sr. Rafael: Bojana, you can go ahead.
Operadora: Sra. Bojana, sua linha está aberta.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de retornar a palavra senhores presidentes para as considerações finais.
Sr. Eduardo: Gente, boa tarde, é o Fischer de novo. Bom, a situação do aporte do
[0:59:59 incompreensível] que eu tinha do fundo de garantia e caixa, que
obviamente são preocupações mais imediatas que todos nós temos, eu gostaria
de endereçar 2 pontos para o encerramento aqui: um, que obviamente tanto a
questão do fundo como a questão da Caixa nos preocupam e a gente tem gasto
muita energia e um esforço grande para entender e endereçar estas questões. O
que nos deixa otimistas com o futuro é que de todos os sinais que a gente tem de
todos os interlocutores é que isto é algo a ser preservado, que é muito importante
para todos os aspectos que você olha, social, econômico, é o viés principal da
Caixa, é o viés principal do fundo de garantia, e que estes eventuais distúrbios vão
ser resolvidos.
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O Rafael pontuou um negócio importante, que é à medida que a gente aplica
filtros nestes processos os maiores beneficiários disso acabam sendo as
empresas mais organizadas, mais equilibradas e mais formais.
Então, eu acho que a gente no fim deste processo todo tem condições de capturar
até um market share maior, e eu enxergo isto como um revés temporário que não
vai afetar as operações nossas e nem a nossa estratégia de crescimento futuro.
O segundo ponto que foi pouco discutido, mas é algo que relevantíssimo para nós
é que nós, ao longo do ano de 2017, entregamos o que a gente começou a plantar
lá em 2015 e 16, que é crescimento. Em todas as métricas que a gente olhar ao
longo de 17, a gente cresceu em relançamento, em venda, em receita e margem.
Então, a gente conseguiu fazer tudo isso gerando caixa. E uma empresa que está
crescendo muito e ainda gerando caixa.
Então, como o Rafael colocou, nós tivemos um outubro fortíssimo, seja em
lançamento, seja em vendas, e a gente está muito otimista e muito animado com o
quarto trimestre e principalmente com 2018. Então, eu queria só ressaltar que nós
preparamos esta operação para funcionar num patamar que a gente está para o
passar já em 2018 e entregando resultados fortíssimos.
Então, dentro da estratégia nossa de médio e longo prazo, a gente está
entregando o que a gente imaginou e eu estou muito otimista com que a gente vai
conseguir fazer no quarto tri de 17 e ao longo do ano de 2018.
Bom, é isto, gostaria de agradecer a todos aí pela participação, muito obrigado e
até o próximo trimestre. Até logo.
Operadora: O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Agradecemos
a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.
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