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Local Conference Call - Transcição
13 de novembro de 2019
Operador: Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência
para analistas e investidores da MRV Engenharia sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019.
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 e 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 do operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra para o Presidente, Sr. Rafael Menin.
Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Sr. Rafael Menin: Bom dia a todos. E obrigado mais uma vez por participarem do nosso call.
Bom, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que nos deixam bastante otimistas com o futuro
da companhia e do mercado como um todo. Bom, primeiramente, a MRV tem uma presença territorial única
no mercado, a gente atua hoje em mais de 160 cidades, em praticamente todos os estados brasileiros, isso
faz com que nós tenhamos um mercado endereçável potencial de mais de 300.000 moradias por ano. Este
é um bolo muito grande e a MRV quer ter um share, esse é o nosso projeto, de ter um share de
aproximadamente 20% desse mercado, e para a gente ter esse share de 20% do mercado endereçável a MRV
tem que atuar numa faixa de renda um pouco mais ampla, e então posto isso, a gente definiu como target
atuar na base da pirâmide, que hoje é o Minha Casa Minha Vida faixa II, mas também no segmento faixa III
e também no SBPE, que é uma renda de R$2.000,00 a aproximadamente R$10.000,00 por mês.
Dentro dessa estratégia, a gente vem construindo um land bank que ele é aderente ao Minha Casa Minha
Vida e também aderente a esse novo cenário de juros, redução de parcela, e é um land bank de altíssima
qualidade e é um land bank que nos possibilitará crescer no futuro. É um investimento extremamente
grande, a gente investiu no ano passado 600 milhões, o investimento nesse ano ele volta a ultrapassar os
700 milhões, mas é um investimento que nos coloca numa posição única para surfar neste novo mercado
imobiliário que está surgindo no Brasil.
Um outro ponto muito importante que vale a pena ressaltar, a MRV ela vem descomoditizando o produto
econômico. Quem conhece as nossas obras, os nossos empreendimentos, facilmente percebe que é um
produto diferente apesar de a gente vender por um preço bastante justo, hoje a gente tem um preço médio
de aproximadamente R$ 160.000,00, é um produto de altíssima qualidade, a percepção de tecnologia,
design, landscape, lazer completo, equipado e decorado, os materiais usados, de fato, é um produto
diferente do que é ofertado no mercado, isso nos possibilitará entrar em nichos de mercado com um pouco
mais de renda sem nenhum sofrimento.
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Então, a MRV já vem preparando – e nós anunciamos isso há mais ou menos dois anos atrás – produto, land
bank para ter essa atuação mais ampla no mercado. O movimento já foi feito, o investimento já foi feito,
agora é começar a colher benefício desse esforço que começou a ser feito há dois/três anos atrás.
Bom, outro ponto muito importante, que é sabido por todos, esse novo momento de mercado, Selic
eventualmente podendo chegar a 4,5 e 4% vai modificar radicalmente o cenário de juros imobiliário. Isto já
está acontecendo, nós vimos aí os juros chegando 11,5% a dois/três anos atrás, ele vem caindo, vamos dizer,
tri a tri e já tem banco oferecendo juros pelo SBPE a 6,9% +TR, TR hoje é zero, então 6,9%. Já é um juros
extremamente competitivo e muito parecido com o juros ofertado no Minha Casa Minha Vida. Inclusive o
faixa II com a renda acima de 3.000, os juros, o subsídio é muito pequeno e o juros é muito parecido. E outro
aspecto interessante, a gente tem visto o funding SBPE com LTV acima do Minha Casa Minha Vida, em
algumas condições ele chega a 85% de LTV, e no Minha Casa Minha Vida, em média, o LTV tem dado 71/72%.
Então, o affordability para o topo da faixa II e faixa III eu diria que o SBPE, em algumas condições, já começa
a ser melhor do que o topo do Minha Casa Minha Vida.
E a gente enxerga também... e aí tem o IPCA que também foi um outro movimento superimportante, a Caixa
foi o primeiro banco a anunciar esta linha, a gente acha que no médio prazo, e eventualmente curto prazo,
a Caixa deve incrementar o comprometimento de renda, saindo de 20 para 25%, e esse funding, essa linha
de financiamento, passa a ser extremamente competitiva. A gente está brincando aqui na MRV que esse é
o nosso carro flex, a gente tem uma porção de clientes dentro do nosso portfólio que hoje podem escolher
pelo SBPE TR, pelo SBPE IPCA e também pelo Minha Casa Minha Vida. Isso é extremamente positivo, o cliente
na planta poder escolher fontes distintas de funding.
E se a gente imaginar que o juros, o SBPE TR pode chegar a 7%, já tem banco fazendo a 6,9% em condições
especiais e podemos ter um 7% como novo normal e o IPCA chegando a 25% de comprometimento de renda,
o affordability melhora ainda mais.
Ou seja, a estratégia que a MRV plantou há dois/três anos atrás ela vem se provando vencedora, e eu não
tenho dúvida nenhuma que, olhando para frente, nós vamos surfar como ninguém nesse novo Brasil, que a
gente espera que seja um país com juros baixos por longo prazo, inflação baixa também no longo prazo.
Então, a gente está superotimista olhando não só a fotografia do momento, mas o filme que vem por aí, a
gente acha a que a MRV vai ter um mercado endereçável muito grande e o nosso plano 60.000 ele é
totalmente atingível, e vamos chegar lá. A gente está muito confiante que toda essa preparação de land
bank, dispersão, qualidade de produto, investimento em customer experience, digital, tecnologia, muita
coisa bacana foi feita, nós vamos ter um mercado muito bacana daqui para frente.
Bom, o outro ponto importante, eu não posso deixar de falar, é a margem bruta. É claro que a gente não
está feliz com a margem bruta, nossa margem bruta caiu, a MRV é uma empresa que tem uma excelência
operacional, isso vem já de muitos anos, a gente tem um resultado com muito pouca variação de
desempenho tri a tri, e nos últimos, eu diria, quatro trimestres. a gente vem perdendo margem bruta.
Chegamos aí a 30 e alguma coisa no tri passado e agora 29,5%.
A gente colocou os principais motivos, alguns fogem do nosso controle, de fato, o Minha Casa Minha Vida,
o banco financiador ele reduziu o LTV, ele está pouco mais duro para conseguir crédito, a gente também
teve mudança no fator social, isso impacta diretamente no affordability do cliente. Isso não vai mudar, é
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regra do programa, mas também parte da margem bruta pode ser explicada pelo esforço nosso em
incrementar a qualidade e dar mais qualidade ao nosso produto. A gente colocou um monte de coisa, como
energia solar, incrementamos o lazer, landscape, lazer equipado e decorado, rede wi-fi, selo digital de
segurança. Ou seja, a gente fez muito coisa no produto MRV para, de fato, descomoditizar o nosso produto
em relação ao imóvel Minha Casa Minha Vida.
Num primeiro momento, isso sofre uma pressão na margem, até porque a Caixa quando ela vai financiar o
produto ela faz uma avaliação do apartamento e a avaliação ela tem como critério muito a fotografia do
passado, e, na medida que a gente consiga, que a gente vem conseguindo comprovar para a Caixa que nosso
produto não pode ser comparado com um produto do Minha Casa Minha Vida, do produto padrão do Minha
Casa Minha Vida, a Caixa gradativamente ela vem soltando avaliações melhores e compatíveis com a
qualidade e localização dos nossos produtos.
Então, naturalmente com avaliações do apartamento maiores, a gente já começa a incrementar o preço de
venda e a dinâmica vai ser assim daqui para frente, e também temos que falar da recuperação econômica,
o PIB a gente acha que o ano que vem vamos ter um cenário melhor, os preços já começam a ceder, o índice
de confiança já começa a melhorar, então nós entendemos que a partir do próximo ano nós vamos ter uma
precificação um pouco melhor do que a gente teve nos últimos 12 meses.
E, por fim, a gente falou também, e a gente fez dois movimentos nos últimos 24 meses, o primeiro a gente
incrementou rapidamente a forma de alumínio, que saiu aí de 15/20% e chegou a mais de 90%, e a gente
também primarizou uma grande parte da nossa mão-de-obra. É claro que quando a gente faz duas mudanças
importantes num intervalo curto de tempo, você tem uma curva de aprendizado. Eu diria que essa curva já
aconteceu, o que a gente está vendo é que esta safra mais nova de empreendimento ela já vem com um
desempenho melhor, então no médio prazo nós vamos conseguir também ter uma redução de custo e ter
um pouco mais de eficiência na produção.
Então, posto isso, a gente acha que a margem bruta ela vai andar de lado, vai ficar muito parecida nos
próximos trimestres ou no curto prazo, mas em algum momento ela começa a recuperar e aí a gente vai
voltar a ter margem bruta acima de 30%, primeiro chegando a 30, depois 31, eventualmente 32/33%, que a
gente acha que é um nível ótimo de eficiência operacional olhando o tamanho da operação e também a
margem da operação.
Outro ponto importante é a Luggo. A Luggo tem se mostrado um sucesso impressionante, a aderência ao
nosso produto é enorme, a gente alugou o primeiro Luggo num prazo super rápido, o segundo Luggo, em
Curitiba, também está tendo uma velocidade de locação muito mais rápido do que a gente esperava, e o
mais bacana é que a gente espera fechar o ciclo da primeira fase da Luggo agora em dezembro, que é vender
esses quatro empreendimentos (o de Belo Horizonte, dois em Curitiba, um empreendimento em Campinas),
nós vamos vender para um FII, isso já foi anunciado, o FII já está sendo marketiado, e não temos dúvida que
vamos ter sucesso na venda deste FII. Então, fechar o ciclo é muito importante.
E temos outros sete empreendimentos começando, a Luggo ela passar agora por uma fase de crescimento
exponencial, vamos ter ano que vem aí sete/oito empreendimentos, em 2021 eventualmente 20
empreendimentos, e é um produto que a gente acredita ser o único. A MRV é uma empresa verticalizada,
então nós vamos conseguir oferecer um produto extremamente moderno, com altíssima qualidade, com
aluguel médio de R$1.250,00 por mês, é um produto, de fato, que a gente não tem visto no mercado e a
gente está muito entusiasmado com a estratégia Luggo, e ela será um produto que vai se somar à nossa
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plataforma de aplicação, que hoje já é o Minha Casa Minha Vida, é o IPCA, é o SBPE TR e agora também a
Luggo.
A gente está muito otimista, todo o nosso planejamento feito aí dois/três anos atrás ele tem se mostrado
vencedor, mas daqui para frente a gente não tem dúvida nenhuma que a MRV será a empresa que mais vai
surfar nesse novo cenário de juros baixo, economia recuperando, juros caindo ainda mais, desemprego
melhorando e renda suprindo
Eu vou passar agora a palavra aqui para o Cacá, ele vai falar um pouco dos indicadores econômicos da
companhia. Obrigado a todos.
Sr. Ricardo Paixão: Bom, obrigado, Rafael. Um bom-dia a todos. Passando agora por alguns destaques
financeiros, eu queria ressaltar que a companhia alcançou um expressivo crescimento de ROL, 16% na
comparação anual de crescimento. Isso é um produto de volume de vendas líquidas 19% maior e também
num forte volume de produção. Alcançamos também o menor volume de distratos nos últimos anos, queda
de 66% frente ao 3T18 e de 51% no comparativo de 9M19 versus 9M18.
Falando agora um pouco sobre as despesas, nosso investimento em inovação e tecnologia e também um
volume alto de receita proporcionaram diluição nas despesas comerciais, gerais e administrativas como
percentual de receita operacional líquida no 3T19, ficando 2p.p. menor do que na comparação com o 3T18.
Como resultado, o nosso retorno sobre o patrimônio (o ROE) teve um aumento de 2,6p.p. olhando na visão
de 12 meses, no comparativo de 3T19 com o 3T18, e 3p.p. frente ao mesmo período de 2017.
Bom, para finalizar eu gostaria de destacar o pagamento de dividendos extraordinários. Conforme nós
fizemos o anúncio na AGO/E de abr/19, foi aprovado este ano, além do pagamento de dividendos
obrigatórios, R$328 milhões, que dá aproximadamente 74 centavos por ação, de dividendos extraordinários
a serem pagos em duas datas distintas ainda no ano de 2019. O primeiro pagamento vai ser de 37 centavos
por ação, data-base 14/11, e pagamento no dia 27 deste mês. A data de pagamento da outra parcela vai
acontecer oportunamente ainda neste ano.
Então, se a gente pegar o dividendo extraordinário mais do dividendo obrigatório, isso vai dar R$1,11 por
ação, que se a gente retroagir e dividir isso aí pelo preço médio da ação nos últimos 12 meses, de 8 de
novembro de 2019 a 8 de novembro de 2018, isso dá um dividend yield bastante forte de cerca de 7%.
Bom, era isso que eu queria falar com vocês aqui na introdução, agora vamos passar para a sessão de
perguntas e respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operador: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta,
queiram, por favor, digitar asterisco um.
O Sr. Gabriel Simões, Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Gabriel Simões: Pessoal, obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui, na verdade. A primeira
é com relação à primarização de mão-de-obra. A gente viu esse movimento aí de vocês mais forte e a gente
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queria entender, na verdade, até que ponto isso pode chegar, porque, assim, a gente talvez nunca tivesse
visto isso com tanta calma assim. Por que isso tem reduzido a margem da empresa? Porque é um negócio
que não ficou tão claro para gente.
E a segunda pergunta é em relação ao land bank. Então, olhando a MRV do futuro, aí mais de 50% da
empresa deve estar focada nas faixas acima do Minha Casa Minha Vida, e, olhando o disclosure que vocês
deram de land bank para a gente neste trimestre, 11% dos terrenos são para unidades acima de
R$200.000,00. Então, eu queria saber em quanto tempo a gente deve ver essa adaptação do land bank de
vocês para esse cenário futuro de uma empresa que lança mais unidades acima do Minha Casa Minha Vida.
Obrigado.
Sr. Eduardo Fischer: Oi Gabriel, bom dia, é o Fischer falando. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação à
primarização, deixa eu dar uma contextualizada aqui.
Dentro do processo construtivo de parede de concreto, a gente entendeu bem cedo que ter essa força de
trabalho primarizada, dentro da MRV, ela no médio prazo ela é muito mais eficiente, ela traz redução de
custos, aumento de qualidade, tudo o que a gente precisa, mas ela tem, como o Rafael falou no início, uma
curva de aprendizado que ela demora aí um ciclo para poder estar eficiente o suficiente para chegar no
padrão que a gente precisa. Isto é uma curva de aprendizado natural. Isso aconteceu, sim, quando a gente
começou, a gente começou primeiramente nos grandes centros, isso ocorreu, a gente passou por este ciclo
e já no segundo ciclo a gente atingiu a eficiência que a gente queria.
Como o Rafael ressaltou e é o que está acontecendo agora, a gente cresceu muito rapidamente a
implantação da parede de concreto nas demais praças, principalmente no interior, e com isso veio esse
crescimento da primarização. A gente está passando aí pelo final deste primeiro ciclo e como a mão-de-obra
neste caso ela pesa mais ou menos 50% do nosso custo total, essa ineficiência, vamos por, esta falta de
eficiência plena deste primeiro ciclo que é natural, gerou um esse desvio de custo e essa falta de eficiência
que a gente não está no padrão que a gente acha ideal.
À medida que a gente caminha em direção ao segundo ciclo, a gente já percebe – a gente quis até dar
disclosure disso – você vê no nosso índice de produtividade que no ramp-up ele deu uma piorada e agora
ele volta a cair, ele volta melhorar o número, então a gente consegue enxergar já essa eficiência sendo
atingida e caminhando para o padrão normal dela.
Então, dentro da primarização, em relação ao número de pessoas, você não vai ver nada diferente do que a
gente já atingiu. O que a gente vai ver daqui para frente é um ganho de eficiência em relação a isso, e aí, à
medida que a gente vê isso correndo, uma melhora da nossa linha de custos e consequentemente uma
melhora da margem.
Em relação ao land bank, na verdade, a gente não tem este corte o quê que é mais de 200.000, o quê que é
menos de 200.000. O teto do Minha Casa Minha Vida varia de cidade para cidade e varia de localidade. O
que eu posso te falar é que o nosso land bank hoje ele já está muito bem aderente ao que o Rafael quis
ressaltar no início aqui, que é esse novo mecanismo, essa nova dinâmica de custos de juros e que a gente
tem no Brasil.
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O que a gente enxerga para a MRV do futuro – é isso que a gente deu disclosure – é uma companhia que
tem muito menos exposição ao fundo de garantia, mesmo sem mudar o padrão do cliente, e muito mais
exposição ao mercado.
Dentro deste land bank eu diria que mais de 50% dele já está aderente a isso dentro desse cenário novo.
Uma parte desse land bank ainda pega um cliente que é dependente de subsídios, que tem uma renda mais
baixa, mas uma boa parte desse land bank, como eu falei, já pega um cliente que tem condições de rodar a
financiamentos de mercado hoje.
Então, olhando para o futuro, esse movimento que está acontecendo, toda essa discussão em volta do fundo
de garantia, a gente enxerga que a gente está numa posição privilegiada para navegar nesse cenário
diferente. A gente está vivendo no Brasil algo que no crédito imobiliário a gente nunca viveu, nós vamos ter
uma disponibilidade de crédito que nunca aconteceu no Brasil, principalmente para o nosso cliente.
Então, a gente está bem otimista e com isso e, como eu te falei, cerca de 50% do nosso land bank já está
preparado para navegar nessas circunstâncias fora do fundo de garantia, correto?
Sr. Gabriel Simões: Perfeito. Muito obrigado pelas respostas.
Operador: Nossa próxima pergunta vem de Luís Stacchini, Credit Suisse.
Sr. Luís Stacchini: Oi, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Eu queria fazer duas perguntas aqui para
vocês. A primeira com relação à tendência de receitamento da MRV, a gente tem visto já há quase sete
trimestres a empresa reconhecendo um nível de receita superior ao nível de vendas, a gente tem visto o
backlog de alguma maneira caindo e uma produção ainda bastante forte.
Eu queria entender, na cabeça de vocês, como é que está a estratégia talvez de readequar aí a produção, a
velocidade de produção para um prazo de vendas que, digamos assim, conversa melhor com o nível de
velocidade de vendas que a empresa está entregando, ou se, de fato, a estratégia é acelerar vendas de
alguma maneira ou se tem alguma estratégia para isso.
E a segunda pergunta é com relação à Luggo. Vocês abriram um pouco mais de informação aí da iniciativa,
falaram das vendas e tudo mais, será que vocês conseguem já passar um pouco mais de cor, talvez até sobre
esta venda, nível de margem bruta, qual que seria o cap de aquisição do fundo e, assim, vocês ainda estão
esperando talvez um volume maior de operações até que a empresa tenha uma noção melhor do que seria
a margem e tudo mais para passar um pouco mais de guidance para o mercado a este respeito? Eu só queria
ter uma ideia de quando isso poderia talvez acontecer. Obrigado.
Sr. Ricardo Paixão: Bom Luís, é o Ricardo falando. Então, vamos lá. Primeiro, em relação à receita, o que
acontece? A gente tem uma previsão de continuar com receitamento forte, fazendo sempre conta aqui e
avaliando volume de produção versus as vendas. A gente espera conseguir retomar venda para patamar
acima do que a gente vem produzindo, e aí, na alavanca específica de produção, o que a gente vai fazer é
aumentar o colchão, ou seja, o tempo entre o lançamento e o início de vendas e o início de obra hoje a gente
tem contratualmente previsto com os clientes cerca de 24 meses e conseguimos aí tranquilamente executar
a obra em 12 ou 14 meses.

46

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
3º Trimestre 2019

Então, o que a gente vai fazer é mexer no colchão, deixar um espaço maior antes de começar a construir os
novos empreendimentos. Depois que o empreendimento já começou, ajustar essa velocidade de produção
é sempre um pouco pior e acaba custando mais caro. Então, a gente está dosando esse colchão, vamos
começar agora a aumentar um pouco o colchão e na confiança de que as vendas retornam para um patamar
mais forte do que a gente vem apresentando.
Em relação à Luggo, está prevista a liquidação aí da oferta, conforme material publicitário do fundo, a
liquidação ainda dentro do mês de dezembro, e aí eu vou preferir te passar os dados abertos, margem bruta,
margem líquida e etc., depois da liquidação do fundo. Mas já adianto aí que é uma margem líquida maior ou
igual à margem líquida que a gente vem mostrando aí no business de incorporação imobiliária da MRV.
Sr. Luís Stacchini: Está certo, Ricardo, obrigado. Só talvez um follow-up nessa questão aí do receitamento.
Assim, dado que então talvez, assim, para o que está em andamento, a ideia é manter o ritmo atual de
produção, queria entender se faz sentido imaginar talvez uma queima de caixa um pouco maior, dado que
talvez esse pedaço do projeto, essa parcela de projeto talvez não seja tão bem vendida quanto o resto? E se
vocês não enxergam nenhum risco de vale de receita, é isso?
Sr. Ricardo Paixão: É, vamos lá. Em relação ao risco de vale de receita, ainda não está no nosso radar aqui,
nas nossas análises a gente não enxerga vale de receita olhando para frente e, na verdade, o caixa já vem
sendo... a geração de caixa já vem sendo impactada por uma produção acima aí do que a gente está
conseguindo fazer de venda líquida e de repasse. Então, a gente não espera nenhum agravamento de
geração de caixa em função disso não.
Sr. Luís Stacchini: Tá bom, obrigado. Bom dia.
Operador: A próxima pergunta vem de Victor Tapia, Bradesco BBI.
Sr. Victor Tapia: Bom dia, pessoal. Minha primeira pergunta em relação à participação do SBPE nas vendas.
Eu acho que o SBPE vem ganhando market share dentro das vendas de vocês e no mercado em geral. Queria
saber se vocês podiam dar um pouco mais de cor como é que têm sido os repasses dentro do SBPE na linha
de crédito IPCA, que a Caixa lançou recentemente.
E a segunda pergunta é mais em relação a esse segmento de média renda, que, enfim, deve começar a
ganhar também corpo dentro da MRV. Vocês colocam aqui que mais ou menos a demanda está concentrada
no segmento, na região nordeste e na região sudeste e vocês já têm 40% do land bank que está preparado
teoricamente para esse produto.
Existe alguma concentração do land bank em algumas dessas regiões dado que a maior demanda está na
região nordeste e na região sudeste? E qual vai ser a estratégia, vamos dizer assim, de ataque de vocês nesse
segmento de mercado? Vocês vão começar por alguma região específica ou vocês vão tateando todas as
regiões e sentindo ou vocês já sabem que alguma tende a ser melhor que outra? Como é que está a cabeça
de vocês para a estratégia dessa nova segmentação?
Sr. Rafael Menin: Bom dia, Victor, Rafael falando. Bom, em relação ao IPCA, o quê que a gente está
percebendo? Renda acima de R$3.800,00 ele é hipertempestivo, ele é mais competitivo do que o TR, e se de
fato acontecer, o comprometimento subir para 25%, ele vai ter um ganho bem importante. Então, na nossa
cabeça, essa linha de financiamento ela veio para ficar, mas por enquanto só a Caixa pratica. A gente acha
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que os bancos privados naturalmente voltarão também por “n” motivos e ela é muito competitiva e tem
ganhado relevância a cada mês nas nossas vendas.
É o que a gente colocou ali, né, Victor. Mas antes nós tínhamos uma ruptura, você tinha o mercado Minha
Casa Minha Vida e você tinha um degrau muito grande para o mercado do SBPE. O que aconteceu? Esse
degrau não existe mais, mas, mais importante do que isso, tem uma zona intermediária que ela é atendida
pelas três possibilidades de financiamento, o SBPE TR ou SBPE IPCA ou também pelo Minha Casa Minha Vida.
Eu até brinquei ontem com a Chiara, dando uma entrevista para o Valor Econômico, é como se fosse um
carro flex: aperta um pouco a condição do Minha Casa Minha Vida e você vai para o IPCA, reduziu o juros do
TR você vai para o TR. Então, pela primeira vez a gente tem num espectro demográfico do nosso público
target a possibilidade de financiar com três linhas de financiamento. Isso é maravilhoso. E o que a gente
enxerga é que isso vai crescer ainda mais. De novo, juros caindo mais 1%, o IPCA saindo de 20 para 25%, essa
zona cinzenta ela cresce absurdamente, o que é muito saudável para a companhia.
Eu tenho falado isso há algum tempo, a gente lê os relatórios e os analistas têm falado que as empresas de
média e alta renda serão impactadas por esse novo ciclo de redução de juros. O que a gente vê é que a MRV
pelo tamanho, land bank, dispersão geográfica, será a empresa mais impactada por esse novo cenário. Isto
é superimportante vocês prestarem atenção.
Bom, em relação à média renda, o land bank e concentração, eu não posso te falar a estratégia no detalhe,
mas vamos falar que as regiões metropolitanas do sul, sudeste e nordeste, todas elas a gente tem tido um
carinho muito especial. Isso não começou agora, tá, Victor, começou há dois anos, a gente tem incrementado
o nosso land bank para atender também rendas um pouco mais altas, e o que a gente espera daqui para
frente, como nós já temos um land bank muito grande para o Minha Casa Minha Vida, é naturalmente o
esforço de compra de land bank ele vai estar um pouco mais concentrado nos clientes com renda, vamos
colocar aí, de R$4.000,00 a R$10.000,00 por mês.
Então, essa é uma migração natural, a gente colocou... a gente deu essa abertura que no médio prazo o que
a gente espera é que em VGV o produto SBPE puro tenha pouco mais de 30% do portfólio e o produto Minha
Casa Minha Vida puro tenha 30% do portfólio, e aí fica um pouco mais de 30%, e essa zona cinzenta aí com
quase 40% do portfólio. Então, a MRV conseguirá, somando o SBPE, somando também essa zona cinzenta
que pode ser atendida pelo Minha Casa Minha Vida e pelo SBPE, nós vamos estar expostos a mais de 60%
como solução de mercado, o que é muito importante olhando para a perenidade da companhia e para uma
empresa que quer sair de 40 e poucas mil moradias por ano para 60.000 moradias por ano. Então, ter este
novo cenário de crédito imobiliário isso é muito saudável.
Sr. Victor Tapia: Está certo, obrigado.
Sr. Rafael Menin: Ok, Victor.
Operador: Nossa próxima pergunta vem de Paula Picado, Condor Insider.
Sra. Paula Picado: [inaudível]...
Sr. Rafael Menin: Paula, a gente não está conseguindo te escutar bem. Se puder repetir a pergunta.
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Sra. Paula Picado: Alô?
Sr. Rafael Menin: Pode falar.
Sra. Paula Picado: Oi, bom dia. Eu queria saber se tem alguma chance de mais operações como essa
incorporação dos ativos nos Estados Unidos ou de spin-offs como o LOGG3. Obrigada.
Sr. Rafael Menin: Bom, não ficou muito claro para a gente a pergunta. Eu vou falar só da HS.
A AHS a gente continua no processo de construção do modelo, a gente acatou a maior parte das sugestões
feitas pelos nossos principais investidores, eu diria que a gente fez um modelo único no mercado de capitais,
nós anunciamos uma transação que nós acreditamos ser extremamente vencedora e importante para a MRV
do futuro, depois a gente deu um passo atrás, preferimos escutar os nossos principais investidores ou todos
os investidores, recebemos ótimas sugestões, grande parte das sugestões foram incorporadas no modelo da
transação. E a gente espera aí em três semanas divulgar um novo fato relevante explicando qual será o novo
modelo da transação, o que muda no aspecto de governança, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa
nossa flexibilidade em escutar o minoritário, em dar voz para o minoritário, eu diria que o minoritário teve
um peso muito importante e quase que desenhou a proposta que será apreciada em breve pelos nossos
acionistas.
Então, a gente está muito confiante que vamos ter sucesso na aprovação da transação e essa transação com
a HS ela será extremamente vantajosa para a MRV no longo prazo.
Operador: Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilloty, Morgan Stanley.
Sr. Jorel Guilloty: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês identificaram vários fatores
que impactaram a margem bruta, falaram sobre o fator social, custo de material, entre outras coisas. Então,
eu queria melhor entender qual destes fatores tiveram o maior impacto na margem. Foi um em específico,
foram todos iguais?
E a minha segunda pergunta é sobre o que vocês enxergam sobre a geração de caixa. Como vocês falaram,
o terceiro tri foi fraco devido à, em parte, paralização de repasses. Então, eu queria saber, vocês esperam
que volte a um patamar muito maior no quarto trimestre, em 2020? Em geral, o quê que a gente deveria
esperar indo para frente? Obrigado.
Sr. Eduardo Fischer: Jorel, é o Fischer. Vamos lá. Primeira pergunta, margem bruta. Realmente, a
composição da margem ela foi afetada por todos esses fatores que a gente falou no release, mas se eu fosse
dar peso para um mais especificamente eu falaria da questão da eficiência da mão-de-obra que a gente
citou. Dos fatores que a gente colocou, ele é o que mais pesou.
Então, o que eu quero te dizer é que está na nossa mão voltar a ter aquela margem que a gente tinha
operacional e menos do fator externo. Então, esse é o fator individual que mais pesou na composição da
margem que a gente tem visto.
Em relação à geração de caixa, o nosso negócio ele é gerador de caixa por natureza. Ao longo deste ano de
2019 e no começo do ano e agora em julho e setembro, a gente teve um impacto muito grande desses
soluços de repasse que aconteceram, isto obviamente tem um impacto na geração de caixa da companhia,
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mas, na verdade, é só um delay e essa geração de caixa volta à medida que a gente volta a repassar e volta
a receber em relação a esses repasses.
Então, eu imagino que já desde o final de setembro que a gente já tem uma operação normal e que agora
neste quarto trimestre a gente volte a ter os números que a gente normalmente tem, e ao longo de 2020
também sem ruptura nenhuma a gente vai gerar o caixa que a gente gera normalmente na operação.
Então, eu acho que eu não vejo nenhuma diferença no nosso negócio acontecendo. Ele é, como eu falei,
gerador de caixa pela natureza dele, então a gente deve já voltar no quarto trimestre à nossa operação de
forma normal e ao longo de 2020 também. Obrigado.
Sr. Jorel Guilloty: Obrigado.
Operador: Nossa próxima pergunta de Nicole Inui, Bank of America.
Sra. Nicole Inui: Bom dia, muito obrigada pela call e oportunidade de fazer perguntas. A primeira pergunta
que eu tenho é sobre o ambiente competitivo. Então, como que vocês estão vendo isso, principalmente na
compra de terrenos? Eu não sei se tem algumas regiões ou algumas localizações que está ficando mais
competitivo, se pode comentar sobre isso.
E também a segunda coisa é sobre o impacto do atraso nos repasses de Caixa. Como que isso pode impactar
os distratos para o quarto trimestre ou está havendo algum impacto agora? Então são essas duas perguntas,
obrigada.
Sr. Ricardo Paixão: Nicole, é o Ricardo falando, obrigado aí pelas perguntas. Vamos começar ao contrário
aqui, pelos distratos. O quê que acontece? Como a gente tirou a questão da venda garantida no mês de
setembro e no próprio mês de setembro já foi possível voltar com os repasses, como o tempo entre a venda
e o repasse ele está pequeno, é um prazo bastante curto, a gente não espera que isso vá impactar
negativamente a questão dos distratos.
Em relação à compra de terrenos, a gente está vendo alguma competição maior em algumas cidades
específicas aí, principalmente São Paulo capital, e aí tem alguns pontos importantes que eu queria destacar:
primeiro, a dispersão geográfica da MRV faz com que a gente tenha uma competição concentrada em poucos
centros, poucas cidades, e na maioria absoluta das cidades onde a gente atua a competição para a compra
de terreno ainda está bastante pequena; o segundo ponto que é bastante importante é o seguinte, como a
gente já tem um land bank que foi formado aí ao longo dos dois ou três últimos anos, contando hoje ali com
mais de R$ 50 bi de VGV, 312.000 unidades, a gente já está preparado, a gente não precisa ficar comprando
o terreno que a gente vai lançar agora. A gente já tem esse land bank preparado para poder surfar essa nova
onda do mercado.
Sra. Nicole Inui: Só um follow-up, então. Em termos de land bank, você acha que o ritmo de compra de
terrenos deveria desacelerar ou vai ficar nesse mesmo ritmo que a gente viu nos últimos anos?
Sr. Ricardo Paixão: Nicole, o ritmo de compra de terreno ele deve subir um pouco em relação ao que a gente
está vendo agora, principalmente aí na parte de SBPE e na Luggo.
Sra. Nicole Inui: Está ótimo, obrigada.
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Operador: Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Motta, JP Morgan.
Sr. Marcelo Motta: Bom dia, duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem voltar um pouco na
questão dos tipos de produtos que vocês comentaram, só para ver se o entendimento correto é que esses
produtos que já têm mais qualidade, mais tecnologia, a ideia é simplesmente mudar eles de terreno, enfim,
só incorpora um terreno pouco mais caro e ele fica sendo um produto padrão aí para esse segmento
chamado SBPE, acima do Minha Casa Minha Vida, ou tem alguma mudança de construção, mudança, enfim,
de layout, planta que precisaria ser feito para isso?
E quando vocês falam de land bank de acelerar aquisição, faz sentido a gente pensar que, enfim, pode ser
alguma coisa mais perto de R$800/R$900 milhões por ano, dado que foi comentado no começo do call que
em 2018 tinham sido 600 milhões, este ano acho que a expectativa eram 700 milhões. Se esse ritmo de
aceleração também significa um desembolso de caixa maior também nos próximos anos ou não
necessariamente? Obrigado.
Sr. Rafael Menin: Bom dia, Motta. Vamos lá. Em relação ao tipo de produto, na realidade é o seguinte: O
que a gente tentou dizer é que nós temos dois produtos específicos para um segmento de mercado, o faixa
II com uma renda aí de R$2.500,00, esse produto ele é endereçável só para o Minha Casa Minha Vida, temos
também um produto que é endereçável só para o SBPE, então apartamentos de R$ 300.000,00 em São Paulo,
no nordeste a gente vende esse apartamento um pouco mais barato aí, por R$ 250.000,00.
Mas é como a gente sempre disse: A tecnologia de construção ela é exatamente a mesma, repasse na planta.
A diferença é que quando é pelo SBPE a gente pode fazer com a Caixa e com os bancos privados também,
nós já estamos fazendo aí com Santander e Bradesco, mas o modelo construtivo ele é exatamente igual. A
planta é um pouco maior, é um apartamento muitas vezes com suíte, com uma sacada, o lazer um pouco
maior, em algumas situações tem pouco mais de vaga, mas o produto em si, tecnologia de execução é a
mesma coisa, a gente usa o mesmo fornecedor só que a linha do produto, a linha daquele fornecedor, ele é
um pouco mais caro, por exemplo, metal, então vai ser torneira da Docol (que é o nosso fornecedor), é uma
linha acima do que a gente usa no Minha Casa Minha Vida, ok?
Mas a gente tem também um produto que atende às duas... com a redução, com um menor affordability no
SBPE, a gente tem hoje mais ou menos 30%... desculpa, a gente tem mais 12% que vão virar 30% do nosso
portfólio de produtos que podem ser vendidos pelo funding Minha Casa Minha Vida. Vamos colocar que
esse produto ele é o topo do faixa II e o faixa III, mas também pelo SBPE. Com essa redução dos juros do
SBPE e um possível aumento de 20 para 25% na capacidade de financiamento do cliente em relação à renda,
a gente consegue vender o mesmo produto para o topo do Minha Casa Minha Vida ou pelo SBPE.
Eu usei uma analogia que é o carro flex, você pode abastecer por gasolina ou por álcool, depende do preço
de cada combustível. Para a gente é a mesma coisa. Se muda o Minha Casa Minha Vida, aumenta um
pouquinho os juros do Minha Casa Minha Vida, então naturalmente nós vamos fazer mais SBPE para esse
extrato social. Ou se o Minha Casa Minha Vida cai 0,5% nos juros, a gente vai usar um pouco mais o Minha
Casa Minha Vida.
Então, ter esta flexibilidade de operação para uma parcela importante que deve chegar a 30% do nosso
portfólio é superimportante. E por quê que isso é possível? Porque o nosso produto Minha Casa Minha Vida
ele é bem diferente do Minha Casa Minha Vida tradicional. Então, o investimento que foi feito em qualidade,
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produto, tecnologia, energia solar, carro compartilhado, foi um monte de ações que posicionaram o produto
MRV quase que numa classe única, analisando o mercado competitivo no Minha Casa Minha Vida.
Bom, em relação à despesa de terreno. O que está acontecendo esse ano, a gente pagou muito terreno que
a gente comprou no ano passado, terrenos caros, foram R$750 milhões em terreno. No ano que vem, talvez
a gente compre um pouco mais do que a gente comprou esse ano, mas olhando para frente, o desembolso
anual ele deve ficar nessa ordem de grandeza por volta de R$750 milhões. Então, de fato, é mais do que a
gente vinha gastando aí, R$500, R$600 milhões por ano, então vai ter um crescimento, mas em linha com
2019.
É importante dizer também que como a operação da companhia está crescendo, a gente quer chegar nos
60.000 apartamentos por ano, então naturalmente o investimento nessa rubrica ela cresce, mas
proporcional à receita da companhia. Então, eu estou entendendo que você quer projetar o nosso cash burn
proporcional ao tamanho da companhia. Eu te diria que não vai ter uma mudança percentual olhando para
frente.
Não sei se eu fui claro.
Sr. Marcelo Motta: Não, bem claro. Obrigado.
Sr. Rafael Menin: De nada, Motta. Um abraço.
Operador: A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual.
Sr. Elvis Credendio: Bom dia, pessoal. Uma pergunta do meu lado. Só gostaria de saber de vocês, se vocês
pudessem falar um pouco sobre outubro e expectativa para o quarto tri. Gostaria de saber qual que a
expectativa aí de acelerar lançamentos e também vendas, dada política de vendas que vocês estão tendo
para acelerar um pouco a VSO.
Eu tenho um follow-up também na questão dos repasses, dado que agora o Minha Casa Minha Vida está
normatizado, os repasses estão normalizados na Caixa, então eu gostaria de saber de vocês qual que é a
expectativa para repassar todo esse volume que ficou represado no terceiro tri e se vocês esperam algum
impacto menor dado que vai ter alguma realocação agora no quarto tri. Obrigado.
Sr. Eduardo Fischer: Elvis, é o Fischer. Vamos lá. Eu não peguei direito a sua primeira pergunta, você
perguntou sobre lançamentos até onde eu entendi. A gente tem uma previsão de lançamento forte agora
no quarto tri. Esse tradicionalmente é o trimestre que o mercado mais lança e a gente também mais lança.
A gente já está quase no meio do trimestre e viemos bem em lançamento, devemos ter um dezembro ainda
bem robusto de lançamentos, então com certeza será o nosso trimestre mais forte do ano, como tem sido
nos últimos anos, e, consequentemente, quando a gente lança mais, a gente tende a vender mais e reforça
os repasses aí do trimestre e do trimestre seguinte.
Respondendo a sua segunda pergunta em relação a repasses, o que a gente vê desde o final de setembro é
um repasse normalizado, a gente está voltando a repassar, fizemos um esforço grande aí para pegar o
passivo que ficou no trimestre anterior e repassá-lo e ao mesmo tempo repassar o que está sendo
comercializado hoje. Então, a gente está vendo uma situação normalizada para o quarto tri para a gente
voltar ao nível normal de repasse da operação.
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Não sei se é isso que você perguntou em relação à primeira pergunta.
Sr. Elvis Credendio: Era isso mesmo. Obrigado.
Operador: Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank.
Sr. André: Mazini Oi pessoal, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre vendas. Lá na prévia eu lembro
que tinha um parágrafo dizendo que as vendas de setembro foram vendas convencionais. Eu queria
entender como é que, então, o número de vendas de 395 mudaria se todas as vendas do tri fossem na venda
garantida.
E a segunda pergunta é um update na AHS. Se vocês pudessem dar alguma cor daquele processo de feedback
que vocês estavam pegando dos acionistas, se seria alguma coisa relevante lá para incorporar no deal e
também timeline da AGE. Obrigado.
Sr. Ricardo Paixão: Bom, André, vamos lá, Ricardo.
As vendas convencionais, como a gente tirou essa trava do venda garantida ao longo do mês de setembro,
eu não consigo te precisar se a gente tivesse voltado para colocar 100% venda garantida, quanto teria ficado
para trás, né, vamos colocar assim. Eu prefiro te colocar para frente.
O que a gente está colocando aqui é o seguinte: Como eu expliquei a pergunta anterior, da Nicole se eu não
me engano, como o intervalo de tempo entre a venda que foi feita e o repasse ele está sendo muito curto,
a gente espera uma queda de distrato muito pequena em relação a essas vendas dentro do processo
convencional. Ou seja, você pode praticamente estimar aí que o que a gente colocou como venda reportada
no trimestre vai ser integralmente repassado e virando, então, o mesmo volume de venda garantida.
Em relação ao processo da AHS, como o Rafael colocou, a gente recebeu aí algumas excelentes sugestões
dos nossos acionistas minoritários e estamos formatando ainda, não posso, infelizmente, dar uma precisão
maior sobre quais pontos que a gente vai alterar, isso vai se tornar público na convocação da AGE, que a
gente espera fazer no finalzinho deste mês ou no mais tardar no começo do mês que vem.
Sr. André Mazini: Está ótimo, obrigado, Ricardo. Bom dia.
Operador: Encerramos neste 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.
Sr. Eduardo Fischer: Obrigado pela participação de todos. Gostaria de reforçar o que foi dito aqui ao longo
do nosso call. A gente está vivendo um momento especial no mercado imobiliário brasileiro. Essa nova
dinâmica de juros ela tem um poder imenso, a gente está olhando isso com um otimismo muito grande, e a
gente, na nossa estratégia, acho que a gente está melhor posicionado para poder capturar todo o ganho que
vai vir disso.
Ao permanecer esse cenário, que é o que a gente acredita que vai acontecer, nós vamos ter ao longo dos
próximos anos, uma explosão e principalmente onde você tem a maior demanda, que é no nosso segmento,
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o nosso core business hoje, do cliente de R$2.000,00-R$2.500,00 de renda até o cara de R$7.000,00R$8.000,00 de renda já dentro do SBPE, e uma boa parte dessas famílias vai ser atendida por uma solução
de mercado, ou seja, a gente começa a mitigar o risco que a gente sempre teve de estar atrelado a um
programa governamental.
Então, a gente está muito otimista com que o futuro, os próximos anos trarão para a gente de potencial para
poder capturar isso aí, e a gente, como o Rafael citou aqui mais cedo na pergunta, a gente tem um land bank
e um leque de produtos muito preparado para poder capturar todo esse potencial, mais do que qualquer
outra companhia no país hoje.
E vou só reforçar um ponto que não foi dito: Nós começamos uma nova linha de produtos esse ano, que é o
produto de casas, que a gente colocou aqui no release. Lançamos dois desses produtos já com uma liquidez
imensa, absurda, uma VSO muitas vezes maior que o da MRV. Estamos reforçando o nosso land bank, isso é
principalmente no interior, isso é um produto muito cara de interior do país para poder capturar essa nova
vertente de crescimento com esse novo produto, com uma liquidez muito grande, com um preço médio bem
mais alto do que o preço médio da MRV e com um produto que é muito forte.
Então, isso é algo para ser acompanhado ao longo dos próximos trimestres e ao longo de 2020 porque ela
também vai ser uma bandeira complementar da MRV muito relevante.
Bom, é isso. Obrigado a todos novamente pela participação e nos vemos aí no próximo trimestre. Um abraço.
Operador: O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom-dia.
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