Local Conference Call
MRV Engenharia
Resultados do Primeiro Trimestre de 2017
15 de maio de 2017

Operadora: Senhoras e senhores, boa tarde. 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: Boa tarde a todos. É com muita satisfação que anunciamos
hoje mais um ótimo resultado trimestral.
Nossos lançamentos atingiram um patamar recorde para o primeiro trimestre e
vendemos 7% a mais que no primeiro trimestre de 2016. É importante ressaltar
também que todos os nossos indicadores financeiros, como lucro bruto, margem
bruta, margem Ebitda e o lucro líquido, apresentaram evolução se comparado ao
primeiro trimestre de 2016.
Vale pontuar que a MRV é a única empresa que atualmente consegue entregar
resultados bastante consistentes mesmo operando em 145 cidades brasileiras.
Esta eficiência operacional obtida pela empresa ao longo dos últimos anos aliado
ao grande potencial do mercado econômico para os anos vindouros nos encorajou
a avançar além do atual patamar de 40.000 unidades por ano.
Viemos, então, planejando e executando ao longo dos últimos 3 anos um
ambicioso plano para atingimos um patamar ainda maior no futuro: 60.000
unidades por ano.
O primeiro passo já foi executado, já que praticamente dobramos o nosso
landbank nos últimos 3 anos. É importante ressaltar a qualidade diferenciada
deste landbank, que foi construído num momento de severa crise no mercado
imobiliário brasileiro, portanto, com pouca concorrência na compra de novos
terrenos.
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O segundo passo nessa estratégia é trazer os lançamentos para um patamar bem
diferente do que foi realizado nos últimos anos. Pela maturidade observada no
landbank atual, temos muita convicção que neste ano conseguiremos lançar um
volume substancialmente maior do que foi lançado nos anos mais recentes.
O resultado de maior volume de lançamentos, principalmente nos mercados com
pouco oferta e alta demanda, com certeza terá como conseqüência um patamar
de vendas maior nos próximos trimestres.
É importante também ressaltar que já temos uma estrutura totalmente pronta para
operar no nível de 50.000 unidades/ano, portanto será necessário um ajuste
moderno na nossa estrutura para atingir a nossa grande meta: 60.000
unidades/ano.
Obrigado e passo a palavra agora para o Leonardo Correa.
Sr. Leonardo Correa: Boa tarde a todos e obrigado por participarem da nossa
conferencia.
Começo remetendo minha fala à nossa última Assembleia de Acionistas. Quero
primeiro agradecer à participação de nossos conselheiros Levi Henrique e
Fernando Fonseca, que nos honraram com sua participação por muitos anos e
que agora deixam o Conselho, e, na sequência, dar as boas-vindas aos dois
novos conselheiros: a Betania Tanure e o Sinai Waisberg - dois profissionais com
background específicos e grande excelência em suas áreas de atuação, que vem
enriquecer nosso Conselho.
Continuando na Assembleia e voltando aos aspectos financeiros, foi aprovada a
capitalização de aproximadamente 50% do lucro, deixando os restantes 50% para
serem distribuídos.
A primeira metade deste dividendo será paga agora em junho e a metade restante
será paga num futuro próximo desde que o quadro macroeconômico mantenha
condições normais de temperatura e pressão. Relembro que em março passado
distribuímos R$ 150 milhões e que a MRV vai procurar manter este padrão
percentual de distribuição de dividendos.
Quanto à caixa e dívida, vamos continuar mantendo uma política conservadora
com um nível de caixa bruto bastante alto, procurando alongar o prazo de nossa
dívida corporativa e dívida líquida zerada ou muito baixa. Entendemos ser esta a
política vencedora para um setor econômico volátil e com um ciclo longo como o
imobiliário.
Ainda falando do balanço, mas agora olhando para o giro dos ativos, chamo a
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atenção para o crescimento de projetos construídos com forma de alumínio. A
maior velocidade de construção das formas vai nos impactar positivamente,
aumentando a velocidade do giro de nossos ativos.
Por último, vamos falar de pro-soluto e mais especificamente de inadimplência da
carteira. Estamos nivelando o volume de crédito concedido sob a forma de prosoluto. Tivemos um volume de provisionamento para perda nesta carteira menor
neste tri em comparação ao tri anterior.
Este volume de provisões trimestrais não deve apresentar grande volatilidade. A
concessão deste crédito é parte integrante do nosso modelo de negócios, mais
especificamente do Credito Associativo. Vamos continuar aperfeiçoando nossas
ferramentas para minimizar as perdas aqui.
Passo agora às Perguntas e Respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco um (*1).
Nossa primeira pergunta vem de Victor Tapia, Bradesco BBI.
Sr. Victor: Bom dia pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela pergunta. Eu tenho
2 perguntas, na verdade. A companhia vem conseguindo emitir dívida aí via
CCBs, que são lastreadas em [0:06:25 ininteligível], a um custo baixo dada a
isenção tributária desta linha de crédito, mas chamou nossa atenção aqui o custo
da dívida da nona emissão das debêntures, que totalizou aí 750 milhões e
algumas séries a CDI + 2,3 e IPC + 8,25, e o caixa da companhia foi para 2,9
bilhões.
Como a gente viu aí que vocês informaram na emissão da décima série, mesmo
considerando os vencimentos aí que vocês têm no curto prazo, vocês não acham
que a companhia poderia trabalhar com uma posição de caixa mais perto de 1,5
bilhões por exemplo para reduzir a despesa financeira decorrente do spread da
dívida e da remuneração do caixa?
E a minha segunda pergunta é em relação a LOG, né. A gente vê aqui como uma
alternativa para listagem da LOG um spinoff. A gente queria saber o que vocês
pensam da esta opção.
Sr. Leonardo: Oi Victor, boa tarde. Deixa eu falar primeiro sobre o caixa aqui. É
verdade, nós fizemos aí algumas emissões. Eu vou dar um passo aqui um pouco
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atrás só para tentar reproduzir aí o que que é a estratégia da companhia, como é
que a companhia pensa em relação à dívida.
Nosso ciclo é longo, nós estamos falando aí entre comprar um terreno e
finalmente entregar a construção toda são 5 anos, depois eu ainda fico com mais
5 anos de dano em garantia, então o ciclo é longo.
Estas operações de CRI e de alguns mercados aí que têm algum tipo de incentivo
são operações muito curtas, não dá para gente pensar em ter uma, vamos falar
assim, em ter qualquer tipo de dívida com prazos de 2 anos. É difícil a gente
acertar o ciclo econômico, acertar o que que vai acontecer com o país. Na medida
que a gente... o que a gente quer fazer é alongar a dívida.
Sobre as emissões, nós temos aí ainda vencendo até o final do ano R$ 850
milhões, então o que nós fizemos aí da primeira emissão de debênture foi
basicamente colar todos estes vencimentos, nem todos que eu consigo pré-pagar,
então o dinheiro acaba, vamos falar assim, ficando no balanço.
No ano que vem a gente ainda tem um volume também grande de vencimentos,
aproximadamente R$ 800 milhões, o que a gente vem tentando fazer é anteciparse a vários destes vencimentos e já rolar.
Obviamente – e aí o que aconteceu na última emissão de debênture – para nós
interessa alongar este prazo. Eu gostaria de estar emitindo dívida aí entre 5 a 10
anos, na medida que eu consiga emitir dívida entre 5 e 10 anos, dívida
corporativa, obviamente eu posso pensar num nível de endividamento para... de
endividamento líquido para a companhia diferente do que eu tenho hoje. Mas
enquanto eu tiver um mercado muito curto de dívida, o endividamento líquido da
companhia vai ser zero ou muito próximo.
Então, só neste trimestre agora, a gente já tem um vencimento aí de
aproximadamente aí uns 500 e pouco, 600 milhões, mais o pagamento de
dividendo, então o volume de caixa bruto vai cair bastante aí nos próximos meses.
Os próximos vencimentos de principal, vamos falar assim, que a gente deveria
estar pensando em rolagem, são no ano que vem. Se a gente... se o mercado de
crédito estiver muito, vamos falar assim, oferecido, a gente pode tentar antecipar
estas rolagens, mas a gente vai sempre procurar antecipar todas estas rolagens e
eventualmente a decorrência aí é ter um caixa bruto alto.
Por último, um dado, a gente obviamente capitaliza uma parte do juros, neste
trimestre o que a gente vai... o que a gente está fazendo é direcionando mais
estas operações de capital de giro, vou falar assim, ou então este volume de caixa
para ficarem como capital de giro mesmo, portanto, não serem passíveis de
capitalização.
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Então, ao longo do tempo aí, na medida que vá tendo esta migração, o volume de
juros capitalizado vai cair, vai ter este impacto, é um movimento suave ao longo do
tempo, mas já adianto aqui.
Voltando para a LOG, a LOG, enfim, eu não vou poder abrir muito, comentar muita
coisa na LOG, mas obviamente tem vários interessados. Os acionistas estão
suportando aí a LOG, a LOG está num... abril é o menor mês em termos vacância,
é a menor vacância dos últimos... desde de 2000 e... dos últimos 5 anos, isto aí é
uma prova do nosso modelo de negócio lá na LOG no sentido de estar fora dos
mercados aí mais ofertados, principalmente estar fora ou ter menos exposição ao
interior de São Paulo.
Tem alguns interessados, nós não... e a gente vai... os acionistas vão tomar a
melhor decisão aí em relação a LOG.
Sr. Victor: Está certo. Muito obrigado, Leo.
Operadora: A próxima pergunta vem de Daniel Gasparete, Bank of América
Merrill Lynch.
Sr. Daniel: Boa tarde a todos, obrigado pelo call. A minha pergunta é mais
relacionada ao ramp-up dos lançamentos. Eu queria entender um pouco com
vocês como é que vocês estão vendo o aumento do pipeline ao longo de 2017,
quais seriam os potenciais gargalos para isto e como vocês estariam pensando
em contornar isso.
A segunda pergunta seria também relação ao capital de giro, quer dizer, a gente
olha que o dia de Contas a Receber caiu mais uma vez, ou seja, chegou no menor
nível da história da companhia. Eu queria checar com vocês como é que vocês
enxergam a trajetória desta linha e se existe mais potencial para otimização do
centro da capital de giro, implementação de forma de alumínio pode ajudar em
relação a isto. É isto, obrigado.
Sr. Rafael: Ok Daniel, é Rafael, tudo bem? Bom, em relação aos lançamentos, o
que a gente vem dizendo o nosso landbank está cada vez mais maduro, a gente
fez um esforço enorme nos últimos 3 anos, desembolsamos R$ 800 milhões em
terrenos espetaculares num momento com pouquíssima competição, então nosso
landbank de fato é muito diferenciado.
E o próximo passo agora é começar a lançar este landbank. A companhia atua em
144 cidades atualmente, e na maior parte dessas praças a gente tem pouca oferta
vis-à-vis à demanda local, não só [0:13:32 ininteligível] pouco oferta, o mercado
em geral também está pouco ofertado. A gente fala que também que o nosso
mercado é um mercado resiliente por isto: tem muita demanda e continua tendo
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pouca oferta.
Então, o grande projeto da companhia para os próximos trimestres, para os
próximos anos, é lançar um percentual maior de landbank que nós temos
atualmente. Então, lançando mais é natural que a gente também... as outras
métricas acompanhem, venda, num segundo momento aí a produção tem que
acompanhar, o repasse de unidades. Então, este é o grande projeto da
companhia.
A gente fez um dever de casa muito grande aí no back office, TI, pessoas,
treinamento, e a própria recuperação da margem bruta mostra isto, a gente está
num nível operacional muito bom e muito seguro que a gente pode dar o próximo
passo em relação ao tamanho maior. A gente falou em 60.000 unidades, este é o
nosso grande projeto: chegar em 60.000 unidades/ano. É claro que entre 40 e 60,
nós vamos caminhar por 45, 50, 55 e se tudo correr bem, se nós tivermos a
competência, chegar nas 60.000 unidades/ano.
E é fundamental ter um landbank robusto e a partir de agora começar a lançar
mais nos próximos trimestres. Então, a dinâmica será por aí. Nós vamos ver o
segundo tri já um pouco mais forte, o terceiro tri e quarto tri ainda melhor do que
os 2 primeiros trimestres de 2017, ok?
Em relação ao capital de giro, o Leo vai falar para vocês.
Sr. Ricardo: Bom, na verdade Daniel, é o Ricardo que está falando. Em relação
ao Contas a Receber, tinha que ter acontecido, né. A gente tem visto, na verdade,
esse Contas a Receber diminuindo principalmente em função daquele processo
de venda simultânea, em que a gente consegue repassar as unidades de forma
muito mais rápida do que no processo anterior, redução de 10 meses de prazo
médio para 60 dias, então uma redução bastante grande.
Forma de alumínio também é uma tecnologia nova que a gente... já vem utilizado
há bastante tempo, mas vem ganhando bastante participação no share dos
nossos projetos, e com este aumento da velocidade também certamente (você
sabe, né, a gente recebe de acordo com o percentual de execução), então quanto
mais rápido eu executo e tendo vendido e repassado mais rápido eu recebo.
Bom, e para finalizar, respondendo [0:15:48 ininteligível] a sua pergunta, a gente
sim tem um potencial grande de reduzir ainda mais dias no meu Contas a
Receber, o processo de venda garantida ajuda isto e à medida que eu vou
matando aquele backlog de unidades vendidas anteriores a este processo de
combate [0:16:04 ininteligível], então aí a parte de venda garantida e venda
simultânea, eu consigo repassar mais rápido, acelero obra e com isto o Contas a
Receber em dias vai diminuindo cada vez mais.
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Sr. Daniel: Entendi Ricardo, entendi Rafael, obrigado pelo call. Boa tarde para
vocês.
Operadora: A próxima pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA.
Sr. Alex: Boa tarde senhores, obrigado pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas.
A primeira é em relação aos bancos. Na verdade, eu queria saber se vocês
sentiram que os bancos podem estar um pouco mais restritos ali na questão do
repasse. A gente viu o noticiário aí nas últimas semanas em relação à linha para
cotista e que estão remanejando recursos do próprio Minha Casa Minha Vida,
então eu queria saber se vocês viram algo disto na ponta aí dos bancos.
E a segunda pergunta é em relação ao NASBE, né, ao Grand Reserva. Se vocês
pudessem dar um pouco mais de detalhe, vocês só lançaram uma fase, mas como
é que foi a demanda e a realização do projeto, e se o restante, né, do projeto, 1,7
bi, vocês esperam lançar faseado ao longo deste ano ou ainda fica um pouco para
o ano que vem também? Só para ter um pouco mais de clareza neste assunto.
Sr. Fischer: Oi Alex, boa tarde, é o Fischer. Vamos lá. Em relação à primeira
pergunta, o comportamento dos bancos, ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem
aí falando isto em algumas oportunidades, os bancos realmente ficaram mais
restritivos na concessão de crédito para os nossos clientes e, como obviamente a
nossa venda depende desta concessão, isto acabou atrapalhando um pouco a
dinâmica de vendas.
O que a gente repara no comportamento dos bancos em 2017 é nada diferente do
que você vê em 16. A gente tem 2 bancos parceiros, um deles acabou perdendo a
relevância ao longo na operação por conta desta excessiva restrição, mas o que a
gente enxerga é um interesse muito grande de ambas as instituições que a gente
trabalha em voltar a operar em níveis que operou no passado. Então, eu olho para
2017 com otimismo em relação a isto.
O primeiro trimestre nada mudou em relação ao que a gente viu no quarto
trimestre do ano passado e ao longo deste ano, pelas conversas que a gente está
tendo como as 2 instituições, as perspectivas são positivas. Eu não vejo uma piora
de cenário em relação à restrição de crédito. Pelo contrário.
Em relação ao NASBE, realmente nós lançamos a primeira fase do NASBE, o
primeiro empreendimento lá no dia 10 de março, nós estamos aqui no mês de
maio e já lançamos 4 empreendimentos. Em relação à nossa dinâmica de vendas
que a gente tinha como expectativa ela está acompanhando, ali é um ponto
excepcional, um produto excepcional, então ela está exatamente dentro do nosso
planejamento inicial.
A expectativa é que a gente consiga comercializá-lo ali inteiro em cerca de 2 anos,
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talvez um pouco mais, o que é muito bom. E o que é mais relevante para um
projeto deste tamanho é que para todos os indicadores que você olha no NASBE
eles são maiores do que a média da MRV hoje.
Então, você tem um preço médio mais alto obviamente, você tem uma margem
esperada mais alta, então você vai... nós vamos chegar no fim deste projeto com
esta dimensão que ele tem agregando bastante ao resultado da empresa. Esta é a
nossa expectativa.
Sr. Enrico: Fischer, é o Enrico, tudo bem? Está me escutando?
Sr. Fischer: Sim.
Sr. Enrico: Oi Fischer, então, só follow-up na primeira pergunta do Alex, aqui esta
parte dos repasses com os bancos. Como que está o segundo tri assim? Você
acha que a geração de caixa no segundo tri pode ser em parte impactada aqui por
conta do repasse ou vocês já sentiram uma melhora aí no segundo tri?
Sr. Fischer: Então, na verdade, a operação continua normal, o repasse continua
normal, não houve nenhuma ruptura. A gente teve uma dificuldade na virada do
ano com a questão de PJs e de financiamentos à pessoa jurídica no início do ano
e foi resolvido lá em janeiro, então nada disto está acontecendo no segundo tri.
Então, é vida normal, nenhum impacto vindo daí.
A geração de caixa obviamente ela não é só em função do recebimento, ela é em
função do gasto também. Como a gente já vem dando highlight aí, a gente vem
gastando um pouco mais na linha de terrenos, gastamos mais do primeiro
trimestre e devemos gastar também no segundo porque todo este landbank que a
gente formou ao longo destes últimos 2 anos uma parte grande dele tem um
gatilho de início de pagamentos que é a concessão dos alvarás. Então, como a
gente começou a conseguir estes alvarás, estas legalizações aí já no final do ano
passado, o gatilho de desembolso para estes terrenos começou.
Então, a gente vê este gasto maior acontecer no primeiro tri, a gente vai continuar
vendo este gasto também no segundo tri, então a nossa expectativa de geração
de caixa para o ano ela é robusta, mas ela vai ser crescente ao longo destes
próximos tris, ok?
Sr. Enrico: Perfeito, Fischer, obrigado. Bom dia.
Sr. Fischer: De nada.
Operadora: A próxima pergunta vem de Nicole Hirakawa, Credit Suisse.
Sra. Nicole: Oi, boa tarde a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a
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dinâmica de contratação de unidades, até um pouco em linha com o que vocês,
enfim, com a pergunta anterior de contratação de PJ.
Vocês têm comentado que este tem sido o principal gargalo, né, de fato nos
últimos 12 meses o número de unidades contratadas está perto de 20.000. Eu
queria entender, enfim, quais os principais fatores por trás desta dificuldade maior
de contratação e o que foi feito (até vocês comentaram um pouco que o cenário
melhorou, né), o que que aconteceu mais recentemente. Se vocês puderem dar
um update seria ótimo.
E a outra pergunta é sobre margem bruta. Eu queria entender melhor o quê que
seria um patamar recorrente que faria sentido né. Hoje a margem bruta, enfim,
continua subindo da companhia, uma parte é um componente mais recorrente,
mas tem a parte de ganho de eficiência. O que colocar... o que projetar para
frente de margem bruta? Obrigada.
Sr. Rafael: Oi Nicole, tudo bem? Rafael. Bom, em relação à PJ, não tem nenhum
problema. A gente teve no mês de janeiro um dos bancos mudou um critério para
liberar o PJ e postergou o PJ durante 2-3 meses, mas não tem nenhum problema.
Hoje a gente tem um estoque de PJ até maior do que projetos lançados, a gente
tem muitos projetos não lançados já com PJ contratados, não é preocupação
nossa de forma alguma, tá, Nicole? Se esta métrica ela veio pouco menor, é
temporal. Isto não é problema operacional, você pode ficar tranquila.
Em relação à margem bruta, de fato a gente vem recuperando a margem tri contra
tri. Se a gente voltar lá em 2013, nós atingimos nosso pico negativo, o fundo do
vale negativo ele chegou em 25,5-26 e de lá para cá a gente vem recuperando tri
contra tri e chegamos neste patamar de 33,5%.
Ainda há espaço para algum ganho de operação, algum ganho de eficiência, mas
muito mais marginal que o ano passado, tá. A gente não dá guidance de margem
bruta, mas é esperado um ganho de eficiência sim, o ano passado, mas pequeno,
ok?
Eu acho que a maior parte do trabalho já foi feito, a gente aí teve um caminho
muito bom nos últimos 3 anos e a partir de agora vamos ver um incremento
marginal nessa margem bruta, ok?
Sra. Nicole: Obrigada Rafael. Só follow-up rápido então. O volume de contratação
de PJ vocês esperam uma normalização e, dado que vocês já têm 2,5 bi de
projeto com RI, faz sentido a leitura de que, enfim, a chance de a companhia não
entregar um crescimento bem razoável de lançamento este ano é mínima?
Sr. Rafael: Nicole, o que vai ditar o crescimento será muito mais a concessão de
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alvarás do que a assinatura dos PJs. O ciclo da companhia está rodando normal.
Tirar o alvará, depois vem o RI e por último PJ.
O RI demora aí 45 dias e 60 dias, e o PJ mais ou menos 60 dias também, ok?
Então, a nossa preocupação é muito mais alvará do que PJ. Alvará aí infelizmente
a gente enfrenta um pouco de burocracia nas cidades que a gente atua, a gente
gostaria de ter lançado mais no primeiro trimestre e não lançamos principalmente
porque os alvarás postergaram o quarto tri e aí a gente fechou o ano... dezembro
foi um mês muito bom de alvará, mas não deu tempo de lançar no primeiro tri de
2017.
A nossa preocupação ela é muito mais com a concessão de alvará do que PJ. O
PJ é caminho natural de fluxo contínuo, ok?
Sra. Nicole: Está ótimo, obrigada Rafael, boa tarde.
Sr. Rafael: Até logo. Boa tarde.
Operadora: A próxima pergunta vem de Jorel Guilloty, Morgan Stanley.
Sr. Jorel: Boa tarde senhores. As minhas perguntas são sobre a sua meta de
lançar 60.000 unidades ao ano. Vocês acham que todas as unidades vão ficar
baixo ao FGTS? E também vocês acham que para chegar a esta meta vai ter
mudanças em seus níveis de alavancagem média e a sua meta de net debt to
equity indo para frente? Obrigado.
Sr. Fischer: Jorel, é o Fischer. Vamos lá. Essa meta de 60.000 eu acho ela
completamente factível, nós começamos a falar dela agora mas é algo que a
gente trata aqui dentro da empresa há algum tempo. Nós conseguimos nos
últimos 3 anos estabilizar a empresa num patamar de operação muito alto, bem
disperso geograficamente e, mais importante, ganhando eficiência. Então, a gente
se sente confortável para poder dar outros passos e conseguir realmente atingir
essa meta.
Esta meta não tem uma data fixa, a gente está mirando a empresa para ser apta a
construir, vender, desligar, receber tudo isso aí, e eu acho que a gente está muito
bem equacionado, muito bem planejado, muito bem calçado para atingi-la. Tem
desafios no caminho, mas eu acho que a gente já começou 2017 dando um bom
passo dentro do que a gente entende como nosso planejamento para atingir isto.
Respondendo em relação ao fundo de garantia, é sim parte de nossa estratégia
que a enorme maioria destas unidades seja sim enfocada no fundo de garantia,
como tem sido até agora. Então, em relação a isto, a nossa estratégia não muda,
é aí que está a maior parte da demanda habitacional do Brasil, é aí que está
funding principal para o nosso negócio, então não há sentido a gente mudar esta
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estratégia, e a nossa estratégia de 60.000 está sim calçada no fundo de garantia.
Respondendo a sua pergunta em relação à alavancagem, a gente tem falado isto
também há algum tempo, a gente entende que nós somos um negócio que gera
caixa e a gente entende também que a gente consegue crescer gerando caixa.
Então, um exemplo disto é que a gente já ao longo destes últimos 2 anos vem
investindo pesadamente em terrenos e em nenhum momento deixamos de gerar
caixa de forma robusta por conta disto.
Então, a gente tem esta visão muito focada em geração de caixa e faremos com
que a operação cresça sem nenhum momento queimar caixa. Este é o nosso
objetivo.
Sr. Jorel: Muito obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um.
Obrigada.
A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
Sr. Marcelo: Oi, boa tarde. Uma pergunta só. Se vocês pudessem comentar um
pouco do equity income. Enfim, nas últimas semanas a gente viu aí a MRV dando
garantia para algumas dívidas da MRL. Enfim, só entender se de fato ali continua
em um problema de alavancagem.
Eu lembro que no último call foi falado que, enfim, a margem bruta destes projetos
já estava de novo positiva e que era uma questão de tempo a ver o caixa destes
projetos voltando e eles voltando a dar lucro. Só para entender se continua este
mesmo o mindset da empresa ou se teve alguma novidade aí nestas subsidiárias.
Obrigado.
Sr. Leonardo: Marcelo, não, é exatamente isso que você descreveu. A operação
tanto da MRL quanto da Prime estão melhorando em termos de margem bruta, em
termos de velocidade de venda e etc., e a geração de caixa das 2 está começando
a se intensificar aí, na Prime isto já está assim bem mais sentido. Agora leva
algum tempo até a gente ter a desalavancagem total destas companhias e aí
produzir efetivamente uma diferença maior no equity income.
Sr. Marcelo: Perfeito, obrigado Leo.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um. * 1.
Encerramos neste momento a sessão de Perguntas e Respostas. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Eduardo Fischer para suas considerações finais.
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Sr. Fischer: Bom, gente, primeiro, obrigado pela participação mais uma vez neste
call de resultados nosso. Queria ressaltar um ponto que foi discutido aqui nas
perguntas e respostas, que é a questão da nossa meta de 60.000 unidades.
Algumas coisas importantes aconteceram aí recentemente que nos dão mais
confiança para poder caminhar nesta direção. Houve mais uma vez uma mudança
positiva nos parâmetros do Minha Casa Minha Vida, o Brasil vem caminhando
num cenário de mais equilíbrio e isto a gente começa a sentir o movimento na
ponta já respondendo a isto, como eu falei em relação mais cedo, os bancos já
olham para frente com uma perspectiva também mais positiva, todo o landbank
construído ao longo destes últimos 2 ou 3 anos e, uma coisa importante, toda a
área operacional da empresa, que hoje já está bem calçada para poder alcançar
este objetivo seja na área comercial, seja na área de produção, de prospecção,
nos leva a ficar bem confiantes de que a gente está no caminho correto para
poder atingir esta meta.
Começamos o ano de 2017 muito em linha com o que a gente planejou e eu acho
que a gente está no caminho para atingir esta meta ambiciosa que a gente está
colocando para a gente mesmo.
Obrigado a todos aí e nos vemos no próximo trimestre. Um abraço.
Operadora: O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Agradecemos
a participação de todos e tenham um bom-dia.
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