TRANSCRIÇÃO 4T18
Operador: Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da
MRV Engenharia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a
apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções
serão dadas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por
favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero, dois. Agora, gostaria de passar a palavra ao
senhor Rafael Menem. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Rafael Menin: Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês no nosso Call do quarto
trimestre de dois mil e dezoito. Bom, ficamos bastante satisfeitos com os indicadores, sejam eles operacionais,
mas também financeiros. Foi o melhor ano na companhia, fomos muito bem em todos os indicadores. Tivemos
um crescimento de dez por cento na receita líquida. A margem bruta continua estável, a MRV, como vocês
sabem, ela tem apresentado um desempenho com baixíssima volatilidade, as margens sempre muito constantes
– algo único na indústria da construção. Outro aspecto fundamental também é o nosso lucro, continua
crescendo. A companhia cresce, as despesas crescem num volume menor e, com isso, a rentabilidade e o lucro
da companhia continuam crescendo. E por fim na primeira página, esse indicador é um indicador muito
importante. O nosso ROE que era 10.9% em 2016 fechou o ano em 16.5%, um indicador extremamente
saudável, se comparado com o benchmarking da indústria. Esse ROE, ele teve esse crescimento
superimportante em função do aumento da lucratividade da companhia, como dito anteriormente, mas também
por uma redução do tamanho do balanço da empresa quando foi feita a cisão da LOG. Outro aspecto a ser
considerado também, a MRV vem investindo nos últimos cinco anos no seu landbank. Hoje, a gente tem um
landbank de 50 bi, é um landbank enorme e de altíssima qualidade espalhada em mais de cento e cinquenta
cidades nas quais a MRV atua. Se a gente analisar o share da MRV no mercado, é um share de apenas 12%.
Apesar da MRV ser a maior empresa do setor, ainda é um share pequeno. Isso mostra o potencial de
crescimento do nosso negócio. Por outro lado, quando a gente a cidade em que a gente atua há muito tempo,
por exemplo, Uberlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, o nosso share é próximo de 70%. A MRV
tem entregado um produto diferente e superior ao mercado, um produto mais moderno, mais sustentável, no
prazo, materiais de altíssima qualidade. Isso faz com que o nosso produto seja o desejo no segmento
econômico. Então, esse share não é surpresa para gente. Um outro aspecto importante, a gente começou uma
reestruturação organizacional em 2014. O primeiro passo foi a implementação dos dois CEOs, eu e o Eduardo
Fischer, e esse plano de lá para cá, ele vem amadurecendo e o próximo passo é a fusão de algumas áreas.
Inclusive, a gente noticiou isso aí há duas semanas atrás e o Leonardo que está aqui comigo, ele está na
empresa já há doze anos, vem prestando um trabalho belíssimo dentro da companhia e ele está indo para o
Conselho, continuará tendo um papel super relevante e o Ricardo Paixão assume a posição do Léo. E, além
desse movimento que a gente entende como importante para oxigenar a companhia e tornar a companhia ainda
mais ágil, mais dinâmica, mais moderna, a gente implantou um HUB de inovação. A MRV, ela vem investindo
bastante em inovação. Se a gente analisar o investimento em dois mil e dezessete, a gente gastou trinca e cinco
milhões de reais com inovação. Esse ano, no ano de 2018, esse indicador foi de R$ 43 milhões, um crescimento
de 22%. Por outro lado, G&A/ROL ele saiu de 5.97% e caiu para 5.62%. Qual que é o recado aqui? A MRV
é uma empresa que está ficando mais leve, o G&A está sendo diluído em relação à ROL, mas o investimento
digital eM tecnologia, ele está crescendo mais que a ROL. A gente tem certeza que esse movimento é acertado.
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Hoje, inclusive, eu posso dizer que a MRV é a única construtec do mercado mundial na escala que nós
atuamos. A MRV, ela tem um investimento muito importante tanto no aspecto hardware na forma como a
gente faz o imóvel, cada vez mais industrializado, cada vez mais informatizado, mas também na forma como
nós nos relacionamos com o cliente da compra do imóvel ao acompanhamento durante a obra, ao repasse com
banco, mas também no relacionamento pós-obra. Então, a MRV de fato, hoje, é a única construtec de escala
global. Outro aspecto superimportante, a gente sabe que o nosso cliente é um cliente jovem, os hábitos de
consumo estão mudando. A MRV está se preparando para oferecer para o cliente dentro dessa plataforma
completa, habitacional, outras formas de consumir imóvel. O cliente poderá comprar o imóvel, em algum
momento, ele poderá, se não, alugar um produto nosso. Eventualmente, comprar por consórcio. Então, todo
esse investimento no digital, ele será fundamental para que a gente tenha flexibilidade em oferecer o produto
que o cliente queira em determinado momento. Outro aspecto importante também, essa organização por
squads, a MRV tem vários squads em andamento. É um modelo de gestão bastante moderno, ágil e assertivo.
E isso também é pouco usado no setor que nós atuamos. A MRV mais uma vez tem saído na frente no processo
de transformação digital. Bom, vale ressaltar também, aí nossa preocupação com costumer experience, a MRV
atingiu um NPS de quarenta e três, que é benchmarking na indústria, e a nossa meta é para esses indicadores
continuarem crescendo nos próximos anos. A gente sabe a importância que nosso produto tem para o cliente.
Ele passa lá, talvez doze horas por dia consumindo nosso produto. Então, assim, uma experiência cada vez
mais positiva. É fundamental para o sucesso do nosso negócio. Outro aspecto relevante, já dito anteriormente
também, é o SBPE. A MRV continuará atuando no segmento econômico, mas acessando outras formas de
financiamento, outras fontes de funding. O SBPE, ele está saudável. No ano passado, a gente percebeu um
aporte, uma entrada positiva no sistema, a taxa de juros que chegou a 11%, 11,5%+TR hoje está próxima de
8, 8,5%+ TR, então a afordability para esse setor, ela voltou a melhorar muito, tem muita demanda. A gente
percebe que a abordagem do mercado ainda é uma abordagem ultrapassada. A MRV quer mais uma vez
introduzir modelos de negócio, produto altamente modernos para esse nicho de mercado que vem logo acima
do Minha Casa, Minha Vida. E um indicador aí, cinco por cento dos lançamentos do fim de dois mil e dezoito
já foram do SBPE. Isso vai ser crescente. A gente tem essa meta de chegar em sessenta unidades/ano. E das
sessenta mil, dez mil unidades serão do SBPE. O preço médio no SBPE, ele é entorno de duzentos e cinquenta
mil e o preço médio do Minha Casa, Minha Vida, cento e cinquenta mil. Então, em algum momento dos
próximos dois, três anos, a gente acha que esse projeto de sessenta mil será implementado e o share do SBPE,
ele custa mais caro, será por volta e de vinte e cinco por cento em VGV do nosso negócio. Um outro aspecto
importante de dois mil e dezoito, a companhia conquistou quarenta prêmios. Então, fomos premiados aí em
prêmios relacionados à costumer experience, inserção digital, relações com investidores, sustentabilidade,
pacto global da ONU. Então, a gente está muito orgulhoso. A equipe MRV está muito orgulhosa em ter sido
premiada nesses quarentas prêmios. E, por fim, citar que os primeiros dois meses do setor, a gente teve alguns
engasgos aí, isso aí já foi falado por todo mundo. É normal quando há uma mudança de Governo, que haja
uma acomodação. Então, mês de janeiro foi um mês ruim de repasse de financiamento. Fevereiro já foi um
mês próximo do normal. Em função da instrução normativa divulgada na última quarta-feira, a gente espera
que a partir de março o financiamento volte ao normal, então o trimestre deve ter um impacto muito pequeno
no que diz respeito à repasse pessoa física dos nossos clientes. E a gente também está sentindo, dois mil e
dezenove é um ano que começa com um pipeline de lançamentos mais robusto.
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Então, a gente espera lançar mais o que a gente lançou em dois mil e dezoito. Lançando mais, com uma
economia melhor, com uma melhor... também é possível vender mais, repassar mais cliente para os bancos,
construir mais unidades. Ao fazer isso, esperar também uma receita maior e um indicador, tanto ROE como
lucro num patamar ainda melhor do que foi em dois mil e dezoito. E agora eu vou passar a minha palavra para
o Léo Corrêa.
Léo: Bom, bom dia a todos. Começo agradecendo aí a presença de todos que nos prestigiam. Este deve ser o
último earnings release da MRV que faço como CFO da Companhia. Continuo ainda no dia a dia da empresa
por muito tempo, por um tempo muito longo, só que atuando aí a nível do Conselho de administração. O
Ricardo Paixão está assumindo a posição. O Ricardo tem uma ótima formação acadêmica, conjugada com
muita experiência na área de processos antes dele vir para a MRV e já está conosco há mais de onze anos.
Foram posições em várias áreas da companhia, conhecendo o negócio por dentro em detalhe e já vinha
ocupando a posição de diretor financeiro e de RI há quatro anos. Portanto, está superqualificado para o cargo
e, de qualquer maneira, vamos fazer a transição de maneira calma, longa, permitindo que seus subordinados
também ocupem os novos espaços, aprimorando muito mais a gestão financeira aí da companhia. O Rafael já
abordou o crescimento dos indicadores financeiros, notadamente o ROE. Vamos, portanto, para outros temas,
abordando e chamando atenção de vocês para o gráfico que colocamos na página seis do nosso earnings
release. Veja a abertura de capital, retornamos três ponto dois bilhões aos nossos acionistas. Valor este bem
maior no que o aportado nessas duas operações de capitalização. Nosso carinho com a operação tem
proporcionado não só satisfação dos nossos clientes, mas também a remuneração de nossos acionistas. Neste
contexto, relembro que pagamos quatrocentos e cinquenta e seis milhões em dividendos em dois mil e dezoito.
E a última pitada é uma mudança que pode ter passado desapercebido de muitos. Há vários anos vínhamos
capitalizando aproximadamente cinquenta por cento do resultado e distribuindo os restantes cinquenta por
cento. Neste ano, a diretoria está mudando a proposta, aumentando o percentual distribuído para setenta e
cinco por cento. A mensagem objetiva e clara aqui é que a normalização da atividade econômica no país,
conjugada com uma gestão ótima de capital nos permite continuar crescendo e, simultaneamente,
disponibilizar uma maior parte do resultado para os acionistas. Agradeço a todos aí pelo suporte em todos
esses anos e vamos agora para as perguntas e respostas.
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