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9 de março de 2018

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 o Sr. Eduardo Fisher. Por favor Sr.
Eduardo, pode prosseguir.

Sr. Eduardo Fisher: Bom, bom-dia a todos, é Eduardo falando. Muito obrigado
pela participação. Eu vou começar falando um pouquinho sobre 2017 e o quê que
a gente está esperando para este ano de 2018.
Então, começando por 17, nosso resultado foi extremamente positivo, a gente
conseguiu começar a colocar em prática o que a gente planejou lá há dois/três
anos atrás com aquela compra mais agressiva de landbank, então se a gente
pegar aí o quarto trimestre, especialmente o segundo semestre de 2017, nós já
lançamos e vendemos, anualizando, 50.000 unidades, que era a nossa proposta
lá colocada há dois/três anos atrás, e a gente vai perseguir em 2018 a
consolidação destes números. Então, 2018 este é o ano, a gente vai olhar para a
operação da MRV lançando e vendendo ao longo do ano as 50.000 unidades que
a gente colocou.
O ano começou bem, nós já estamos aí caminhando para a fase final do primeiro
trimestre, ele já vem bem na toada do que vinha o ano passado, a gente está
animando, a procura crescente. Então, a gente vai olhar para 2018 com esta
consolidação das 50.000 unidades como a gente colocou como meta há dois/três
atrás.
A consequência disto é que a nossa expectativa e os nossos números em 18
serão melhores à medida em que a gente vai lançar mais, consequentemente
vender mais, a nossa receita tende a ser maior também e com isto vai continuar a
nossa diluição de despesas e a nossa expectativa é também entregar uma
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rentabilidade crescente ao longo de 2018.
Para efeito de comparação, a gente em 2018 também mantemos a nossa
estratégia de continuar investindo em landbank, então em 2018 aliás a gente deve
enxergar o mesmo investimento que a gente fez em 16 e 17 em landbank. Por trás
disso tem uma razão, que, apesar de os mercados já mostram uma melhoria, uma
competição maior em determinadas praças por compra de terreno, na maior parte
das praças onde a gente está hoje, essa competição ainda não chegou. Então, a
gente enxerga que ainda é um bom momento para fazer investimentos
estratégicos informantes que vão servir de pilar para uma margem crescente
nossa, uma operação melhor no futuro.
Então, 2018, voltando ao ponto, deve ser ainda um ano com grande investimento
em landbank para nós porque isto ainda faz sentido em termos econômicos.
Outra coisa importante para este ano, como a gente colocou no fim do ano
passado, a gente vai colocar provavelmente no segundo semestre deste ano o
nosso novo produto na praça, que é o produto premium, tá. Com isto a gente
consegue ampliar ainda mais a plataforma e o alcance da MRV na questão
habitacional no Brasil. Isto, como a gente já havia falado no passado, vai ser algo
complementar, ou seja, isto não se sobrepõe ao nosso plano de 50.000, não se
sobrepõe à operação corrente da MRV, é uma oportunidade de ganho que a gente
enxerga e a nossa meta e o nosso objetivo é que no segundo semestre deste ano
a gente já comece a colocar este produto na prateleira.
Outro ponto importante, a gente dá seguimento este ano de 2018 na continuidade
da implantação do nosso projeto Venda Garantida, isto é muito importante dentro
dos nossos objetivos. Ao longo de 18 este projeto deve estar plenamente
implantado, ou seja, olhando para 19 uma empresa que deve apresentar extratos
zero ou próximo de zero e, mais importante do que isto, é uma empresa mais leve,
mais ágil e com menos passivo. Então, a gente vê oportunidades de ganho ainda
na operação ao longo de 18 dentro deste nosso projeto.
Para encerrar, a gente continua capturando ganhos na implantação do nosso
projeto de forma de alumínio e parede de concreto. A gente está chegando no final
de trimestre com algo próximo aí de 80-85% dos canteiros já com este processo
implantado. Mas mais importante do que isso, a gente ainda enxerga chances de
um encurtamento de ciclo dentro deste nosso novo processo construtivo. Ele está
sendo implantado ao longo dos últimos 5 anos, mas ainda a gente vê uma chance
de encurtar o círculo mesmo dentro destes 80% de obras que já estão usando
esta tecnologia.
Então, a nossa perspectiva (para encerrar) para 2018 é realmente que a gente
continue com uma operação mais eficiente, crescente e entregando rentabilidades
maiores.
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Eu vou passar a palavra para o Léo, que vai falar um pouquinho sobre Caixa e
Fundo de Garantia para gente.
Sr. Léo: Bom-dia a todos. Eu vou comentar aqui sobre este aspecto que é
superimportante para o nosso negócio, que é a parte de financiamento de clientes.
Vou dividir o assunto em dois, vou dividir o assunto primeiro em relação aos
bancos e depois a gente fala de FGTS. Os assuntos são correlacionados, mas são
independentes.
Primeiro eu vou falar aqui sobre o Banco do Brasil. Banco do Brasil está
claramente mostrando um apetite maior aí para o setor, tem nos solicitado
negócio, a gente vem contratando empreendimentos com o Banco do Brasil, então
a parceria que já foi muito forte no passado, num determinado momento deu uma
esfriada, está esquentando novamente aí. O Banco do Brasil tem um balanço
forte, tem uma Basiléia folgada e etc., então a gente vê a continuação de
fortificação dessa parceria aí com o Banco do Brasil.
A CEF, passando aí para a Caixa, tem sido nosso maior parceiro aí nos últimos
anos, ele tem um percentual muito grande do nosso negócio, nós estamos
extremamente aí confortáveis com a Caixa Econômica, a gente vê as mudanças
que vêm acontecendo na Caixa Econômica como positivas, está trazendo mais
transparência, enfim, é uma ótima governança para a Caixa. A gente vê a Caixa
focando cada vez mais nas suas operações no sentido do portfólio imobiliário e
isto traz uma tranquilidade grande em relação aí ao tema Basiléia.
Já foi colocado aí na imprensa, a gente já viu várias vezes aí o report falando que
o resultado da Caixa vai continuar sendo bastante positivo, principalmente no
quarto trimestre, e a retenção destes resultados já dão um espaço muito grande
do ponto de vista de Basiléia para a Caixa Econômica.
A inadimplência da carteira dela está supercontrolada, é uma a inadimplência
superajustada, tem uma boa garantia aí, que são os apartamentos, foram
contratados aí com um bom loan to value, então isto daí dá uma qualidade boa
para o portfólio da Caixa Econômica.
Do ponto de vista especificamente aí da MRV com a Caixa, o primeiro trimestre
está sendo um trimestre totalmente normal, normalizado do ponto de vista de
contratação de PJ, do ponto de vista de repasse. Isto aí vem acontecendo
normalmente.
Mudando um pouco aqui para o FGTS, é um outro tema, algumas pessoas têm
uma visão um pouco mais conservadora aí em relação ao FGTS. A gente continua
analisando, olhando o fluxo de caixa aí para os próximos quatro anos, cinco anos,
a gente olha não só o orçamento do primeiro ano, deste ano que a gente vê um
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orçamento plenamente factível tanto do ponto de vista de volume de contratações
quanto do ponto de vista de disponibilidade de recursos para fundiar aí os
subsídios principalmente aí para a faixa 1,5, a gente está supertranquilo com os
números deste ano e dos outros anos. É muito importante para gente este
planejamento multianual uma vez que o terreno que a gente está comprando hoje
a gente só vai lançar daqui a dois anos, dois anos e meio em média aí.
O orçamento também aí do ponto de vista de alocação entre as diversas faixas,
um e meio, dois, três, a gente está vendo também como reequilibrado,
eventualmente a gente pode ter... está dado aí que são 70.000 unidades por faixa
um e meio, podemos ver algum acréscimo aí para o faixa um e maio, mas isso
depende ainda de tratativas tanto no FGTS quanto no orçamento da união.
Mas, enfim, a mensagem é que a gente está vendo com tranquilidade as contas
do FGTS e a melhoria da economia e uma diminuição do emprego vão
melhorando, vão dando mais garantia ainda de um fluxo de caixa forte para o
FGTS, de disponibilidade de recursos para financiar aí o Minha Casa Minha Vida.
Vou passar para o Rafael.
Sr. Rafael Menin: Boa tarde a todos. Reiterando o que o Léo e o Fischer
colocaram agora, a gente viu um resultado muito bom, a empresa vinha
entregando o que ela prometeu no passado.
Eu gostaria de ressaltar o crescimento do lucro líquido de 27% em relação ao ano
anterior atingindo 180 milhões, um crescimento muito robusto, ROE ele chegou a
10% ano passado, atingiu agora 13%, um ROE muito saudável, ainda não chegou
no patamar que a gente gostaria, estamos mirando 16-17%, a gente acha que é
factível chegar a isto no médio prazo a este patamar, já é um ROE muito
saudável. Receita também avançou 29% em relação ao quarto trimestre de 16,
atingindo 1.370 bilhão. A margem Ebitda também teve um avanço espetacular,
tivemos um avanço de 68% em relação ao quarto trimestre de 16, um Ebitda de
270 milhões.
Ou seja, os indicadores financeiros todos eles tiveram um grande avanço. Isto é
fruto de uma operação saudável, uma operação que vem crescendo e de um
planejamento assertivo que foi feito há três/quatro anos atrás. A companhia
conseguiu preservar o seu tamanho durante a crise, mas saiu da crise muito mais
preparada, mais rentável e pronta para poder entrar neste ciclo de crescimento e
consolidar este ano 50.000 unidades.
Vamos passar agora para perguntas e respostas.
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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.
O Sr. Victor Tapia, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Sr. Victor: Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro ponto que
eu gostaria de discutir aqui é a questão dos dividendos. Vocês já anunciaram aí
dividendo extraordinário de 155 milhões, vai dar mais ou menos um payout 50% e
vocês estão com uma alavancagem bem baixa e a geração de caixa de vocês
deve continuar sólida, né, vocês devem continuar com uma direção de caixa sólida
mesmo com esta questão de aumentar um pouco o landbank ainda no ano de
2018. Dado isto, quando é que a gente pode ver aí este payout aumentando?
E o outro ponto que eu gostaria de discutir aqui também é que a gente teve
recentemente em Brasília e a gente percebeu lá, discutindo com os
representantes de governo, que eles estão muito focados aí na qualidade do
programa e eles proibiram até a atuação das pessoas físicas aí, os formiguinhas,
no final do ano passado.
Dado isto, vocês que estão aí mais espalhados aí em 150 cidades que eu acho
que talvez a competição com estas formiguinhas pessoas físicas seja um pouco
maior, como é que vocês estão vendo aí o andamento nestes dois primeiros
meses do ano? Alguma melhora nesta competição? Enfim, como é que está aí
neste ponto? Obrigado.
Sr. Rafael: Victor, é Rafael quem está falando, bom-dia. Bom, com relação aos
dividendos, primeiramente tem um rito formal, isto vai ser passado por uma AGE,
não vemos nenhum risco, a empresa deve fazer o pagamento dos dividendos ao
longo do começo do segundo tri.
É importante ressaltar que nosso o dividend payout nos últimos dois anos já foi
perto de 50% e obviamente em vista da situação de caixa da companhia, baixa
alavancagem, olhando para frente também a economia andando melhor, emprego
melhorando, risco político existe, mas hoje é controlado, a empresa hoje ela está
mais confiante e de repente ir além dos 50%.
O que a gente sempre fala, a parte mais difícil é ganhar dinheiro, é lucrar mais, é
ter uma geração de caixa sólida e contínua. Esta é a parte difícil. Distribuir
dividendo, fazer um programa de recompra isto é fácil. Então, no momento correto
a empresa vai endereçar e retornar mais capital para o acionista.
Então, a partir de agora a gente está mais confortável do que nós estávamos no
passado. Então, a gente deve ver aí no médio prazo o dividend payout indo além
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dos 50%, que já é um patamar extremamente saudável, e sempre sendo
conservador, olhando alavancagem, a gente não vê problema em algum momento
se empresa net cash, isto pode ser que aconteça ao longo do ano. Tivemos
também no passado aí um investimento parrudo na LOG, um investimento, na
nossa opinião, foi superassertivo e vai se pagar também ao longo deste ano. E
olhando para frente, a gente acha que é isto aí, a gente com menos obrigações,
os investimentos serão focados muito mais na MRV e isto vai abrir espaço para a
gente ser um pouquinho mais agressivo em algum momento em relação a
dividendos, ok?
Em relação a formiguinhas, de fato, o governo ele tem olhado para uma maior
sustentabilidade do programa, olhando para a clarificação do programa, as
empresas que atuavam de uma forma mais irregular ou mais informal hoje elas
enfrentam um pouco mais de dificuldade em capturar o recurso do Fundo de
Garantia. Isto não tem dúvida nenhuma que, olhando para frente, foi a decisão
acertada.
A gente já vê algumas praças, de fato, algumas empresas pequenas com pouco
mais de dificuldade, mas eu acho que ainda é cedo para falar se o nosso market
share vai crescer num ritmo maior ou menor do que vinha crescendo. O ponto
importante (talvez tão importante quanto esta maior dificuldade dos formiguinhas,
é o termo que está sendo usado, não é isso?), o landbank foi comprado por nós
ao longo dos últimos três/quatro anos é um landbank extremamente qualificado e,
além disto, a marca MRV, o que a gente tem feito em relação à experiência do
cliente, atendimento, qualidade do produto, isto é o super-relevante.
A MRV tem plantado ao longo dos últimos anos, teve uma operação cada vez
mais redonda, uma relação cada vez melhor com os clientes, um produto cada vez
melhor. Eu não tenho a menor dúvida que num ambiente mais competitivo isso
fará muita diferença olhando para o médio e longo prazo.
Sr. Victor: Está certo, muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Enrico Trotta, Itaú BBA.
Sr. Enrico: Boa tarde Fischer, Léo e Rafael. Eu tenho duas perguntas. A primeira
aí olhando um pouquinho despesa de venda, neste quarto tri a despesa de venda
ficou praticamente flat, bem estável versus o terceiro trimestre apesar de a gente
tem visto, de fato, este incremento aí nos lançamentos e nas vendas versus o
terceiro tri. Eu acho que deu para ver um pouquinho, ficou bem claro esta questão
de diluição do SG&A acontecendo.
Então, eu queria entender mais ou menos o que esperar assim de despesa de
venda em 2018 dado que vocês têm de fato este target, esta meta aí de 50.000
unidades? De fato, dá para esperar um pouco dessa diluição que a gente viu
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acontecendo aí no quarto tri para o resto e ao longo de 2018? Eu queria entender
um pouquinho como que vocês estão vendo isto.
E a segunda pergunta, eu acho que falando pouquinho mais de estoque pronto,
apesar de isso ser um pouco menos relevante, né, mas a gente viu estoque pronto
aí subindo no semestre, vocês até falam aí no release aí por conta aí de um rigor
um pouco maior dos bancos, então foi para 4% do total e era dois no terceiro tri.
Eu queria entender assim se este estoque ele é mais concentrado de fato em
SBPE ou é Minha Casa Minha Vida e se de fato vocês veem algum movimento
deste estoque pronto aí como percentual do total, se lhe deve aumentar um
pouquinho mesmo ao longo de 2018 dado que os bancos podem continuar, devem
continuar um pouquinho mais restritivos?
Eu queria entender um pouquinho a cabeça de vocês para isto. Obrigado.
Sr. Ricardo: Oi Enrico, bom-dia, é o Ricardo falando. Então, o primeiro ponto que
você perguntou é em relação à despesa de venda, né. A gente já vem falando aí
há algum tempo que a gente estava com uma estrutura já pouquinho mais inchada
do que precisaria, mas que, dentro do nosso plano de crescimento, faria todo o
sentido manter esta despesa pouquinho maior percentualmente falando já
apostando neste crescimento da companhia.
Então, este crescimento agora está começando a ser entregue, estamos aí nesse
patamar de 50.000 unidades, então a expectativa do ano é realmente uma diluição
do SG&A. Claro que tem uma parte da despesa comercial que é linkada à
quantidade de vendas, esta naturalmente sobe um pouco, mas uma porção
também interessante dela é uma parcela fixa, então a gente pode ver uma diluição
do SG&A aí ao longo do ano.
Bom, em relação ao segundo ponto, o estoque de pronto subiu de dois para
quatro, né. Realmente é um número muito baixo, não é um número que nos
preocupa, e aí basicamente é em cima de uma restrição maior de
empreendimentos com Banco do Brasil que estão sendo concluídos agora. Então,
a gente não espera que este número continue a subir. Com a conclusão destes
empreendimentos que vai acontecer, que eles vão sendo repassados dentro do
próspero Banco do Brasil ou dentro de outro parceiro ou dentro de algum outro
banco.
Sr. Enrico: Fechado. Obrigado, Ricardo. Bom-dia aí.
Operadora: A próxima pergunta vem de Jorel Guillioti, Morgan Stanley.
Sr. Jorel: Bom-dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre se o
banco está vendo... eu sei que vocês já levam parte do tempo investindo no
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banco, então eu queria saber onde vocês veem o banco em geral, onde vocês
quiseram investir, com que cidades? Ou vocês acham que já estão perto do nível
certo do banco de terrenos?
E a segunda pergunta é sobre sua visão de 2018 porque, ouvindo vocês falarem
hoje, vocês têm uma visão bastante otimista. Então, eu entender quais são as
coisas que preocupam mais a vocês, como quais são os riscos que preocupa mais
vocês ou [0:21:12 incompreensível], né, esse tipo de coisa, né. Obrigado.
Sr. Eduardo: Oi Jorel, é o Fischer. Vamos lá. Landbank, como eu falei na
abertura, nós temos algumas oportunidades ainda muito boas de compra de
landbank em várias praças onde a gente atua. Hoje a gente tem um pouco mais
que competição nas regiões metropolitanas, mas se você olhar o nosso
comportamento de compra de landbank no passado ele foi muito mais forte
nessas regiões, a gente já consolidou um banco bom, e hoje a gente está fazendo
um movimento estratégico mais nas cidades do interior.
Olhando para 2018, qual que é a nossa meta? É reforçar ainda mais estas
compras de terreno na região metropolitana e aproveitar essas oportunidades de
compra em condições muito boas nas demais cidades onde a competição está
mais baixa.
Em relação a 2018, nós temos alguns pontos que são importantes: A gente tinha
uma preocupação grande sobre esta questão de risco eleitoral e questão política
que poderia acontecer em 2018, principalmente ali em meados do ano passado
isso era uma preocupação que nos incomodava. Acho que esse risco hoje ele é
menor, então a gente está até mais confortável com isto e mais otimista. Isto se
reflete inclusive nas operações, desde meados do segundo semestre do ano
passado a gente está percebendo uma procura muito grande, um crescimento da
procura muito grande nos nossos estandes de venda, nos nossos canais de
comunicação com os nossos possíveis clientes, então este também é um ponto
muito positivo.
Em relação à minha maior preocupação, ela hoje não deixa de ser sempre a
questão do funding e caixa, mas também a gente olhando o que aconteceu nos
últimos seis meses, como o Léo falo bem aí na abertura, é algo que eu considero
mitigado e equilibrado. Então, eu vejo 2018... eu estou muito mais confortável em
março de 2018 do que eu estava em março de 2017. Então, eu olho para o ano
com muito otimismo e a gente com condições de fato de entregar tudo isso que a
gente vem começando a fazer já no segundo semestre de 2017.
Sr. Jorel: Obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
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Sr. Marcelo: Oi, bom-dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês
pudessem comentar um pouco sobre a linha de equity income, enfim, a gente viu
que teve uma importante melhora aí, veio num patamar abaixo do que a gente
vinha vendo na parte de prejuízos, saber um pouco qual que é a tendência desta
linha.
E também se pudessem comentar um pouco sobre a parte de free cash flow, né,
eu acho que agora gente, passando um ano com caixa normalizado, enfim, talvez
aí sem nenhum tropeço até final do ano a gente poderia esperar uma relação
pouco maior para 2018. Como é que vocês estão vendo este cenário de terrenos?
Vocês falaram bastante, mas como é que estes desembolsos podem pesar ou não
na geração de caixa também?
Sr. Léo: Oi Marcelo, boa tarde. Primeiro, em relação ao equity income, equity
income vem melhorando por duas razões aí: Primeiro, a operação tanto da Prime
quanto da MRL vem melhorando ao longo do tempo em funções operacionais,
vendendo a bons preços e tendo custos aí supercompatíveis, algumas das
operações da Prime eu diria que estão até acima (eu vou falar assim) da média da
MRV no sentido de margem, isto claramente está contribuindo. Com isto as
operações já estão numa fase também de aumentar a geração de caixa; e aí o
segundo ponto muito importante é, como são entidades alavancadas, a queda da
taxa de juros acho da bastante a operação delas, ou diminui bastante aí o custo
financeiro e trouxe uma melhoria importante que a gente vê (vou falar)
continuando aí ao longo do tempo.
Então, os dois fatores levaram a esta melhora e a gente vê uma continuação desta
melhora. A melhoria é paulatina, mas a gente vai continuar vendo esta linha bemcomportada.
Do ponto de vista de free cash flow, nós o ano passado a gente gerou um pouco
menos de caixa do que a gente gostaria ou do que a gente estava planejado por
uma série de razões aí já conhecidas, o quarto trimestre foi mais baixo. A gente
vem acumulando aí um volume de recebíveis e um volume de clientes grande, não
tenha dúvida que este caixa vai vir mais forte aí ao longo do ano de 2018. E aí,
como Rafael já falou aqui, a geração de caixa boa parte dela vai para o acionista.
Este é o nosso objetivo e a gente já comentou isto aí.
Sr. Marcelo: Perfeito, obrigado Léo.
Operadora: A próxima pergunta vem de Luis Stacchini, Credit Suisse.
Sr. Luis: Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Eu também tenho duas perguntas
aqui. A primeira é até um follow-up do questionamento do Enrico com relação à
despesa de vendas. Vocês comentaram que de fato tem uma parcela fixa. Será
que vocês poderiam quantificar para gente de fato que parcela da despesa
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comercial é de fato fixa, tem alguns contratos aí, não sei, com time de futebol, tem
uma série de... um pedaço institucional que imagino que também tenha um caráter
mais fixo para vocês. Se vocês pudessem eventualmente tentar quantificar isso
seria bem interessante.
E o segundo ponto, eu queria discutir com vocês os juros capitalizados no
estoque, né. Este trimestre a gente viu a primeira redução no nível de juros
capitalizado no estoque, eu acho que, não sei, desde 2012 salvo engano. Queria
ver se de fato faz sentido já assumir uma estabilidade ou até mesmo uma queda
neste nível dado que a velocidade de vendas tem crescido, ou se de fato estaria
nos planos da empresa aumentar de alguma maneira o endividamento bruto para
manter um saldo de caixa ainda maior, que no fim do dia poderia levar a um
aumento nesse volume de capitalização de juros. Era mais para entender a
dinâmica mesmo. Obrigado.
Sr. Ricardo: Luis, bom, é o Ricardo falando. Em relação à despesa comercial, o
quê que acontece? Mais da metade dela é fixa e consequentemente o restante aí
é alguma coisa de despesa variável. Então tem sim uma diluição importante desta
despesa comercial à medida que a gente consegue aumentar os volumes.
O Léo vai responder ao outra aqui.
Sr. Léo: Sobre a parte aí de juros capitalizado, sim, a gente já alcançou aí uma
certa estabilidade. Aqui é importante aí, tem um fator matemático na medida
quando em 2016 e no início do começo de 17 a taxa de juros era mais alta, então
em termos de quantidade de reais o volume de que atualização acabava
acontecendo mais reais sendo capitalizados. Uma taxa de juros mais baixa, vou
falar assim, este efeito é um pouco menor.
A gente já está com um nível de caixa bastante elevado, então a gente não vai
aumentar o endividamento para aumentar mais ainda o volume de caixa. Pode
acontecer pontualmente uma vez que a gente procura ter sempre uma dívida com
um perfil cada vez mais longo e a hora de emitir papel é quando o mercado está
comprador. Então, na medida em que pareçam boas oportunidades a gente vai
tentar sempre alongar aí a dívida, mas sem mudar... a gente não deve mudar, vou
falar assim, muito o que a gente tem em termos de valor de dívida. A gente tem
vários vencimentos aí ao longo de 2018, eles devem ser amortizados, a gente se
tiver oportunidade de novo de emitir aí na faixa de oito anos ou alguma coisa
assim a companhia com certeza vai tentar fazer.
Agora, voltando para a parte aqui, o que a gente vai ver é um equilíbrio no sentido
da quantidade de juros que está sendo capitalizado, mantido aí a Selic neste nível,
e a gente já vai ver também um despesamento grande uma vez que os terrenos
onde houve a capitalização de juros este estoque aí de juros vai vir para o ... a
gente vai estar vendo isso vindo para o DRE. Não tem uma modificação grande
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em relação ao que a gente está vendo, não.
Sr. Luis: Está certo, Léo e Ricardo, obrigado. Léo, se você me permitir só followup. Do volume total de juros capitalizado, você saberia me dizer quanto que é de
fato em terreno e quanto é em estoque?
Sr. Léo: Eu não tenho isto assim de cabeça, de bate pronto não. Mas eu posso
dar uma olhada o quanto isso... vou falar assim, como é que está dividido entre
estoque de terrenos e estoque de apartamentos.
Sr. Luis: Não, tudo bem. Não tem problema, então. Está certo, obrigado. Bom-dia.
Sr. Léo: De nada.
Operadora: A próxima pergunta vem de Victor Tapia, Bradesco BBI.
Sr. Victor: Pessoal, só mais uma pergunta em relação ao produto prêmio aí que
vocês falaram que pretendem lançar mais para frente. Eu lembro que vocês
chegaram a comentar que isto estaria atrelado ao produto ter o mesmo modelo de
repasse que vocês conseguem aí no Minha Casa Minha Vida. Como é que está
esta conversa com os bancos e, enfim, para o lançamento deste produto? Se
pudessem dar uma cor. Obrigado.
Sr. Eduardo: Oi de Victor, é o Fischer. Bom, nós estamos conversando com
alguns bancos, as conversas têm evoluído, são boas, mas não necessariamente a
gente depende só deles, eu posso fazer isto com qualquer banco, com Caixa, com
Banco do Brasil da mesma forma que a gente faz hoje.
Obviamente você ter mais parceiros para o desenvolvimento deste produto, dessa
plataforma é melhor, mas isso não necessariamente é vinculado a bancos
comerciais entrarem no jogo.
Então, a expectativa nossa é boa. Como a gente falou lá atrás, a condição sine
qua non para que isto aconteça é que a gente faça da mesma forma que a MRV
trabalha dentro do Fundo de Garantia, quer dizer, repasse na planta e construção
de ciclo curto.
Então, o modelo não muda. Então, independente dos bancos que a gente for
procurar, o modelo, a premissa é que este modelo funcione desta forma aí.
Sr. Victor: Ok, obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores lembrando que para fazer perguntas, basta
digitar asterisco um. Estrela um.
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Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
retornar a palavra senhores presidentes para suas considerações finais.
Sr. Ricardo: Bom, primeiramente agradecer a todos a presença na nossa
divulgação de resultado. A MRV está muito satisfeita, a gente entregou um ano de
17 muito bom, indicadores financeiros excelentes, indicadores operacionais
também muito bons, o nosso grande projeto do MRV 50.000 ele mostrou ser
totalmente viável. Como o Fischer disse, a gente anualizando o quarto tri, as
principais metas já estão neste nível, este será um ano de consolidação deste
projeto, a gente está vendo aí, a procura está boa.
Olhando para frente, para frente também nós vamos ter lançamentos muito
relevantes, em cidades fortes, com pouca competição. A economia também vem
melhorando, o consumido com mais confiança, emprego lentamente melhorando
também.
Então, olhando para frente a gente está muito otimista, a gente tem certeza que o
que foi feito no passado colocará a MRV numa posição ainda mais diferenciada. A
gente fez um investimento muito robusto, como já disse anteriormente, em TI,
pessoas, processos, landbank, isso colocou a MRV numa posição ainda mais
destacada, e nos próximos trimestres ou anos nós vamos colher o benefício desse
investimento que a gente fez nos últimos anos.
É importante também a gente enfatizar, a gente continua confortável com o
programa, como o programa vem sendo gerido pelo governo, sempre com um viés
de sustentabilidade, perenidade, previsibilidade, o Fundo de Garantia a mesma
coisa, esta procura por uma qualificação maior no setor isto é muito importante, as
empresas formais que fazem da forma correta, seja ela contratação da mão-deobra, a entrega do produto, a garantia, eu não tenho a menor dúvida que as
empresas terão um diferencial competitivo em relação a empresas mais informais.
Então, esta procura que o fundo e ministério da cidade tem tido para qualificar o
setor classe econômica vai favorecer a MRV, e a gente como uma empresa que
tem uma visão de longo prazo, sempre mexendo em marca, em produto,
relacionamento com cliente, eu não tenho a menor dúvida que a gente está muito
bem posicionado no setor, que terá demanda enorme por muitos anos.
Então, mais uma vez agradecer a todos pela presença e reenfatizar o nosso olhar
positivo e otimista, não só para a empresa, mas como também para o setor que a
gente atua. Um grande abraço e até o próximo call.
Operadora: O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Agradecemos
a participação de todos e tenham um bom-dia.
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