Local Conference Call
MRV Engenharia
Resultados do Primeiro Trimestre de 2019
9 de maio de 2019

Operadora: Senhoras e senhores, bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência para analistas e investidores da MRV Engenharia e Participações S/A sobre os
resultados do primeiro 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, é um prazer estar aqui para falar do nosso resultado do primeiro
trimestre. A gente está extremamente satisfeito com os indicadores, com os resultados financeiros,
a MRV mais uma vez teve um desempenho muito bom, um desempenho que nos deixou bastante
satisfeitos e também otimistas sabendo que o futuro tende a ser ainda mais bacana, com indicadores
ainda melhores para os nossos investidores.
Bom, vou falar aqui um pouco do que foi feito nos últimos anos e que culminou com este ótimo
resultado. A companhia vem investindo aí nos últimos 3-4 anos para ter uma empresa saudável, bem
gerida, num nível de 50.000 unidades. Este investimento ele aconteceu, primeiro, isso faz com que a
nosso balanço fique um pouco mais carregado, um landbank um pouco maior, as despesas de SG&A
um pouco maiores do que o adequado para a companhia, a gente também vem investindo já há
algum tempo em produto, colocando vários itens ligados à sustentabilidade, qualidade do produto,
descomoditizando ainda mais o nosso produto em relação ao segmento econômico.
E todo este investimento ele começa a se pagar agora, e aí eu gostaria de ressaltar alguns indicadores
importantes: A companhia ela vem lançando mais, e este lançamento maior ele nos permitirá vender
mais, isso nós já vimos aí no primeiro tri comparado com o primeiro tri do ano passado a gente lançou
mais, tivemos uma venda líquida maior, isto possibilitou também a companhia acelerar produção e,
por fim, vendendo mais, lançando mais e produzindo mais, o receitamento aumentou
consideravelmente, e o efeito imediato disso tudo aí é uma diluição do SG&A e, diluindo SG&A, a
gente teve um lucro líquido espetacular e um ROE de mais de 15%, um ROE super saudável para um
primeiro trimestre, que a gente sabe, a gente teve alguns desafios, a Caixa, de fato, ela começou a
operar a partir de fevereiro e aí, em função disso, a gente teve um repasse menor do que o esperado,
que atrapalhou o reconhecimento de vendas e de receita, mas a despeito desta pausa no programa
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no mês de janeiro, os indicadores foram excepcionais.
Bom, é importante ressaltar também que a gente espera aí ao longo do ano uma margem bruta mais
ou menos estável com o que a gente viu no primeiro tri. A gente faz o nosso projeto e precificação
para ter uma margem bruta de 32 e 34%. Este ano, em função basicamente do faixa 1,5 e
investimentos que a gente fez no produto, num primeiro momento, isso leva um certo tempo para
poder passar pelo resultado. Hoje nós vamos ter uma margem bruta próximo do que a gente viu no
primeiro trimestre e a partir do ano que vem a gente espera a margem bruta recuperar
gradativamente.
Bom, outro aspecto importante dentro deste projeto de crescimento é o SBPE. A gente vem falando
há algum tempo, acessar uma nova fonte de funding é superimportante e todo este investimento em
produto, em qualidade, relacionamento com cliente, processo construtivo, tecnologia, customer
experience também nos possibilitam entrar nesse segmento com muita força, com produto
diferenciado, com ótimo custo-benefício, e eu não tenho a menor dúvida que este segmento será um
sucesso e será mais representativo a cada trimestre para a MRV.
Então, ao longo do ano também a gente vai ver o share do nosso portfólio do SBPE crescer, e isto,
não tem dúvida nenhuma, é muito saudável para a companhia a gente poder acessar mais uma fonte
de funding.
Bom, outro aspecto importante que a gente vem sendo perguntado é a sustentabilidade do
programa. A gente está bastante tranquilo, o Minha Casa Minha Vida faixa 2 e faixa 3 ele é
superavitário do ponto de vista fiscal, o governo entende isto. Para cada real que o governo coloca
como subsídio ele recebe em torno de R$7,00 como imposto, então é um programa extremamente
eficiente no aspecto fiscal, sem falar na importância para a geração de emprego, formação do PIB,
impacto social. O governo tem esta sensibilidade, o governo gosta muito do programa.
É claro que o programa, quando a gente olha o faixa 1,5 e principalmente o faixa 1, estes sim vão ter
que passar por ajustes, inclusive o faixa 1,5 já passou por um ajuste no primeiro trimestre, a regra
mudou aí a partir do começo do ano, ele ficou, eu diria, mais equilibrado em relação ao resto do
mercado, haja vista que a velocidade de vendas do faixa 1,5 ano passado era 3-4 vezes maior e neste
ano ainda é um pouco maior, mas mais próxima do faixa 2 e faixa 3.
Então, toda esta racionalidade, preocupação com a perenidade do programa, perenidade do Fundo
de Garantia, a MRV vê isto como ótimos olhos. O governo hoje tem pessoas do mais alto nível, não
só na Caixa, os secretários, ministros, a gestão do Fundo de Garantia. Então, de fato, há uma
preocupação genuína em como maximizar o investimento do fundo, maximizar o retorno dos cotistas
do fundo, mas também ter um programa perene, saudável, todos são sabedores da importância desse
programa para o país, então a gente está muito confortável que o faixa 2 e o faixa 3 eventualmente
podem ter algum ajuste aqui outro acolá, mas o arcabouço do programa ele será mantido. A gente
vem tendo aí via ABRAINC inúmeras reuniões e o feedback em relação ao programa, basicamente no
faixa 2 e faixa 3, é o melhor possível.
Um indicador interessante também, o governo anunciou, ainda não oficiosamente, deve-se criar
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novamente o Ministério das Cidades; isso é mais um indicador que o governo acha que é fundamental
que este programa continue rodando bem.
Outra coisa importante, voltando aí à maior racionalidade, o que a gente tem percebido é que esta
preocupação em ter um ecossistema melhor e mais saudável tem forçado a uma maior qualificação,
a um maior escrutínio das empresas que trabalham no programa. O programa ele tinha um
percentual razoável de empresas muito informais, que não seguiam as melhores práticas. O que a
gente está vendo aí é uma preocupação grande do governo, grande do fundo, da própria Caixa em
elevar esta régua, melhorar a qualidade das empresas que participam do programa, e a gente vê isto
com ótimos olhos.
A MRV, como é uma empresa líder de setor, uma empresa que tem buscado elevar a régua a cada
dia, tem trazido soluções cada vez mais inovadoras, mais tecnologia, mais qualidade, então a gente
percebe que o governo também está pensando da mesma forma, a gente vê isso com ótimos olhos.
Bom, outro aspecto importante, todo esse investimento que a gente fazer ele obviamente é sempre
olhando para o longo prazo e a gente tem certeza a empresa que investe em produtos,
relacionamento com cliente, qualificação dos seus projetos, uma melhor integração com seus
fornecedores, clientes no longo prazo, a gente quer estar próximo dos bancos e dos clientes mesmo
após a entrega dos condomínios isto tem despesa, claro que custa, mas eu não tenho dúvida
nenhuma que todo este investimento ele vai se pagar com muita folga no longo prazo.
A gente olha a empresa muito mais aí como um filme, não dá para olhar a fotografia do trimestre, e
todos os projetos que a gente colocou e vem colocando no ar tem muita coisa para acontecer ainda,
eu não tenho nenhuma dúvida que colocará a MRV numa situação ainda mais de vantagem em
relação ao resto do mercado.
Bom, por fim, eu só gostaria de ressaltar, a companhia, desde o IPO, entre recompra de ação e
dividendos a serem pagos até o fim do ano, nós estamos falando aí de 3,5 bilhões de retorno para os
nossos acionistas, é um valor muito importante vis-à-vis a um investimento que foi feito ano IPO e no
follow-on de 1,6 bi. Então, a companhia pós IPO ela já retornou aos seus investidores e acionistas
mais de 2 vezes o que foi investido. Isso nos dá muita satisfação e eu tenho certeza que a gente
continuará entregando ótimos indicadores, ótimos resultados e vamos retornar ainda mais dinheiro
para os acionistas no futuro da companhia.
Então, obrigado a todos, agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Paixão e depois vamos ter aí
um Q&A para poder tentar elucidar alguma dúvida que tenha ficado. Obrigado e bom dia.
Sr. Ricardo Paixão: Obrigado, Rafael. Um bom dia a todos. Gostaria ressaltar alguns pontos
importantes com relação à nossa performance operacional e financeira neste primeiro trimestre. Na
Assembleia Geral 25 de abril, foi aprovado a destinação de R$492 milhões do Lucro líquido de 2018
para pagamento de dividendos, 164 milhões obrigatórios a serem pagos em 13/6 com data de corte
em 6/6, e 328 de dividendos extraordinários em data a ser decidida pela administração da companhia.
A redução do ciclo de construção se reflete no aumento de unidades produzidas, 24% maior no 1T de
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19 quando comparado com o 1T de 18. O aumento da produção impulsionou a ROL, que ficou 23%
maior na comparação anual e contribuiu para uma maior diluição do SG&A. Nossas despesas gerais
e administrativas fechara o trimestre em 15,4%, menor patamar desde que o segundo trimestre do
ano de 2015.
Nós já vínhamos falando que nossa estrutura estava pronta para patamares maiores de operação e
os números vêm para confirmar isto: 4,2 pontos percentuais de corte em relação ao primeiro
trimestre de 2017 e 2,3 pontos percentuais a menos que o primeiro trimestre de 2018.
Bom, falando agora um pouquinho sobre as subsidiárias, elas contribuem de forma positiva para os
nossos resultados. Com o spin-off da LOG essa contribuição diminuiu no primeiro trimestre de 19.
Abrindo os números da Prime e da MRL num capítulo separado lá no nosso release para que possam
ver a contribuição dada no ano de 2018, o crescimento da operação destas empresas vai gerar uma
contribuição cada vez melhor, cada vez maior nos resultados da companhia. A consolidação dos
empreendimentos da subsidiária MRV Holding faz com que a linha de equivalência fique basicamente
com despesas administrativas e financeiras. Captações mais baratas e a desalavancagem destas
companhias contribuirão gradativamente para a melhora da equivalência patrimonial.
Como resultado final, tivemos um lucro líquido de R$189 milhões, como já falado pelo Rafael, um
crescimento de 18% sobre o resultado de um ano atrás, sobre um já bom resultado de um ano atrás,
combinado com um novo patamar de patrimônio líquido pós cisão da LOG resultou em um ROE de
quase 16%. Vemos espaço na melhoria também deste indicador. O nosso valor de mercado com os
resultados fortes e consistentes que temos apresentado nos coloca, sem dúvida nenhuma, com um
valuation bastante atrativo.
Vamos passar agora para sessão de perguntas e respostas.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja
alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
Sr. Gustavo: Oi, bom dia. Eu queria perguntar em relação à receita que vocês comentaram no início,
que realmente ela foi acho que bem mais forte do que a gente esperava. Eu quero entender um
pouco se teve algum item aqui talvez mais não recorrente dentro da receita, porque quando a gente
olha tri contra tri vocês comentam muito na melhora de produtividade, mas no tri contra tri vocês
venderam quase que R$200 milhões a menos e a receita permaneceu praticamente flat. Então, eu
queria entender se, de fato, é só produtividade, se tem alguma questão aí de, não sei, um POC médio
das vendas eventualmente muito mais forte e se é este o patamar mesmo que vocês acham que deve
ficar daqui para frente.
E a minha outra pergunta é em relação a como vocês estão vendo aí agora abril e maio,
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principalmente do lado de repasse, que tiveram aqueles problemas no primeiro tri que, enfim,
aparentemente foram resolvidos aí em fevereiro e março, queria saber se este segundo tri está
rodando já normalmente e aí qual a expectativa de vocês para o ano. Obrigado.
Sr. Eduardo: Oi, Gustavo, bom dia, é o Fischer. Tudo bem? Vamos lá, respondendo a primeira em
relação à receita, a expectativa nossa é que a receita já comece a rodar num patamar mais alto como
foi neste primeiro tri e como veio também no quarto, isto já é reflexo de um aumento das unidades
produzidas sim, quando você olha ao longo do ano de 18 a gente vem aumentando a velocidade de
produção e aí consequentemente capturando mais receita. Independentemente aí deste gapzinho
nas vendas aí no 1T, no primeiro trimestre de 19, a produção veio forte e parte das unidades já
estavam repassadas e elas continuam obviamente gerando receitas, e a gente vem investindo, sim,
você citou aí produtividade, na crescente redução do ciclo. Então, a gente ainda vê espaço para que
o ciclo de construção melhore bem melhorado, a produtividade tem aumentado, e, obviamente, se
reduz o ciclo todo do negócio, estes negócios passam mais rápido aí pelo balanço.
Então, o que você está enxergando aí é: Primeiro, resultado de uma crescente produção; e também
das vendas que vêm crescendo, principalmente a venda liquida que a gente vem ressaltando aí ao
longo dos últimos trimestres, até naqueles gráficos que a gente coloca nos nossos releases. Então,
quando você olha para estes 2 cenários de venda líquida acrescente e produção aumentando,
obviamente o patamar de receita cresce e a nossa expectativa é que ele siga neste patamar.
Então, a MRV de 19 é definitivamente uma empresa maior do que a MRV foi em 18, 17 e 16. Indo
para o balanço que a gente começou a criar lá atrás com aquele investimento maior em landbank, no
aumento dos lançamentos, o resultado disso começa a aparecer agora. Então, a expectativa é que a
gente tenha, ao longo de 19, um patamar de receita em linha com isto aí.
Em relação a repasses, o Rafael até citou aqui no início, na mensagem de abertura, nós tivemos
realmente um janeiro trágico, um fevereiro que começou a funcionar aí na segunda metade do mês,
e aí já tivemos um março normal, um abril totalmente normal, maio segue em linha, quer dizer, a
gente não está vendo nenhuma nuvem cinza aí, está tudo normal. Eu acho que o governo entendeu
lá no início os impactos de uma eventual ruptura, isto é muito drástico para o setor inteiro em relação
a emprego, à própria economia, o próprio aspecto fiscal, então eu estou mais tranquilo hoje
obviamente do que eu estava lá no início do ano.
Então, abril e maio, respondendo objetivamente sua resposta, vêm normal e a expectativa é que isto
continue desta forma aí ao longo do ano. Obrigado.
Sr. Gustavo: Tá certo. Eduardo, só... quer dizer, abril e maio, então, a expectativa é de recuperar
talvez aquelas unidades que não foram repassadas no primeiro tri, enfim, se tudo seguir no ritmo que
está, a gente pode imaginar que talvez uma geração de caixa muito mais forte revertendo aí o que
foi esta queima de caixa no primeiro tri, é isto?
Sr. Eduardo: É, obviamente o primeiro tri foi completamente embolado aí por conta daquela não
operação em janeiro e fevereiro, e também no final do ano passado já teve alguma restrição
orçamentária que prejudicou um pouquinho (você vai lembrar disso) a operação nos meses seguintes.
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Eu não diria que tudo o que foi perdido ao longo do 4T e 1T vai voltar direto no segundo porque você
tem aí um processo de eventualmente clientes têm que ser reavaliados, o processo ele dá esta
soluçada e muitas vezes ele tem que voltar para a estaca zero, mas definitivamente nós não teremos
um trimestre como a gente teve no primeiro em termos de geração de caixa, ele vai ser muito melhor.
Eu diria que esta recuperação virá ao longo do segundo do terceiro trimestre para ele estar
plenamente resolvido.
Sr. Gustavo: Está ótimo, obrigado.
Sr. Eduardo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Stacchini, do Banco Credit Suisse.
Sr. Luiz: Bom dia, Rafael, bom dia, Ricardo. Obrigado pela apresentação. Rapidamente aqui, eu
também tenho 2 perguntas. A primeira é relacionada à margem bruta, a gente tem visto nos últimos
2 trimestres uma pequena queda na margem bruta, eu imagino que isto possa estar relacionado aí a
uma participação maior de faixa ainda dentro do mix dado que é um produto que vende mais rápido
e faz sentido também acelerar a construção. Eu queria entender, conforme esta participação
eventualmente se estabilize dentro do volume de receita, que vocês voltem a operar um pouco mais
no SBPE, é entender o que vocês enxergam eventualmente de margem bruta estabilizada para o
business.
E a segunda pergunta que eu queria entender um pouco com vocês, até fazer um follow-up para a
pergunta do Cambaúva, mas com um foco um pouco mais em lançamento. A gente viu também, dada
a restrição de PJ no começo do ano, que vocês seguraram um pouco mais o ritmo de lançamentos,
mas queria entender como é que vocês estão enxergando, pelo menos assim, o perfil de lançamento
para o ano. É razoável esperar uma recuperação muito forte neste segundo trimestre dado que
parece que a execução orçamentária do FGTS já está bastante normalizada? Obrigado.
Sr. Ricardo: Luiz, é o Ricardo falando. Vamos lá. Bom, margem bruta, você já deu um pedaço da
resposta, realmente tem a ver com a faixa 1,5. A faixa 1,5, que já chegou a ser 25% da nossa operação
nos anos anteriores, ela está ainda passando pela DRE, nosso produto da faixa 1,5 ele é muito similar
ao produto faixa 2, ele não é um faixa 1 transformado em faixa 1,5; ele é um faixa 2 vendido como
faixa de 1,5. Então, isto aí realmente pesa mais na nossa margem bruta, o que faz com que puxe para
baixo.
Além disto, tem algumas melhorias que a gente fez no nosso produto que, no curto prazo, ele dá um
impacto menor de margem, mas a gente tem certeza que lá para frente a gente vai ter o
reconhecimento do mercado e dos clientes em relação a este produto melhor, o que vai fazer
certamente com que o preço volte a subir.
E também a gente teve uma mudança no ano passado, provisão da inadimplência já sendo feita agora
na cabeça ela já tem um impacto imediato na questão da margem.
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E a segunda pergunta em relação aos lançamentos do segundo tri, o segundo tri ele certamente vem
acima do primeiro, você sabe bem aí a gente teve algumas restrições de contratação de PJ no primeiro
trimestre e aí a gente entendeu que não fazia sentido lançar sem o PJ porque eu não iria conseguir
repassar. Lançar para fazer número aí não faz parte do nosso business. Então, o quê que a gente vai
fazer? A gente vai lançar mais no segundo tri do que a gente lançou no primeiro, o nosso
planejamento para o ano de lançamentos para acima de 2018 continua mantido.
Sr. Luiz: Está certo, obrigado. Só eventualmente um follow-up aqui com relação a esta margem bruta,
vocês conseguem passar mais ou menos como tem sido pelo menos a diferença de margem entre o
produto faixa 2, 3 e do faixa 1,5?
Sr. Ricardo: Olha, faixa de 2 e 3 eles têm margem bruta bastante similares, na casa de 33,5 e 34, e
faixa de 1,5 na faixa de 30 e 31.
Sr. Luiz: Está certo, muito obrigado. Bom dia.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Sr. Alex: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Também tenho 2 perguntas. A primeira é
mais relacionada à Caixa Econômica Federal, a gente acabou vendo ali ao longo do mês a criação, o
anúncio feito pelo Ministério da Economia junto com o conselho curador da CPF da criação de grupos
de trabalho para discutir alguns pontos do fundo, e acho que um dos mais importantes aí era
rediscutir a taxa de administração da Caixa, e junto a isso a gente acaba vendo ali, principalmente no
balanço do banco, um aumento relevante no nível de unidades retomadas.
Então, eu queria saber se, geralmente quando vocês conversam o pessoal lá na Caixa, se vocês estão
vendo aí a Caixa passando a ser um pouco mais restritiva este ano, se tem alguma movimentação por
lá para tentar aparar estas arestas.
E a segunda pergunta é em relação ao projeto com o Santander lá em Curitiba, vocês até dão
destaque no release. Queria saber como é que está o andamento deste projeto, como é que está o
repasse, se está tudo correndo normalmente conforme vocês planejaram com o banco. Se pudessem
dar uma cor neste lado também.
Sr. Rafael: Oi Alex, é Rafael, bom dia. Vamos lá. Em relação à Caixa, de novo eu vou voltar aqui à
abertura. O que está acontecendo é uma racionalidade cada vez maior. Então, de fato, a ABRAINC
tem conversado com a Caixa, tem conversado com o MDR (o Ministério de Desenvolvimento
Regional), tem conversado com o fundo, e conversas do mais alto nível como é que a gente pode ter
um programa ainda mais saudável para os bancos, para as empresas e para os clientes. Então, este é
o objetivo.
O que já vem acontecendo? A gente dá um exemplo prático: A análise de cada projeto ela é feita de
forma regional na agência municipal e hoje a Caixa centralizou esta análise, é uma análise mais
criteriosa, mais uniforme e obviamente as empresas que fazem um bom trabalho, que têm um bom
histórico, uma boa capacidade financeira, um bom produto, baixo nível de inadimplência, baixo nível
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de reclamação, elas terão uma vida, eu diria, com pouco ajuste daqui para frente.
As empresas mais informais, que têm mais problemas técnicos, problemas de qualidade, estas
empresas terão que se readequar a este novo modelo. De novo, o que o governo quer é perenidade,
qualificação, uma boa relação entre todos os entes, são eles: Clientes, empresas e bancos.
Obviamente, um produto bem construído, com boa qualidade, no qual a empresa faz um bom pósvenda, é claro que a inadimplência é menor, e a Caixa percebeu isto claramente. Os indicadores de
inadimplência das empresas mais estruturadas são muito menores do que os indicadores de
inadimplência das empresas pouco estruturadas.
Então, hoje há uma perseguição, uma busca por mais qualidade e este ecossistema mais saudável e
mais perene do programa.
Te respondia a primeira pergunta aí? Satisfeito, Alex?
Sr. Alex: Está ótimo, Rafael.
Sr. Rafael: Bom, em relação ao segundo tema, o SBPE, a gente lançou no mês de fevereiro ou março,
é um produto pequeno em Curitiba, produto super bem localizado, a venda está indo bem, o repasse
vai começar agora mês que vem, se eu não estou enganado, e temos vários produtos no pipeline não
só com o Santander, vamos lançar também agora no mês de junho com o Bradesco. Então, de novo,
todo o esforço que a gente fez, qualificação do produto, qualificação do landbank, tecnologia,
modernidade, nos permitiu retornar a este segmento com produto diferente, como ótimo custobenefício.
Então, é um segmento que a gente coloca muita fé, vai ser importante para a MRV, e nós já falamos
que a gente quer ter algum aumento perto de 20 a 25% do nosso VGV no SBPE. Isso vai levar aí uns 3
anos, mas a gente está confiante que a estratégia ser implementada com sucesso.
Sr. Alex: Está ótimo, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Mazzini, do Citibank.
Sr. André: Oi, pessoal, bom dia e obrigado pelo call. A minha primeira pergunta é sobre as unidades
retomadas pela Caixa. Eu acho que são por volta de umas 35.000 unidades. Eu queria saber quanto
disto são unidades que foram produzidas por vocês e se vocês, enfim, têm algum plano da Caixa para
poder recomercializar estas unidades, se as unidades competem com unidades que vocês têm
atualmente em estoque ou unidades em produção.
E a segunda pergunta é sobre o SG&A, vocês falam que têm uma potencial redução nominal para
frente. O quê que a gente pode esperar, então, de possível redução nominal e qual período no tempo.
Obrigado.
Sr. Eduardo: Oi André, é o Fischer, tudo bem? Vamos lá. Unidades retomadas da Caixa. A Caixa tem
até falado isso publicamente daquelas 70.000 que ela tem retomadas e etc., o levantamento que a
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gente tem é que pouquíssimo dessas unidades são das empresas mais organizadas, maiores, formais,
a parte da MRV disto daí também é mínima, ou seja, o raciocínio de que as empresas mais
estruturadas, mais organizadas fazem produtos melhores, analisam o cliente de forma mais
organizada – até porque têm responsabilidade na concessão de crédito, como é o nosso caso aqui –
elas resultam em clientes mais saudáveis e também com menos inadimplência consequentemente.
Então, eu não tenho um número preciso para te dar, mas o número que a gente tem das empresas
da ABRAINC isto é um percentual baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Então, reforço o ponto que até
que o Rafael citou no início aqui, a hora que você tem tanto caixa, como ministério, como conselho
curador do Fundo de Garantia buscando racionalidade, os maiores beneficiados disso somos nós que
investimos em qualidade, que preocupamos com cliente no pós-obra, e isto aí se reflete na
inadimplência, nas unidades retomadas e etc.
A gente tem uma discussão com a Caixa para acrescentar aí mais benefícios ainda, que é a gente ser
responsável eventualmente pela recomercialização das unidades que nos pertencem. Mas isto é uma
coisa que está ainda num nível bem embrionário e a gente pode ajudar a Caixa a fazer isto com muita
efetividade, a gente acredita que tanto para nós como para o sistema como um todo se a gente
conseguir fazer da vai ser benéfico, e eu não acredito que isso compita não porque o percentual é
baixíssima de um unidades retomadas. Então, eu não acredito que seja um problema, não.
Em relação à SG&A, eu não sei se você vai lembrar, no MRV Day lá em dezembro, ou seja, há 4-5
meses atrás, a gente tinha dado até um número que era uma expectativa nossa para atingir aí ao
longo do ano de 19, um patamar que a gente já atingiu no primeiro trimestre.
A nossa expectativa, obviamente, à medida que a receita permaneça onde está, que eu acho que é a
realidade nova da MRV, a gente consiga voltar a recuperar estas vendas que a gente deixou de fazer
no 4T e também principalmente no 1T, esta tendência de diluição do SG&A vai continuar, primeiro,
porque a gente vai ter este receitamento maior, a empresa já estava calibrada para poder trabalhar
neste patamar e, segundo, porque a gente também tem projeto de redução de valores em termos
absolutos dentro da companhia.
A gente passou por uma reestruturação, esta reestruturação continua acontecendo aqui dentro,
principalmente nas despesas comerciais, que é a linha mais pesada, mas também na administração.
Então, estes 2 movimentos tendem a levar este número ainda para um patamar melhor ao longo dos
próximos trimestres. A nossa expectativa é o que a gente está trabalhando. Obrigado.
Sr. André: Obrigado, Fisher.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Luiz Maurício, do Bradesco.
Sr. Luiz: Bom dia, pessoal. Duas perguntas também. A primeira é relacionada à linha de equivalência.
Enfim, eu acho que o Ricardo no começo do call até mencionou que a saída da LOG naturalmente
reduziu um pouco do benefício dessa linha, mas a gente tem visto que no quarto tri e no primeiro tri
o prejuízo de outras SPEs e outras JVs lá acelerou bastante, vindo aí para 18 milhões no primeiro tri.
Então, entender o quê que tem feito com que o prejuízo nessa linha de equivalência venha se
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acelerando fortemente aí desde o quarto tri e também no primeiro tri. Acho que este seria o primeiro
ponto.
E o segundo, eu acho que Rafael também, se eu não me engano, numa pergunta anterior comentou
as principais mudanças no programa na faixa 1 e faixa 1,5, mas também falou de algumas eventuais
no faixa 2 e 3. Se puder comentar um pouco, dar um pouco mais de detalhe o quê que vocês esperam
que possa ser eventuais mudanças aí nessas faixas e também entender como é que vocês vêem o
VSO da companhia daqui para frente, até eventualmente com estas mudanças, se tem alguma
iniciativa de vocês que pode melhorar um pouquinho a venda ou melhorar um pouquinho a
velocidade de venda, ou se vocês estão confortáveis com este patamar atual e esta deve ser a
tendência. Obrigado.
Sr. Ricardo: Bom dia, Luiz, vamos lá. Dividindo a resposta aqui, em relação à equivalência patrimonial,
o quê que acontece? A gente teve aí, por exemplo, 5 milhões a menos de contribuição positiva da
LOG no primeiro trimestre de 19 em comparação com primeiro trimestre de 18. É uma linha que
realmente tem uma certa volatilidade, igual a gente já colocou anteriormente, mas a tendência dela
é realmente de queda. Não acho que a gente tem que pegar o quarto tri de 18 como referência e
também não pegar o primeiro tri de 19 como referência.
O resultado destas companhias ele tem tido cada vez mais consolidados dentro da Holding. Então, o
quê que sobrava lá para baixo? Sobra literalmente despesas administrativas e despesas financeiras.
Estas empresas já estão gerando caixa após pagamento de juros, então esta diminuição da
alavancagem delas certamente vai contribuir para um resultado melhor no futuro. Mas a gente
espera, sim, uma continuidade aí de volatilidade dentro destas linhas, mas a tendência delas é ser
cada vez menor.
Sr. Rafael: Bom dia, Luiz, é Rafael. Bom, em relação às mudanças no faixa 2 e faixa 3, a gente não
espera nenhuma mudança muito significativa, eventualmente o governo talvez possa querer mexer
no subsídio, mas nenhuma sinalização neste sentido, até porque é o que a gente fala há muito tempo:
O dinheiro investido no faixa 2 e faixa de 3 é muito pequeno vis-à-vis o retorno.
Só para te dar um número, no ano passado o governo ele aplicou R$900 milhões no programa com
um VGV de quase 80bi, 90bi. Então, é um programa, não tenho a menor dúvida, mais eficiente do
governo. Não podemos analisar também só o aspecto fiscal, eu já falei isso algumas vezes também,
o aspecto o emprego, economia, social do programa, no Brasil a gente tem mais de 30 milhões de
pessoas morando em condições inadequadas e o que a gente vê mundo afora, países muito mais ricos
que o Brasil (EUA, vários países europeus, Ásia, em todos os países, todos, inclusive na América Latina
também) existe um programa voltado para reduzir o problema de impacto falta de habitação.
A gente vê algumas cidades ricas São Francisco, Nova York, um problema seríssimo; habitação
econômica hoje talvez seja o maior problema das metrópoles mundiais, um problema seríssimo.
Então, eu não vejo... eu acho que a chance de ter uma mudança significativa, que venha trazer uma
ruptura no programa, eu diria que é perto de zero. E é interessante a gente ver o mercado colocando
uma lupa enorme em algo que, na minha opinião, tem um risco baixíssimo e eventualmente essa lupa
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não é tão grande quando a gente olha os indicadores, os resultados dos últimos 12 anos. E aí vocês
veem o PE da MRV 6-7 vezes, empresa que vem entregando resultados excepcionais por 12 anos, não
me parece muito certo o que a gente vem fazendo nos últimos anos.
Bom, em relação à velocidade de vendas, a gente está confortável. Quando a gente olha as principais
métricas da MRV; lançamento, vendas, produção e repasse, essas 4 métricas estão muito parecidas,
então isso mostra que a MRV está equilibrada. A gente vem lançando um pouco mais de 40.000
unidades por ano, vendemos pouco mais que 40.000 unidades no ano passado, repassamos 43.000
unidades se eu não estou enganado, produzimos 39.000 unidades no ano passado.
Então, estas 4 principais métricas operacionais elas estão superequilibradas. É claro que num
trimestre você lança um pouco mais, no outro você vende um pouco mais, mas olhando o ano o que
aconteceu em 17, o que aconteceu em 18 e o que deve acontecer em 19 é um equilíbrio destas 4
métricas. Então, enquanto estas 4 métricas forem parecidas, é natural que a empresa tenha uma boa
geração de caixa, um bom balanço.
O que a gente espera para este ano é lançar mais do que no ano passado, consequentemente essa
VSO, como ela é muito parecida, tem uma volatilidade pequena tri contra tri, então lançando mais
você tem mais vendas, o que permite começar aí construir mais obras e repassar mais cliente.
Então, mais uma vez a gente espera para o ano de 2019 que este reloginho da MRV de lançar, vender,
construir e repassar que ele fique mais ou menos estas 4 métricas parecidas, mas numa escala um
pouco maior. E aí a consequência disso, falei já também algum momento do call, como a nossa
despesa está mais ou menos flat, vai ser mais ou menos flat ao longo do ano, você receitando mais
você dilui a receita e aí a última linha é beneficiada.
Então, esta é a expectativa da companhia aí para o ano de 19, e eu estou bem confortável com o
equilíbrio das 4 métricas.
Sr. Luiz: Está claro, Rafael. Ricardo, só um follow-up. Você mencionou que tem fator sazonalidade,
que isso não é uma tendência na questão da equivalência, mas dá para mencionar assim algum
exemplo do quê que aconteceu nestes últimos 2 tris? Não sei, teve algum evento ali que você
destaque mais que dê para dividir com a gente?
Sr. Ricardo: Não, Luiz, na verdade, não tem, não é nada pontual, não é um projeto específico que eu
posso citar aqui como culpado destas linhas aí não.
Sr. Luiz: Tá bom, está claro. Obrigado, bom dia.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Renan Manda, Santander.
Sr. Renan: Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta em relação ao processo de
aprovação de projetos. Vocês comentaram que a Caixa ela centralizou essa análise e ela está sendo
mais criteriosa. Eu queria entender um pouco mais no detalhe qual que é o prazo médio de aprovação
desses projetos agora e quanto que isto era antes, isto pode impactar o pipeline de lançamento para
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este ano ou vocês já estão conseguindo compensar isso com maior volume de projetos enviado para
análise? Como que está este processo? Obrigado.
Sr. Eduardo: Renan, é o Fischer. Vamos lá. O que a Caixa fez na prática ela criou um comitê onde
passa por ela todos projetos para serem aprovados. Isto, no nosso caso, está aumentando com o
processo de aprovação da Caixa em cerca 10 dias, nada que atrase muita coisa. E eu acho que na
nossa visão aqui só é benéfico, porque a hora que ela começa a passar um filtro maior no que está
sendo aprovado, de novo, os grandes beneficiados somos nós; melhore projetos, melhores produtos,
avaliações melhores.
Então, o resultado net desse aumento deste processo, para mim, foi melhor para nós do que para o
resto do mercado. Então, estes 10 dias não nos impactam, muito pouco, e depois que você entra na
linha de produção o impacto é zero, e o benefício na outra ponta é muito maior. Então, para mim,
este processo para a MRV tem sido muito positivo. Ok?
Sr. Renan: Perfeito, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Motta, do Banco JP Morgan.
Sr. Marcelo: Bom dia. Pergunta rápida só ali na questão do resultado financeiro, a linha de receitas
financeiras provenientes dos clientes, enfim, ela acabou vindo um pouco mais baixa do que era a
tendência. Então, entender aqui se teve, enfim, alguma coisa um one-off, se este é o novo nível, o
quê que impactou um pouco aí esta linha aí no resultado financeiro. Obrigado.
Sr. Ricardo: Motta, esta linha aí, na verdade, o que aconteceu com ela a gente teve um efeito maior
de destrato, que acabou impactando nela. E tem outro efeito também que é importante colocar, que
tem uma sazonalidade de correção de INCC do primeiro trimestre em relação ao segundo e o terceiro.
Então, a gente vê segundo e terceiro tri esta linha deve ser melhor do que ela apresentou no primeiro
tri.
Sr. Marcelo: Perfeito, obrigado, Ricardo.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorel Guilloty, Morgan Stanley.
Sr. Jorel: Bom dia a todos. Tenho 2 perguntas. Primeiro, se funding de Minha Casa Minha Vida for
diminuir materialmente vocês expandiram o crédito que MRV oferece, quer dizer, a carteira de
crédito da MRV poderia substituir, em parte, o crédito perdido de Minha Casa Minha Vida?
Na mesma linha, eu queria saber vocês vão oferecer crédito da carteira da MRV para pessoas que
comprem apartamentos dentro de SBPE? Obrigado.
Sr. Rafael: Oi, Jorel, é Rafael, tudo bem? Bom, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, o funding,
o subsídio, né, na realidade a maior parte vem do próprio Fundo de Garantia e o percentual do VGV
que vem da OGU é de apenas 0,7% do VGV, é muito pequena.
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Então, vamos assumir aqui que o governo diga que a partir de amanhã não tem mais subsídio vindo
do OGU; o impacto para a MRV é mínimo. No faixa 3 o subsídio é zero, não tem subsídio algum. Então,
a gente está muito tranquilo mesmo que haja algum pequeno ajuste, alguma pequena mudança. Para
a MRV, como a gente trabalha mais no meio e no teto do faixa 2 e também na faixa 3, o impacto para
a gente é muito pequeno. Muito pequeno.
Agora, não havendo funding do Fundo de Garantia, “Ah, a partir de amanhã o Fundo de Garantia não
financiará mais casa”, é claro que a empresa, o mercado vai ter que se readequar completamente, os
números vão ser muito menores.
Eu já disse isso, eu acho que a chance de isso acontecer é perto de zero. Hoje a gente tem um
programa, se a gente olhar o arcabouço do faixa 2 e faixa 3, o cotista do Fundo de Garantia ele tem
tido um retorno de 5,5% ao ano, que é acima da poupança, muito próximo do CDI. Se a gente pegar
um investidor de CDI, que é tributado em 15%, ele não consegue 100% do CDI.
Então, eu te diria que talvez hoje a melhor fonte de poupança para um trabalhador brasileiro é o
Fundo de Garantia, que vem regido aí de 5 a 5,5% ao ano, isso é mais que poupança e mais do que
uma aplicação qualquer em CDB. Então, esse é o primeiro aspecto, é muito importante: O cotista ele
tem que ser bem remunerado e hoje ele é bem remunerado. Num país com uma inflação de 3-3,5,
ele está ganhando um spread de 2% ao ano. Isto é um ótimo spread.
O segundo aspecto: Vamos olhar aí de novo emprego, social, o tamanho do mercado, quase 1 milhão
de trabalhadores dependem do programa, e, por fim, o aspecto social. Um país no qual mais de 30
milhões de pessoas vivem em condições inadequadas e esse déficit ele aumenta 1 milhão de moradias
por ano, se o governo não tiver um programa de habitação econômica estruturado, isto é uma
bomba-relógio. As cidades brasileiras vão explodir.
Você traz a reboque, quando você não tem uma habitação de boa qualidade, você traz a reboque um
monte de mazelas: Falta de esgoto, falta de rede de águas, saúde, educação, lazer para a população.
Então, o governo tem plena ciência que o Brasil, o nosso estágio de renda per capita de US$10.000,00
com desigualdade social enorme, é fundamental que se tenha um programa de educação social.
O que não pode ter é um programa feito para a faixa 1, que era uma doação de casa. A gente vê
muitas pessoas às vezes pagam para um barracão na favela R$450,00 por mês e o faixa 1 doava casa.
A prestação era R$50,00 e a pessoa pagava se quisesse. Então, este programa não para de pé, ele não
é perene. Por isso a MRV nunca atuou no caixa 1.
Mas o faixa 2 e o faixa 3, o subsídio baixíssimo, ele é superequilibrado, gera emprego, gera superávit
fiscal. Então, a gente não vê nenhum motivo para um governo que é tão racional, com visão de longo
prazo, para que não tenha daqui para frente um programa feito como Minha Casa Minha Vida. Pode
ser que mude de nome, tenha algum ajuste, mas este programa vai continuar, e foi dito inclusive pelo
ministro, foi dito pelo Pedro da Caixa, o Minha Casa Minha Vida é um programa de estado, não é
programa de partido, de presidente A, presidente B; é programa de estado e é um programa que tem
que continuar investimentos. Isso é também leilão de aeroporto, melhorar o setor de óleo e gás, isto
é a agenda de estado. Se o Brasil quer ser uma nação, que a classe política atual quer transformar o
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Brasil, é fundamental que se tenha uma política adequada e equilibrada voltada para a habitação
econômica. Então, a gente está muito confortável.
Outro aspecto importante também, Jorel, este talvez seja o único programa do governo que se leva
investimento para todo o país; para cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, a mão-deobra 100% brasileira, insumos 95% produzidos no Brasil. Então, eu não tenho dúvida nenhuma em
dizer que o programa mais exitoso do governo é este programa de habitação econômica. É o mais
equilibrado, é o que traz maior benefício para o país. Então, não tem por que parar.
E outro aspecto importante também analisando a concorrência, a gente vê como é que ele está
equilibrado. Hoje a gente tem em São Paulo 3, 4, 5 players atuando com um mercado enorme, mas
no resto do Brasil ele é um mercado superequilibrado. A gente olha demanda e oferta, eu te diria que
a demanda ainda é maior do que a oferta mesmo no país crescendo pouco. Se o desemprego cair,
renda voltar a subir, confiança do consumidor crescer, nós vamos ter um problema no sentido oposto;
a demanda ela vai crescer mais rápido do que a oferta, e aí vão ter que ser criadas novas soluções.
Então, de novo, a minha visão para o programa ela é superpositiva, ela é superimportante para o
Brasil, demanda no Brasil inteiro um pouco maior do que a oferta, e vai ser ainda maior. Então, a
minha visão é superpositiva, eu acho que o que a gente está fazendo aqui na companhia de investir
cada vez mais em tecnologia, investir cada vez mais em qualidade do produto, acessar um funding
diferente, no caso o SBPE, eu tenho certeza que a direção que a companhia escolheu, o caminho que
companhia escolheu é o melhor caminho.
Então, a gente está muito confortável e posso te dizer que a gente tem certeza que a MRV será a
melhor empresa e o melhor vetor para quem quiserem investir em educação na América Latina. Ok?
Sr. Jorel: Tá, mas a pergunta era mais para o lado se ainda existe a meta de FGTS para 400.000
unidades, vamos supor, 400.000, vocês não usariam o balanço de vocês e para emprestar o crédito
para chegar às suas metas? Essa é a pergunta.
Sr. Rafael: Tá. Jorel, aí é opinião minha, tá: A chance de o governo reduzir este programa pela metade
é zero. Algum ajuste vai ser feito, vamos dizer, 400.000 é muito, vamos reduzir para 320, 300, pode
ser que acontece, mas eu acho que a chance é pequena.
Agora, o quê que está acontecendo? A gente falou durante todo o call: As empresas que fazem o
melhor produto, que têm maior capacidade financeira, têm um landbank mais qualificado – e a MRV
é com certeza a empresa que tem todos os melhores indicadores do setor –, eu não tenho dúvida
nenhuma que, numa eventual redução, que eu não acredito, mas que pode ter uma chance pequena
de acontecer, mas se acontecesse era uma redução pequena no tamanho, vai ter grande share. Nós
temos a melhor marca, estamos espalhados em 157 cidades do Brasil, temos o melhor produto, a
Caixa fazendo esta análise com mais profundidade a MRV, eu diria que, talvez seja a maior beneficiada
disso aí.
Então, eu estou muito seguro que, caso aconteça uma pequena redução no tamanho do programa,
o nosso share vai aumentar. Já foi dito também que o nosso projeto, o nosso planejamento futuro é
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aumentar muito pouco o tamanho da companhia no Minha Casa Minha Vida, a gente lançou no ano
passado 45.000 unidades e talvez chegue aí em 50.000, e os 60.000 e ao nosso goal, estas 10.000
unidades adicionais virão do SBPE, que é uma nova fonte de funding.
Então, a gente espera um crescimento pequeno dentro do programa e um crescimento maior vindo
do SBPE. Então, este é o nosso planejamento de médio prazo. A gente está superseguro, supor
confortável com ele.
Sr. Jorel: Tá, e dentro de SBPE vocês ofereceriam crédito também como está fazendo com Minha
Casa Minha Vida?
Sr. Rafael: O modelo é exatamente o mesmo, tem uma diferença: O SBPE não tem subsídio algum,
mas, por outro lado, o cliente ele tem mais poupança e ele tem mais Fundo de Garantia, então ele
saca o fundo para comprar o apartamento e ele tem mais sinal. Então, este cliente a gente acaba
concedendo uma carteira parecida aí de 12-13%, mas é um cliente que tem mais equity para colocar
no negócio, e o comportamento de inadimplência do pró-soluto deste cliente ele é melhor do que o
comportamento de inadimplência do cliente Minha Casa Minha Vida.
Então, de novo, a gente está superconfortável, a concessão de crédito é parecida, de 12 a 13%, mas
com esse detalhe que eu te disse aí com uma inadimplência um pouco menor.
Sr. Jorel: Tá, tá bom, muito obrigado.
Sr. Rafael: Ok, Jorel, obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
O conference call da MRV Engenharia está encerrado. Para as considerações finais, gostaria de passar
a palavra para Presidente Sr. Eduardo Fischer. Por favor Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Sr. Eduardo: Bom, gente, primeiro, obrigado a todos pela participação. Foi um trimestre para gente
muito relevante, quer dizer, já mostra a MRV num outro patamar.
Eu queria ressaltar 3 coisas que a gente considera superimportantes aqui: Primeiro, um fortíssimo
lucro por ação, a tendência é que a gente vai enxergar na MRV, à medida que esse crescimento se
consolida, que é o caso, de fato, uma companhia de porte maior, entregando um resultado absoluto
maior além de simplesmente diluição, você tem uma companhia entregando um lucro absoluto
maior, que este vai ser o retrato da MRV ao longo de 19, isto é superimportante.
A gente citou aqui e eu gostaria de ressaltar mais uma vez: A gente vem conseguindo melhorar o
nosso círculo, principalmente na construção, mas ainda há espaço para a gente continuar
melhorando, então eu ainda veja benefícios para serem capturados ao longo do ano. Isso também é
importante.
Mas, talvez aqui para encerrar, a questão mais relevante para nós é a seguinte: O nosso negócio é
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um negócio de ciclo muito longo, eu estou comprando terrenos agora que eu vou lançar daqui a 2
anos, vou levar outros talvez 18 meses construindo, mais 5 anos aí de garantia, carteira. O ciclo é
muito longo. Negócios de ciclo longo requerem visão de longo prazo. Então, nosso foco em qualidade,
na experiência do cliente são coisas que, na minha visão, não têm desvio, não há como questionar
que uma companhia que pensa no melhor para o cliente no longo prazo pode ser penalizada. Na
verdade, existe um questionamento de que se faz mais do que precisa, mas esta é uma ideia errada.
De novo, negócios de ciclo muito longos como o nosso requerem visão de longo prazo, e é isso que a
gente tem aqui.
Nós queremos que a MRV de daqui a 20 ou 30 anos seja uma companhia ainda maior, ainda mais
eficiente, uma base de clientes muito maior e que continue entregando o sonho da casa própria para
os brasileiros. Nós só estaremos aqui daqui 30 anos se a nossa visão for esta, e ela foi esta nos últimos
30-40 anos.
Então, eu acho que a MRV é benchmarking no setor e tem que ser premiada por isso. Então, essa é
uma estratégia que não vai mudar na MRV, nossa visão é essa e a gente tem que, ser de fato,
reconhecido por isso.
Mas é isto, obrigado a todos e nos vemos aí no próximo trimestre. Um abraço.
Operadora: Agradecemos a participação de todos e tenham um bom-dia.

.
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