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Operadora:
Bom dia! Sejam todos bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da
MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do 4T14. Estão presentes
os senhores Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, CEO; Eduardo Fischer
Teixeira de Souza, CEO; Leonardo Corrêa, Diretor Executivo de Finanças e RI;
Ricardo Paixão, Diretor de RI e Planejamento Financeiro; e Matheus Torga, Gestor
Executivo de RI.
Informamos que este evento será gravado, e que durante a apresentação da empresa
todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida,
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores,
quando mais instruções serão fornecidas.
Caso alguém necessite de assistência durante a conferência queiram, por favor,
solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado
simultaneamente na Internet no site de relações com investidores da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da MRV, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e
premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente
disponíveis.
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem
compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores
operacionais podem afetar o desempenho futuro da MRV e conduzir a resultados que
diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Menin, CEO, que iniciará a
apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Rafael Menin:
Bom dia. Gostaria de reforçar na apresentação de hoje os principais motivos que têm
nos deixado bastante confortáveis com o presente e otimistas com o futuro da MRV.
Inicialmente, gostaria de reafirmar com todos os presentes que a nossa percepção
sobre o segmento no qual atuamos é de que continua sendo um segmento forte e
resiliente. Os fatores de decisão para compra do nosso produto se mantém, sendo os
principais a baixa taxa de juros e o valor de prestação inferior ao valor do aluguel.
Atrelados a isso, notamos uma concorrência decrescente nas praças onde atuamos.
Finalizamos o terceiro ano consecutivo operando em um volume próximo a 40 mil
unidades. Essa operação foi suportada pela nossa máquina de desenvolvimento
imobiliário, crédito, comercial e produção. As áreas de negócio da Companhia estão
cada vez mais maduras, sofisticadas e mais homogêneas se olharmos todas as
nossas regionais.
Em relação à MRV, orgulhamo-nos de ser a marca premium no segmento econômico.
Isso afeta positivamente a confiança e credibilidade que possuímos junto ao nosso
público. Um indicador que atesta o que foi dito é que, atualmente, um em cada 300
brasileiros moram em um MRV. Outro destaque no 4T foi a evolução do projeto de
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venda simultânea. Ele aproxima no médio prazo a venda líquida futura e a venda bruta
atual.
Neste ano 2015 lançamos o ”Projeto Austeridade”, com foco principal na redução de
despesas administrativas e comerciais. Tenho confiança que apresentaremos
indicadores melhores em 2015 nessa rubrica, se comparado ao 4T14. Esses tópicos
comentados permitirão o aumento da nossa ROE. Passo a palavra agora ao Eduardo
Fischer que tecerá seus comentários a respeito de nossos resultados. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Como disse o Rafael, fechamos mais um trimestre
com uma evolução em nossos indicadores. Tivemos um número muito forte em
geração de caixa e mais um bom crescimento na margem bruta. Descendo mais
especificamente nesses dois números, geramos R$238 milhões de caixa no 4T e
R$567 milhões no ano de 2014.
É o nosso 10º trimestre de geração de caixa recorrente e isso nos coloca em uma
situação muito confortável para enfrentar com tranquilidade quaisquer cenários mais
adversos que possam surgir.
Falando sobre a margem bruta, continuamos com a evolução esperada por nós, à
medida que a operação foi amadurecendo e melhorando seus índices de
produtividade.
Cabe ressaltar que, ao longo de 2014, evoluímos muito na redução da dispersão de
custos em nossas obras. O resultado disso já aparece com mais força em nosso
balanço, e é uma tendência que manteremos para o futuro. Quanto às nossas vendas,
tivemos novamente um número forte, mostrando a resiliência do nosso mercado.
Fechamos o trimestre com um número próximo a R$1,5 bilhão e o ano de 2014 com
vendas acima de R$6 bilhões.
É importante pontuar que chegamos em dezembro com 78% da comercialização feita
dentro do projeto de vendas simultâneas. Com isso, nos protegemos muito do risco de
eventuais cancelamentos e passaremos a ver a venda líquida convergindo para a
venda bruta. Já na área de crédito imobiliário, encerramos o ano com 36 mil unidades
repassadas. Temos hoje uma equipe dedicada, entre próprios e parceiros, que supera
1.300 pessoas.
Esse time muito bem treinado e focado trabalha em sintonia fina com os bancos e nos
garantem uma operação produtiva e, mais importante, muito estável. Com relação à
nossa área de produção, talvez tenhamos tido um dos melhores anos na empresa.
Como eu disse anteriormente, conseguimos resultados muito positivos na redução da
dispersão de custos entre os canteiros e no aumento da produtividade.
Entregamos mais de 42 mil chaves aos nossos clientes, sendo a maioria antes do
prazo previsto em contrato. Finalmente, iniciamos o ano com um projeto muito
importante para a MRV. Assim como 2014 foi o ano da sustentabilidade para a
empresa, 2015 será o ano da austeridade. Temos como meta a redução dos custos
administrativos e comerciais já a partir do 1T e planejamos o ano para termos um
custo nessas áreas inferior ao que tivemos no 4T14 de forma anualizada.
Obrigado e passo a palavra para o Leo.
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Leonardo Corrêa:
Bom dia a todos e obrigado, Eduardo. Meus comentários serão breves.
Adicionalmente à geração de caixa do 4T, fizemos uma operação de renda fixa em
que captamos uma debênture no valor de R$300 milhões no mês de janeiro. Essa
captação teve como objetivo rolar o vencimento da parcela de principal de nossa
quinta emissão, vencendo agora em julho de 2015.
O que eu quero dizer é que não temos nenhuma rolagem de dívida corporativa a ser
feita agora em 2015 e que o caixa da Companhia neste momento – perto de R$1,6
bilhão – está em um nível muito confortável.
O segundo comentário refere-se ao custo de nossa dívida. Temos uma parte atrelada
ao CDI e temos uma parte da dívida atrelada à TR. O custo de nossa dívida
consolidada está abaixo do CDI, sendo, portanto, um diferencial positivo. Esse custo é
extremamente adequado ao perfil de nossa Companhia e atividade.
Por último, vamos falar do direcionamento do caixa. Temos muito caixa em nosso
balanço e continuamos com tendência de mais aumento. Em 2014, relativo a 2013,
pagamos dividendos de 35%, portanto acima dos parâmetros de nosso estatuto.
Dispendemos aproximadamente R$220 milhões em recompra de ações. Ainda assim,
baixamos nosso nível de endividamento líquido para 24% em relação ao nosso
patrimônio líquido.
Como temos feito, continuaremos a direcionar o excesso de caixa de nossa operação
para os acionistas. Estamos trabalhando para ter um ano de 2015 similar ao de 2014,
com rentabilidade e geração de caixa crescentes. Ainda assim, preferimos, neste
momento, ter uma atitude mais conservadora – mantendo o caixa no balanço da
Companhia – e deixar para mais tarde a decisão entre entregar o caixa para os
acionistas sob a forma de recompra ou dividendos.
Agradeço a todos e vamos agora às perguntas e respostas.
Nicole Hirakawa, Credit Suisse:
Oi. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre como vocês
imaginam que deve evoluir a linha de resultados vindos da Prime, por equivalência
patrimonial, ao longo dos próximos trimestres e em 2016. Se vocês puderem comentar
também sobre a linha de provisionamento, como ela deve se comportar, seria ótimo.
E eu queria pedir também, se possível, um update sobre o processo de repasse com a
Caixa e o Banco do Brasil. Vocês mencionaram no release que uma mudança na
regra de crédito acabou aumentando um pouco o volume de distratos ao longo do ano.
Se vocês puderem comentar se vocês enxergam a possibilidade de outros ajustes na
régua neste ano, enfim, dar um update nesse sentido seria ótimo. Obrigada.
Rafael Menin:
Nicole, é o Rafael quem fala. Bom dia. Tudo bem? Nicole, em relação à Prime, como
vimos falando, os problemas operacionais da Prime já foram endereçados. A
Companhia selecionou um time de executivos que estão hoje no Centro-Oeste,
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trabalhando lá há mais ou menos um ano. E a operação da Prive convergirá para
padrão MRV.
Obviamente, DRE tem um delay em relação à operação, então nossa expectativa hoje
e ao longo de 2015 é a de que o número vai melhorar e em algum momento a
operação da Prime terá um resultado bastante em linha com o da MRV.
Em relação à sua segunda pergunta – provisão – a maior parte da nossa provisão vem
de passivos relacionados às safras antigas, uma boa parte, inclusive, em relação a
comissão apartada.
A Companhia vem mudando as práticas. O que esperamos em 2015 é que nós
teremos ainda certa pressão nessa rubrica e, como nós já endereçamos os principais
pontos, para 2016 essa linha melhora.
O último aspecto da sua pergunta é repasse e distrato. Repasse continua em linha
com o que a Empresa tem vendido. Isso mostra que a qualidade da carteira. O projeto
de venda simultânea tem se provado correto, um projeto fundamental para a
Companhia e que trará, de fato, melhorias no futuro. Agora, o que aconteceu? A
Companhia vendeu um volume de unidades bastante grande até o meio de 2014, que
ainda não foram repassadas.
No meio de 2014 nós implantamos com mais velocidade o projeto de vendas
simultâneas, OK? Então esse back log que ainda existe na Companhia de fato tem um
desempenho um pouco pior em relação a distratos, e os bancos – o Banco do Brasil e
a Caixa – mudaram: no fim de 2013 houve uma mudança, no começo de 2014 uma
segunda mudança e no fim do ano passado uma terceira mudança em relação à
política de crédito. Os bancos enrijeceram um pouco a concessão de crédito.
Então todo esse back log que foi vendido fora da venda simultânea, de fato, teve um
desempenho pior em relação a distratos e em 2015 vamos ver isso. Vamos ter um
distrato muito em linha com 2014, o que na nossa opinião não é problema, porque
temos revendido bastante rápido e, na maior parte das vezes, a preços mais altos do
que a venda original.
E o principal aí é que o problema gerador, que é a entrada de novas unidades no back
log, já foi endereçado também com o projeto de venda simultânea. Vocês estão vendo
um crescimento. No 4T, 80% das vendas foram feitas no projeto de vendas
simultâneas, aí o repasse é super rápido e o distrato é em um patamar completamente
diferente.
Nicole Hirakawa:
Está certo, Rafael. Obrigada pelas informações.
Luis Maurício Garcia, Bradesco:
Bom dia a todos, pessoal. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é, se vocês
pudessem, abrir um pouco para nós acompanharmos como está a dinâmica da
margem bruta segregando o que é melhora trimestre a trimestre e o que é o
reconhecimento da comissão de venda no preço, que agora transita na DRE da
Companhia.
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Se vocês puderem abrir o que foi decorrente de cada efeito daqueles 210 b.p. de
melhora de margem trimestre a trimestre, quanto foi, de fato, aquela melhora que está
acontecendo e quanto foi dessa comissão incorporada ao preço.
E a segunda: vimos que houve uma melhora no adiantamento de clientes – que
acabou beneficiando um pouco o free cash flow, já segregando a parte aqui que é
relacionada a terrenos, na casa de R$70 milhões. Eu queria, se vocês pudessem falar
um pouco, se vocês aumentaram o down payment, se há alguma estratégia nova que
resultou nesse adiantamento de clientes.
E nesse ponto, recentemente também saiu uma matéria da Companhia falando em
uma redução de ciclo construtivo que, sem dúvida nenhuma, é benéfica pelo ponto de
vista do capital de giro. Mas, por outro lado, no passado eu lembro que vocês tinham o
argumento de que não adiantava encurtar muito o ciclo porque senão o cliente não
teria condições de pagar, vamos dizer, aquele down payment ao longo da execução
da obra, precisava de um tempo maior e por isso a Companhia não usava muito forma
de alumínio. Mas temos acompanhado que isso mudou e, hoje, a Companhia tem feito
um esforço grande na redução de ciclo e está usando a forma que não era uma
questão no passado.
Se vocês puderem comentar um pouco sobre o que mudou na visão de vocês, se
vocês estão achando que a visão, enfim, é de que agora vai ser mais fácil cobrar mais
rápido do cliente, mesmo nesse cenário. Eu queria entender um pouco por que houve
uma mudança tão forte assim na estratégia de vocês.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Eu vou responder uma parte das suas perguntas. Falando sobre a margem bruta, o
que você está enxergando na margem bruta, na verdade, essa margem bruta é receita
”poqueada”. Então essa margem bruta que estamos mostrando agora tem pouco
efeito ainda em relação à questão da comissão dentro do preço.
Isso vai de fato acontecer, mas você vai começar a enxergar isso com mais
intensidade à medida que evoluímos no projeto e evoluímos nas obras que mudaram
esse processo.
Então, é difícil abrir isso agora, mas eu lhe falo que esse número que você está
enxergando neste trimestre tem pouco efeito disso ainda. Isso vai começar a
acontecer à medida que caminhamos com o “poqueamento” desses
empreendimentos, com o receitamento deles.
Luis Maurício Garcia:
Nesse ponto, Fischer... desculpe interromper, mas só para fazer um parênteses.
Quando você distrata uma unidade e revende, você não revende nessa nova
metodologia, ou seja, com a comissão incorporada ao preço?
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Sim, sim. Já revendemos com a comissão. O processo que mudamos – fomos
mudando ao longo do ano passado –, já mudamos para essa situação. Há um impacto
nas unidades novas, mas não é tão grande como o receitamento das outras safras.
Então você tem as duas coisas acontecendo simultaneamente.
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Bom, isso é uma questão. Em relação ao ciclo, realmente é isso que você está
enxergando: vimos encurtando o ciclo – fizemos isso ao longo de 2014, como eu citei
na mensagem de abertura. Nossa produção evoluiu demais. Já vimos fazendo a
questão da forma de concreto que você colocou há algum tempo; trabalhamos com ela
há quase cinco anos.
Então, começamos a dar um pouco mais de peso nos nossos projetos na medida em
que começamos a desligar na planta. Estou fazendo a venda simultânea, já tenho o
desligamento do cliente e começa a fazer mais sentido eu tentar acelerar o ciclo e
coletar esse caixa mais rápido.
Com relação ao recebimento dos clientes, obviamente é uma coisa com a qual
lidamos com muita responsabilidade porque estamos concedendo crédito. E aí
conseguimos casar isso, independentemente do ciclo, atrasando um pouco o início da
obra – você dá uma chance de o cliente respirar um pouco e ter mais chances de diluir
esses pagamentos –, começando a obra em um ciclo mais rápido. E conseguimos
encaixar a capacidade de pagamento deles dentro do nosso ciclo e eles acabam não
sendo afetados.
Em relação à sua outra pergunta, eu vou passar para o Leo aqui que ele vai lhe
responder.
Leonardo Corrêa:
Luis, houve um valor maior de adiantamento de clientes. Não há nenhuma mudança
específica no trimestre. Aí depende do volume de vendas, se a venda foi de produtos
ainda com POC muito baixo. Então esse número tem certa flutuação, mas não há
nenhuma mudança mais específica. É só o mix mesmo, que vai produzindo mudanças
nesse valor ao longo dos trimestres.
Luis Maurício Garcia:
Eventualmente isso pode estar associado a esse atraso – até pegando o gancho
desse ponto que o Fischer colocou – do início do ciclo de obra e isso
consequentemente acaba aumentando o adiantamento, correto?
Leonardo Corrêa:
Não necessariamente. Isso está ligado à Companhia receber dinheiro de clientes de
coisas ainda não produzidas.
Luis Maurício Garcia:
É, exatamente, aí como o início de obra está atrasando você acaba tendo uma parcela
não produzida por um tempo maior, vamos dizer assim.
Leonardo Corrêa:
Isso. Na verdade significa que eu recebi um pouco mais de dinheiro dele do que
normalmente eu receberia.
Luis Maurício Garcia:
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Está certo. Está bom. Obrigado.
Rafael Pinho, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é em relação a cancelamentos. Sabemos
do esforço de vocês com SICAQ (vendas simultâneas) e todo esse programa, já
apontando pra uma melhora neste ano, mas vimos uma subida no trimestre específico.
Se vocês pudessem falar um pouco do que aconteceu ali.
A segunda pergunta é em relação a cenário e como vocês estão vendo o Minha Casa
Minha Vida 3. Quer dizer, não vimos nenhum anúncio formal. O governo, com toda
essa questão do esforço fiscal, apesar de não acreditarmos em nenhum tipo de risco
para o plano em si, eu queria saber se vocês têm algum update em relação a
condições do plano ou algum tipo de data. Quando vocês esperam que o governo o
anuncie?
Vocês com certeza estão mais próximos disso do que nós, se vocês puderem dar um
update, dado que temos visto uma queda em desembolsos para o plano nos meses
recentes. Eu queria entender um pouco qual é a dinâmica e como isso está evoluindo.
Se vocês puderem dar um update nesses dois pontos seria interessante. Obrigado.
Rafael Menin:
Em relação à primeira pergunta, cancelamentos: como eu disse, de fato tivemos um
aumento no cancelamento do 4T. Isso está muito mais ligado a safras anteriores que
foram vendidas fora do projeto de venda simultânea. Hoje já há um volume de
unidades repassadas bastante considerável dentro do projeto de venda simultânea e o
que nós vemos é um percentual de distrato abaixo de um dígito. Então, naturalmente,
na medida em que o projeto vai ganhando relevância – no 4T nós já vendemos 78%
dentro do projeto de venda simultânea – a entrada das novas vendas se refletirá em
um volume de distratos muito menor no futuro. A Companhia ainda tem um back log
para consumir.
É importante frisar que o momento da venda, nós tivemos a venda totalmente alinhada
à política de crédito do Banco do Brasil e da Caixa. Se por ventura o cliente for se
desligar três ou seis meses depois, de fato ocorreram, como eu disse para a Nicole,
três mudanças na política de crédito dos bancos. Então o cliente que pegou uma
dessas mudanças, ou duas mudanças – parte dos clientes foram desenquadrados;
perderam sua capacidade de crédito. E aí, de fato, não conseguimos desligá-lo.
A Companhia tem certa tolerância com o cliente – não distratamos o cliente no mês
seguinte; procuramos ajudá-lo. De repente, o cliente tem uma prestação atrasada de
eletrodoméstico ou a esposa tem uma renda informal. Então esperamos um período
para o cliente tentar se adequar.
Se ele não se adequar à nova política de crédito, nós distratamos. Agora, o que há de
positivo quando a Companhia distrata esse cliente? Em um cenário que o mercado
continua forte. A marca MRV tem uma força gigantesca. Temos conseguido vender
muito rápido, então o distrato dessa safra antiga não é uma preocupação grande para
nós.
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A preocupação é não gerar distrato futuro e revender esse cliente em um prazo
bastante curto com um preço muito bom, o que está acontecendo, então não
entendemos distrato como risco. De repente, até como uma oportunidade para o
nosso negócio atualmente.
Em relação ao Minha Casa Minha Vida 3. O que acontece? Esse programa é,
indiscutivelmente, um programa exitoso. É um dos programas mais exitosos que o
governo aderiu. É um programa que gerou emprego, gerou renda, tem uma função
social. É um programa excepcional. Nesse programa são duas faixas. Temos a faixa
1, que é uma prestação de serviços, e temos o segmento onde a MRV atua, que são
faixa 2 e faixa 3.
O faixa 1 é o maior consumidor de recurso do tesouro. A grosso modo, 90% do
subsídio dado foi para o faixa 1 e 10% para o faixa 2 e faixa 3. Mesmo assim, no faixa
2 e no faixa 3, o subsídio, uma menor parte vem do tesouro e uma maior parte vem do
fundo de garantia.
O faixa 2 e o faixa 3 teve um volume de entrega muito parecido com o faixa 1, e
recurso do tesouro, um volume muito menor do que o faixa 1. Isso nos dá certo
conforto que o programa terá continuidade e não tem porque o programa ter algum
tipo de ruptura, principalmente no segmento no qual nós atuamos, que é o faixa dois e
o faixa três.
Leonardo Corrêa:
Só para ficar bem claro: nós estamos assinando contrato faixa dois e faixa três, e
continuamos funcionando normalmente.
Rafael Pinho:
Como eu falei, não estamos trabalhando com um cenário de interrupção do programa.
A pergunta é só se vocês têm novidade quanto à quando nós vamos ter anúncio
formal desse programa? Porque esse anúncio já foi falado na mídia algumas vezes,
parece que foi empurrado um pouco para frente. Acredito que vocês vão estar mais
perto dessas negociações do que nós.
Rafael Menin:
Rafael, o que vem acontecendo? O Governo tem dado uma abertura muito grande às
construtoras, através da ABRAINC. Obviamente teve uma mudança de interlocutor, na
mudança de governo mudaram as pessoas, mas a ABRAINC já esteve com as
pessoas que farão o programa.
Eu acho que está próximo de ocorrer, inclusive recentemente foi anunciado pela nossa
Presidente Dilma Rousseff que o programa será em breve anunciado. O Rubens
esteve recentemente, junto com outros participantes da ABRAINC, em Brasília na
semana passada, no começo dessa semana, então o governo tem nos procurado, tem
discutido e tudo leva a crer que será divulgado em breve.
Eu não posso te prometer data porque a caneta não está na minha mão. O que eu
posso lhe dizer é que o governo sabe da importância, tem sido bastante aberto e tem
conversado com frequência com as construtoras. A qualquer momento nós esperamos
que o programa seja anunciado.
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O importante é o que o Leo disse: o fato de não ter sido anunciado o programa três,
não significa que o programa dois tenha parado. Vida que segue, nós continuamos
contratando empreendimentos, continuamos desligando normalmente as unidades. A
nossa atividade não teve nenhuma alteração, por enquanto, está tudo normal.
Rafael Pinho:
OK, obrigado. Bom dia.
Carlos Schmidt, Itaú BBA:
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu só queria voltar na margem bruta. Eu
queria entender um pouco melhor o que nós podemos esperar desse número daqui
para frente e também se vocês poderão separar essa margem em termos dos projetos
mais novos e os mais antigos. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Como eu falei na resposta para o Luís, se você olhar os nossos números do passado,
a nossa margem bruta vem subindo há vários trimestres consistentemente, em linha
com o que nós já tínhamos ventilado nos últimos anos.
A operação melhorou muito, nós conseguimos ao longo desse tempo subir preço
médio, e mais importante talvez do que isso, nós conseguimos ajustar a operação de
forma tal que a dispersão de custos caiu demais.
Há uma linearidade muito grande nos custos de obra e nós conseguimos começar a
trazer isso para o balanço. Eu não posso te prometer número, mas a nossa
expectativa olhando para frente é que isso continue nessa tendência.
Como eu também disse na outra reposta sobre a receita, isso é safrado. Eu tenho
dentro desse número coisas antigas e coisas novas. O que você está enxergando são
as coisas mais recentes que estavam trazendo cada vez mais fraca a receita e a
nossa expectativa é que ao longo dos próximos trimestres o movimento continue
correndo.
Carlos Schmidt:
OK, perfeito. Obrigado.
Daniel Malheiros, Banco Votorantim:
Bom dia, pessoal. Na realidade eu tenho uma pergunta relacionada ao pró-soluto. Nós
vemos que ele vem crescendo trimestre a trimestre, nesse trimestre chegou a 7,1% o
contas a receber. Eu queria ter uma ideia do que é esse pró-soluto normalizado. E que
vocês pudessem também dar uma abertura do que é a inadimplência desse prósoluto, seria interessante. Obrigado.
Leonardo Corrêa:
O pró-soluto tem subido, obviamente, na medida quanto mais rápido eu desligo, ou
quanto mais próximo o desligamento da venda, eu inerentemente tenho que admitir
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algum nível de pró-soluto. Como nós estamos sempre olhando, calibrando o
comercial, eu tenho um volume muito grande de vendas no início dos lançamentos,
então eu tenho um ponto muito grande de recebimento desse dinheiro.
O que eu estou querendo dizer é, só chamar a atenção, separar esse pró-soluto antes
da chave e depois da chave. O pró-soluto antes da chave, do nosso ponto de vista de
crédito, de qualidade, é muito melhor. Eu tenho sempre um argumento,
monitoramento, não só o prazo que ele tem todo para pagar, mas também na hora que
eu vou chegando lá perto do final, se existe algum saldo devedor, primeiro, eu já tenho
uma visão muito clara da qualidade de crédito, do quanto ele pagou e qual foi a
performance dele e isso me dá uma capacidade de julgamento na entrega da chave é
muito grande.
Nós devemos crescer ainda um pouco o pró-soluto, ele deve crescer um pouco mais
do que está, mas nós já estamos chegando perto do que seria um nível normalizado.
Normalizado dentro das condições hoje prevalecentes. Qualquer coisa de mudança,
por exemplo, também no Minha Casa, Minha Vida, em que eu tenho mais limites, ou
os limites da cidade sejam alterados e etc.; tudo isso vai se refletir positivamente, seja
em termos de colocar mais produtos no Minha Casa, Minha Vida, mas também seja de
possibilitar ter um valor de financiamento maior e eventualmente um pró-soluto menor
em algumas vendas específicas.
Ele não está muito longe do que vai ser o nível em uma base recorrente, em uma base
constante.
Daniel Malheiros:
Com relação ao pró-soluto após entrega de chaves, daria para dar uma ideia do que é
inadimplência?
Leonardo Corrêa:
Nós não abrimos esse número. Nós monitoramos, obviamente, eu todo trimestre vou
ajustando num sentido se passou de uma determinada data do vencimento, eu ajusto
e jogo no lucro e perdas, mas é muito baixa essa inadimplência ainda.
Daniel Malheiros:
Obrigado.
Fred Mendes, HSBC:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira delas é: como vocês
estão vendo a capacidade desse comprador, o cara que ganha em média R$2.500 e
R$3.500 por mês, de continuar absorvendo o aumento de preço?
Acho que voltando um pouco na pergunta anterior, a situação atual do Minha Casa,
Minha Vida, acho difícil assumir qualquer tipo de aumento de subsídio. Como vocês
estão vendo? Dá ainda para continuar aumentando preço, assumindo que as
condições vão continuar estáveis para esse comprador?
E a segunda pergunta, eu sei que vocês não dão guidance, mas se vocês pudessem
pelo menos dar um pouco mais de visibilidade do que nós podemos esperar da linha
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de despesa comercial sobre venda daqui para frente. Vem aumentando bastante
desde que vocês mudaram a política dos brokers, mas o que nós podemos esperar
daqui para frente. Obrigado.
Rafael Menin:
Em relação a capacidade de pagamento, nosso segmento continua comprador.
Obviamente nós estamos enfrentando um pico de crescimento mais baixo, mas 2014
já foi assim. O Brasil talvez tenha crescido zero ou algo próximo de zero. É importante
frisar, o que nós estamos percebendo, a MRV tem incrementado market share nos
mercados nos quais nós atuamos.
Eventualmente, se o mercado manterá o tamanho ou será um pouco menor, a
Empresa tem conseguido, isso aconteceu em 2014, em 2015 tivemos esse
movimento, é um movimento de redução da concorrência, então nós temos
conseguido aumentar o market share e venda com certeza não é o problema no
cenário atual.
Caso o ambiente de mercado deteriorar absurdamente, as coisas mudam. O que está
havendo hoje no cenário atual de emprego, nível de endividamento, modelo de
construção de crédito nos bancos, a demanda continua boa, o mercado continua
funcionando normalmente, isso não é preocupação.
Com relação ao aumento de preço, o que nós estamos falando com vocês? Em 2013
e 2014 nós conseguimos repassar acima da inflação. Em 2013, principalmente, nós
conseguimos aumentar o preço bem acima da inflação.
A partir de agora vai ser muito em linha com a inflação. Em várias cidades a Empresa
ainda não trabalha no limite do programa, então tem espaço para subir preço. Em
algumas praças, por exemplo, de R$115 mil, a Empresa já se desenquadrou aos
produtos. Nós vendemos fora do Minha Casa, Minha Vida. É o mesmo produto,
produto econômico, só o funding é diferente, é o SBPE.
Isso acontece em algumas cidades, faz parte do nosso negócio e o que nós
esperamos a partir de agora é repassar em linha com a inflação, ou seja, não
esperamos nenhuma deterioração da margem bruta da Companhia. Esse é o cenário
que nós estamos olhando.
Leonardo Corrêa:
Vou só fazer um comentário aqui. Você fez um comentário a respeito de subsídio. No
caso aqui da cidade de R$115 mil, primeiro, eu não espero nenhum aumento de
subsídio do governo ou do tesouro para o programa ou para o setor. Eu também estou
nessa linha, nós estamos vendo o que está acontecendo.
Se ele aumentar o limite da cidade, eu automaticamente enquadro essas cidades de
R$115 mil e eu não estou aumentando o volume de subsídio do tesouro, mas eu tenho
uma resposta nas vendas muito importante. Isso dá uma capacidade de compra muito
maior, pelo fato da taxa de juros ser mais baixa no Minha Casa, Minha Vida.
Rafael Menin:
Fred, só complementando a informação do Leo, metade dos clientes da MRV não
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tomam subsídio nenhum. Como a renda é mais alta, eles estão comprando com zero
subsídio.
Com relação à linha de despesa, de fato no 4T nós tivemos no SG&A uma piora. No
G&A basicamente isso aconteceu em função do aumento da provisão do PLR que não
havia sido feita ao longo ano, porque nós não vínhamos atingindo as métricas que
regem o PLR.
No 4T nós conseguimos bater parte das metas e nós tivemos que provisionar a
despesa toda no 4T. Também o aumento de contingências foi lançado no 4T.
Em relação à linha de despesa comercial, de fato teve um aumento. Nós fizemos um
esforço forte no 4T, uma campanha nacional de marca e aí a despesa subiu. É
importante dizer que no ano de 2015 nós lançamos um projeto interno, chama projeto
austeridade. O que nós orçamos e vamos cumprir, a despesa em SG&A será baixa do
que foi o 4T anualizado aconteceu.
Essa é a nossa expectativa, mesmo levando em conta a inflação.
Fred Mendes:
Perfeito, obrigado.
Lucas Gregolin Dias, Fator Corretora:
Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco como foi a demanda
nesses dois primeiros meses, se continua aquecido ou teve uma diminuição em
relação a 2014. Obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Nós não podemos sair falando muita coisa, mas nós estamos vendo o mercado se
comportando da mesma forma que nós víamos em 2014. Complementando o que o
Rafa falou lá atrás, na pergunta anterior, nós estamos em um mercado de demanda
maior que a oferta. Por mais que você tenha algumas restrições de crédito, a procura
é sempre grande. Você consegue filtrar a partir daí, então assim, o mercado que nós
estamos vendo, esperando um mercado de comportamento semelhante ao do ano
passado.
Lucas Gregolin Dias:
Está bom, obrigado.
Marcelo Motta, JPMorgan:
Bom dia. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Se vocês pudessem abrir um pouco as
iniciativas para diminuir o SG&A. Parece que 2015 não vai ser um ano muito mais fácil
em termos de venda do que 2014. Eu queria entender o que vocês podem fazer
nessas duas linhas para diminuir ambas, dada a expectativa que vocês têm que seja
menor em 2015 do que em 2014.
Rafael Menin:
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Com relação à despesa, como foi dito agora, tem um projeto em curso, o projeto de
redução de despesa. Agora, o que é mais importante? Aumentar margem bruta
significa mexer no negócio. O nosso negócio é um ciclo de dois, três anos. É muito
mais trabalhoso nós trabalharmos a linha de custo, aumentar preço de venda, isso
demora para passar na DRE.
Redução de SG&A é muito mais imediato. Nós temos todas as ferramentas. Por
exemplo, despesa de marketing, a Empresa gastou proporcionalmente um volume
bem maior no 4T, agora voltaremos para um patamar normalizado de despesa. Então,
cortar despesa é muito mais rápido do que as ações que fazem a margem bruta subir
ou cair.
Nós estamos confortáveis. Nós estamos vendo também menos pressão, por exemplo,
em aluguel de escritórios. Hoje nós temos muito mais possibilidade de renegociar
contratos, então estamos muito otimistas que esse projeto austeridade será exitoso,
não estamos preocupados, não é uma preocupação nossa.
Temos controle de despesa em 2015, com certeza vamos voltar para o patamar
adequado para o tamanho da Companhia.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Marcelo, só complementando o que o Rafael falou, nós já começamos a nos
movimentar em algumas direções para 2015, como eu falei na abertura. Nós já temos
essa meta traçada e vamos atrás dela.
Não é só a redução de custos, na verdade, quando nós fizemos algumas migrações
para internalizar a área comercial, nós fizemos um movimento e de repente você
começa a produzir e ganhar produtividade e ver seus custos caírem.
Nós estamos chegando nesse patamar. É o que nós vamos enxergar ao longo do ano.
Obrigado.
Marcelo Motta:
Obrigado.
Francisco Brandão Andrade, Atacama Investimentos:
Bom dia, parabéns pelo resultado. Sobre Minha Casa, Minha Vida 3, eu gostaria de
saber se vocês estão esperando alguma coisa em torno da potencial faixa 1,5. Qual é
a expectativa de vocês com relação a isso? Teve, enfim, bastante comentário com
relação a isso no ano passado e eu queria saber se vocês estão esperando alguma
coisa nesse sentido. Obrigado.
Rafael Menin:
De fato, essa faixa do programa está caminhando. Ela deve acontecer, é importante
que aconteça. Hoje existe um hiato entre o faixa 1 e o faixa 2 e faixa 3, parte da
população está...
Desculpe pelo problema, nós tivemos um problema com a operadora e o link de
conexão, todo mundo caiu, inclusive nós aqui em Belo Horizonte.
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Voltando à pergunta do Francisco, o Minha Casa, Minha Vida 3 contempla o faixa 1,5,
o nome não vai ser esse. É importante que seja feito um programa para uma faixa que
estava deixada do Minha Casa, Minha Vida. Não podia entrar nem no faixa um e
também não podia comprar no faixa dois e faixa três.
O programa está sendo desenvolvido, o nome é Faixa 1 FGTS e ele vai pegar o
cliente com a renda um pouco abaixo do faixa 2. A MRV especificamente tem um
volume muito pequeno de projetos que poderão se enquadrar ao faixa 1,5, mas
alguma coisa sim vai entrar e isso será benéfico à nossa atuação.
Respondi sua pergunta, Francisco?
Francisco Brandão Andrade:
Eu tinha desconectado também. Só para entender então, pela modelagem vai ser uma
modalidade de atual faixa 1, ou seja, um regime de empreitada, mas o funding disso
seria o funding de FGTS ao invés de funding subsidiado pelo tesouro? Foi mais ou
menos isso que eu entendi. É nessa linha?
Rafael Menin:
Francisco, não é empreitada. Tem um limite de preço, obviamente abaixo do faixa 2 e
faixa 3. O subsídio, de fato, vai ser maior e vem do tesouro. A solução mista vai
atender bem essa faixa que hoje está deixada do programa.
Ficou claro?
Francisco Brandão Andrade:
Muito obrigado.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Só para acrescentar, vai vir tesouro, mas o que virá será menor do que o gasto que o
tesouro tem hoje com o faixa 1. O benefício está aí.
Francisco Brandão Andrade:
Perfeito.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para o Sr. Rafael Menin e o Sr. Eduardo Fischer para as considerações finais.
Senhores, prossigam com suas últimas considerações.
Rafael Menin:
Primeiramente, agradeço a todos os presentes. Desculpem, mais uma vez, em relação
ao problema que nós tivemos. É importante ressaltar um aspecto da nossa divulgação
que foi pouco dito na sessão de perguntas e respostas, a Empresa vem gerando um
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caixa pelo décimo trimestre consecutivo. Isso não é o que nós temos visto no setor de
forma geral. Isso nos dá um conforto muito grande.
A Companhia entra em 2015 com um nível de alavancagem extremamente baixo. Nós
concluímos uma operação de debêntures no 1T, então nós estamos com um caixa
extremamente saudável. A posição atual é de R$1,6 bilhão em caixa, então nós
estamos muito confortáveis.
O mercado continua com a demanda forte. A MRV tem uma operação saudável,
bastante equilibrada e madura, então nós estamos bastante otimistas com o futuro e
prontos caso o mercado dê algum sinal positivo. O Minha Casa, Minha Vida pode ser
um vento de calda para a Companhia, nós estamos prontos para poder acelerar ainda
mais a operação da Companhia.
Eu vou passar para o Eduardo Fischer. Obrigado a todos.
Eduardo Fischer Teixeira de Souza:
Obrigado. Eu vou continuar o que o Rafael falou. Como eu citei na mensagem de
abertura, nós tivemos talvez o melhor ano da MRV em várias das nossas áreas,
principalmente produção. Então, nós vamos olhar 2015 com projetos aqui funcionando
em sua plenitude, ou seja, nós já começamos a ficar 100% protegidos de eventuais
cancelamentos, gerando caixa, com uma operação estabilizada em um nível muito
alto, em todas as áreas da Empresa.
Apesar do cenário ainda ser incerto, nós olhamos 2015 com muito otimismo. Nós
estamos preparados para passar por esse ano de forma muito tranquila, se nada de
anormal acontecer. Reforçando aqui, nós estamos positivos com 2015 e estamos
preparados para colher qualquer benefício que venha, na eventualidade, se surgir aí o
Minha Casa, Minha Vida 3 e ainda ganhar mais market share.
Obrigado a todos e até a próxima.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 4T14 da MRV está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
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