DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
4º Trimestre 2019

Local Conference Call - Transcrição
03 de março de 2020

Operador: Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência
para analistas e investidores da MRV Engenharia sobre os resultados do quarto 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. Obrigada pela presença no nosso call anual, divulgação de resultados aí
do quarto tri de 2019.
Eu vou começar falando aí uma mea-culpa da nossa gestão. O ano de 2019 foi um ano diferente do que nós
imaginávamos, do que nós havíamos previsto. Os resultados foram bons, mas não foram excepcionais. A
MRV ela tem por tradição surpreender o mercado positivamente e, infelizmente, no ano passado a gente
não conseguiu entregar os números como nós gostaríamos.
Eu colocaria aí a baixa venda como fator principal. A gente enfrentou um pouco de dificuldade em função
da mudança no fator social e também em função de um aperto, uma redução do LTV no momento no qual
a MRV vinha fazendo um investimento grande em produto, produtos cada vez melhores, e aí a gente perdeu
uma fatia de mercado importante, esse cliente aí com renda de R$2.000 a R$2.800, ele perdeu potencial de
compra no nosso portfólio e isso fez com que nós tivéssemos uma diferença grande aí de venda para a
construção.
A MRV, pela primeira vez depois de tantos anos gerando caixa, a gente queimou caixa. Tivemos também
uma pequena redução na margem bruta e, obviamente, não foi um ano dos sonhos para a gente. Eu e o
Eduardo estamos como presidente da companhia já há 5 anos, 6 anos, e foi, de fato, o pior ano nosso depois
da mudança de gestão.
Mas o ponto mais importante: A gente está muito otimista, a MRV ela criou nesses últimos anos uma
plataforma única de habitação econômica, nosso produto, dentro do Minha Casa Minha Vida, é o produto
com mais qualidade em relação aos outros competidores, a MRV é a única empresa que atua no Minha Casa
Minha Vida agora com o lançamento da Linha Essencial com portfólio que varia de R$2.000 a R$5.000, são
produtos com alta qualidade, muito bem localizados e a marca MRV faz total diferença.
Além disso, a gente alargou o nosso portfólio aí com a Linha Premium. A Linha Premium vai ganhar tração
esse ano e, com esse novo juros, esse novo cenário de SBPE com juros de 7% ao ano, que
41

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
4º Trimestre 2019

surpreendentemente ele está mais baixo do que o topo do Minha Casa Minha Vida, isso faz uma diferença
enorme para que a linha SBPE ganhe tração rapidamente.
Não poderia também deixar de destacar a Luggo. A gente fechou aí no quarto tri a venda do primeiro FII,
foram 4 empreendimentos vendidos, os empreendimentos, 2 deles, 100% locados, vamos começar a locar
o terceiro agora nesse mês, e o quarto empreendimento no mês de abril ou maio. E o sucesso é absoluto,
temos fila de espera nos 2 primeiros, a gente vai conseguir entregar um resultado ainda um pouco acima do
prometido para os nossos cotistas e eu não tenho nenhuma dúvida que a Luggo será uma avenida de
crescimento extremamente importante para a MRV.
E, além disso, a MRV também tem uma atuação geográfica única, hoje a gente está presente em mais de
160 cidades em território nacional, isso custa muito caro, é extremamente complexo, como exemplo eu
posso ressaltar o investimento de mais de meio bilhão de reais que a gente fez em TI nos últimos anos, é
muito distante do que qualquer um fez. A gente tem um corpo diretivo executivo bastante grande, são quase
40 diretores, temos um grupo enorme de gestores e executivos também para tomar conta de uma operação
tão complexa, mas obviamente também não é só ônus, né, a gente tem muitos bônus em estar atuando num
mercado tão grande, e a MRV, em função do que eu disse, dispersão geográfica, a linha mais completa e
mais qualificada dentro do Minha Casa Minha Vida, a Luggo e também a Linha Premium, eu não tenho dúvida
nenhuma que a MRV é a empresa mais preparada para crescer bastante nesse novo Brasil de juros muito
baixos.
A gente tem o nosso Projeto 60 mil, já foi divulgado há algum tempo, e ele é totalmente possível e a gente
tem todas as alavancas para chegar lá. Eu diria que a MRV é hoje a empresa com mais gatilhos a serem
destravados nos próximos anos e vamos crescer bastante aí a partir de agora.
E também não posso deixar de ressaltar a AHS, a transação que a gente finalizou aí no mês de fevereiro. É
uma empresa também única atuando num mercado gigantesco, num segmento de mercado também com
pouca competição e com altíssima demanda. A AHS é uma empresa que daqui a alguns anos – ela ainda é
uma empresa pequena, mas daqui a alguns anos – ela será muito representativa no negócio da MRV.
Então, a palavra é essa, de otimismo. A empresa está superpreparada e eu estou, tanto eu como o Eduardo,
a gente está superconfiante que nós vamos entregar um crescimento forte nos próximos anos, com
recuperação de margem, como eu disse anteriormente, a AHS ganhando tração e o retorno aos nossos
acionistas serão ainda maiores do que vêm sendo aí no passado.
Bom, eu vou passar a palavra para o Ricardo Paixão. Obrigado a todos.
Sr. Ricardo Paixão: Bom, obrigado, Rafael. Um bom-dia a todos.
Na mensagem da administração, eu gostaria de chamar a atenção para a nossa consistente performance ao
longo dos anos, mesmo durante a crise que machucou bastante a economia do país e o setor como um todo.
Nós conseguimos apresentar receita e o lucro líquido crescentes nos últimos 8 anos, vendas e margem bruta
com pequena variação, mas sempre em patamares bastante elevados. Sabemos que isso é bastante difícil
de ser alcançado e por isso nos orgulhamos do que fizemos.
Em relação a Luggo, a Luggo já é uma empresa operacional, com terrenos em prospecção, projetos em
aprovação e unidades em construção com data prevista de conclusão para fim deste ano/começo do ano
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que vem.
Como colocado pelo Rafael, em dezembro de 19 foi encerrada a primeira oferta pública das cotas do FII da
Luggo, o LUGG11. Este é o primeiro fundo de investimento imobiliário residencial do Brasil que conta com
os 4 primeiros empreendimentos da Luggo, com isso nós concluímos o primeiro ciclo do modelo de negócio
da Luggo.
Essa venda resultou na ótima performance da linha de outras receitas operacionais dentro do quarto
trimestre de 19. Planejamos, então, que esse seja um efeito recorrente com periodicidade pelo menos anual
daqui para frente, não consideramos a Luggo como one-off.
A AHS, o Rafael comentou sobre o potencial de retorno, queria só fazer uma conta. A gente colocou essa
conta também no nosso release, ela fala o seguinte: A gente tem um plano de negócios para a AHS que mira
o crescimento da construção até chegarem 5.000 unidades anuais para locação e posterior venda dos ativos.
A receita e lucro dessa operação têm potencial de se tornarem extremamente relevantes para a MRV,
chegando aí a quase R$5 bilhões por ano.
Essa conta é feita como 5.000 unidades por ano vezes um preço médio de US$220.000 anuais e depois
transformado em real.
Obrigado.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Com licença, 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. Gabriel Simões, Itaú BBA.
Sr. Gabriel: Oi, pessoal, obrigada pela apresentação. Tenho 2 perguntas. A primeira aqui relativa ao prósoluto, pós-chaves. A gente viu essa linha aí crescendo expressivamente nesse trimestre em relação aos
demais. Queria entender se vocês atribuem isso ao aumento dos lançamentos de vocês em unidades SBPE
ou se tem algum outro fator influenciando essa linha.
E a segunda pergunta é em relação à margem bruta da empresa, que a gente viu numa tendência de queda
aí nos últimos trimestres, mas estabilizando agora nesse quarto tri de 19. Então eu queria saber se vocês
acreditam que a margem tenha chegado num piso aí nesse trimestre ou se veem mais possibilidades de ela
voltar a cair. Obrigado, pessoal.
Sr. Eduardo Fischer: Oi, Gabriel, bom dia, é o Fischer, tudo bem? Vamos lá começar de trás para frente.
Margem bruta. A gente, até quando fez a divulgação do terceiro trimestre, nós chegamos a fazer uma
abertura do que tinha causado essa queda de margem e as nossas perspectivas, e a gente disse naquele
momento que aquilo que a gente estava enxergando seria o nosso piso de margem e que a partir daqui a
gente veria uma estabilização e um começo de crescimento de margem em direção ao nosso patamar
tradicional. E é exatamente isso que está acontecendo, a margem oscilou um pouquinho para cima, né, está
praticamente estável com uma tendência pequena de subida, e o que a gente deve chegar ao longo dos
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próximos trimestres é ela ir subindo lentamente em direção à nossa margem tradicional.
Então, de fato, o pior passou e a gente está bem otimista, a operação está indo bem, um dos fatores que nos
preocupava lá, que era aquela migração para mão-de-obra própria – não sei se você lembra disso –, isso está
endereçado e os indicadores que a gente começa a ver já ao longo desse início de ano já são melhores. Então,
a gente está bem otimista em relação ao que a gente vai entregar em relação à margem.
O que a gente viu no passado era piso e o que a gente vai começar a enxergar daqui para frente é
crescimento. A gente está bem seguro em relação a isso aí.
Em relação à primeira pergunta, o pró-soluto, de fato, primeiro, respondendo diretamente a sua pergunta,
não, não tem nada a ver com SBPE, era mais a nossa operação normal, nossa operação tradicional. O que a
gente fez ao longo do último ano foi conceder um pouco mais de crédito em relação às dificuldades que a
gente teve, que o Rafael até citou no início aqui, a concessão de crédito ficou mais dura pela Caixa e a gente
acabou, de alguma forma, endereçando isso via a nossa concessão de pró-soluto.
O que a gente já enxerga nesse primeiro fechamento do primeiro bimestre do ano é um mercado um pouco
mais quente, as pessoas decidindo pela compra mais rapidamente e a gente começou a endereçar a
concessão de crédito seguindo essa lógica. Então, a gente já, em janeiro e fevereiro, já estamos com uma
concessão de pró-soluto menor do que a gente vinha fazendo no final do ano passado. Então, um dos nossos
desafios para 2020 é fazer com que essa linha pare de crescer, fique estável e eventualmente comece a cair.
Então, assim, o pró-soluto do início do ano já está num degrauzinho abaixo do que a gente fechou o ano
passado. Obrigado.
Sr. Gabriel: Perfeito, Fischer, obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Nicole Inui, do Bank of América.
Sra. Nicole: Bom dia, obrigada pelo call. Eu só queria saber se vocês podem dar um pouquinho mais de
detalhes o que a gente pode esperar tanto de AHS quanto do Luggo para esse ano.
Então, por exemplo, a Luggo no seu release você está dizendo que vai construir 2.200 unidades e fazer a
venda ou no final desse ano ou primeiro tri do ano que vem. Só para entender, você pretende construir e
vender todas as unidades durante esse período ou só parte as unidades?
E também na parte de AHS também, você está dando detalhe de unidades construídas por ano, mas também
na mesma coisa. Você tem planos de vender algum desses empreendimentos esse ano? Eu imagino que você
tem alguns que já estão aparentemente, vamos dizer, alugado, e só quero entender se a gente vai ver uma
venda também vindo de AHS esse ano ou pode ser começo do ano que vem. Obrigada.
Sr. Ricardo: Oi, Nicole, é o Ricardo Paixão falando. Vamos lá. AHS a gente tem, no ciclo da AHS normal,
primeiro ocorre a construção, depois o aluguel para depois acontecer venda dos ativos. Então, sim, a gente
tem estimativa, uma expectativa de já ter vendas dos projetos da AHS dentro deste ano. Não sei te precisar
se são 2, 3, 4 ou 5 projetos, já tem projetos em estágios mais avançados de maturação que a gente deve,
sim, então, ver venda disso daí no segundo semestre desse ano.
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Bom, com relação à Luggo, na Luggo a gente tem diversos estágios, estágios diferentes de execução. A gente
tem 8 obras aí para serem executadas ao longo desse ano da Luggo, ano passado foram 4, então a gente
está dobrando em relação ao ano passado. Obviamente, nem todas elas ficam prontas ainda dentro desse
ano, então a gente deve conseguir fazer um follow-on do fundo, né, do LUGG11, esse ano não para a
totalidade ainda das unidades, uma parte esse ano e uma parte no início do ano que vem.
Então, é um pipeline crescente esse negócio da Luggo, a gente está apostando muito nisso, a companhia já
tem landbank prospectado para isso, já estamos fazendo novas prospecções também, então a gente deve
ver a Luggo crescendo aí, pelo menos dobrando ano após ano pelos próximos anos.
Sra. Nicole: Está ótimo, Ricardo, obrigada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Motta, do Banco JP Morgan.
Sr. Marcelo: Oi, bom dia a todos. Duas perguntas também. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre o
outlook para a geração de caixa, enfim, o primeiro tri já tiveram alguns problemas ali na parte de repasse do
Minha Casa Minha Vida, então só entender se já está sendo normalizado, se já deu para ver um catch-up aí
nesse começo pós-carnaval – apesar de não ter tido muitos dias úteis ainda – e entender também como é
que está questão de desembolsos, tem essa parte do repasse, mas tem também investimentos com terreno,
vocês estiveram mais investimentos em forma de alumínio, então entender se a gente pode esperar aí para
2020 uma desaceleração nessas linhas ou se continua no mesmo patamar aí de 2019. Obrigado.
Sr. Rafael: Bom dia, Marcelo, Rafael Menin falando. Em relação à geração de caixa, o primeiro tri, de fato,
ele está sendo impactado por essa paralisação da Caixa ou redução do volume repassado no mês de janeiro.
Fevereiro foi um pouco melhor, foi liberada uma verba da OGU que permitiu que mais unidades fossem
contratadas, e foi liberado também na semana retrasada um novo volume de dinheiro. Então, a gente espera
que em março a gente consiga repassar uma parte importante do backlog. Não vai dar para repassar tudo,
nós vamos ter um primeiro tri um pouco abaixo da expectativa, mas o mais importante é o que o Eduardo
falou: A gente está sentindo os nossos indicadores leads e conversão têm sido melhores, então a nossa
matéria-prima para repasse ela está crescente.
Se a gente comparar o primeiro bimestre de 2020 com o primeiro bimestre de 2019, essa matéria-prima
(que é unidades vendidas) ela está vindo mais forte. Então, a gente espera, se não tiver uma geração de caixa
boa aí no primeiro tri, talvez tenhamos alguma postergação de repasse para segundo tri, mas ao longo do
ano nós vamos ver, de fato, não tenho dúvida nenhuma, uma geração de caixa bem melhor do que foi no
ano passado.
Em relação a terrenos, o Capex vai ser parecido. A gente tem esse plano ambicioso de chegar em 60.000
unidades, expandir o nosso portfólio, continuar comprando terreno para a Luggo, terreno para a Linha
Premium, então nós vamos ver aí terreno rodando aí perto de R$700 milhões por ano, um investimento
importante, mas tem que acontecer para uma empresa que quer chegar em 60.000 unidades.
Em relação à forma de alumínio, o ano passado foi o ano com maior desembolso. Hoje a gente tem um
estoque de forma que nos permite fazer pelo menos 50.000 unidades por ano, então esse ano
eventualmente a gente vai desembolsar um pouco menos com forma do que nós desembolsamos no ano
passado. Não é uma rubrica tão importante, a gente gastou aí 140 milhões no ano passado, talvez a gente
gaste aí de 30 a 40 milhões a menos nesse ano em relação à forma de alumínio.
45

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
4º Trimestre 2019

Mas, de novo, o mais importante aí é a gente acelerar a venda. A gente teve aí um descasamento de repasse
com unidades produzidas importantes no ano passado, foram quase 7.000 unidades de diferença, e a gente
espera que nesse ano não haja esse descasamento de repasse de unidades produzidas. Então, isso nos
permitirá um receitamento interessante, melhor que o ano passado e, consequentemente também, uma
geração de caixa positiva, que é o que a gente vem entregando aí nos últimos... desde 2013.
Então, não tem por que, se não houver a partir de agora nenhuma interrupção em repasse, não tem por que
a gente não gerar caixa ao longo do ano.
Sr. Marcelo: Perfeito, muito obrigado.
Sr. Rafael: Ok, Marcelo, um abraço.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, BTG Pactual.
Sr. Elvis: Bom dia, Rafael, bom dia, Ricardo. Tenho 2 perguntas também. A primeira é com relação a VSO.
Conforme vocês apresentaram, as vendas de 2019 foram impactadas aí pelo fator social, pela queda do LTV,
então nessa linha seria muito bom se vocês pudessem compartilhar com a gente qual é a estratégia da MRV
para acelerar as vendas dado que margem bruta já deve subir nos próximos tris, conforme vocês disseram,
[incompreensível], então qual que seria a estratégia para acelerar um pouco mais essa VSO que, no
trimestre, caiu, ela veio um pouco mais fraca?
E a minha outra pergunta é com relação à nova linha de produto que vocês anunciaram. Se vocês pudessem
dar um pouco mais de cor sobre a Linha Essencial, qual é o ticket médio, se as margens são similares aos
demais produtos da MRV. Porque, a meu ver, é um produto no faixa 1,5, certo? E vocês comentam que esse
produto visa atender um público que foi impactado pela queda de affordability, mas no faixa 1,5 a gente vê
que o público que foi mais afetado aí pelas mudanças que aconteceram nos subsídios do Minha Casa Minha
Vida. Se vocês puderem compartilhar a visão de vocês, seria ótimo. Obrigado.
Sr. Eduardo: Oi, Elvis, é o Fischer. Vamos lá. As 2 perguntas, na verdade, tem uma resposta semelhante. Em
relação à primeira, o que a gente já percebe? O primeiro bimestre desse ano, janeiro e fevereiro, que já está
fechado, foram melhores do que o primeiro bimestre do ano passado, de 2019. A procura foi melhor, maior
quantidade de leads, como o Rafael colocou, e a VSO também veio mais alta. Quer dizer, a gente já está com
um volume de vendas maior esse ano.
Isso é resultado de um esforço que a gente fez principalmente a partir do último trimestre do ano passado,
o segundo semestre, que já começa a se refletir em relação a desenvolvimento de equipe, treinamento,
preparação, o produto mais adequado para um cara de renda menor. Então, a gente já começou a fazer esse
ensaio ao longo do segundo semestre do ano passado e isso já começa a aparecer no nossos números do
primeiro bimestre desse ano, e o nascimento da Linha Essencial veio também na esteira dessa de
necessidade.
Grossamente aí, 25% dos leads, dos nossos clientes que nos procuram, está nessa faixa de renda que vai ser
capturada por esse produto Essencial. Então, como o Rafael colocou logo na abertura, a gente, ao longo de
19, foi um pouco penalizado porque esse cliente perdeu a capacidade de compra (ou uma parte grande da
capacidade de compra dele) e a gente demorou a reagir em relação a isso.
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O que a gente começou a fazer no segundo semestre e agora especificamente com a criação desse produto
Essencial é trazer de volta uma base de clientes que é grande, que nos procura e estava ficando de fora do
jogo. Então, o Essencial, sim, ele de alguma forma captura um cara que era faixa 1,5 no passado e deixou de
existir, mas também é um cara que era o faixa 2 baixo. Então, é um produto com a mesma qualidade dos
produtos da MRV, um pouco mais adensado, com um pouco menos de lazer, mas sem perder qualidade,
para pegar esse cliente que hoje nos procura, mas que acaba não conseguindo fechar.
Então, assim, respondendo objetivamente, a nossa VSO já vem melhor em 2020 e isso é reflexo das atitudes
que a gente tomou internamente aqui ao longo do segundo semestre e quarto trimestre do ano passado e
o Essencial vai ser, ao longo desse ano, algo muito relevante para nós. A gente já começa a lançar no
trimestre que vem, no segundo trimestre a gente já tem lançamentos do produto Essencial e isso aí com
certeza vai nos ajudar a ter uma VSO mais alta esse ano, que é uma das nossas grandes metas aí para 2020.
Espero que tenha respondido a sua pergunta aí.
Sr. Elvis: Perfeito, Fischer, ficou muito claro. Obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Tapia, Bradesco BBI.
Sr. Victor: Bom dia, pessoal. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês é em relação às unidades
produzidas. Quando a gente olha aqui, enfim, vocês aceleraram bastante a produção das unidades, está
subindo aí uns 7%, mas quando a gente olha as unidades que foram concluídas ano contra ano, ano cheio
de 19 contra 18, a gente vê uma queda aqui de unidades concluídas.
Primeiro ponto: Eu que entender por que disso, se vocês estão acelerando obra qual que é o motivo que a
obra não está sendo terminada, concluída;
E o segundo ponto: À medida que essas obras forem sendo concluídas, a gente poderia ver algum outro
impacto negativo na margem ou a margem ela deve ficar nesse patamar de 29 e 30, 29,5 e 30 que vocês
reportaram esse ano?
E aí, o outro ponto que eu queria perguntar é em relação à equivalência patrimonial. Os 10 milhões não
recorrente, enfim, quando a gente olha MRL e Prime elas já estão dando lucro, mas aí tem aquele grupo de
outras quase que 80 SPE e SCPs que estão ainda dando um prejuízo. Se vocês pudessem dar um pouco mais
de cor do que que foram esses ajustes não recorrentes aqui. Obrigado.
Sr. Ricardo: Vamos lá, Victor, Ricardo falando. Bom, em relação à produção, na verdade, é uma coincidência
aí de a quantidade de unidades concluídas estar menor do que a quantidade de unidades produzidas. Não
tem nada pensado em relação a isso, é um acaso de números mesmo. Não é uma operação que a gente deve
ver para frente, não. A gente deve continuar vendo o número de produção e o número de unidades
concluídas no mesmo patamar. É questão de safra mesmo de produção.
Margem bruta, a gente está vendo essa margem bruta de agora como um piso, né, então a gente realmente
não estima e não espera que a margem bruta caia para frente. Nosso estoque pronto aí está em torno de
4%. Não estamos enxergando também, em nenhum cenário que a gente projeta aqui, esse número
crescendo muito, então estamos confortáveis aí com relação à margem e com relação ao ritmo também de
produção.
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Bom, em relação à equivalência, você fez uma observação interessante. A Prime e a MRL realmente já estão
com resultados saudáveis, não são então... esse impacto não recorrente que a gente viu ali na equivalência
patrimonial não vem da Prime e da MRL, tá, são outros 2 ex-parceiros que a gente tinha projetos em parceria
com eles. Um deles foi uma revisão de orçamento que aconteceu agora no quarto trimestre, e o outro eles
não estavam fazendo aquele ajuste do PDV prospectivo na hora da venda, então acabou que eles tiveram
que fazer um ajuste maior desse PDD na cabeça aí considerando já a venda dos últimos 2 anos. Por isso que
a gente teve um efeito maior.
A gente fez uma análise também em relação ao resultado desse entendimento e a gente não espera
resultados negativos vindos dele mais para frente. Então, realmente esse daí é one-off.
Sr. Victor: Está certa, obrigado. Se eu puder só fazer mais uma pergunta, um follow-up rápido. Nessa Linha
Essencial, como um todo da operação, vocês imaginam que ela vai representar quantos por cento?
Sr. Ricardo: Igual você colocou no relatório aí, 20%.
Sr. Victor: Obrigado.
Sr. Ricardo: De nada.
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar
asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luís Stacchini, Banco Credit Suisse.
Sr. Luís: Oi, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado também. A primeira, eu queria talvez
se vocês pudessem explorar um pouco como fica a estratégia de vocês para, enfim, buscar as 60.000
unidades dado o nível atual de estoque. Eu queria entender, de fato, se o estoque é um impeditivo ou não
na cabeça de vocês para a empresa buscar essas 60.000 unidades de lançamento. Queria entender, de fato,
como vocês estão enxergando essa dinâmica, se, de fato, já faz sentido acelerar o nível de lançamentos com
o nível atual de estoque ou se, de fato, com essa melhora de velocidade de vendas que vocês já estão
enxergando aí no começo do ano já faz sentido buscar uma aceleração maior.
E a segunda pergunta, um ponto até um pouco mais do resultado mesmo, eu queria talvez explorar 2 aqui
com vocês. Na linha de SG&A, a gente viu uma queda relevante aí na parte de salários no quarto tri de 19, a
gente vinha de uma média de 75 milhões mais ou menos nos 9 meses, a gente viu ela caindo para 60 milhões.
Queria entender se essa queda é recorrente.
E, além disso, na linha de outras receitas e despesas, mesmo a gente desconsiderando o impacto da Luggo,
a gente ainda vê um impacto positivo bastante relevante aí as outras receitas, vamos dizer assim, excluindo
a Luggo ficaram aí na casa de 18 milhões. Se vocês pudessem explicar o que que foi impacto, se tem alguma
outra coisa de diferente, alguma coisa que eventualmente poderia voltar a se repetir daqui para frente
nessas 2 linhas seria bastante interessante. Obrigado.
Sr. Rafael: E aí, Luís, Rafael falando. Tudo bem? Então, vamos lá. Em relação aos 60.000, claro que não vai
ser no ano de 2020. Esse é um projeto de médio prazo, mas é o gol da companhia, a gente quer chegar lá e
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temos todas as condições de chegar lá.
Você mesmo disse aí, a VSO da companhia ela está melhorando, não só em função de produtos corretos,
mercados corretos, a economia gradativamente está melhorando, a confiança do cliente está melhorando,
os juros do SBPE ele está caindo, inclusive invadindo o Minha Casa Minha Vida, e obviamente a gente fez
várias mudanças, como eu disse aqui no começo da fala, né, não foi um ano bom, a gente, eu e o Eduardo,
a gente ficou super pressionado, obviamente a equipe também bastante pressionada, e naturalmente a
gente faz mudanças quando o resultado não vem.
Então, a gente mudou muita coisa aí no segundo semestre e os resultados já estão aparecendo e eu não
tenho preocupação em relação ao estoque. De fato, ano passado a gente teve um crescimento marginal do
estoque e a partir de agora esse estoque ele vai cair, nós vamos lançar esse ano a expectativa nossa é lançar
mais do que a gente lançou no ano passado e vender mais do que a gente vendeu no ano passado,
aproximado uns 60.000.
É importante frisar também a gente fala muito em número de 60.000, mas com a mudança de mix do nosso
produto e a gente fazendo mais produto Premium, mais produto Luggo, no qual o ticket médio é bem mais
alto, é possível esperar também um valor médio do nosso produto subindo ao longo dos próximos 3 anos.
Isso é superimportante também.
Então, resumindo, estamos confortáveis, a MRV tem essa presença única, atuação nacional, um portfólio de
altíssima qualidade, um landbank de altíssima qualidade, uma marca percebida pelos clientes como uma
marca diferenciada, então o lançamento da Linha Essencial, o incremento da linha SBPE Premium, o
incremento da Luggo, todas essas alavancas aliadas a um vento de cauda vindo aí da economia – claro que
um pouco mais fraco do que nós imaginávamos, mas é muito melhor do que era no passado –, confiança
melhor, desemprego caindo lentamente, totalmente possível de chegar nos 60.000.
Em relação a outras receitas e despesas, na linha de outras, o grande impacto foi da Luggo, um impacto de
R$17 milhões no resultado. O Ricardo falou bem, isso não é one-off, isso é operacional, e a partir de agora
esse impacto ele vai ser cada vez maior. Esse ano a gente deve fazer aí no quarto tri ou eventualmente no
primeiro tri do ano que vem mais um follow-on do fundo, agora num volume pelo menos 2 vezes maior do
que foi a primeira emissão, e tivemos também várias pequenas coisas, a venda de um terreno, foram coisas
pequenas, que, somadas, deram um impacto de mais ou menos R$10 milhões.
No primeiro tri, esse impacto de 10 milhões não vai se repetir e nem a venda Luggo. A venda Luggo vai
acontecer [inaudível - microfonia ao fundo], mas o mais importante é o que a gente espera aí no balanço
como um todo, os indicadores vão ser melhores, a margem bruta a gente vê que a margem bruta com uma
recuperação lenta ao longo do ano [inaudível - microfonia ao fundo], vamos ver um patamar muito diferente
de margem, mas a companhia espera que a gente consiga crescer em todas as métricas. Ok?
Sr. Luís: Está certo, Rafael, obrigado. Bom-dia.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorel Guiloty, Morgan Stanley.
Com licença, Sr. Jorel, sua linha está aberta.
Com licença, Sr. Jorel, sua linha está aberta.
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Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de
passar a palavra ao presidente, Sr. Eduardo Fischer.
Por favor, pode prosseguir.
Sr. Eduardo: Bom, gente, primeiro, muito obrigada pela participação. Eu queria ressaltar 2 coisas
importantes aqui, que eu falei rapidamente na sessão de perguntas: Primeiro, a gente começa o ano bem,
talvez o maior desafio que a gente teve no ano passado tenha sido o desempenho de vendas, isso, de fato,
criou um alerta grande para a gente aqui e isso gerou uma série de reações, que já começam a aparecer nos
nossos números aí do primeiro e segundo mês do ano. Então, a gente começa 2020 de uma forma mais
robusta, mais forte em vendas do que a gente começou 2019, e isso é, dentro da nossa estratégia, muitíssimo
importante;
Segundo, eu também falei sobre a questão da margem bruta. A gente olhou para um piso aí para um terceiro
trimestre, uma oscilação positiva pequena no quarto trimestre desse ano e, à medida que a gente consegue
voltar ao nosso nível normal de eficiência de produção, a gente vai enxergar esse número crescendo e a
gente está sendo otimista que a gente vai voltar aos nossos patamares tradicionais, e a gente fez questão de
colocar isso na nossa mensagem de abertura, que é aquele reloginho de resultados nosso ao longo dos
últimos 12 anos de uma companhia rentável, que entrega resultados consistentes ao longo dessa mais de
uma década aí.
E o último, para encerrar, isso não foi falado longo do call, o ano passado também foi um ano, eu diria,
tumultuado em relação às mensagens da continuidade do programa Minha Casa Minha Vida ao longo do
ano e isso gerou algum barulho.
O que a gente começa a ouvir agora desde a virada do ano/início de 2020 vindo do governo é um interesse
legítimo em fazer um programa ainda mais robusto do que foi feito ao longo dos últimos 10 anos. As
conversas estão muito maduras em relação a isso e eu imagino que rapidamente a gente vai ter notícias
positivas neste front, que vai servir de um gatilho, mais um gatilho para o nosso crescimento e dar uma
estabilizada aí nesse discurso, nessa conversa que foi tão barulhenta aí ao longo de 2019.
Então, é isso. A gente está muito otimista com 2020, como eu falei, começamos melhor do que a gente
começou 2019, e ao longo desse ano a gente com certeza vai ver resultados mais positivo aí. Esse é o nosso
grande desafio e aonde a gente está caminhando para entregar.
Bom, obrigado a todos aí pela participação e um bom-dia.
Operadora: O conference call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um
bom-dia.
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