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Comunicado ao Mercado

No 3T15 a Companhia alcançou R$ 1,3 bilhão em vendas contratadas,
com lançamentos de R$ 1,0 bilhão e produção de 9.953 unidades.
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2015 – MRV Engenharia e Participações S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 – ADR OTCQX: MRVNY), anuncia hoje seus lançamentos, vendas
contratadas, banco de terrenos, unidades produzidas, concluídas, contratadas e repassadas do
terceiro trimestre de 2015.

Destaques
No 3T15 lançamos R$ 1,0 bilhão (7.452 unidades), aumento de 13,1% em relação ao
mesmo período o ano anterior, sendo que 100% dessas unidades são elegíveis ao MCMV.
Repassamos 8.598 unidades no 3T15, volume 2,7% superior ao 2T15.
Foram contratadas 6.858 unidades no 3T15, volume 135,6% superior ao 2T15.
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Vendas Contratadas (%MRV)

O mercado de imóveis econômicos continua com boa demanda e baixa competição. Os
bons resultados das nossas vendas são uma combinação da diversidade geográfica com a
eficiência da equipe comercial. Recentemente, temos observado um movimento de maior
restrição de crédito quando do financiamento habitacional junto aos bancos, contribuindo
para uma menor VSO no 3T15.

Vendas Sobre Oferta – VSO (%)

Vendas Contratadas 3T15 por Estado (%MRV)
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Lançamentos (%MRV)

Lançamentos 3T15 por Estado (% MRV)

Estado
São Paulo
Minas Gerais
Mato Grosso
Rio Grande do Sul
Paraná
Ceará
TOTAL

R$ milhões
608,0
137,6
82,0
72,4
59,8
48,5
1.045,2

%
58%
13%
8%
7%
6%
5%
100%

Como forma de abastecer os estoques e manter seu patamar, a estratégia de lançamentos
da Companhia vem priorizando as regiões que apresentam manutenção da demanda e
baixa competitividade.
No 3T15 a Companhia lançou 100% das unidades no FGTS, devido a maior resiliência
deste mercado e condições de crédito inalteradas.

Banco de Terrenos (%MRV)

A Companhia continua aproveitando as boas condições de mercado para aquisição de
terrenos, visando a reposição dos lançamentos e manutenção do seu patamar para
operações futuras. A maior parte das aquisições se dá através de permuta e/ou
pagamentos parcelados após alvará.
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Periodicamente, realizamos ajustes no VGV dos projetos que compõem o landbank, seja
através do preço médio das unidades refletindo os valores de mercado, ou através do
volume de unidades por projeto.
Dos R$ 30,0 bilhões do banco de terrenos, R$ 1,58 bilhão já possuem registro de
incorporação (RI) emitidos (10.535 unidades), aumento de 27% em comparação com o
mesmo período do ano passado.

Produção e Crédito Imobiliário (100%)

O crescimento de 13,8% no número de unidades produzidas em relação aos 9M14 reflete
a contínua evolução na eficiência operacional da Companhia, com mão-de-obra cada vez
mais qualificada e constante melhoria dos processos produtivos.
Este patamar de produção vem contribuindo positivamente para a contínua geração de
caixa operacional bem como para o bom receitamento da Companhia.
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Urbamais

A Urbamais vem dando continuidade ao seu plano de expansão das operações. No 3T15,
foram adquiridas 2 novas áreas com VGV potencial de R$ 191 milhões. A loteadora
encerrou o 3T15 com um banco de terrenos com VGV potencial total de R$ 2.137 milhões,
correspondentes a 17 projetos (que podem ser lançados em diversas etapas).
No 3T15, foram comercializados 140 lotes correspondentes a um VGV de R$ 10,7 milhões.
A velocidade de vendas manteve-se forte atingindo 24% no 3T15.

Nota:
%Urbamais: percentual da Urbamais nos empreendimentos.
Parque Atlanta: o terreno desse empreendimento foi permutado com a MRV. Sendo assim, os resultados apresentados
pela MRV contemplam 36% do total das vendas, lançamentos e banco de terrenos deste empreendimento.
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Sobre a MRV
A MRV Engenharia e Participações é a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de
Empreendimentos Residenciais Populares, com 36 anos de atuação, presente em 133 cidades, em 19
estados brasileiros e no Distrito Federal. A MRV integra o Novo Mercado da BM&FBovespa e é negociada
com o código MRVE3 e compõe a carteira teórica IBOVESPA. Os ADRs são negociados no OTCQX
International Premier do Mercado de Balcão (OTC), sob o código MRVNY.
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