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Comunicado ao Mercado
Recorde histórico de lançamentos para o 1º trimestre,
atingindo R$ 1,2 bilhão
Vendas de R$ 1,3 bilhão no 1T17, aumento de 7% em
relação ao 1T16
Belo Horizonte, 17 de abril de 2017 – MRV Engenharia e Participações S.A. (BM&FBovespa:
MRVE3 – ADR OTC PINK: MRVNY), anuncia hoje seus lançamentos, vendas contratadas, banco
de terrenos, unidades produzidas, concluídas, contratadas, repassadas, geração de caixa e
distrato do primeiro trimestre de 2017.

DESTAQUES

 Aumento de 25% no volume de lançamentos em relação ao 1T16.
 Aumento de 15% nas vendas líquidas no 1T17 quando comparado ao 1T16.
 Redução de 15% no volume de distratos. Implementação do projeto “Venda
Garantida”.
 Alcançamos um total de 17 mil unidades com RI’s (Registro de Incorporação),
o que potencializa nossa capacidade de lançamento para os próximos
trimestres.
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Vendas Contratadas (%MRV)

A assertividade e qualidade dos lançamentos realizados pela companhia nos últimos trimestres, vem
contribuindo para o incremento gradual do volume de vendas. No 1T17 alcançamos R$ 1,3 bilhão de
vendas, aumento de 7,2%% quando comparado ao 1T16.
A partir de 2017, iniciamos uma nova etapa do processo de “Vendas Simultâneas” com o objetivo de
reforçar a nossa estratégia de reduzir o risco de distratos. Este novo modelo, intitulado de “Venda
Garantida”, está sendo implantado gradualmente, e a principal mudança se dará no reconhecimento
da venda que será contabilizada apenas no momento do repasse (distrato zero). Uma vez que este
processo ocorrerá durante todo o ano, esperamos um pequeno impacto no reconhecimento das
vendas e receita da Companhia.
Este processo implica na postergação de aproximadamente 5% da venda, a qual será reconhecida
nos próximos trimestres.
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Vendas Líquidas e Distratos (%MRV)
Alcançamos aumento de 15% nas vendas líquidas no 1T17 quando comparado ao 1T16. Este aumento
é resultado do maior volume de unidades vendidas e queda nos distratos.

Desde 2015, viemos apresentando uma evolução consistente nas vendas líquidas e redução dos
distratos.
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Geração de Caixa
Chegamos ao 19º trimestre de geração de caixa recorrente, atingindo R$ 75 milhões no 1T17.
Comparado ao 1T16 este valor poderia ser ainda maior, em função dos seguintes aspectos:
 Aumento no desembolso com terrenos, o que será uma tendência para os próximos
trimestres, uma vez que estamos com um grande volume de alvarás emitidos, o que implica
no início do pagamento das parcelas.
 Maior desembolso com construção, especialmente em função de investimentos em
infraestrutura e urbanização dos grandes projetos.
 Adicionalmente, um dos bancos parceiros continua bastante restritivo, impactando na venda
e repasse de mais de 7,7 mil unidades, que possuem POC médio de 78%, com grande
potencial de geração de caixa.
Ressaltamos que a partir do 2º semestre temos a expectativa de que este efeito será
atenuado, aumentando, portanto, o volume de vendas e geração de caixa.

*A geração de caixa do 1T17 não foi auditada.
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Lançamentos (%MRV)

Tivemos o melhor 1º trimestre da história de lançamentos, com aumento de 24,5% em relação ao
1T16, com grande concentração no mês de março. 96% das unidades são elegíveis ao FGTS,
fortalecendo nosso foco no segmento econômico.
No mês de março de 2017, lançamos as primeiras fases do maior projeto da nossa história. Localizado
na cidade de São Paulo (Capital), o Grand Reserva Paulista possui 7.296 unidades, sendo 100% elegíveis
ao Minha Casa Minha Vida com VGV potencial de R$ 1,7 bilhão.
Dos R$ 41,4 bilhões do banco de terrenos, R$ 2,5 bilhões já possuem registro de incorporação (RI)
emitidos, o equivalente a 17 mil unidades. O lançamento dessas unidades ocorrerá tão logo a
contratação dos empreendimentos seja aprovada junto a instituição financeira, bem como à
necessidade de estoque em cada região, o que não ocorreu em sua totalidade dentro deste trimestre.

Lançamentos 1T17 por Estado (% MRV)

Estado
São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Mato Grosso
Espírito Santo
Goiás
Alagoas
TOTAL

R$ milhões
422,0
274,3
181,9
123,3
87,4
37,2
34,5
26,4
24,3
1.211

%
35%
23%
15%
10%
7%
3%
3%
2%
2%
100%
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Banco de Terrenos (%MRV)

Em 2017 a Companhia manterá a estratégia de expansão do seu landbank. As novas aquisições têm
como foco abastecer as microrregiões das cidades de atuação, onde ainda não possuímos terrenos
suficientes para atendimento da demanda.

Produção e Crédito imobiliário (100%)

O volume de produção e repasse e continuam consistentes, com aumento de 5,1% e 3,8%
respectivamente quando comparado ao 1T16.
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Urbamais
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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 37 anos de atuação, presente em 145 cidades, em 22
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 OTC PINK do
Mercado de Balcão (OTC), sob o código MRVNY.
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