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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 25 de julho de 2017 — MRV Engenharia e Participações S.A. (BM&FBovespa: MRVE3 - ADR
OTC PINK: MRVNY) ("Companhia"), vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 (exBM&FBOVESPA/Cetip) por meio do Ofício 1295/2017-SAE, enviado à Companhia em 24 de julho de 2017
(“Ofício”), cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“24 de julho de 2017
1295/2017-SAE
Mrv Engenharia e Participações S.A.
At. Sr. Leonardo Guimarães Corrêa
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 24/07/2017, consta, entre outras informações, que:
1.
2.
3.

A MRV almeja produzir 500 mil unidades nos próximos dez anos;
No segundo semestre, a produção poderá chegar a 50 mil unidades anualizadas;
Essa empresa já tem estrutura para dar conta desse patamar, e, no médio prazo, pretende chegar a 60 mil unidades
por ano.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 25/07/2017, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes. ”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que o conteúdo veiculado pelo jornal Valor
Econômico, em 24 de julho de 2017, tem origem em entrevista concedida pelo co-Diretor Presidente,
Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza ao referido jornal.
No âmbito da Notícia, foram abordadas dentre outras questões habituais, a evolução da Companhia no
decorrer dos 10 anos posteriores ao lançamento inicial de ações.
Em determinando momento o Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza expôs a opinião da Companhia
quanto à capacidade de produção nos próximos anos, baseada em sua estrutura operacional existente.
Neste contexto, e em relação ao item 1 do Ofício, esclarecemos que o número de 500 mil unidades nos
próximos dez anos não foi mencionado pelo Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza durante a
entrevista. Acreditamos, no entanto, que o jornal tenha chegado a esta conclusão combinando os seguintes
comentários: (i) "nos próximos dez anos, a necessidade de habitação econômica será enorme (...)"; (ii) "(...)
no segundo semestre, a produção poderá chegar a 50 mil unidades anualizadas", cuja fonte é objeto da
explicação de que trata o item 2 do Ofício.
Cabe mencionar que, em relação ao item 2 do Ofício, a possibilidade de produção de 50 mil unidades por
ano tem sua fonte primária e pública no Relatório de Press Release da Companhia referente 4º trimestre de
2016.
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Finalmente, em relação ao item 3 do Ofício, esclarecemos que, em teleconferência de resultados do 1º
trimestre de 2017 realizada ao público no dia 12/05/2017, foi mencionado pelo Sr. Rafael Nazareth Menin
Teixeira de Souza a possibilidade de aumento da produção, a qual poderia chegar a 60 mil unidades por ano.
A transcrição e o áudio da referida teleconferência é disponibilizada também no site de Relações com
Investidores da Companhia.
Dessa forma, cumpre reforçar que essas opiniões se basearam em informações que já vinham sendo expostas
nos documentos enviados por essa Companhia, por meio do Sistema Empresas.NET. Assim, garantimos a
ampla e imediata disseminação das informações, além do tratamento equitativo dos investidores e demais
participantes do mercado.
Abaixo, seguem os trechos que embasaram as opiniões publicadas na entrevista e os respectivos documentos
em que se encontram, além da data e hora em que foram enviados no SistemaEmpresas.NET e website de
RI:
1.
Dados Econômico-Financeiros Press-release
Data de Encerramento do Período: 31/12/2016
Data do Envio 07/03/2017- 18:56 h
Protocolo nº 020915IPE311220160104280110-75
Página 3: “BackOffice formado: Nossa equipe possui grande experiência na gestão de volume de
grandes processos. Possuímos colaboradores com larga experiência na Companhia. Investimos na
automatização dos processos o que contribuiu para o ganho de eficiência. Estamos preparados para
operar em um patamar de 50 mil unidades/ano com a estrutura atual. ”
2.
Dados Econômico-Financeiros Press-release
Data de Encerramento do Período: 31/03/2017
Data do Envio 11/05/2017- 18:07 h
Protocolo nº 020915IPE310320170104286610-38
Página 2: “Ao longo de 2017, a participação das obras com fôrmas seguirá aumentando, podendo
alcançar 70% das unidades produzidas até o final deste ano. Uma vez que este processo possui maior
nível de industrialização através da utilização de mais equipamentos e tecnologia, ele contribuiu para
a redução de mão de obra, bem como aumento da velocidade de produção. ”
3.
Transcrição do Call de Resultados
Data de Encerramento do Período: 31/03/2017
Data do evento: 12/05/2017
Link de acesso:
http://ri.mrv.com.br/listresultados.aspx?idCanal=r0Kr7/51+2K3bi4bQ2t63g==&linguagem=pt#
Página 1: “Viemos, então, planejando e executando ao longo dos últimos 3 anos um ambicioso plano
para atingimos um patamar ainda maior no futuro: 60.000 unidades por ano. ”
Página 2: “É importante também ressaltar que já temos uma estrutura totalmente pronta para operar
no nível de 50.000 unidades/ano, portanto será necessário um ajuste moderno na nossa estrutura
para atingir a nossa grande meta: 60.000 unidades/ano. ”
Página 10: “Esta meta não tem uma data fixa, a gente está mirando a empresa para ser apta a
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construir, vender, desligar, receber tudo isso aí, e eu acho que a gente está muito bem equacionado,
muito bem planejado, muito bem calçado para atingi-la.”
Sendo assim, as opiniões emitidas pelo Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza durante entrevista ao
jornal Valor Econômico, estão amparadas em dados previamente divulgados por esta Companhia para todo
o mercado, através de diversos meios.
Cumpre ainda esclarecer que nas teleconferências públicas, entrevistas, dentre outros, a Diretoria da
Companhia, em linha com as principais práticas de governança corporativa e orientações normativas quanto
à divulgação de informações aos investidores, vem compartilhando, quando aplicável, sua análise da
Companhia, baseada em fatos e informações que já tenham sido previamente divulgados, bem como as
principais tendências e fatores que possam afetar o desenvolvimento da Companhia. É importante destacar
que tal prática e conduta, por sua vez, difere materialmente de fornecimento formal de guidance, ou seja,
da formalização de expectativas de desempenho futuro da Companhia.
Finalmente, a Companhia esclarece que de forma habitual concede entrevistas, nas quais aborda dentre
outros assuntos aqueles supra citados, com observância irrestrita à regulamentação expedida pela CVM, de
forma a não influenciar a tomada de decisão de investidores na movimentação de quaisquer títulos e valores
mobiliários de emissão da mesma.
Diante do exposto, a Companhia esclarece que desde 2013, não fornece quaisquer guidance relativos a suas
atividades, bem como as informações prestadas em entrevistas não tem por finalidade formalizar ou
configurar projeção oficial ou promessa de desempenho futuro da Companhia.

Belo Horizonte, 25 de julho de 2017.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA
DIRETOR EXECUTIVO DE FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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