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Comunicado ao Mercado
Recorde histórico de vendas, alcançando R$ 1,55 bilhão
no 3T17, e também recorde de repasse dos últimos 3
anos.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017 – MRV Engenharia e Participações S.A. (BM&FBovespa:
MRVE3 – ADR OTC PINK: MRVNY), maior construtora residencial da América Latina, anuncia hoje
seus lançamentos, vendas contratadas, banco de terrenos, unidades produzidas, concluídas,
contratadas, repassadas, geração de caixa e distrato dos nove meses de 2017.

DESTAQUES

➢ Lançamentos de R$ 1,41 bilhão no 3T17, aumento de 72,2% em comparação ao
3T16.
➢ Maior volume de repasses dos últimos 3 anos, alcançando 9.714 unidades.
➢ Geração de caixa de R$ 117 milhões, 21º trimestre consecutivo.
➢ Recorde histórico de vendas de R$ 1,55 bilhão com VSO de 22%.
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Vendas Contratadas (%MRV)

A Companhia continua a investir na aquisição de terrenos de alta qualidade e excelente localização,
especialmente nas capitais e regiões metropolitanas, onde já iniciamos a estratégia de aumento do
nosso market share.
Como consequência dessas aquisições, nos 9M17 a Companhia intensificou o volume de lançamentos
bem como sua dispersão, aumentando a nossa presença nos principais mercados e em regiões com
melhor desempenho econômico.
O resultado dessa estratégia vem refletindo no aumento das vendas e VSO (22% no 3T17) que alcançou
o maior patamar dos últimos 2 anos.
Vendas Sobre Oferta – VSO (%)

Vendas Contratadas 9M17 por Estado MRV
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Vendas Líquidas e Distrato (%MRV)

Neste trimestre atingimos o maior patamar de vendas líquidas e o menor volume de distratos/vendas
dos últimos 5 anos.
Vale destacar que neste ano a Companhia iniciou a implementação do projeto “Venda Garantida”1, o
que contribuirá ainda mais para a queda dos distratos.

1

Venda Garantida: Neste novo processo, o reconhecimento da venda se dará apenas após a assinatura do contrato de financiamento
do cliente com a instituição financeira. Atualmente o reconhecimento ocorre, em uma etapa anterior, na pré-aprovação do
financiamento
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Geração de Caixa
Chegamos ao 21º trimestre de geração de caixa recorrente, atingindo R$ 117 milhões no 3T17, e R$
291 milhões nos 9M17.

*A geração de caixa do 3T17 não foi auditada e não considera a capitalização da LOG..

Lançamentos (%MRV)

As unidades adquiridas no banco de terrenos nos últimos anos estão avançando no processo de
aprovação, e este movimento já pode ser observado pelo aumento do volume de lançamentos dos
últimos trimestres. Neste trimestre, tivemos um incremento de 72,2% nos lançamentos em relação ao
3T16.
Todos os lançamentos foram elegíveis ao FGTS, mantendo nossa estratégia de atuação focada no
segmento econômico.
Acumulamos no nosso banco de terrenos 43 mil unidades com alvará de construção, totalizando R$ 7
bilhões em VGV, dos quais R$ 3,5 bilhões já possuem registro de incorporação (RI) emitidos, equivalente
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a 23 mil unidades. No 3T17 foram adquiridos 36 terrenos, representando um VGV potencial de R$ 2,4
bilhões e 16 mil frações.

Lançamentos 9M17 por Estado (% MRV)

Banco de Terrenos (%MRV)

A Companhia continua com a estratégia de expansão do seu banco de terrenos com o foco em
reabastecer as cidades de atuação e expandir as operações nas grandes cidades. Neste trimestre, 56%
do VGV adquirido estava localizado em capitais e regiões metropolitanas.
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Produção e Crédito imobiliário (100%)

Todos os processos da Companhia (unidades contratadas, repassadas e produzidas) estão operando de
maneira eficiente, acompanhando o ritmo de crescimento do volume de lançamentos e vendas em
relação aos 9M16.
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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 38 anos de atuação, presente em 148 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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