Prévia Operacional 4T18

Alcançamos o 26º trimestre de geração de caixa, atingindo R$ 469 milhões em 2018,
aumento de 43% em relação a 2017
Recorde de Lançamentos, alcançando R$ 2,23 bilhões no 4T18, aumento de 34% y-o-y
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2019 – MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3), maior construtora residencial da
América Latina, anuncia dados preliminares e não auditados de lançamentos, vendas contratadas, banco de terrenos, unidades
produzidas, concluídas, contratadas, repassadas, geração de caixa e distratos do 4º trimestre de 2018.

DESTAQUES
7 ANOS DE GERAÇÃO DE CAIXA
➢ 26º trimestre consecutivo de geração de caixa, com R$ 43 milhões no 4T18.
➢ 7 anos de geração de caixa recorrente, totalizando R$ 3,3 bilhões, tendo distribuído R$ 2,2 bilhões entre
dividendos e recompra.
BANCO DE TERRENOS
➢ Maior e melhor landbank do Brasil, com R$ 50 bilhões em VGV, dos quais R$ 3,6 bilhões (25 mil unidades)
já estão aprovados e aptos para lançamentos.

CRÉDITO HABITACIONAL – DIVERSIFICAÇÃO DE FUNDING
➢ No Brasil, a concessão de crédito habitacional está cada vez mais equililbrada, sustentável e em
expansão.
o Recentes alterações promovidas no FGTS são positivas especialmente para empresas que atuam em
faixas mais altas do programa.
o A Poupança registrou captação líquida de R$ 38,26 bilhões em 2018, o maior desde 2013. Nosso
complexo (MCMV + SBPE) lançado em Salvador foi um sucesso, com 80% de vendas no lançamento.
o Foram registradas as primeiras emissões da LIG (Letra Imobiliária Garantida).

REDUÇÃO DO CICLO DE PRODUÇÃO
➢ Implementação da fôrma de alumínio em todos os projetos lançados e aumento da velocidade de
produção já reflete no aumento da receita e geração de caixa.
➢ Aumento de 26% y-o-y das unidades produzidas.
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Lançamentos (%MRV)

Em 2018 retomamos os lançamentos dos produtos de média renda elegíveis ao SBPE.

Vendas Contratadas (%MRV)

Neste trimestre as vendas foram impactadas pela indisponibilidade de recursos para repasse das unidades,
postergando portanto, o reconhecimento das vendas. Em razão da venda garantida deixamos de reconhecer neste
trimestre R$ 279 milhões em vendas.
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Vendas Líquidas e Distratos (%MRV)

O processo de venda garantida está contribuindo para a queda dos distratos. A venda líquida aumentou
6% em relação a 2017 e 31% comparado com o 3T18.
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Geração de Caixa – 26º trimestre consecutivo

*A geração de caixa do 4T18 ainda não foi auditada.

Neste trimestre a geração de caixa foi impactada pela instabilidade no processo de repasse das vendas e
gastos com produção: maior desembolso com terrenos e 13º dos funcionários próprios.

Banco de Terrenos (%MRV)
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Produção

O crescimento das vendas e dos projetos em fôrma
de alumínio contribui para o aumento de 26% no
volume de produção y-o-y.

Crédito imobiliário

No 4T18, a queda de 13% no repasse em relação ao 3T18 foi
reflexo da instabilidade do processo de repasse, como
consequência da realocação orçamentária do FGTS.
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Urbamais
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Relações com Investidores
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Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Ricardo Paixão
Diretor de Relações com Investidores e Planejamento Financeiro
Matheus de Ávila Ferreira Torga
Gestor Executivo de Relações com Investidores
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+55 (31) 3615-8153
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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 39 anos de atuação, presente em 157 cidades, em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. A MRV
integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código MRVE3 e compõe a carteira teórica IBOVESPA.
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