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COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 17 de abril de 2019 — MRV Engenharia e Participações S.A. (B3) ("Companhia"), vem
apresentar os esclarecimentos solicitados pela CVM por meio do Ofício 221/2019-SAE, enviado à Companhia
em 17 de abril de 2019 (“Ofício”), cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:

16 de abril de 2019
221/2019-SAE
MRV Engenharia e Participações S.A.
At. Sr. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/04/2019, sob o título “MRV elevou lançamentos e vendas no primeiro
trimestre”, consta, entre outras informações, que:
1.
Os lançamentos da MRV Engenharia cresceram 35,9% no primeiro trimestre, na comparação anual, para R$ 1,094 bilhão;
2.
De janeiro a março, as vendas líquidas aumentaram 6%, para R$ 1,309 bilhão;
3.
No primeiro trimestre, a MRV produziu 9.880 unidades, com alta de 24,1%, na comparação anual, e concluiu 6.390 unidades,
com queda de 14,9%.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 17/04/2019, 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 16 de abril de 2019, tem origem nos resultados operacionais do primeiro trimestre de 2019,
cujo documento, na forma da “Prévia Operacional 1T19”, foi disponibilizado aos investidores e demais
participantes do mercado através do site de RI da Companhia no dia 15 de abril de 2019 às 18:38hs, após o
fechamento do mercado.
No dia subsequente, 16 de abril de 2019, às 09:52hs, ou seja, antes mesmo da abertura do mercado, a
Companhia procedeu com a disponibilização da “Prévia Operacional 1T19” por meio do sistema EmpresasNet
(protocolo 020915IPE160420190104357105-92), garantindo a ampla disseminação das informações de
forma tempestiva, além do tratamento equitativo dos investidores e demais participantes do mercado.
As informações referentes aos lançamentos da Companhia e vendas líquidas (indicadas nos itens 1 e 2 acima)
constam da página 2 do documento, respectivamente das tabelas “Lançamentos (%MRV)” e “Vendas
Líquidas”; e as informações referentes à quantidade de unidades produzidas (indicadas no item 3 acima),
constam da página 3 do documento na tabela “Produção”.

Salientamos que a Companhia tem atuado, desde a sua constituição, de acordo com a legislação e instruções
publicadas por essa D. Comissão, e que busca o aperfeiçoamento contínuo dos controles e processos internos
afim de atender de forma integral a todas as exigências dessa D. Comissão.
Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.Sas. nossos
protestos de consideração e apreço e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2019.
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