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Revisão de Preço: novo preço-alvo para 2022e

MRV

Ticker MRVE3 Recomendação Compra

Variação 30 dias -5,81% Preço em 30/05/2022 R$ 9,72

Variação em 2022 -19,00% Preço-alvo Dez/2022 R$ 18,10

Variação 12 meses -43,89% Potencial de Valorização 86,21%

Mínimo 12 meses R$ 9,22

Máximo 12 meses R$ 17,98

Fonte: Economática e BB Investimentos.

Revisamos o valuation da MRV para incorporar os resultados referentes ao 1T22 e 
atualizar algumas premissas relacionadas ao crescimento de receita, contemplando 
uma expansão das operações da AHS e Luggo que vão representar boa parte do 
resultado da companhia, além de ajustar indicadores macroeconômicos. 

Desempenho das Ações. A MRVE3 recuou 19% desde o início de 2022  e -43,9% nos 
últimos 12 meses (até 30/05/2022). Em nossa opinião, esse desempenho está 
relacionado à continuidade da inflação em patamares elevados, assim como ao 
aumento forte de taxa de juros, o que prejudica o setor como um todo tanto pelo 
lado de custos, com impacto em margens e rentabilidade em geral, como pelo lado 
de demanda, como consequência da perda do poder compra e encarecimento dos 
financiamentos.

Mesmo assim, a MRV vem apresentando manutenção de VGV lançado e vendas 
líquidas totais (MRV + Urba + Luggo + AHS), e com aumento expressivo no preço 
médio por unidade lançada, fruto da diversificação de segmentos de atuação e 
repasse da inflação nos preços dos imóveis. Além disso, a companhia implementou 
uma estratégia de estocagem de materiais com objetivo de controle de custos, o 
que entendemos como acertada, e ainda conta com a possibilidade de direcionar 
esforços conforme demanda, o que deve ajudá-la a continuar mantendo 
protagonismo no setor imobiliário focado na média e baixa renda. 

Mantemos nossa recomendação de Compra com novo preço alvo de R$ 18,10 para 
a MRVE3 para o final de 2022.
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R$ milhões 1T22 1T21 a/a 4T21 t/t

Lançamentos (VGV MRV + 
Urba)

1.051 1.710 -38,55% 2.197 -52,15%

Vendas Líquidas 1.522 1.619 -6,04% 1.525 -0,26%

Distratos 70 167 -58,14% 68 3,22%

% Distratos / Vendas Brutas 4,05% 8,43% -4,38 p.p. 3,85% 0,2 p.p.

Receita líquida 1.675 1.598 4,83% 1.904 -12,02%

CPV / Receita Líquida (%) 80,20% 72,17% 8,03 p.p. 76,56% 3,64 p.p.

Lucro Bruto 332 445 -2,40% 446 -25,67%

Margem Bruta (%) 19,80% 27,83% -8,03 p.p. 23,44% -3,64 p.p.

EBITDA 147 176 -16,70% 482 -69,51%

Margem EBITDA (%) 8,78% 11,04% -2,27 p.p. 25,32% -16,55 p.p.

Lucro líquido 71 137 -47,84% 300 -76,24%

Margem líquida (%) 4,26% 8,55% -4,3 p.p. 15,76% -11,51 p.p.

MRVE3 vs. IBOV vs. IMOB

Fonte: Economática, MRV e BB Investimentos
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A receita Líquida alcançou R$ 1,6 bilhão no trimestre (+4,83% a/a e -12,02% t/t), 
enquanto a Margem Bruta sofreu uma queda de -8 p.p. a/a e -3,6 p.p. t/t em função 
de um maior impacto dos custos dos imóveis vendidos e serviços prestados.

A Margem EBITDA foi de 8,8% (-2,2 p.p. a/a e -16,5 p.p. t/t), queda que foi amenizada 
pela entrada de R$ 95 milhões (US$ 19,2 milhões) na conta Outras Receitas e Despesas 
Operacionais, referente a entrada de caixa pela venda do Empreendimento Coral Reef
pela AHS no Sul da Flórida, EUA. 

Por fim, a margem líquida veio 4,3 p.p. inferior a/a, atingindo 4,3% no trimestre, 
devido aos resultados financeiros que sofreram impacto negativo da venda das 
carteiras da MRV e da Urba, e também da marcação de swaps de dívidas IPCA e CDI, 
mas parcialmente compensados pelo efeito positivo do swap da recompra de ações da 
MRVE3 .

Destaques Operacionais (%MRV)

Os lançamentos da MRV + Urba contraíram no 1T22 para R$ 1.051 milhões (-38% a/a e 
-52% t/t). Embora o ritmo de lançamentos tenha sido reduzido em percentuais 
elevados, as Vendas Líquidas de R$ 1.522 milhões foram mais resilientes, apresentando 
estabilidade em relação ao 4T21 e queda em relação ao 1T21 (-0,26% t/t e -6,04% 
a/a).

Os distratos sobre as vendas brutas da MRV + Urba se mantiveram estáveis em relação 
ao 4T21 e recuaram 4,38 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Essa 
redução é justificada pelo aumento de vendas com a característica Venda Garantida, 
que visam efetuar o 100% do repasse no ato da venda. Por outro lado, após o repasse, 
não há qualquer reajuste de preços pela inflação (INCC) e o custo adicional impacta 
diretamente na Margem Bruta dos produtos vendidos.

Fonte: MRV e BB Investimentos
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Com início em Belo Horizonte, a MRV possui mais de 42 anos de história, com forte 
atuação no segmento econômico através do Programa Casa Verde Amarela (antigo 
Minha Casa Minha Vida).

Desde 2019, a companhia iniciou processo de diversificação de operações e retomou a 
produção de projetos voltados para o público média renda utilizando-se dos recursos 
da poupança (SBPE), logo acima do limite superior do programa Casa Verde Amarela. 
Simultaneamente, lançou a Luggo, que oferece empreendimentos projetados e 
desenvolvidos especificamente para aluguel e venda posterior, garantindo mais uma 
fonte de diversificação de receita. Essas novas frentes de atuação juntam-se à Urba, 
que, desde 2012, é a subsidiária da MRV especializada em loteamentos com foco em 
média e baixa renda.

Já em 2020, a MRV finalizou a compra da AHS (que passará a se chamar Resia), 
empresa norte americana especializada na construção de imóveis residenciais para 
locação e posterior venda.  O modelo de negócio é similar ao da Luggo, com operação 
na Flórida e expansão para outros estados americanos. 

Ano passado, a companhia lançou a Sensia, nova linha voltada para o segmento média 
renda e com foco nas principais capitais e regiões metropolitanas. A linha possui o 
mesmo método produtivo das demais linhas, que utilizam formas de alumínio e 
paredes de concreto pré-fabricados.

Além da diversificação de segmentos, a MRV também está bem posicionada em 
termos de diversificação geográfica, contando com empreendimentos em 163 cidades 
brasileiras e em 14 cidades nos estados da Flórida, Texas e Geórgia. 

A MRV conta com operação já consolidada no segmento econômico (CVA), contudo, 
possui plano de expansão das demais operações, que inclui a Sensia com projetos de 
média renda e recursos do SBPE, a Urba com loteamentos, bem como os projetos para 
locação da Luggo no Brasil e AHS nos Estados Unidos. A companhia pretende alcançar 
80 mil unidades anuais até 2025, com a AHS e Luggo representando um VGV 
esperado de aproximadamente R$ 7 bilhões, quase 40% de toda a operação.

Fonte: MRV e BB Investimentos

https://www.youtube.com/watch?v=sETIr0R0VdI
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Fonte: Bloomberg, MRV e BB Investimentos.

Revisão de Preço

Em nossa revisão de preço, incorporamos os resultados referentes ao 1T22, e 
atualizamos as premissas macroeconômicas e de lançamentos e receita 
principalmente dos segmentos fora do segmento de incorporação da companhia. 
Destacamos que, no 1T22, as vendas líquidas acumuladas nos últimos 12 meses da 
AHS e Luggo representaram 25% do total (ante 4% no 1T21 e 23% no 4T21).

Valor da Empresa 13.370 Premissas Valuation DCF

VP do FCFF 4.702 WACC 13,89%

VP do Valor Terminal 31.815 Beta 1,28

Dívida Líquida -4.650 Taxa Livre de Risco 1,41%

Valor para Acionistas 8.720 Prêmio de Mercado 8,09%

Número de Ações (mi) 482.874 Risco País 2,87%

Valor Justo por ação R$ 18,10 Crescimento perpetuidade 3,00%

Tese de Investimento

A tese de investimento da MRV baseia-se: (i) na manutenção do bom desempenho 
apresentado pelo segmento voltado ao público do programa Casa Verde e 
Amarela; e (ii) no crescimento do volume de negócios dos demais segmentos de 
atuação: Sensia (média renda), Urba (loteamentos), Luggo (locação residencial no 
Brasil e posterior venda a fundos de investimentos) e AHS Residential (locação 
residencial nos Estados Unidos e posterior venda a fundos de investimentos). As 
operações desses novos segmentos estão crescendo e contribuindo para os 
resultados da companhia.

Riscos

Os principais riscos para a tese de investimento da MRV incluem: (i) a falta de 
disponibilidade de crédito para seus clientes do programa Casa Verde e Amarela; (ii) 
custos de construção mais altos do que o esperado; (iii) novas elevações nas taxas 
de juros, reduzindo o apetite por financiamentos imobiliários; (iv) ritmo menor que 
o esperado de vendas de estoque; e (v) volatilidade cambial, afetando o segmento 
AHS Residential que opera nos Estados Unidos.



#Pública

BB Investimentos

MRV

7

Fonte: MRV e BB Investimentos

Indicadores de Rentabilidade

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

ROE 9,1% 12,2% 18,73% 19,11% 20,64%

ROIC 8,1% 10,1% 10,91% 11,47% 12,79%

Dividend Yield 11,56% 3,55% 7,28% 8,56% 10,78%

Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Receita Líquida 6.646 7.118 7.281 7.073 9.606

Crescimento 9,75% 7,10% 2,28% -2,85% 35,80%

Despesas Comerciais -649 -642 -689 -669 -908

Despesas Gerais e 
Administrativas

-433 -503 -596 -579 -786

Outras Despesas / Receitas -31 498 994 1443 1905

EBITDA 823 1270 1662 2210 2923

Margem EBITDA (%) 12% 18% 23% 31% 30%

Resultado Financeiro 47 39 447 229 139

Lucro antes IR 761 1180 1983 2289 2884

Impostos -140 -277 -460 -502 -632

Lucro líquido 550 805 1419 1668 2101

Margem líquida (%) 8,28% 11,31% 19,50% 23,58% 21,87%
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R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ativos 18.062 20.225 23.306 24.783 28.937

Ativo Circulante 8.578 9.892 9.478 9.369 9.651

Ativo Realizável de Longo 
Prazo

8.755 9.542 12.901 14.356 18.117

Investimentos, Intangível e 
Imobilizado

729 792 927 1.058 1.169

Passivo 18.062 20.225 23.306 24.783 28.937

Passivo Circulante 3.616 4.047 4.535 4.520 5.211

Passivo Exigível de Longo 
Prazo

8.412 9.578 11.193 11.532 13.544

Patrimônio Líquido 6.035 6.599 7.578 8.731 10.182

MRV
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Balanço Patrimonial

Fonte: MRV e BB Investimentos

Indicadores de Endividamento

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Dívida Bruta 4.652 5.233 6.199 7.004 7.591

Caixa 2.695 2.750 1.549 771 252

Dívida Líquida 1.957 2.483 4.650 6.233 7.339

DL / PL (%) 32,43% 37,62% 61,36% 71,39% 72,08%
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Fluxo de Caixa

Fonte: MRV e BB Investimentos

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Lucro Operacional 714 1141 1536 2060 2744

(-) Impostos -140 -277 -373 -501 -667

NOPAT 574 864 1162 1560 2077

(+) D&A 110 129 127 149 179

(-) Capex -235 -192 -262 -280 -290

(-) Capital de Giro 706 -999 -442 -803 -197

(-) Variação outros 
ativos/passivos

-2.422 -29 -2.568 -1.802 -2.249

(=) FCFF -1.267 -227 -1.984 -1.175 -480

Sensibilidade Preço-alvo 2022e

G/WACC 12,9% 13,4% 13,9% 14,4% 14,9%

2,00% 20,5 18,3 16,4 14,6 13

2,50% 21,5 19,3 17,2 15,3 13,6

3,00% 22,7 20,2 18,1 16,1 14,3

3,50% 23,9 21,3 19 16,9 15

4,00% 25,3 22,6 20,1 17,8 15,8
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Fonte: BB Investimentos

Título relatório Último relatório

Setorial Construção Civil Link relatório completo

Carteira Fundamentalista de Ações Link relatório completo

Carteira Fundos Imobiliários Link relatório completo

https://bit.ly/3wVbV7T
https://www.bb.com.br/docs/portal/upb/CarteiraFII.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/upb/CarteiraFII.pdf
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara
que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais
com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1%
do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode
possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais
sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não
recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

André Oliveira X X - - - -
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