A MRV Engenharia e Participações S.A. é uma incorporadora brasileira sediada em Belo
Horizonte (MG), sendo considerada a maior da LATAM. Hoje atua em 163 cidades brasileiras e é
líder no segmento de imóveis residenciais, possuindo mais de 500 mil imóveis vendidos em 22
estados e no DF. Sua composição acionária, governança corporativa e remuneração da diretoria têm
a seguinte estrutura:
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A MRV atua em 4 segmentos operacionais, gerenciados separadamente:

A operação anual é de mais de 40 mil unidades, e sua estratégia é atingir 80 mil até 2025,
com maior autonomia dos segmentos Luggo, Urba e AHS.
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A MRV é líder no setor de incorporação:

O Brasil, principal mercado da MRV, tem um histórico de programas habitacionais, e a MRV é a
maior empresa do Casa Verde e Amarela (CVA).

No 2T21, o PIB brasileiro cresceu 12,4% frente ao 2T20, acumulando alta de 6,4% no 1S21
e crescimento de 1,8% no acumulado dos quatro trimestres.
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O déficit habitacional do país (2019) é de 5.876.699, com tendência de aumento. Além
disso, o 1T21 foi mais favorável do que o 1T20 em relação ao número de unidades lançadas e
vendidas (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

No 3T20 os custos dos materiais de
construção começaram a aumentar, devido à
inflação. Diante disso, a MRV adotou 2
estratégias: antecipação da compra e estocagem
de matéria-prima e substituição de alguns
materiais. Além disso, a inflação deve começar a
cair no 3T21 (IPEA).
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A Selic, apesar de ter aumentado no 1T21, continua baixa. Além disso, as taxas de
financiamento do crédito imobiliário têm diminuído, e o estoque de crédito imobiliário vem
aumentando.

Nos Estados Unidos, mercado em que a MRV entrou com a AHS, a habitação de
baixa/média renda vem sendo um problema, e o percentual de aluguel para essa faixa vem
crescendo. Além disso, os estados onde a MRV atua (Texas, Flórida e Geórgia) estão entre os 10
maiores em relação ao PIB.
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A MRV é a única construtora que integra o índice ISE B3 há 5 anos consecutivos.
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Para a contabilização das receitas de vendas, o grupo utiliza o método POC, onde a
apropriação ao resultado é feita à medida que a construção avança. Os pareceres de auditoria vêm
sendo emitidos sem ressalva pela KPMG desde 2017.
Os indicadores vêm sendo relativamente
estáveis. A liquidez apresentou queda a partir de
2018 devido ao aumento de landbanks e à
captação de debêntures, o que também causou o
aumento dos índices de estrutura. No 2T21,
porém, tanto a liquidez como a estrutura
melhoraram.
Todos os indicadores de rentabilidade
aumentaram no 1T21 e 2T21, com exceção da
margem bruta, que apresentou leve queda devido
à estratégia de reduzir a margem para manter as
vendas. Destaca-se que a MRV é uma das únicas
do setor que não teve prejuízo desde sua entrada
na bolsa.
As contas mais representativas da DRE
são os custos dos produtos e serviços e as
despesas comerciais (75% e 9% no 2T21). No
balanço, os estoques são as maiores contas do
ativo (21% CP e 25% LP, no 2T21) e o capital
social e os empréstimos-LP do passivo e PL (25%
e 21% no 2T21).

O CAPEX e o capital de giro vêm
aumentando, a insolvência manteve-se na
média do setor, e em relação ao ciclo de
vida a MRV está em crescimento (2020 e
1T21). No 2T21 houve um consumo
adicional de caixa, devido à estratégia de
antecipação da compra e da alteração de
um normativo da CEF relacionado ao
registro das obras.
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No 2T21 a MRV apresentou a maior receita líquida de sua história (R$1,8 bilhão), com um
crescimento de 13,7% frente ao 1T21 e de 9,7% ao 2T20. O lucro líquido, por sua vez, aumentou
48,5% frente ao 1T21 e 86,1% ao 2T20.

Em relação ao setor, a MRV está melhor em vários dos indicadores abaixo, com exceção da
margem bruta, da liquidez e da estrutura.

Quanto ao VGV, a empresa mostra um crescimento equilibrado e constante, com aumento
de 5,51% em 2019 e 3,43% em 2020, diferente do setor, que se mostra volátil, com um crescimento
de 40,24% em 2019 e uma retração de 17,19% em 2020. No 1T21, o VGV foi de 1,7bi (58% maior
que 1T20), e no 2T21 atingiu o recorde de 2,4bi em VGV lançado (40% maior que no 1T21).
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Em relação aos covenants, a MRV está perto do limite.

O setor imobiliário como um todo é afetado pela conjuntura econômica do País, sendo os
principais fatores que afetam a demanda e o lançamento de novas unidades apresentados abaixo:
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Desse modo, os principais riscos considerados pela companhia são:

Para a análise dos múltiplos foram utilizados os dados a partir de 2019, quando a MRV
passou a operar com o modelo de negócios atual após a criação da Luggo. Foram utilizados os 2
principais segundo Serra e Wickert (2021):
● P/VPA: muito usual no setor de incorporação.
● P/L: leva em consideração a expectativa de lucros futuros.
Além disso, foi calculado o PEG.
Para a escolha das empresas comparáveis, primeiramente foram selecionadas todas as do
setor de incorporação da B3; em seguida, foram excluídas as que não tinham dados no período
analisado e as que não tinham o mesmo modelo de negócios. Foram excluídos também os múltiplos
negativos e os outliers, chegando-se à seguinte composição:
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Após a aplicação dos filtros descritos,
foi calculado o preço alvo de cada múltiplo
com base em sua mediana geral. Foram
utilizados os dados de 2020, 1T21 e 2T21
atuais (divulgados nas demonstrações), e 2021
e 2022 projetados (consenso de analistas
divulgado no site da MRV).
Em seguida, foi calculada a média dos 3
múltiplos para cada período, chegando-se ao
valor (para o fechamento de 2021) de R$25.

Para a elaboração do FCD, foi utilizado o modelo de Fluxo de Caixa para os Investidores,
pois equivale ao fluxo de caixa do negócio como um todo, tendo foco na operação da empresa
(Serra; Wickert, 2021). O balanço foi projetado para os próximos 5 anos com base no crescimento
médio do ativo dos últimos 5 anos e na análise vertical de 2020.
A DRE foi projetada para os próximos 5 anos de acordo com a estratégia de alcançar uma
operação anual de 80 mil unidades até 2025, com base no IPCA projetado (Bradesco) e na análise
vertical média dos últimos 5 anos, com exceção da margem bruta, que foi projetada com base na
situação atual. Essa expectativa está em linha com os resultados do 2T21, que registrou o recorde de
R$2,06bi em VGV vendido, um aumento de 27,5% frente ao 1T21 e de 13,7% ao 2T20. Na DRE
também foi incluída uma estimativa dos ganhos da AHS, em outras receitas, com base nas unidades
vendidas, disponíveis para venda e em construção no 2T21 e na estratégia da empresa de alcançar
um VGV de R$5,7bi até 2025.
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A composição do capital foi calculada
com base nos empréstimos e no valor de
mercado da empresa. O custo da dívida foi
obtido com base na média ponderada das
maiores dívidas da empresa (4T20), utilizando
o IPCA e o CDI projetado para 2022
(Bradesco) e a Libor atual. Esse custo foi
descontado do IR/CS (34%), chegando-se a
um custo líquido de 4,96%. O CAPM foi
calculado com base no quadro ao lado. Desse
modo, o WACC obtido foi de 10,04%.
Para o crescimento na perpetuidade (g), foi utilizado o PIB descontado pelo IPCA (ambos
projetados para 2025), chegando-se a 5,83%. A partir desses dados, o fluxo de caixa e preço alvo
obtidos foram os seguintes:
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Para o cálculo do preço alvo final, foi feita
a média entre o preço obtido pelos 2 modelos de
valuation, chegando-se ao valor de R$24. Como
esse preço é superior ao atualmente negociado, e
considerando as projeções de crescimento da
MRV, a recomendação é de compra.
A matriz de sensibilidade foi calculada com base no crescimento esperado para a
perpetuidade e no WACC:

Com base nos dados apresentados, percebe-se que a MRV está saudável, com desempenho
estável e acima do setor em vários indicadores. O mercado imobiliário como um todo também tem
perspectivas favoráveis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Além disso, o preço alvo encontrado no valuation é maior do que o preço atual, o que indica
que a empresa está atrativa, levando em consideração a estratégia de crescimento apresentada.
Desse modo, conclui-se que a MRV é um bom caso de investimento.
.
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● Visão Geral: foi adicionada a remuneração da diretoria e atualizada a composição
acionária.
● Modelo de Negócios: foi adicionada a relação de market share da empresa.
● Mercado Imobiliário: foi adicionado o crescimento do PIB brasileiro.
● Análise ESG: sem alterações.
● Análise Contábil: todos as informações foram atualizadas para incluir os dados do
2T21. Além disso, a análise da insolvência foi alterada para incluir todas as empresas do
setor, e foi adicionado um gráfico da ROL da empresa.
● Riscos: foi adicionada essa seção.
● Valuation: foi atualizado com as taxas, preços e índices divulgados em 29/09/21. Além
disso, a projeção da DRE foi alterada para melhor refletir a expectativa de margem bruta
da empresa, e a taxa para o crescimento na perpetuidade foi alterada para refletir o
desconto da inflação.
● Matriz de Sensibilidade: foi substituída a matriz feita com base no crescimento
esperado e no PEG pela feita com o crescimento da perpetuidade (g) e o WACC.
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