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Resultados trimestrais

MRV
1T19: forte, apesar das instabilidades no Programa MCMV
Os resultados da MRV referentes ao 1T19 foram fortes, embora os indicadores
operacionais tenham sido afetados pelas instabilidades sofridas no Programa MCMV
durante os dois primeiros meses do ano. Mantemos nossa visão positiva de que essas
instabilidades foram temporárias e afetarão apenas os resultados de curto prazo. No
entanto, se o gap entre os lançamentos e as vendas líquidas permanecer, devemos
observar ajustes nos níveis de lançamento da companhia à frente.
Consideramos o preço atual de MRVE3 bastante descontado. Além disso, entendemos
tratar-se de uma companhia diferenciada no setor, despontando dentre aquelas com
resultados mais sólidos. Em razão disso, mantemos nossa recomendação Outperform.
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Instabilidades no Programa MCMV afetaram os lançamentos e as vendas líquidas
... Os lançamentos caíram 50,9% t/t e atingiram R $ 1,1 bilhão, enquanto que as vendas
líquidas reduziram em um ritmo mais lento, de 14,7% t/t. A redução das unidades
repassadas no período causou um impacto significativo na geração de caixa da
companhia, o qual foi de R$ -19 mi (ante R$ 86 milhões no 1T18).
Vale ressaltar que a indisponibilidade de recursos do Programa MCMV durante o
trimestre anterior, juntamente com as instabilidades no processo de repasse observadas
no estado de São Paulo e Rio de Janeiro durante o 3T18, levaram a um incremento de
39% a/a do estoque, com as unidades concluídas atingindo 9% do estoque total (+4.0
p.p. a/a).
Na comparação anual, contudo, observamos que, mesmo diante de um cenário mais
desafiador, a companhia seguiu avançando. Nesse sentido, os lançamentos e as
vendas líquidas aumentaram 35,9% a/a e 6% a/a, respectivamente.
… mas a receita e as margens permanecem robustas. O aumento do giro de ativos
devido ao maior volume de projetos utilizando formas de alumínio (89% da produção
total) levou a receita líquida a crescer 22,8% a/a, atingindo R$ 1,5 bilhão. Apesar da
maior diluição das despesas de VG&A, que caíram em 1,7 p.p. a/a como percentual da
receita líquida (de 17,6% para 15,9%), a redução de 1,1 p.p. a/a na margem bruta
juntamente com um aumento de outras despesas e de piores resultados decorrentes da
equivalência patrimonial (+35% a/a e + 125% a/a), levaram a margem EBITDA a atingir
18,1% (ante 19,3% no 1T18). Finalmente, a margem líquida ficou em -0,5 p.p. menor a/a
como resultado de piores resultados financeiros líquidos.
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. 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 uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 22 da ICVM 598, 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 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), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da 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, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste 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 o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
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.
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