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Visão geral do negócio de desenvolvimento de lotes
O negócio de desenvolvimento de lotes gira em torno de um ciclo de prospecção-entrega bem definido, com diversas partes
atuando em cada etapa do processo

Prospecção de
Terrenos

Due Diligence e
Preparação de
Contratos

Identificação de
oportunidades de
desenvolvimento de
terrenos e lotes

Consideração de
compra e definição da
estrutura do negócio

Aquisição de Terras,
Fechamento e
Lançamento
Assinatura, registro e
legalização do terreno,
seguido do lançamento
do projeto

Desenvolvimento de
Lote

Entrega de Lotes

Desenvolvimento /
construção, incluindo
paisagismo, redes de água /
esgoto, rede elétrica, áreas
de lazer, entre outros

Entrega dos produtos
após emissão do TVO

Todas as etapas do negócio de desenvolvimento de lotes têm espaço para diferenciação e vantagens
competitivas aparecem como facilitadores de expansão de market share

Fontes: Urba and MRV
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Urba: loteadora líder com produtos sustentáveis
desejados pelo consumidor

+8.800
Oportunidade de comprar

Presença em 20 cidades nas

terrenos com desconto para

Melhores regiões do Brasil com
alto potencial de expansão

aumentar margens

sinergias dentro do
ecossistema MRV

Diversas

+960

Unidades lançadas

milhões em VGV lançado
(1)

+41%
digital
plataforma web
integrada

Enorme mercado
endereçável
com baixa competição

Companhia
com

Companhia orientada para

ESG com conceito único de
produto Smart City

Marca #1 relacionada à
Lazer e bem-estar por
preços acessíveis

R$

3,0

Margem Bruta 1T21

(2)

39%

bi de VGV em banco de
terrenos

(3)

VSO 1T21

bairros planejados no Brasil(4)

33k

Visitas mensais na web

Fonte: Urba
Notas: (1) Margem bruta ajustada pelos encargos financeiros capitalizados; (2) Base 100% do landbank. Considera terrenos com contrato firmado e
em negociações avançadas. O VGV % Urba corresponde a R$ 2,3 bilhões; (3) Velocidade de venda sobre oferta do típico produto comercializado
pela Urba, não consideradas as vendas de produtos CasasMais e Incorporação de Casas. (4) De acordo com pesquisa não-paga do Google
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Gestão experiente com um extenso histórico e com
as melhores práticas de governança corporativa
Urba é apoiada por um Conselho de Administração de primeira linha que está pronto a contribuir com a sua experiência única e
conhecimento do mercado
Gestão experiente

Conselho de Administração

Rubens Menin
Chairman

22
Experiência

Erika Matsumoto
CEO Urba

Educação

Rafael Menin
Jercineide Castro

Júnia Galvão

+16
Experiência

José Roberto Diniz
CFO Urba

Educação

Leonardo Correa

Mônica Simão
Independente
Experiência
Luiz Franca
Independente

Empreendedorismo
Inovação
Imobiliário

+22

Financeiro
Experiência

Pedro Auler
COO Urba

Jose Felipe Diniz
Independente

Educação

Negócios
Loteamento
TI/RH

Conselho com experiência antecedente diversificada e
Membros Independentes

Anos de Experiência

Fonte: Urba
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Proposta de valor única entre os desenvolvedores de
lotes brasileiros
Comparação Entre Urba e Desenvolvedores de Lote Tradicionais

Loteadoras tradicionais

Track-Record

✓

-

Patrocínio

✓

✘

Acesso à Landbank

✓

-

Estrutura de Capital Robusta

✓

✘

Expertise em Projetos de
Habitação + Lotes

✓

✘

Plataforma de Tecnologia
Robusta

✓

✘

Renda do Cliente

Média / baixa

Média / alta
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Transformando e planejando comunidades
Os projetos da Urba representam mais do que apenas trabalhos de construção. Eles representam uma transformação intensa
no estilo de vida local e na qualidade de vida

Antes

Depois

7

1 Unicamente posicionada em um grande mercado

endereçável com significativas barreiras de entrada

Urba: a plataforma líder com claras vantagens em um mercado grande e fragmentado com competição limita

Mercado endereçável grande com baixa competição…

…e altas barreiras de entrada

Estimativa de residências por nível de renda até 20301
# estimado de residências por faixa de renda

+9
Salários Mínimos

2–9
Salários Mínimos

0–2
Salários
Mínimos

4.5mi

35.2 mi

Alta complexidade e escassez na
originação de landbank
Alta renda: mercado pequeno com
alta competição

Alto investimento inicial
Média renda:
Mercado
grande e
Financiamento de
fragmentado
lotes da Caixa:
com baixa
pagamentos mensais
competição
reduzidos em 50%
(significativamente
aumentando o
mercado endereçável
da Urba)

31.4 mi

Capacidades técnicas/operacionais
altamente complexas são prérequisitos fundamentais
Período longo e complexo de
processos de
aprovação/regulatórios
Período longo para a completude do
ciclo financeiro e retorno do fluxo de
caixa

A Urba está unicamente posicionada para explorar um mercado grande
sem um competidor claro e significativas barreiras de entrada
Fonte: Urba; PNAD (IBGE); UFF
Nota: (1) Estimado pelo PNAD (IBGE) e UFF
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Democratizando soluções habitacionais de alta
qualidade para o mercado de média-baixa renda
De comunidades verdadeiramente planejadas a bairros fechados, a Urba oferece um produto de qualidade única com custo
incomparável como 1ª residência para clientes de média-baixa renda

%
Tamanho do lote
entre
125 e 200 m2...

… Oferecendo
…Para as
condomínios
classes de
fechados e
média e baixa
abertos com lotes
renda…
ou casas + lotes…

Fonte: Urba

... em uma faixa de
preço diferente de
qualquer outro
produto
(R$ 60mil a R$
100mil) ...

… Com o melhor
padrão de
qualidade em
projetos
localizados
estrategicamente
…

…Gerando
… Levando a
retornos brutos
democratização da
atraentes…
qualidade de vida por meio
do conceito de Smart City…

…para o
consumidor
final
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Pioneira na democratização do conceito Smart City
Os produtos da Urba abrangem comunidades eficientes e planejadas que usam tecnologia e infraestrutura de ponta para
fornecer bem-estar, lazer e sustentabilidade por preço acessível exclusivo

Mobilidade e
Mobilidade e
Acessibilidade
Acessibilidade

Conservação
hídrica

Governança e
desenv. local

Líder de mercado potencial em
soluções Smart City
Ausência de competidores claros

Eficiência
energética

Desenvolvimento
inteligente

Candidato único para
expansão nacional no Brasil

Eficiência
energética

Consumidores de média e baixa
renda que representam enorme e
intocado mercado endereçável

Democratização da
qualidade de vida
Gestão de
resíduos

Qualidade
ambiental

Tecnologia e
informação

Ecossistema e
biodiversidade

Produto inovador para seu
público-alvo
Mais altos padrões de qualidade
com acessibilidade e acesso à
crédito
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Fonte: Urba

História de sucesso de crescimento e criação de valor
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A entrega constante de produtos de alta qualidade e desejados pela população por preços acessíveis pela Urba resultou em um
caso único no setor
Fundação e Expansão
Jun 2012

Ago 2014

Maio 2015

Dez 2015

Jun 2016

Dez 2016

Jul 2018

494

460

Fundação
como

Ago 2017

Nov 2018

Maio 2019

Ago 2019

281

404

Unidades lançadas
(#)

1,271

335

VGV(1):

R$32mm
MB: 49.6%

VGV(1): R$80mm
MB: 52.4%
VGV(1): R$35mm
MB: 64.4%

Novo ciclo de crescimento

564

1.137

847

VGV(1): R$67mm
MB: 56.4%

835

VGV(1): R$36mm
MB: 35.0%

VGV(1): R$48mm
MB: 34.3%
VGV(1): R$95mm
MB: 51.1%

VGV(1): R$69mm
MB: 31.3%

VGV(1):R$38mm
MB: 18%

VGV(1): R$76mm
MB: 48.8%

VGV(¹): R$31mm
MB: 26,8%

Registro Cia
aberta

R$3,0bi no Banco de
Terrenos²

190

Out 2019

Maio 2020

Set 2020

Jan 2021

+

Fev 2021

R$13 bi no pipeline de landbank
1.104

729

Novo valor
de marca

150

VGV(1): R$187mm
MB: 25,8%
VGV(1):

R$40mm
MB: 52,0%

VGV(1): R$126mm
MB: 63%

Aporte
R$100 MM

+ 4.000 un. serão lançadas em 2021e
Previsão de + 15.000 un. por ano, a
partir de 2025, inclusive

Nota: (1) Base 100%; (2) Base 100% em 20/05/2021. Considera contratos assinados e em fase avançada de negociação. R$2,3 bi no % Cia.
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Estudos de casos selecionados de projetos entregues
Os projetos da Urba mudaram a paisagem a comunidade, comprovando sua habilidade e sucesso em transformar banco de
terrenos em produtos com alta rentabilidade e velocidade de venda
Jardim das Tulipas
Feira de Santana, Bahia

Jardins de Campos
Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro

Reserva Macaúba
Ribeirão Preto, São Paulo

VGV dos lotes (R$): 68 mi

VGV dos lotes (R$): 32 mi

VGV dos lotes (R$): 62 mi

(m2):

(m2):

Área total (m2): 460.402

Área total

353.272

Área total

243.310

Lotes: 847 (entre 200 e 360 m2)

Lotes: 460 (entre 160 e 260 m2)

Lotes: 835 (entre 140 e 559 m2)

Preço médio: R$80 mil

Unidades residenciais: 743

Preço médio: R$75 mil

Preço médio: R$68 mil

58% Margem Bruta

49% Margem Bruta

52% Margem Bruta

97% Vendido

98% Vendido

99% Vendido

Piscina
Centro de Ginástica

infraestrutura

infraestrutura

infraestrutura
Churrasqueira
Quadra

Fonte: Companhia

Centro de
Ginástica

Playground

Centro de
Ginástica

Ciclofaixa

Comércio
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Estudos de casos selecionados de projetos lançados
Urba se destaca por oferecer um conjunto completo de comodidades, em locais premium e a preços acessíveis
Portal das Águas

Monte das Araucárias

Reserva Regatas

São Carlos, São Paulo

Ribeirão Preto, São Paulo

VGV dos lotes (R$): 53 mi

VGV dos lotes (R$): 40 mi

VGV dos lotes (R$): 126 mi

Área total (m2): 342,088

Área total (m2): 215,805

Área total (m2): 211.033

Lotes: 564 (entre 200 e 316 m2)

Lotes: 150 (entre 200 e 400 m2)

Lotes: 729 (entre 165 e 9.448)

Preço médio: R$62 mil

Apartamentos: 224 (1)

Apartamentos: ~1.000

Preço médio: R$226 mil

Preço médio: R$119 mil

Amparo, São Paulo

(1)

(2)

Tour virtual

Tour virtual

Tour virtual

100% vendido no
lançamento

95% vendido no
lançamento

49% Margem Bruta

41% Margem Bruta

Infraestrutura

94% vendido no 1T21(2)

Infraestrutura

Infraestrutura

Comércio

Quadras

Comércio

Água/esgoto

Centro de Ginástica

Água/esgoto

63% Margem Bruta

Quadras
Centro de
Ginástica

Comércio

Acessibilidade

Água/esgoto

145mil m² de
áreas verdes

Notas: (1) Unidades residenciais da MRV em projetos vizinhos. (2) Velocidade de venda sobre oferta do típico produto comercializado pela Urba, não consideradas as
vendas de Casas em parceria com a MRV.
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Métricas financeiras sólidas alinhadas com margens
resilientes

3

% Distratos sobre receita bruta

ROL e MB ajustada¹
100.000

(R$ mil, %)

52%

88.994

90.000
64%

70.000
50.000

40%

39%

20.000
2019

Receita operacional líquida

60.000

25%

82.096

57.165

20%
21%
15%

40.000
20.000

39%

0

10%
5%
0%
2018

2020

35%
30%

24%

39%

10.000
2018

118.231
33%

100.000

40%

30.000

40%

80.000

40%

35.549

41%

(R$ mil, %)

41%

58.379

60.000

140.000
120.000

41%

80.000

40.000

42%

MB ajustada

2019
Receita de vendas

Despesas comerciais

2020
Distratos / Receita

Despesas administrativas

24%

23%
18%

15%

16%

10%

2018

2019

2020

Fonte: Urba
Nota: (1) Margem Bruta ajustada por encargos financeiros capitalizados

2018

2019

2020
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Métricas operacionais em acelerado crescimento
Landbank¹

Lançamentos¹

(R$ milhões)

(R$ milhões)
3.175

25%

258

+68%

+79%

2.543

+126%
154

1.775

114

2018

2019

2018

2020

VGV Vendido¹

2020

VSO¹

(R$ milhões)
250

(R$ mi, %)
204

200

CAGR (18-20): 58%

150
100

2019

56%

55%

2019

2020

45%

131
86

50
2018

2019

2020

Fonte: Urba. Notas: (1) Base 100% - Urba + parceiros.

2018
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Modelo de negócio comprovado e eficiente na
redução do ciclo de caixa

4

Flexibilidade em diferentes estratégias para encurtar o ciclo de caixa(1)
Cenário I – Financiamento Urba2 + 100% Lotes
Cenário II – Urba + 100% Casas com Financiamento CEF

Accumulated
Cash Flow
Fluxo
de Caixa Acumulado

40

Lançamento do
projecto / Início da
construção

30

Cenário III – Urba + 100% Lotes com Financiamento CEF
TVO3

20
Compra de landbank
com dinheiro

10

Payback
4.6 anos

-

Payback
6.2 anos

(10)
~2-4a: Assinatura, Registo e Legalização

(20)
-

10

Ciclo de caixa
mais curto e
redução da
exposição de
caixa

20

30

40

Payback
7.5 anos

~1.5 – 2a: Construção

50

60
70
Meses(#)
Months

Desconto na aquisição
de landbank com
compra em dinheiro

~3 – 14a: Gestão de recebíveis

80

90

100

110

120

+

Novo financiamento
de lotes da Caixa
beneficiando ciclo de
caixa

Opcionalidade de
transferir os recebíveis
no balanço a um custo
atrativo e para
securitização

Notas: (1) Tempo total considera 4 anos na primeira etapa e 2 anos em construção; (2) Financiamento Urba 0,75% a.m. e 100% lotes; (3) TVO (Termo de
Verificação de Obra): documento que declara a conclusão das construções
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Aporte de capital

A Urba possui um plano agressivo de crescimento, baseado na ampliação do seu banco de
terrenos e consequente aumento no volume de lançamentos, visando fortalecer sua expansão
geográfica e a diversificação de seus produtos.
Para fazer frente a esse ciclo de crescimento, em 22 de fevereiro de 2021, foi aprovado pelo
Conselho de Administração aporte de capital no valor de R$100 milhões, a ser integralizado ao
longo de 2021, conforme abaixo.

Tranches

Valores

1ª
2ª
3ª
4ª

R$25.000
R$40.000
R$20.000
R$15.000

Fonte: Urba.

Datas estimadas para
integralização, até:
25/02/2021
21/05/2021
20/08/2021
19/11/2021
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Banco de terrenos relevante em regiões com grande
público-alvo de clientes
Landbank por estado

Landbank por estado

%
VGV total Participação Contratos
Urba
assinados
(R$ bi)
(%)
(R$ bi)

3,0

2,3

47%

Área
útil
(‘000 m2)

Unidades
(#)

5.700

28.400

6%

5%

3%
85%
1%

R$

13

bi de VGV de pipeline de landbank mapeado
(88% em São Paulo, 5% em Minas Gerais, 6% no Centro
Oeste e 1% no Nordeste e Sul)

presença
presença

A capacidade de aquisição de terrenos da Urba é

fortemente apoiada pela presença, capilaridade e
know-how da MRV

Fonte: Urba
Nota (1): Data base: 20/05/2021. Considera todo o landbank do portfólio, contratos assinados e em negociações
avançadas.
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Pré lançamento: Smart Urba Dunlop
1.216 lotes
VGV estimado:
154 milhões
MB: ↑50%e
374.210,68 de
área loteada
52 mil m² de área verde
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Pré lançamento: Smart Urba Dunlop
Planejamento inteligente: Infraestrutura completa na melhor região do bairro;
Mobilidade e acessibilidade: Múltiplas áreas de lazer para todas as idades com acessibilidade;
Gestão social: Sede para associação de moradores e Gestor Social;
Qualidade ambiental: Revegetação do bairro: 14.800 mudas, áreas verdes preservadas;
Conveniência harmônica: Espaços projetados para convivência harmônica e APP exclusivo do bairro;
Tecnologia e inovação no cotidiano: WIFI nas áreas comuns e previsão de CFTV.

Foto ilustrativa da sede de Associação de Moradores
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Pré lançamento: Smart Urba Dunlop
Realidade virtual

Mesa interativa

Tour virtual com interatividade

Ultra tour 360° (ex. de outro empreendimento)
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Previsão dos próximos lançamentos

Fase 1: Jun/21
Fase 2: Nov/21
Dunlop
Campinas

Set/21

Nov/2021

Vila América

Profeta

Nova Odessa
Campinas

VGV lotes: R$154

mi

m2

Preço médio: R$127

mi

VGV lotes: R$84

# unidades: 632

# unidades: 1.216
Área do lote: 170

VGV lotes: R$115

Área do lote: 336

mil

mi

# unidades: 768

m2

Preço médio: R$183

(1)

mil

Área do lote: 138

(1)

m2

Preço médio: R$109

mil

Fonte: Urba.
Nota: (1) Área e preço médio dos lotes residenciais e comerciais. Não considera 7 unidades de lotes destinados a incorporação imobiliária, cuja área é de 7.771,18m² e
preço médio de R$2,3 milhões.
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MRV & Co como um verdadeiro impulsionador e
parceiro da Urba
+

Sinergias na originação de Landbank

Sinergias comerciais e em vendas

Capilaridade: alavancagem na
plataforma residencial integrada
da MRV em +160 cidades

Plataforma residencial integrada a
promover sinergias entre os lotes da
Urba e os desenvolvimentos da MRV

Possibilidade para
desenvolvimento de projetos
em conjunto (com mais de 100k
m²)

Base de clientes ampla (MRV já possui
uma enorme base de clientes que pode
ser endereçada para a Urba)

Sinergias de suporte

Análise proprietária de
crédito/financiamento e soluções para
aumentar a financiabilidade dos
produtos
Portfólio de crédito da MRV de ~R$2,0bi

Acordo de compartilhamento de
serviços
Urba se beneficiará da tecnologia
da MRV, fluxo digital e sistemas
administrativos/IT

Urba se beneficiará da plataforma residencial da MRV:
escala e vantagens competitivas construídas em mais de +40 anos do histórico de sucesso da MRV
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Relação mutuamente benéfica direcionada por uma
governança sólida
Estratégia de Landbank

Visão Geral do Acordo Operacional Urba e MRV

+
• Fluxo próprio de prospecção e
avalia constantemente a parceria
com a MRV, para parte ou até 100%
da terra (direito de preferência)
• Urba se alavanca na capacidade de
prospecção de banco de terrenos da
MRV

• MRV avalia a possibilidade de
parceria quando: (i) a área é superior
a 100.000 m2 e (ii) regiões são
loteáveis
• Prestador de serviços à Urba (serviço
de integração)

Estratégia de Landbank Digital

Acordo de Concorrência Plena

Comitê Executivo dedicado para assegurar uma relação livre de
conflitos de interesses
Identificação de novas oportunidades de negócio apoiadas por um
contrato a longo prazo de 7 anos, com renovação automática
Direitos recíprocos de preferência entre Urba e MRV para
oportunidades de desenvolvimento

Visão geral dos serviços compartilhados Urba e MRV
Administrativo
Contábil

Serviços compartilhados
com a excelência da MRV

Controladoria/Fiscal
Recursos Humanos
TI
Gestão integrada
de banco de terrenos

Registo visual do banco de
terrenos
Monitorização da eficiência
dos compradores

Fonte: Urba

Análise de viabilidade de
aquisição de landbank

Urba se concentrando no
seu negócio principal

… entre outros
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Potencial de crescimento significativo com expansão
geográfica bem executada
A Urba ainda tem um potencial de crescimento significativo para atender cidades com grande mercado endereçável, apoiado
no histórico de expansão geográfica lucrativa da MRV

MRV: uma história de expansão
marcada pela lucratividade

37%

35%

31%

29%

162

155
17
107

38

2012

2012-2016

66

Potencial de Crescimento

41

Pre-IPO
Pré-IPO

20 cidades atuais

2007-2011

Current Cities
Cidades
AtuaisMRV
MRV(#)

Presença

160 cidades atuais

Fontes: Urba e MRV

2017

New
Cities
MRVMRV
(#)
Cidades
Novas

2017-2020

2020
1H20

Average
Margem Gross
Bruta Margin
Média (%)

A MRV tem um histórico único de expansão para mercados
novos e rentáveis
Rigorosos parâmetros de margem e tamanho antes de
entrar em uma nova cidade
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Considerações finais

1

Enorme mercado endereçável com 70% dos brasileiros desejando viver em casas,
pequeno número de concorrentes e significativas barreiras de entrada

2

Catalisadores relevantes na demanda: opção de financiamento por lotes,
taxa de juros em baixo nível histórico e soluções de financiamento MRV

3

Sinergias do front ao back office: MRV como um verdadeiro
facilitador e parceiro para Urba

4

Modelo de negócio diferenciado com níveis de margem superiores
(média ~40%)

5

Uso dos recursos para expandir o grande e estratégico landbank, ao mesmo
tempo que aumenta as margens com descontos à vista de +60%.

6

Forte poder da marca sendo associado a bairros planejados e produto
diferenciado

7

Produto único que satisfaz a preferência do cliente de comprar lotes
juntamente com casas - produto de alta qualidade a um preço acessível
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