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Divulgação de Resultados do 1T21 

 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 – Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (Urba ou 

Companhia), anuncia hoje seus resultados do primeiro trimestre de 2021. As informações 

financeiras são apresentadas em milhares de Reais (R$ mil), exceto quando indicado o contrário, 

e têm como base as informações contábeis consolidadas, que foram elaboradas e apresentadas 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas 

internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), 

emitidas pelo International Accounting Standard Board – IASB, aplicáveis às entidades de 

incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), e com todos os pronunciamentos emitidos pelo CPC. 

 

 

Destaques 

 

 Aprovado aporte de capital, pelos atuais acionistas, no valor de R$100 milhões, para 

suportar o forte ciclo de crescimento da Companhia; 

 

 Lançamento do empreendimento Reserva Regatas, com VGV de R$126 milhões e 729 

unidades distribuídas em lotes residenciais, lotes comerciais, casas, incorporação 

(edifícios) e lotes industriais;  

 

 Velocidade de venda sobre oferta de 39%, 23 p.p. acima do 1T20 e 18 p.p. maior do que 

o 4T20; 

 

 Forte crescimento das vendas líquidas, com incremento de 318,9% frente ao 1T20 e de 

83,4% em comparação ao 4T20; 

 

 Redução de 11 p.p. do volume de distratos vs. vendas brutas em comparação com o 

1T20 e de 2 p.p. em relação ao 4T20. 
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Mensagem da Administração 
 

Os primeiros três meses de 2021 foram marcados pelo recrudescimento da pandemia de Covid-

19, com o crescimento das taxas de novos casos e de mortalidade, assim como a adoção de 

novas e mais severas medidas de distanciamento social pelos estados e municípios. Nesse 

cenário, os mecanismos de prevenção da Companhia se mantiveram rigorosos, com a totalidade 

dos colaboradores administrativos trabalhando remotamente, a partir do período mais crítico, 

além do fortalecimento das medidas de segurança e proteção em nossos canteiros de obra e 

plantões de venda.  

 

Nosso processo de venda continuou adaptado à nova realidade, oferecendo ao cliente 

experiência de visita virtual, substituindo o tradicional evento de lançamento por atendimentos 

personalizados e descentralizados, aliados ao apoio remoto do time de backoffice. Essas 

inovações e flexibilidade se mostraram parte de uma estratégia vencedora possibilitando o 

lançamento, em janeiro, do Reserva Regatas, em Ribeirão Preto / SP. O produto é um bairro 

planejado com 729 unidades distribuídas em um mix de produtos (lotes residenciais, lotes 

comerciais, casas, lotes destinados à incorporação e lotes industriais) que somam R$126 milhões 

em VGV, com 94% das unidades de lotes vendidas no lançamento.  

 

Nossa operação 
 

A Urba tem o propósito de desenvolver bairros inteligentes e sustentáveis para democratizar a 

qualidade de vida para os segmentos de média e baixa renda da população brasileira. O mercado 

de loteamento no Brasil é extremamente fragmentado, contando com mais de 580 players, de 

acordo com a AELO (Associação das Empresas de Loteamento), sem competidores relevantes 

com escala nacional. Esta é uma grande oportunidade para a Companhia escalar este business, 

principalmente estando inserida no maior grupo de incorporação da América Latina (MRV&CO), 

com oportunidades de sinergias no processo de expansão de seu land bank, backoffice e vendas, 

dentre outras. 
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Nossa história 
 

A Urba foi constituída em 2012, como empresa do grupo MRV&CO dedicada ao 

desenvolvimento de loteamento urbano. Até a presente data, a Companhia lançou 14 

empreendimentos, totalizando mais de 8.800 unidades, VGV de R$921 milhões e está presente 

em 19 cidades de 5 estados brasileiros. 

 

Novo ciclo de crescimento 
 

A Companhia está se preparando para um forte ciclo de crescimento e, como parte de sua 

estratégia, reforçou seu time de gestão para suportar o aumento das operações, com executivos 

do grupo MRV&CO e profissionais experientes do mercado, firmou o “Acordo operacional” com 

MRV e reforçou seu contrato de CSC, conforme detalhado abaixo. Com potencial expressivo de 

crescimento, o objetivo da Urba é atingir a marca de 4.000 unidades lançadas ainda este ano, 

mais que dobrando os resultados de 2020, e alcançar mais de 15.000 unidades lançadas nos 

próximos 5 anos, proporcionando o contínuo desenvolvimento dos munícipios onde está 

presente. 

 

Equity  
 

A Companhia 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, a 

emissão de 61.640.077 ações nominativas, sem valor nominal, totalizando R$100 milhões.  

Conforme comunicado ao mercado divulgado em 26 de fevereiro, as ações emitidas no contexto 

do aporte serão integralizadas em moeda corrente nacional, em até quatro momentos ou 

tranches, conforme previsão de datas abaixo: 
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Tranches Valores  
 Datas estimadas para 

integralização, até:  

1ª R$25.000 25/02/2021 

2ª R$40.000 21/05/2021 

3ª R$20.000 20/08/2021 

4ª R$15.000 19/11/2021 

 

Próximos lançamentos: o primeiro Smart Urba 
 

Nossos loteamentos e condomínios são projetados com a utilização, de forma crescente, do 

conceito Smart Cities, prezando sempre por projetos urbanísticos e paisagísticos sustentáveis, 

que ofereçam maior conforto e comodidade, aliados a uma infraestrutura segura, tecnológica e 

com gestão social para nossos clientes.  

 

O primeiro projeto da Companhia com este 

novo perfil será o Smart Urba Dunlop, 

localizado em Campinas/SP, cujo lançamento 

está previsto para o segundo trimestre de 

2021. O produto oferecerá infraestrutura 

completa de primeira linha, com ciclofaixas, 

bicicletário, 7 praças, áreas de lazer inclusivas, 

com espaços fitness e para eventos ao ar livre, 

espaços de restauração mental, pistas de 

caminhada, playgrounds e 52 mil m² de áreas 

verdes. 

 

Um dos grandes diferenciais deste projeto é o fomento à convivência harmônica que a Urba 

proporcionará, uma vez que nossos clientes terão à sua disposição diversas formas de integração 

e boa convivência: 
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 App exclusivo da Associação com acesso a comunicação semanal sobre o 

empreendimento, clube de vantagens, prestadores de serviços, parcerias comerciais 

(fomento ao comércio local) e informações relevantes do bairro;  

 Gestor social que, junto com os representantes da Associação dos moradores, 

promoverão a harmonia e a boa relação entre toda a vizinhança, além do bom 

funcionamento, segurança, desenvolvimento e manutenção do bairro. Auxiliará, 

ainda, na formação dos futuros proprietários com foco no convívio harmônico e 

saudável entre todos; 

 Sede para futura associação de moradores. 

 

 

O produto contará ainda com a já tradicional oferta de terrenos destinados a empreendimentos 

comerciais integrados ao bairro, contribuindo para o desenvolvimento da região ao redor dos 

lotes e impactando positivamente no desenvolvimento da comunidade, na qualidade de vida de 

nossos clientes e, consequentemente, valorizando o empreendimento. Ao todo, serão 1.216 

unidades, totalizando um VGV superior a R$150 milhões.  
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INDICADORES OPERACIONAIS1  

 

Banco de terrenos 

No 1T21, o banco de terrenos no % Companhia apresentou redução de 9,3% quando comparado 

com o 4T20, mas continua demonstrando crescimento relevante em relação ao 1T20, com 

aumento de 68,4%. Após uma forte expansão em 2020 e um lançamento no primeiro trimestre, 

o banco de terrenos (% Urba) contava com 19,5 mil unidades em 31 de março de 2021, o 

equivalente a R$1,9 bilhão em VGV, representando um aumento de 72,6% quando comparado 

ao mesmo período do ano anterior. 

 

 

* Corresponde à participação Urba nos projetos. Contempla contratos assinados e em fases avançadas de negociação. 
 
 

 
* Total dos empreendimentos (Urba + Parceiros). Contempla contratos assinados e em fases avançadas de negociação. 
 

 
1 Observação: Para todos os quadros dos itens abaixo, alguns percentuais e outros valores incluídos foram 

arredondados para facilitar a sua apresentação. Assim, alguns dos totais constantes das tabelas aqui 

apresentadas podem não representar a soma aritmética exata dos valores que o precedem. 

 

Banco de terrenos % Urba* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Landbank (em R$ milhões) 1.933      2.132      1.148      9,3% ↓ 68,4% ↑

Número de unidades (mil) 19,5         21,8         11,3         10,6% ↓ 72,6% ↑

Área útil  (m
2
 mil) 4.017      5.334      2.656      24,7% ↓ 51,2% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil) 99            98            102          1,4% ↑ 2,4% ↓

Preço médio por m² (em R$) 481          400          432          20,4% ↑ 11,3% ↑

Banco de terrenos 100%* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Landbank (em R$ milhões) 2.546      3.175      2.090      19,8% ↓ 21,8% ↑

Número de unidades (mil) 25,6         29,9         18,0         14,4% ↓ 42,2% ↑

Área útil  (m
2
 mil) 5.467      7.721      4.674      29,2% ↓ 17,0% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil) 99            106          116          6,3% ↓ 14,3% ↓

Preço médio por m
2
 (em R$) 466          411          447          13,3% ↑ 4,1% ↑
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Lançamentos  

Neste primeiro trimestre, a Companhia realizou o lançamento do empreendimento Reserva 

Regatas, em Ribeirão Preto/SP. O produto conta com 729 unidades, um VGV de lançamento de 

R$126 milhões e se destaca por ser um bairro planejado com as mais diversas opções de 

produtos: lotes residenciais, lotes comerciais, casas, lotes destinados à incorporação (edifícios) 

e lotes industriais. Um excelente exemplo da diversificação que a plataforma habitacional da 

MRV&CO oferecerá aos seus clientes. Considerando os lotes residenciais, comerciais e 

industriais, o VSO do produto até o momento deste relatório era de 94%. 

 

 

 

 

 

22.469 

2.017 
1.095 

Distribuição regional 
nº de unidades (100%)

Sudeste Nordeste Centro Oeste

26

1

1

Distribuição regional 
nº projetos (100%)

Sudeste Nordeste Centro Oeste
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Na abertura abaixo, “Lotes” são representados essencialmente por lotes residenciais, 

comerciais, industriais e aqueles destinados à incorporação (edifícios). A linha “CasasMais” 

representa o valor geral dos serviços de construção prestados nos projetos desenvolvidos entre 

Urba e MRV, para venda de casas. Nessa modalidade, como há venda de grande quantidade de 

unidades e encurtamento do ciclo de caixa (o recebimento dos valores dos lotes ocorre no 

momento da assinatura dos contratos entre os clientes e as instituições financeiras), o preço 

médio de venda dos lotes é inferior ao preço médio de venda dos lotes não destinados a 

CasasMais e está contemplado na linha “Lotes”. O valor da prestação de serviço de construção 

é recebido ao longo da obra pela empresa construtora.  Por fim, a linha “Incorporação de Casas” 

é referente a produtos com incorporação e venda de casas em parceira com a MRV. 

 

 
* Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 
**Preço médio dos lotes comerciais, residenciais, industriais, de incorporação e destinados a casas. 

 

Lançamentos 100%* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

VGV (em R$ milhões): 126               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Lotes 87                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 40                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.
Número de unidades: 729               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Lotes 729               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais -                -                -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Área total (m² mil): 224               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑

Lotes 212               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 12                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.
Preço médio por unidade (em R$ mil): n.a. n.a.
Lotes** 119               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais -                -                -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Preço médio por m
2
 (em R$): n.a. n.a.

Lotes 409               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 3.308            -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.
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*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos. 
**Preço médio dos lotes comerciais, residenciais, industriais, de incorporação e destinados a casas.  

 
 

Vendas contratadas 
 
Vendas brutas 
 
As vendas brutas da Companhia no 1T21 apresentaram grande crescimento em relação ao 4T20, 

passando de R$61 MM para R$108,9 MM, correspondendo a um aumento de 78,5%. Em 

comparação ao 1T20 a alta foi ainda maior, representando um aumento de vendas de 267,4%. 

 

 
* Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 

Lançamentos % Urba* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

VGV (em R$ milhões): 24                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Lotes 10                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 13                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Número de unidades: 87                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Lotes 87                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais -                -                -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Área (m
2 

mil): 29                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑

Lotes 25                 -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 4                    -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Preço médio por unidade (em R$ mil): n.a. n.a.
Lotes** 120               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais -                -                -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Preço médio por m
2
 (em R$): n.a. n.a.

Lotes 416               -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
CasasMais 3.275            -                -           100,0% ↑ 100,0% ↑
Incorporação de casas -                -                -           n.a. n.a.

Vendas brutas 100%* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas brutas de (em R$ milhões): 108,9            61,0                  29,6            78,5% ↑ 267,4% ↑

Lotes 88,5              28,7                  16,9            208,4% ↑ 424,0% ↑

CasasMais 13,1              25,2                  8,2              48,0% ↓ 60,5% ↑

Incorporação de casas 7,3                7,1                    4,6              2,8% ↑ 58,9% ↑

Número de unidades: 728               470                   283             54,9% ↑ 157,2% ↑

Lotes 680               422                   249             61,1% ↑ 173,1% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a. n.a .

Incorporação de casas 48                 48                     34               0,0% ↑ 41,2% ↑

Área útil (m
2
) (mil): 211,0            84,4                  47,5            150,0% ↑ 344,5% ↑

Lotes 204,0            72,8                  43,2            180,2% ↑ 372,5% ↑

CasasMais 5,0                9,6                    2,3              47,9% ↓ 114,1% ↑

Incorporação de casas 2,0                2,0                    2,0              0,0% ↑ 2,4% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil):

Lotes 130,1            68,0                  67,8            91,4% ↑ 92,0% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a. -
Incorporação de casas 152,1            147,9                135,1          2,8% ↑ 12,5% ↑

Preço médio por m² (em R$):

Lotes 433,8            394,2                391,2          10,0% ↑ 10,9% ↑

CasasMais 2.620,0         2.625,0             -              0,2% ↓ 100,0% ↑

Incorporação de casas 3.650,0         3.550,0             -              2,8% ↑ 100,0% ↑
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*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos. 
 

 
*Equivale ao valor dos contratos celebrados no período, sem influência do método POC (Percentage of Completion) de 
reconhecimento de receita, motivo pelo qual não guarda correspondência direta com o resultado reconhecido contabilmente. 

 
 

  

Vendas brutas % Urba* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas brutas de (em R$ milhões): 27,7              28,6                  14,2            3,2% ↓ 95,4% ↑

Lotes 20,1              16,3                  10,0            23,6% ↑ 101,6% ↑

Cas asMais 5,2                10,0                  2,7              47,6% ↓ 94,7% ↑

Incorporação de casas 2,4                2,3                    1,5              2,5% ↑ 58,3% ↑

Número de unidades: 224               246                   151             8,9% ↓ 48,3% ↑

Lotes 208               230                   140             9,6% ↓ 48,6% ↑

Cas asMais -                -                    -              n.a. n.a .

Incorporação de casas 16                 16                     11               0,0% ↑ 45,5% ↑

Área útil (m²) (mil): 50,0              44,5                  26,1            12,2% ↑ 91,4% ↑

Lotes 47,3              40,7                  25,3            16,1% ↑ 86,6% ↑

Cas asMais 2,0                3,8                    0,8              47,4% ↓ 159,5% ↑

Incorporação de casas 0,7                0,7                    0,6              6,8% ↑ 8,6% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil): n.a. n.a .

Lotes 96,6              70,7                  71,2            36,6% ↑ 35,7% ↑

Cas asMais -                -                    -              n.a. n.a .

Incorporação de casas 150,0            146,3                137,8          2,5% ↑ 8,8% ↑

Preço médio por m² (em R$) n.a. n.a .

Lotes 424,9            399,3                393,3          6,4% ↑ 8,0% ↑

Cas asMais 2.622,0         2.631,5             3.494,6       0,4% ↓ 25,0% ↓

Incorporação de casas 3.428,6         3.571,2             2.352,9       4,0% ↓ 45,7% ↑

Vendas brutas consolidado* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas brutas de (em R$ milhões): 13,1              16,4                  12,8            20,1% ↓ 2,3% ↑

Lotes 13,1              16,4                  12,8            20,1% ↓ 2,3% ↑

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -

Número de unidades: 157               196                   175             19,9% ↓ 10,3% ↓

Lotes 157               196                   175             19,9% ↓ 10,3% ↓

CasasMais -                -                    -              - -
Incorporação de casas -                -                    -              - -

Área útil (m
2
) (mil): 30,4              38,9                  32,3            21,9% ↓ 5,9% ↓

Lotes 30,4              38,9                  32,3            21,9% ↓ 5,9% ↓

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -

Preço médio por unidade (em R$ mil): - -

Lotes 83,4              84                     73               0,3% ↓ 14,0% ↑

CasasMais -                -                    -              - -
Incorporação de casas -                -                    -              - -

Preço médio por m² (em R$): - -

Lotes 430,9            422                   396             2,2% ↑ 8,7% ↑

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -
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Vendas líquidas 
 

Nas vendas líquidas, o resultado do 1T21 foi ainda mais animador com um incremento de 83,4% 

frente ao 4T20 e de 318,9% no 1T21, em comparação ao 1T20.   

 

 
* Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 

 

 
*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos. 

 

*Equivale ao valor dos contratos celebrados no período, sem influência do método POC (Percentage of Completion) de 
reconhecimento de receita, motivo pelo qual não guarda correspondência com o resultado reconhecido contabilmente. 

  

 

 

 

 
*Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 

Vendas líquidas 100%* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas líquidas de (em R$ milhões): 99,2              54,1                  23,7            83,4% ↑ 318,9% ↑

Lotes 80,6              21,8                  10,9            269,8% ↑ 637,5% ↑

CasasMais 13,1              25,2                  8,2              48,0% ↓ 60,5% ↑

Incorporação de casas 5,5                7,1                    4,6              22,5% ↓ 19,7% ↑

Número de unidades líquidas: 595               362                   198             64,4% ↑ 200,5% ↑

Lotes 561               314                   164             78,7% ↑ 242,1% ↑

CasasMais -                -                    -              - -
Incorporação de casas 34                 48                     34               29,2% ↓ 0,0% ↑

Vendas líquidas %* Urba 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas líquidas de (em R$ milhões): 21,6              23,6                  10,8            8,5% ↓ 100,0% ↑

Lotes 14,6              11,3                  6,6              29,2% ↑ 121,2% ↑

CasasMais 5,2                10,0                  2,7              48,0% ↓ 92,6% ↑

Incorporação de casas 1,8                2,3                    1,5              21,7% ↓ 20,0% ↑

Número de unidades líquidas: 134               167                   98               19,8% ↓ 36,7% ↑

Lotes 123               151                   87               18,5% ↓ 41,4% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a. n.a .

Incorporação de casas 11                 16                     11               31,3% ↓ 0,0% ↑

Vendas líquidas Consolidado* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Vendas líquidas de (em R$ milhões): 5,7                10,2                  9,0              44,1% ↓ 36,7% ↓

Lotes 5,7                10,2                  9,0              44,1% ↓ 36,7% ↓

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -

Número de unidades líquidas: 43                 95                     114             54,7% ↓ 62,3% ↓

Lotes 43                 95                     114             54,7% ↓ 62,3% ↓

CasasMais -                -                    -              - -
Incorporação de casas -                -                    -              - -
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Distratos 

A Companhia continua reduzindo o % de distratos frente às vendas brutas. No 1T21, este % foi 

de 9%, frente à 11% no 4T20 e 20% no 1T20, representando uma redução de 18% e 55% em 

comparação com o 4T20 e 1T20, respectivamente. 

 

 
* Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 

 

 

 
* Total do empreendimento (Urba + Parceiros). 

 

 
*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos. 

 

20%

11%

9%
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Distratos sobre Vendas Brutas*

- 11 p.p., correspondente à 55%

- 2 p.p., correspondente à 18%

Distratos 100%* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Distratos (em R$ milhões): 9,8                6,9                    6,0              42,0% ↑ 64,4% ↑

Lotes 7,9                6,9                    6,0              14,9% ↑ 33,1% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a . n.a .

Incorporação de casas 1,8                -                    -              100,0% ↑ 100,0% ↑

Número de unidades distratadas: 133               108                   85               23,1% ↑ 56,5% ↑

Lotes 119               108                   85               10,2% ↑ 40,0% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a . n.a .

Incorporação de casas 14                 -                    -              100,0% ↑ -

Distratos % Urba* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Distratos (em R$ milhões): 6,1                4,9                    3,4              23,8% ↑ 79,0% ↑

Lotes 5,5                4,9                    3,4              12,3% ↑ 62,3% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a . n.a .

Incorporação de casas 0,6                -                    -              100,0% ↑ 100,0% ↑

Número de unidades distratadas: 90                 79                     53               13,9% ↑ 69,8% ↑

Lotes 85                 79                     53               7,6% ↑ 60,4% ↑

CasasMais -                -                    -              n.a . n.a .

Incorporação de casas 5                   -                    -              100,0% ↑ 100,0% ↑
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*Equivale ao valor dos contratos celebrados no período, sem influência do método POC (Percentage of Completion) de 
reconhecimento de receita, motivo pelo qual não guarda correspondência direta com o resultado reconhecido contabilmente. 

 

 

Velocidade de Vendas Sobre Oferta – VSO  

No 1T21, a velocidade de venda sobre oferta de lotes2apresentou um incremento de 18 p.p., em 

relação ao 4T20 e, 23 p.p. em relação ao 1T20. O expressivo crescimento se deve, em grande 

parte, ao sucesso de vendas do empreendimento Reserva Regatas, lançado no primeiro 

trimestre de 2021, cuja velocidade de venda sobre oferta de lotes atingiu 94%. 

  

 

 
2 Típico produto comercializado pela Urba, não consideradas as vendas de produtos CasasMais e 
Incorporação de Casas. 

Distratos Consolidado* 1T21 4T20 1T20
Var. 1T21 x 

4T20

Var. 1T21 x 

1T20

Distratos (em R$ milhões): 7,4                6,2                    3,8              18,4% ↑ 93,4% ↑

Lotes 7,4                6,2                    3,8              18,4% ↑ 93,4% ↑

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -
Número de unidades distratadas: 114               101                   61               12,9% ↑ 86,9% ↑

Lotes 114               101                   61               12,9% ↑ 86,9% ↑

CasasMais -                -                    -              - -

Incorporação de casas -                -                    -              - -
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*** 
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Glossário 

 

Lotes: são projetos representados essencialmente por lotes residenciais, podendo incluir 

também lotes comerciais e industriais.  

 

CasasMais: são projetos desenvolvidos entre Urba e MRV, caracterizados pela prestação de 

serviços de construção. Nessa modalidade, no momento da assinatura do contrato de compra e 

venda com a instituição financeira, o valor do lote é integralmente recebido e o valor da 

prestação de serviço de construção é recebido ao longo da obra.  

 

Incorporação de Casas: produtos casas desenvolvidos no formato incorporação imobiliária em 

parceira com a MRV. 

 

VGV: Valor Geral de Vendas. 
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