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Belo Horizonte, 1Belo Horizonte, 1Belo Horizonte, 1Belo Horizonte, 18888    de de de de abril abril abril abril de 2022de 2022de 2022de 2022 – Urba Desenvolvimento Urbano S.A.Urba Desenvolvimento Urbano S.A.Urba Desenvolvimento Urbano S.A.Urba Desenvolvimento Urbano S.A. (Urba ou 
Companhia), loteadora do Grupo MRV & CO, anuncia dados preliminares e não auditados de 
banco de terrenos, lançamentos, vendas contratadas, distrato, unidades repassadas, 
velocidade de venda sobre oferta e unidades produzidas do 1º trimestre de 2022. 

    
    
DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES    
    
 Lançamento do Lançamento do Lançamento do Lançamento do eeeempreendimento mpreendimento mpreendimento mpreendimento Reserva ItapevaReserva ItapevaReserva ItapevaReserva Itapeva,,,, bairro planejado localizado em 

Itapeva, São Paulo, com 296 unidades, VGV de 23,3 milhões e VSO de 22% em apenas 3 
dias;      
    

 Entrega Entrega Entrega Entrega do empreendimento    Portal das Águas,Portal das Águas,Portal das Águas,Portal das Águas, localizado em Amparo, São Paulo, com 
641 lotes, entre residenciais e comerciais;  
 

 Crescimento de    54,9% no 54,9% no 54,9% no 54,9% no llllandandandand    bankbankbankbank    100% 100% 100% 100% em relação ao mesmo período do ano 
passado e 5,2% em relação ao 4T21, alcançando um VGV de R$ 3,9 bilhões; 

    

 Aumento de    142% 142% 142% 142% no volume de vendas líquidas, frente ao mesmo período do ano 
passado, alcançando    R$52,4 milhões.R$52,4 milhões.R$52,4 milhões.R$52,4 milhões.     
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1111....    LANDLANDLANDLAND    BANK BANK BANK BANK     
 

A Urba possui uma estratégia de forte crescimento para 2022, com metas desafiadoras para 
lançamentos e vendas de novos empreendimentos. Trabalhamos forte e continuamente nos 
processos de escolha, aquisição e desenvolvimento de novos projetos, por meio de 
investimentos próprios e também de parcerias. A atual posição do land bank representa 
potencial de desenvolvimento de 34 mil unidades.34 mil unidades.34 mil unidades.34 mil unidades.    
    

    
    

No 1T22, considerando o cenário %Urba, nosso resultado foi 47,3% superior47,3% superior47,3% superior47,3% superior ao mesmo 
período do ano passado, com VGV VGV VGV VGV dededede    R$ 2,8 bilhõesR$ 2,8 bilhõesR$ 2,8 bilhõesR$ 2,8 bilhões. Na visão 100%, obtivemos um 
crescimento de 54,9%crescimento de 54,9%crescimento de 54,9%crescimento de 54,9% de nosso land bank em relação ao mesmo período do ano passado, 
alcançando um VGV de R$ VGV de R$ VGV de R$ VGV de R$ 3333,,,,9999    bilhõesbilhõesbilhõesbilhões. Comparado ao 4T21, o cenário %Urba e a visão 100% 
obtiveram alta de 7,2% e 5,2%, respectivamente.  
 

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

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

BA
3,0%

MG
4,0%

MT
5,0%

SP
88,0%

Distribuição Geográfica do VGV 100%

Banco de terrenos % Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 x 

4T21

Var. 1T22 x 

1T21

Land bank (em R$ milhões) 2.848             2.657     1.933     7,2% ↑ 47,3% ↑
Número de unidades (mil) 25                  25          19          0,1% ↑ 30,4% ↑

Área útil (m2 mil) 5.204             5.207     4.017     0,1% ↓ 29,6% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil) 112                105        99          7,1% ↑ 12,9% ↑
Preço médio por m² (em R$) 547                510        481        7,3% ↑ 13,7% ↑

Banco de terrenos 100%* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 x 

4T21

Var. 1T22 x 

1T21

Land bank (em R$ milhões) 3.945             3.751     2.546     5,2% ↑ 54,9% ↑
Número de unidades (mil) 34                  35          26          2,9% ↓ 30,8% ↑

Área útil (m2 mil) 7.029             7.134     5.467     1,5% ↓ 28,6% ↑

Preço médio por unidade (em R$ mil) 116                107        98          8,3% ↑ 18,5% ↑
Preço médio por m2 (em R$) 561                526        466        6,7% ↑ 20,5% ↑
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2. 2. 2. 2. LANÇAMENTOS LANÇAMENTOS LANÇAMENTOS LANÇAMENTOS     
    

A Urba realizou o lançamento do empreendimento Reserva Itapeva, em São Paulo, região 
situada entre o Vale do Ribeira e Paranapanema. CCCCom om om om 296 lot296 lot296 lot296 loteeeessss, , , , VGV de 2VGV de 2VGV de 2VGV de 23,33,33,33,3    milhões emilhões emilhões emilhões e    
terrenos de 175 mterrenos de 175 mterrenos de 175 mterrenos de 175 m²²²²    a 306 ma 306 ma 306 ma 306 m²²²², , , , oooo    Reserva Itapeva possuiReserva Itapeva possuiReserva Itapeva possuiReserva Itapeva possui    capacidade para capacidade para capacidade para capacidade para 800800800800    moradoresmoradoresmoradoresmoradores    e e e e 
conta conta conta conta ainda ainda ainda ainda com lotes comerciaiscom lotes comerciaiscom lotes comerciaiscom lotes comerciais....    
    
Itapeva é classificada como um centro sub-regional A, sendo a maior entre 50 cidades da 
sua região, com influência nos municípios vizinhos em relação aos serviços, comércio, bem 
como atividades educacionais e culturais. O município possui uma população de cerca de 87 
mil pessoas, residentes, em sua maioria, nas áreas urbanas.  
 
O Reserva Itapeva traz O Reserva Itapeva traz O Reserva Itapeva traz O Reserva Itapeva traz uma importante contribuição para a uma importante contribuição para a uma importante contribuição para a uma importante contribuição para a urbanização responsável durbanização responsável durbanização responsável durbanização responsável do o o o 
município,município,município,município,    com a entrega de um bairro planejado, com infraestrutura completa de energia e 
saneamento, além de se destacar por sua qualidade ambiental e de bem-estar.  
 
O bairro possui uma área verde de 21.000 m², com área extra dedicada a um pomar, área de 
convivência com playground para as crianças, espaço fitness,    quadra de areia    para esportes 
coletivos e pet place.         
 

 
*Image*Image*Image*Imagensnsnsns    ilustrativailustrativailustrativailustrativassss    bairro bairro bairro bairro     
planejado Reserva Itapevaplanejado Reserva Itapevaplanejado Reserva Itapevaplanejado Reserva Itapeva    
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No 1T22, os lançamentos apresentaram aumento de 1,2% em relação ao mesmo período do 
ano passado e queda de 78,4% quando comparado ao 4T21 (%Urba). Na visão 100%, 
apresentaram redução significativa, explicada essencialmente pela força dos produtos 
lançados no último trimestre de 2021, a segunda fase do Smart Urba Dunlop e o Smart Urba 
Profeta.  
 

 
*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos.*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos.*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos.*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos.    
** Refere** Refere** Refere** Refere----se a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançados    

 

 

 
*Total do Empreendimento *Total do Empreendimento *Total do Empreendimento *Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)(Urba+Parceiros)(Urba+Parceiros)(Urba+Parceiros)    
** Refere** Refere** Refere** Refere----se a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançadosse a serviço de construção de casas sobre lotes Urba lançados 

    

    
    
        

Lançamentos % Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 x 

4T21

Var. 1T22 x 

1T21

VGV (em R$ milhões): 23,8         110,3       23,5         78,4% ↓ 1,2% ↑
Lotes 23,8         110,3       10,4         78,4% ↓ 128,6% ↑
CasasMais** -           -           13,1         n.a. 100,0% ↓
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Número de unidades: 296          1.006       87            70,6% ↓ 238,4% ↑
Lotes 296          1.006       87            70,6% ↓ 238,4% ↑
CasasMais -           -           -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Área total (m² mil): 53            142          30            62,8% ↓ 78,6% ↑
Lotes 53            142          25            62,8% ↓ 107,3% ↑
CasasMais -           -           4              n.a. 100,0% ↓
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Preço médio por unidade:
Lotes 80            110          119          26,7% ↓ 32,4% ↓
CasasMais -           -           -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Preço médio por m2 
(em R$):

Lotes 451          777          409          42,0% ↓ 10,3% ↑
CasasMais -           -           3.208       n.a. 100,0% ↓
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

 *Corresponde à participação efetiva da URBA nos projetos.

Lançamentos 100%*
R$ milhões

1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 x 

4T21

Var. 1T22 x 

1T21

VGV (em R$ milhões): 23,8         110,3       126,7       78,4% ↓ 81,2% ↓
Lotes 23,8         110,3       86,7         78,4% ↓ 72,6% ↓
CasasMais** -           -           40            n.a. 100,0% ↓
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Número de unidades: 296          1.006       729          70,6% ↓ 59,4% ↓
Lotes 296          1.006       729          70,6% ↓ 59,4% ↓
CasasMais -           -           -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Área total (m² mil): 53            142          224          62,8% ↓ 76,5% ↓
Lotes 53            142          212          62,8% ↓ 75,1% ↓
CasasMais -           -           12            n.a. 100,0% ↓
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Preço médio por unidade:
Lotes 80            110          119          26,7% ↓ 32,4% ↓
CasasMais -           -           -           n.a. n.a.
Incorporação de casas -           -           -           n.a. n.a.

Preço médio por m2 
(em R$):

Lotes 451          777          409          42,0% ↓ 10,3% ↑
CasasMais -           -           3.333       n.a. 100,0% ↓

* Total do Empreendimento (Urba + Parceiros).
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3333.VENDAS BRUTAS .VENDAS BRUTAS .VENDAS BRUTAS .VENDAS BRUTAS     
 
As vendas brutas no cenário %Urbacenário %Urbacenário %Urbacenário %Urba subiram 118,1% em relação ao 1T21 e recuaram 48,2% 
na comparação com 4T21. O recuo se justifica também pela força dos empreendimentos 
lançados no 4T21, quando disponibilizamos mais de 1.000 novas unidades para vendas e 
alcançamos uma VSO de 53% em menos de dois meses (Smart Urba Dunlop II e Smart Urba 
Profeta). 
 

 
*Corresponde à*Corresponde à*Corresponde à*Corresponde à    participação efetiva da Urba nos projetos.participação efetiva da Urba nos projetos.participação efetiva da Urba nos projetos.participação efetiva da Urba nos projetos.    

 

No cenário 100%, o destaque foram os produtos Casas Mais, cujas vendas subiram 59,7% 
quando comparado a 1T21 e 2,1% quando comparado ao 4T21. 
 

 
*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)    

Vendas brutas % Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Vendas brutas de (em R$ milhões): 60,7       117,0     27,8       48,2% ↓ 118,1% ↑

Lotes 51,0       107,8     20,2       52,7% ↓ 152,8% ↑

Casa sMa is 8,2         7,8         5,2         4,7% ↑ 56,0% ↑

Incorporaçã o de cas as 1,5         1,5         2,4         4,1% ↑ 37,1% ↓

Número de unidades: 508        966        225        47,4% ↓ 125,7% ↑

Lotes 499        957        209        47,9% ↓ 138,5% ↑

Casa sMa is -         -         -         n.a . n.a .

Incorporaçã o de cas as 9            9            16          3,8% ↑ 43,8% ↓

Área útil (m²) (mil): 92,0       169,8     49,4       45,8% ↓ 86,1% ↑

Lotes 88,8       166,9     47,4       46,8% ↓ 87,3% ↑

Casa sMa is 2,8         2,9         2,0         2,4% ↓ 40,2% ↑

Incorporaçã o de cas as 0,4         0,4         0,7         3,8% ↑ 43,6% ↓

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

Lotes 102,2     112,6     96,4       9,2% ↓ 6,0% ↑

Casa sMa is -         -         -         n.a . n.a .

Incorporaçã o de cas as 169,7     169,3     151,7     0,2% ↑ 11,8% ↑

Preço médio por m² (em R$) n.a. n.a .

Lotes 573,9     645,9     425,2     11,2% ↓ 34,9% ↑

Casa sMa is 2.893,3  2.695,6  2.600,4  7,3% ↑ 11,3% ↑

Incorporaçã o de cas as 4.099,0  4.089,4  3.673,6  0,2% ↑ 11,6% ↑

Vendas brutas 100%* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Vendas brutas de (em R$ milhões): 91,1       153,5     109,0     40,6% ↓ 16,3% ↓

Lotes 65,6       128,6     88,5       49,0% ↓ 25,9% ↓

Ca sasMais 21,0       20,5       13,1       2,1% ↑ 59,7% ↑

Incorporaçã o de casa s 4,6         4,4         7,3         4,1% ↑ 37,1% ↓

Número de unidades: 708        1.204     728        41,2% ↓ 2,7% ↓

Lotes 681        1.178     680        42,2% ↓ 0,1% ↑

Ca sasMais -         -         -         n.a . n.a .

Incorporaçã o de casa s 27          26          48          3,8% ↑ 43,8% ↓

Área útil (m
2
) (mil): 130,6     221,4     211,0     41,0% ↓ 38,1% ↓

Lotes 122,2     212,8     204,0     42,5% ↓ 40,1% ↓

Ca sasMais 7,2         7,6         5,0         4,7% ↓ 43,2% ↑

Incorporaçã o de casa s 1,1         1,1         2,0         3,8% ↑ 43,6% ↓

Preço médio por unidade (em R$ mil):

Lotes 96,3       109,1     130,2     11,7% ↓ 26,0% ↓

Ca sasMais -         -         -         n.a . -
Incorporaçã o de casa s 169,7     169,3     151,7     0,2% ↑ 11,8% ↑

Preço médio por m² (em R$):

Lotes 536,6     604,3     434,0     11,2% ↓ 23,6% ↑

Ca sasMais 2.899,9  2.706,6  -         7,1% ↑ 100,0% ↑

Incorporaçã o de casa s 4.099,0  4.089,4  -         0,2% ↑ 100,0% ↑
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4444. DISTRATOS. DISTRATOS. DISTRATOS. DISTRATOS    
    
O volume de distratos do 1T22 no %Urba apresentou um aumento de 34% e 59% quando 
comparado aos períodos 1T21 e ao 4T21, respectivamente, concentrado substancialmente em 
produtos com alta demanda e pouca disponibilidade de estoque, de modo que a revenda 
das unidades distratadas tende a ocorrer rapidamente.  
 
Na visão 100%, o aumento foi de 16% frente ao 1T21 e 60% frente ao 4T21, representando 
12% das vendas brutas, conforme demonstrado abaixo. 
 

    
*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos    

    

    
*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)*Total do Empreendimento (Urba+Parceiros)    

    

    
    

    

        

Distratos % Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Distratos (em R$ milhões): 8,3         5,2         6,1         58,8% ↑ 34,4% ↑

Lotes 8,2         5,1         5,5         60,8% ↑ 48,3% ↑

Casas Mais -         -         -         n.a . n.a .

Incorporação de casas 0,0         0,1         0,6         48,4% ↓ 92,0% ↓

Número de unidades distratadas: 97          69          90          40,7% ↑ 7,7% ↑

Lotes 96          68          85          41,6% ↑ 13,2% ↑

Casas Mais -         -         -         n.a . n.a .

Incorporação de casas 0            1            5            50,0% ↓ 92,9% ↓

Distratos 100%* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Distratos (em R$ milhões): 11,3       7,1         9,8         59,9% ↑ 16,0% ↑

Lotes 11,2       6,8         7,9         64,5% ↑ 40,9% ↑

Casas Mais -         -         -         n.a . n.a .

Incorpora ção de cas as 0,1         0,3         1,8         48,6% ↓ 92,0% ↓

Número de unidades distratadas: 131        94          133        39,4% ↑ 1,5% ↓

Lotes 130        92          119        41,3% ↑ 9,2% ↑

Casas Mais -         -         -         n.a . n.a .

Incorpora ção de cas as 1            2            14          -0,5 92,9% ↓

9%

5%

12%

1T21 4T21 1T22

Distratos / Vendas Brutas 
(100%)
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5555.VENDAS .VENDAS .VENDAS .VENDAS LÍQUIDAS LÍQUIDAS LÍQUIDAS LÍQUIDAS     
    
As vendas líquidas no %Urba apresentaram um crescimento de 142% no 1T22 em relação ao 
mesmo período do ano passado, tendo recuado 53% no comparado com o 4T21. Casas Mais 
também se manteve em ritmo de crescimento, subindo 56% em relação ao 1T21 e 4,7% em 
relação a 4T21.  
    

    
    ****Corresponde à participação efetiva nos projetos Urba Corresponde à participação efetiva nos projetos Urba Corresponde à participação efetiva nos projetos Urba Corresponde à participação efetiva nos projetos Urba     
    

    
****Total do empreendimento Urba+Parceiros  Total do empreendimento Urba+Parceiros  Total do empreendimento Urba+Parceiros  Total do empreendimento Urba+Parceiros      

    
    

6666.V.V.V.VELOCIDADE DE VENDAS (VSO) ELOCIDADE DE VENDAS (VSO) ELOCIDADE DE VENDAS (VSO) ELOCIDADE DE VENDAS (VSO)     
    
A VSO do 1T22 apresentou reflexos do lançamento do empreendimento Reserva Itapeva, que 
embora individualmente tenha tido uma alta VSO (22%) em apenas 3 dias, contribuiu para 
redução do indicador da Companhia no trimestre, o qual recuou 10 p.p. em relação ao mesmo 
período do ano passado e 13 p.p. em relação ao 4T21.  

    

Vendas líquidas %Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Vendas líquidas de (em R$ milhões): 52,4         111,8       21,7         53,1% ↓ 141,8% ↑

Lotes 42,8          102,7        14,6          58,3% ↓ 192,3% ↑

CasasMais 8,2            7,8            5,2            4,7% ↑ 56,0% ↑

Incorporação de casas 1,5            1,4            1,8            7,7% ↑ 18,6% ↓

Número de unidades líquidas: 411          897          135          54,2% ↓ 204,0% ↑

Lotes 402           889           124           54,8% ↓ 224,6% ↑

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

Incorporação de casas 9               8               11             8,3% ↑ 23,5% ↓

*Corresponde à participação efetiva da URBA nos projetos

Vendas líquidas 100%* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Vendas líquidas de (em R$ milhões): 79,8         146,4       99,2         45,5% ↓ 19,5% ↓

Lotes 54,4          121,8        80,6          55,3% ↓ 32,5% ↓

CasasMais 21,0          20,5          13,1          2,1% ↑ 59,7% ↑

Incorporação de casas 4,4            4,1            5,5            7,7% ↑ 18,7% ↓

Número de unidades líquidas: 577          1.110       595          48,0% ↓ 3,0% ↓

Lotes 551           1.086       561           49,3% ↓ 1,8% ↓

CasasMais -            -            -            - -
Incorporação de casas 26             24             34             8,3% ↑ 23,5% ↓

* Total do Empreendimento (Urba + Parceiros).

39%
42%

29%

1T21 4T21 1T22

VSO bruta - lotes
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7.UNIDADES REPASSADAS 7.UNIDADES REPASSADAS 7.UNIDADES REPASSADAS 7.UNIDADES REPASSADAS     
    
No 1T22, o volume totalvolume totalvolume totalvolume total de financiamentos %Urba apresentou crescimento de crescimento de crescimento de crescimento de 7777% e de 3% e de 3% e de 3% e de 35555% % % % 
em relação ao 1T21 e 4T21, respectivamente. em relação ao 1T21 e 4T21, respectivamente. em relação ao 1T21 e 4T21, respectivamente. em relação ao 1T21 e 4T21, respectivamente.     
 

    
*Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos *Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos *Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos *Corresponde à participação efetiva da Urba nos projetos     
** Refere** Refere** Refere** Refere----se ao financiamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisse ao financiamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisse ao financiamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisse ao financiamento do serviço de construção dos projetos Casas Mais    
    

    
****Total do Empreendimento (Urba + Parceiros)Total do Empreendimento (Urba + Parceiros)Total do Empreendimento (Urba + Parceiros)Total do Empreendimento (Urba + Parceiros)    
** Refere** Refere** Refere** Refere----se ao se ao se ao se ao financiamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisfinanciamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisfinanciamento do serviço de construção dos projetos Casas Maisfinanciamento do serviço de construção dos projetos Casas Mais    

    
        

Repasses % Urba*
(R$ milhões)

1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Repasses (R$ milhões):         13,9         13,0         10,3 7,0% ↑ 34,7% ↑
Lotes           1,2           1,5           0,6 21,5% ↓ 93,2% ↑
CasasMais         11,2         10,3           7,6 8,7% ↑ 47,5% ↑
Incorporação de casas           1,5           1,2           2,1 28,3% ↑ 28,0% ↓

Unidades repassadas:            86            88            71 2,3% ↓ 21,1% ↑
Lotes            18            27            11 33,3% ↓ 63,6% ↑
CasasMais            59            54            46 9,3% ↑ 28,3% ↑
Incorporação de casas              9              7            14 28,6% ↑ 35,7% ↓

* Corresponde a participação efetiva da Urba nos projetos.

Repasses 100%* 
(R$ milhões)

1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Repasses (R$ milhões):         35,4         33,6         26,5 5,4% ↑ 33,3% ↑
Lotes           1,6           1,9           0,8 16,7% ↓ 99,9% ↑
CasasMais         29,2         28,1         19,3 4,0% ↑ 51,1% ↑
Incorporação de casas           4,6           3,6           6,4 28,3% ↑ 28,4% ↓

Unidades repassadas:          214          220          173 2,7% ↓ 23,7% ↑
Lotes            24            34            15 29,4% ↓ 60,0% ↑
CasasMais          163          165          116 1,2% ↓ 40,5% ↑
Incorporação de casas            27            21            42 28,6% ↑ 35,7% ↓
* Total do Empreendimento (Urba + Parceiros).
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8. 8. 8. 8. UUUUNIDADES PRODUZIDAS E ENTREGUESNIDADES PRODUZIDAS E ENTREGUESNIDADES PRODUZIDAS E ENTREGUESNIDADES PRODUZIDAS E ENTREGUES    
    
No 1T22, a Urba realizou a entrega do empreendimento Portal das Águas, localizado em 
Amparo, São Paulo, na Rodovia João Beira, um vetor de crescimento da cidade. O 
empreendimento teve sucesso imediato com 100% de suas unidades vendidas100% de suas unidades vendidas100% de suas unidades vendidas100% de suas unidades vendidas    eeeem 30 horas m 30 horas m 30 horas m 30 horas 
de lançamentode lançamentode lançamentode lançamento, compostas por lotes residenciais a partir de 200 m² e comerciais com 
até    2.893m².... 

    

    
****Bairro Planejado Portal das Águas Bairro Planejado Portal das Águas Bairro Planejado Portal das Águas Bairro Planejado Portal das Águas     

 

Assim como o Reserva Itapeva, além de oferecer a infraestrutura completa de saneamento, 
rede de esgoto, energia e 100% de suas ruas asfaltadas, o Portal das Águas se destaca por 
sua qualidade ambiental, com uma área verde 29área verde 29área verde 29área verde 29.000 .000 .000 .000 mmmm²²²².... Soma-se a isso uma área de lazer área de lazer área de lazer área de lazer 
compartilhadacompartilhadacompartilhadacompartilhada    com com com com mais de 8mais de 8mais de 8mais de 8.000.000.000.000    m²m²m²m², com áreas de convivência, praça com espaço fitness, 
playground e quadra poliesportiva.  
 
Na produção, o 1T22 apresentou crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano 
passado e um recuo de 64% em relação ao 4T21. 
 

 
*Corresponde à participação efetiva da MRV nos projetos Urba *Corresponde à participação efetiva da MRV nos projetos Urba *Corresponde à participação efetiva da MRV nos projetos Urba *Corresponde à participação efetiva da MRV nos projetos Urba     
**Refere**Refere**Refere**Refere----se ao avanço nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais se ao avanço nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais se ao avanço nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais se ao avanço nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais emememem    
parceriaparceriaparceriaparceria    com a MRV. com a MRV. com a MRV. com a MRV.     

Produção % Urba* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Unidades produzidas 252         699         205         63,9% ↓ 22,9% ↑

Lotes 229         634         175         63,9% ↓ 30,9% ↑

CasasMais** 22           59           10           62,7% ↓ 120,0% ↑

Incorporação 1             5             21           80,0% ↓ 95,2% ↓

Unidades entregues 641         497         -          29,0% ↑ 100,0% ↑

*  Corresponde à participação efetiva da MRV nos projetos Urba
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*Total do empreendimento (Urba+Parceiros) *Total do empreendimento (Urba+Parceiros) *Total do empreendimento (Urba+Parceiros) *Total do empreendimento (Urba+Parceiros)     
**Refere**Refere**Refere**Refere----se ao avançse ao avançse ao avançse ao avanço nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais emo nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais emo nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais emo nos serviços prestados equivalentes à construção de casas dos projetos Casas Mais em    parceria parceria parceria parceria 
com a MRV. com a MRV. com a MRV. com a MRV.     

 

    
    
    

************    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        

Produção 100%* 1T22 4T21 1T21
Var. 1T22 

x 4T21

Var. 1T22 

x 1T21

Unidades produzidas 306         1.288      453         76,2% ↓ 32,5% ↓

Lotes 249         1.126      365         77,9% ↓ 31,8% ↓

CasasMais** 55           148         25           62,8% ↓ 120,0% ↑

Incorporação 2             14           63           85,7% ↓ 96,8% ↓

Unidades entregues 641         685         -          6,4% ↓ 100,0% ↑

Nº de canteiros de obra 9             9             7             0,0% 28,6% ↑

* Total do empreendimento (Urba + Parceiros).
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GGGGLOSSÁRIOLOSSÁRIOLOSSÁRIOLOSSÁRIO    

 
 
LotesLotesLotesLotes: são projetos representados essencialmente por lotes residenciais, podendo 
incluir também lotes comerciais e industriais.  
    
Incorporação Incorporação Incorporação Incorporação ou Incorporação ou Incorporação ou Incorporação ou Incorporação de de de de ccccasasasasasasasas: são projetos desenvolvidos no formato 
incorporação imobiliária em parceira com a MRV, onde o cliente adquire uma casa 
inserida em condomínio. 
    
CasasMaisCasasMaisCasasMaisCasasMais:::: são projetos também desenvolvidos em parceria entre Urba e MRV, 
sendo caracterizados, no entanto, pela venda de lote e de prestação de serviços de 
construção sobre o lote, ao invés de ser desenvolvido no formato de incorporação 
imobiliária. Nessa modalidade, o cliente adquire o lote e contrata a construção da 
casa em bairro planejado.  
    
SFHSFHSFHSFH: Sistema Financeiro de Habitação. 
    
FGTSFGTSFGTSFGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
    
CEF:CEF:CEF:CEF: Caixa Econômica Federal. 
    
VGVVGVVGVVGV: : : : Valor Geral de Vendas. 
 
Linha CEF para Aquisição de Terreno e Construção:Linha CEF para Aquisição de Terreno e Construção:Linha CEF para Aquisição de Terreno e Construção:Linha CEF para Aquisição de Terreno e Construção: o financiamento é feito pelo 
SFH e tem como garantia a alienação fiduciária. Nessa modalidade, embora o 
crédito a ser liberado para o cliente abranja a construção de um imóvel, a Urba só 
tem participação no lote a ser financiado, sem vínculo com o construtor, e o cliente 
poderá utilizar o saldo do FGTS e subsídios para financiar. 
 
Linha CEF para lote urbanizado:Linha CEF para lote urbanizado:Linha CEF para lote urbanizado:Linha CEF para lote urbanizado: foi reestruturada pela CEF em agosto de 2020 e 
viabiliza financiamentos apenas dos lotes, com liberação de recursos entre R$50mil 
e R$1,5 milhões, e prazo que pode variar entre 120 e 240 meses. Esta modalidade não 
autoriza o uso do saldo do FGTS para o financiamento e não está vinculada a uma 
construção. 
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