












Po r q u e  M R V

Disponibilizamos rápido e eficaz atendimento online através do site www.mrv.com.br. Fomos os pioneiros entre 
as construtoras ao criar um Departamento de Relacionamento com os Clientes.

A busca por soluções sustentáveis é um dos focos da organização, que baseia seu crescimento no respeito ao 
meio ambiente e a cada indivíduo, incentivando o aprimoramento profissional e pessoal dos seus colaboradores. 
Temos como objetivo desenvolver áreas verdes em nossos projetos, valorizando o paisagismo dos condomínios, 
bem como a manutenção das praças, canteiros e jardins no entorno dos empreendimentos. Acesse o hotsite www.
mrvsustentavel.com.br.

P R O J E TO S  I N T E L I G E N T E S

I ntel igência

Sob medida

Flexibi l idade

I nvest imento

Investimos em projetos arquitetônicos inteligentes, condomínios econômicos que atendem às exigências 
de conforto e segurança, com a melhor relação custo/benefício do mercado.

Oferecemos aos clientes opções de personalização dos imóveis ainda na fase de obras por meio do Kit 
Exclusivitá.

Trabalhamos com os melhores fornecedores de matéria-prima do país. Conheça mais sobre nossos parceiros. 
Acesse: www.mrv.com.br/parceirosdequalidade.

Parceiros  de qual idade

Contamos com milhares de colaboradores qualificados trabalhando em escritórios de várias regiões do país. 
Não medimos esforços para garantir a satisfação de cada cliente, porque entendemos que a sua confiança é 
o nosso maior patrimônio. 

Participamos de projetos de inclusão social e formação de jovens de comunidades carentes. Nosso maior 
projeto atualmente é a parceria com a Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, em MG.

Nossos imóveis têm valorização acima da média no período de construção, o que os tornam ótimas 
oportunidades de investimento.

RELACIONAMENTO

R E S P O N S A B I L I DA D E  S O C I A L

Temos as formas de pagamento mais flexíveis do mercado, que se adaptam às diversas realidades financeiras 
dos clientes.

Agi l idade

Qual i�cação

I nclusão

Sustentabi l idade

SO L I D E Z

Transparência
Fazemos parte do seleto grupo de empresas com capital aberto na Bovespa, o que atesta nossa transparência, 
responsabilidade e compromisso com investidores e clientes.

Presença
Somos a maior construtora do país no segmento de imóveis econômicos, com mais de 250 mil imóveis 
vendidos em  mais de 120 cidades de 19 estados brasileiros, além do DF. 

Reconhecimento
Somos a empresa do setor de construção de edifícios residenciais com o maior lucro na América Latina 
e Estados Unidos, segundo a consultoria Economática, com valor acumulado de US$ 405,2 milhões em 
2011. Recebemos também diversos prêmios do mercado e de veículos especializados. Destaque para o 
Prêmio Top of Mind da Revista Mercado Comum MG como a construtora mais lembrada por seis vezes 
consecutivas. Em 2011, conquistamos o Prêmio Top Imobiliário, promovido pelo Grupo Estado, e em 
2010, fomos eleitos a empresa brasileira que mais respeita o consumidor, na categoria Construção e 
Incorporação,pela revista Consumidor Moderno.

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demais condições estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As 
condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem prévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. RI: 22.01.2014 referente ao empreendimento Seletto registrado no 1º oficio de registro de Imóveis Comarca de Suzano - SP.
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Informações:

Atendimento online 24 horas:
1° lugar nas categorias Top ITC, Residencial Popular,

Mais Lançamentos e Mais Obras Entregues

A MAIOR
CONSTRUTORA
DO BRASIL

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.


