
O Grupo MMC, com mais de 35 anos atuando na área 
da Engenharia, é uma empresa familiar de médio porte 
que possui grande “Know-How” adquirido na 
par�cipação em diversas obras de Engenharia em todo 
o Brasil e no exterior. Possui em seu quadro societário e 
de diretoria técnica, engenheiros capacitados, pós-
graduados e com mais de 45 anos de exper�se na 
Engenharia civil.

O Grupo atua em incorporações e construções de 
empreendimentos residenciais, comerciais, industriais 
e loteamentos de condomínios; desenvolve projetos e 
executa obras de restauração de edi�cios e residências 
alem de monumentos históricos e urbanos; atua 
também na área de consultoria, calculo e projeto de 

equipamentos especiais u�lizados em obras de grande 
porte na área da construção pesada como pontes, 
túneis e viadutos.

As Empresas do Grupo MMC, após a diversificação em 
seu escopo, investem constantemente em gestão 
estratégica, tecnologia da informação e treinamento 
con�nuo de seus profissionais, acreditando que todo 
crescimento deve ser ob�do através de um modelo 
sustentável e seguro. O Grupo reconhece nestas 
prá�cas um dos pilares para o sucesso, sendo 
fundamental para o encantamento de seus clientes, 
ponto chave na sua Polí�ca da Qualidade que lhe levou 
à cer�ficação nas Normas ISO 9.001/2008 e PBQP-H 
Nivel A.

Empresa do Grupo MMC sediada na Região Metro-
politana de Belo Horizonte M.G., atua como executora de 
Obras nas áreas da Construção Civil, Pesada e Industrial; 
podendo par�cipar desde a concepção do projeto, 
planejamento, legalização, gerenciamento técnico de 
toda a construção, execução de toda a fase constru�va até 
a conclusão final e obtenção de licenciamentos legais para 
a operação da edificação.

As Empresas do Grupo têm a “exper�se” de construção e 
prestação de serviços de consultoria em obras de arte de 
grande porte, como pontes, túneis e viadutos, tendo 
como principais clientes: Construtora Andrade Gu�errez 
S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A, Construções e 
Comercio Camargo Correa S/A, Grupo Aterpa S/A e Mills 
Estruturas S/A, além de outras empresas que atuam na 
a�vidade da construção pesada.

www.grupommcbrasil.com.br
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LAKESIDE MALL & SUITES
Setembro 2015

SANTIAGO DE COMPOSTELA                             
Junho 2010

TRELIÇA LANÇADEIRA SIMBRALIMC
2015                    

RIVIERA DI MÔNACO
Fevereiro 2013

GIARDINO DI FIRENZE  
Março 2002

VILLE SAN PIETRO 
Setembro 2012

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM
2015

MIRANTE DA PAMPULHA 
Março 2014

VANGUARD OURO PRETO 
Junho de 2019

PROJETO PARA A PETROBRAS, CIPD - RIO
Consolidações do projeto básico e detalhamento  - Prédio 
Data Center e Bloco 1 - Ilha do Fundão - CENPES - RJ.

REVITALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CHANTADA LUGO 
Espanha 2007 (fachada: antes e depois)                             

PARQUE TAQUARAL 
Junho 2017

ELEVATO RESIDENCIAL PARÁ
Abril 2019  

Projeto, calculo e detalhamento de estruturas especiais 
para lançamento de aduelas pré-moldadas de 125t. com 
Treliça lançadeira ASPEM Modelo 140-45 - Ponte sobre
o Rio Daule - Guayaquil, Equador  

Projeto, fabricação e lançamento da ponte sobre o Rio
Paraopeba-MG, Cliente: COPASA-MG  Sistema Rio Manso

HANGAR AEROPORTO DA PAMPULHA
Março 1990  


