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A EMPRESA

MAIS QUALIDADE POR 
METRO QUADRADO!
 Fundada em 1989 na cidade de Fortaleza/CE, a MGC 
BRASIL foi inicialmente destinada ao mercado da 
construção civil, mas no decorrer dos anos se consolidou 
no mercado de telecomunicações. Atualmente sediada 
na cidade de Niterói/RJ, as atividades da empresa 
iniciam no projeto, continuando na prospecção 
e aquisição de terrenos, execução, fiscalização e 
gerenciamento de obras até a zeladoria e auditoria.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

MISSÃO VISÃO VALORES

Atuamos nos ramos da construção civil e 
telecomunicações com rodovias e estradas, bancos, 
energia, operadoras de telefonia, entre outros, sejam 
em edificações residenciais, comerciais ou industriais. 
Prestamos serviços de construção e reforma em 
geral, instalação e manutenção de equipamentos em 
sites , fiscalização e gerenciamento de obras, além de 
auditoria e zeladoria em sites. Possuímos uma equipe 
de profissionais qualificados e preparados para 
produzir obras com qualidade, criatividade e rapidez.

Flexibilidade tem sido uma constante em nossa 
conduta, o que nos permite executar com a mesma 
eficiência, importância e responsabilidade, obras em 
grandes áreas bem como obras de menor porte. No 
mesmo sentido nossa atuação se estende por todo 
Território Nacional.

Tornar concretas as ideias de nossos
clientes, através do que há de mais moderno 
na metodologia de trabalho, bem como no 
uso racional de insumos e mão de obra.

Estar entre as principais construtoras 
do mercado e ser referência de excelência
na entrega de produtos e serviços.

Satisfação do cliente
Trabalho em equipe
Comunicação clara e precisa
Comprometimento e ética
Foco no resultado





SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL, 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

Flexibilidade tem sido uma constante em nossa 
conduta, o que nos permite executar com a mesma 
eficiência, importância e responsabilidade, obras em 
grandes áreas bem como obras de menor porte. No 
mesmo sentido nossa atuação se estende por todo 
Território Nacional.



CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL



CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL



CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL



CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL



IMPERMEABILIZAÇÃO





SERVIÇOS

ESTRADAS 
E RODOVIAS

MANUTENÇÃO EM RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE 
ESTRADAS DE ACESSO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, 

TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO.

Conservação, manutenção e reparo, 
incluindo serviços de sinalização e 
construção civil de pequeno porte 

em geral.



MANUTENÇÃO EM RODOVIAS



CONSTRUÇÃO DE  
ESTRADAS DE ACESSO



CONTENÇÃO DE ENCOSTAS



TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO





SERVIÇOS

TELECOMUNICAÇÕES

CONSTRUÇÃO E REFORÇO DE SEGURANÇA EM SITES, INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, CABEAMENTO 
ESTRUTURADO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, 
ZELADORIA.

Construção civil e reparos, instalação e manutenção 
de sistema irradiante e enlace de rádio, instalação 
e retirada de bancos de baterias, fiscalização e 
gerenciamento de obras estão entre os nossos 
serviços prestados. Nossa atuação começa ainda 
na elaboração de projetos e prospecção e aquisição 
de terrenos, se estendendo até as auditorias/
inventários e zeladoria de sites.



CONSTRUÇÃO DE SITES
ABERTURA, CONCRETAGENS, MONTAGENS E CONCLUSÃO FINAL



SITES GREENFIELD



SITES ROOFTOP



REFORÇO DE 
SEGURANÇA EM SITES



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RF / MW



MANUTENÇÃO DE 
AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO



INSTALAÇÃO DE SISTEMA
IRRADIANTE E ENLACE



MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE SITES



INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO 
DE DADOS / ELÉTRICA



 INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS



ZELADORIA



 FISCALIZAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE OBRAS





PRINCIPAIS CLIENTES
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