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O quinto Relatório de Sustentabilidade da MRV Engenharia traz nossos principais 
resultados e iniciativas nas áreas econômica, social e ambiental em 2015. Os 
conceitos de sustentabilidade norteiam nossas ações ao longo de toda a cadeia de 
valor, e o relatório evidencia essas iniciativas para todos os stakeholders.

O documento segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Pelo 
segundo ano adota a versão G4, numa demonstração de busca pelo aprimoramento 
contínuo do processo de relato do desempenho da MRV Engenharia e do 
compromisso de seguir as melhores práticas para alcançar resultados significativos 
e gerar valor para nossos públicos – acionistas, clientes, colaboradores, 
comunidades, sociedade, poder público e parceiros. 

Quando indicado, as informações também reportam dados consolidados das 
empresas Prime e MRL Engenharia. A Log Commercial Properties, empresa do 
Grupo MRV, divulga as informações referentes a 2015 em documento próprio. 

O Relatório Anual 2015 não passou por verificação externa.

O RELATÓRIO

G4-17, G4-28, G4-33
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Fundado em 1979, o Grupo MRV reúne cinco empresas: MRV Engenharia, 
Log Commercial Properties, MRL Engenharia, Prime Incorporações e Construções 
e Urbamais Desenvolvimento Urbano. Saiba mais sobre cada uma delas e conheça 
a história da MRV Engenharia no site da empresa
. 

ALAGOAS:
Maceió

BAHIA:
Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, 
Salvador, Vitória da Conquista

CEARÁ:
Fortaleza, Eusébio, Maracanaú

DISTRITO FEDERAL:
Águas Claras, Ceilândia, Gama, Planaltina, 
Taguatinga

ESPÍRITO SANTO:
Cariacica, Serra, Viana, Vila 
Velha, Vitória

GOIÁS:
Aparecida de Goiânia, Goiânia, 
Valparaíso de Goiás

MARANHÃO:
São José do Ribamar, São Luís

MATO GROSSO:
Cuiabá, Várzea Grande

MATO GROSSO DO SUL:
Campo Grande

MINAS GERAIS:
Belo Horizonte, Betim, Contagem, 
Juiz de Fora, Lagoa Santa, Montes Claros, 
Nova Lima, Santa Luzia, Sete Lagoas, Uberaba, 
Uberlândia, Vespasiano

PARANÁ:
Arapongas, Araucária, Cambé, Colombo, 
Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, 
São José dos Pinhais

PARAÍBA:
Campina Grande, Cabedelo, João Pessoa

PERNAMBUCO:
Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, 
Jaboatão dos Gurarapes, Olinda, Paulista, Recife
 
PIAUÍ:
Teresina

RIO DE JANEIRO:
Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de 
Caxias, Itaboraí, Macaé, Niterói, Resende, Rio das 
Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo

RIO GRANDE DO NORTE:
Natal, Parnamirim

QUEM SOMOS

NOSSA ATUAÇÃO

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8

http://mrv.com.br
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RIO GRANDE DO SUL:
Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo 
Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, 
Sapucaia do Sul

SANTA CATARINA:
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça, 
São José

SÃO PAULO:
Americana, Aparecida, Araçatuba, Araraquara, 
Araras, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, 
Cajamar, Campinas, Campo Limpo  Paulista, 
Catanduva, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, 
Franca, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, 
Itapevi, Itaquaquecetuba, Itabita, Itu, Jacareí, 
Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Mirassol, 
Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, 
Paulínia, Pindamonhangaba, Piracicaba, Poá, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio 
Claro, Salto, Santa Bárbara D´Oeste, Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos, 
São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, 
Suzano, Tatuí, Taubaté, Votorantim

SERGIPE: 
Aracaju, Barra dos Coqueiros 

TOCANTINS:
Palmas

RIO GRANDE 
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PARAÍBA
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Desde sua fundação, há 37 anos, a MRV já lançou mais de 300 mil unidades, 
tornando o sonho da casa própria uma realidade para mais de 1 milhão de 
brasileiros. A cada ano, aprimoramos nossa forma de trabalhar, em busca não 
só de resultados financeiros, mas de valores para a sociedade. Por isso, nossa 
preocupação vai muito além da satisfação dos nossos clientes. Acreditamos que é 
preciso apostar nas pessoas.
 
Em 2015, intensificamos as ações do Programa Escola Nota 10, um investimento na 
formação dos colaboradores, que contribui para aumentar o índice de retenção de 
talentos e oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional por meio 
da educação. Cientes de que podemos atuar como agentes transformadores, usando 
a nossa própria expertise, no último ano investimos R$ 110,7 milhões em urbanização 
e melhorias de infraestrutura no entorno de nossos empreendimentos em todas as 
regiões do Brasil. Essa é mais uma forma de contribuir para o bem-estar da população e 
reforçar a relação comprometida e sustentável que mantemos com a comunidade.
 
Este também foi o ano em que publicamos nossa Política de Sustentabilidade, 
sistematizando as diretrizes sociais, econômicas e ambientais que norteiam a nossa 
atuação. O número de Áreas de Preservação Ambiental cresceu, os selos Obra 
Verde e MRV + Verde chegaram para garantir mais sustentabilidade aos nossos 
empreendimentos e aderimos ao Programa Brasileiro GHG Protocol, tornando mais 
transparentes nossas ações para reduzir impactos de mudanças climáticas.
 
No primeiro ano de existência do Instituto MRV, foram desenvolvidos projetos que levaram mais conhecimento, cultura 
e lazer para centenas de crianças e adolescentes. Por meio de parcerias, como as realizadas com a Junior Achievement, 
a Endeavor e o Instituto Atlântico e  de patrocínios, como a construção do novo espaço Criança e Esperança, a Cidade 
dos Meninos e a Jornada Solidária, o Instituto MRV contribui para transformar vidas, não só de quem é beneficiado pelos 
programas, mas de quem descobre a alegria de fazer o bem participando de ações de voluntariado.
 
No âmbito econômico, não há como ignorar os desafios vividos pelo mercado no último ano. No entanto, as 
adversidades representam uma chance de fazer diferente, de trabalhar de forma mais inteligente, sustentável e 
responsável. Pagamos mais de R$ 690 milhões em salários e R$ 397 milhões em impostos ao longo de 2015, 
reportamos sólidos resultados operacionais e financeiros. A geração de caixa anual foi de R$ 806 milhões, sendo a 
maior da história da companhia. Com 14  trimestres consecutivos de geração, mantivemos o ritmo e o equilíbrio das 
nossas operações, garantido retorno aos nossos acionistas.
 

Eduardo Fischer | Rafael Menin
Presidência

MENSAGEM 
DA PRESIDÊNCIA

G4-1, G4-2
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2015 2014 2013

Receita líquida (R$ milhões) 4.763 4.186 3.871

EBITDA (R$ milhões) 669 862 643

Margem EBITDA 14% 20,6% 16,6%

Lucro líquido (R$ milhões) 548 720 423

Impostos pagos (R$ milhões) 397 338 265

Índice de endividamento 10,4% 24,2% 30,4%

Valor adicionado (R$ milhões) 2.072 2.179 1.672

Vendas contratadas (R$ milhões) 5.497 6.013 5.094

Vendas contratadas (unidades) 35.782 41.325 38.449

Lançamentos (R$ milhões) 4.705 4.354 3.517

Lançamentos (unidades) 31.871 29.297 25.516

Unidade concluídas 37.540 35.328 40.205

Obras em andamento 223 251 299

Número de empregados 16.550* 22.979 27.764

2015: 690,0

2014: 692,5

2013: 507,5

2015: 397,0

2014: 338,1

2013: 265,0 

2015: 171,0

2014: 140,7 

2013: 125,3

2015: 1.580

2014: 1.700

2013: 1.400

Colaboradores* Impostos e contribuições FornecedoresDividendos

Geração de riquezas (R$ milhões)

MRV EM NÚMEROS

*Inclui remuneração direta, benefícios e FGTS.

*A redução no número de empregados em 2015 deve-se à otimização da estrutura e a industrialização dos canteiros

G4-9,  G4-10, DMA DESEMPENHO ECONÔMICO, G4-EC1
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Em 2015, a Matriz de Materialidade da MRV, que lista os temas mais relevantes para os nossos stakeholders, 
passou por revisão, com o apoio de uma consultoria externa. Os assuntos mais relevantes foram identificados 
em conversas com a presidência e o público interno. Também foram ouvidos integrantes de sindicatos, 
fornecedores, clientes, acionistas e investidores. Dados do setor de construção civil e documentos da MRV 
completaram o estudo de materialidade. 

O resultado desse trabalho é a lista de dez temas relacionados às nossas atividades considerados os mais 
importantes para os públicos internos e externos e que serviram de base para a produção deste Relatório.

Sete temas materiais de 2015 já apareciam na matriz anterior (2013). Eles foram unificados ou desdobrados 
de forma a se adequarem aos subtemas e impactos identificados no processo.  Três temas – Retornos dos 
Investimentos para Acionistas, Acesso à Moradia e Interações com o Governo - deixaram de compor a Matriz 
de Materialidade por não terem sido considerados prioritários na consulta aos stakeholders ou no escopo da 
gestão. O tema Gestão de Fornecedores foi incluído entre os mais significativos.

Geração e gestão de resíduos

Consumo e gestão de água

Consumo racional de 
materiais 

Gestão de 
fornecedores

Saúde e bem-estar do 
usuário

Qualidade e conformidade 
dos empreendimentos

Relacionamento e satisfação 
do clientes

Respeito a práticas 
trabalhistas e 
direitos humanos de 

trabalhadores

Impactos e investimentos 
para o entorno dos 

empreendimentos

Treinamento e formaçào de 
trabalhadores

Indicador essencial para a 
operação

Diferenciador: Tema/
indicador que particulariza a 
atuação da empresa

Influenciador: Tema em 
que a atuação da empresa 
influencia o mercado

Importância

MATERIALIDADE

G4-19, G4-24, G4-25, G4-26
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TEMA CADEIA DE VALOR 
IMPACTADA*

ASPECTOS E INDICADORES GRI G4 PÁGINA

Geração e gestão de 
resíduos

Fornecedores
MRV (investidores, 
colaboradores, empreiteiros)
Comunidade do entorno

Efluentes e Resíduos (G4-EN23) 31-32

Consumo e gestão de 
água

Fornecedores
MRV
Clientes
Comunidade do entorno

Água (G4-EN8, G4-EN10,  
G4-CRE2-  Intensidade do uso da água na construção)

29-30

Consumo racional de 
materiais

Fornecedores
MRV
Clientes

Materiais (G4-EN1, G4-EN2) 28-30

Respeito a práticas 
trabalhistas e direitos 
humanos

Fornecedores
MRV

Emprego (G4-LA2);
Saúde e Segurança do Trabalho (G4-LA6,  CRE6 - Porcentagem da 
organização operando em conformidade verificada com um sistema 
de gestão de saúde e segurança reconhecido internacionalmente); 
Diversidade e Igualdade de Oportunidades (G4-LA12); 
Igualdade de remuneração para homens e mulheres(G4-LA13); Não 
discriminação (G4-HR3);
Liberdade de associação e negociação coletiva (G4-HR4); 
Trabalho forçado ou análogo ao escravo (G4-HR6); 
Avaliação de impactos relacionados a direitos humanos (G4-HR9)

49-56

Treinamento e formação 
de trabalhadores

Fornecedores
MRV
Comunidade do entorno

Treinamento e educação (G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11) 53-56

Impactos e 
investimentos para 
o entorno dos 
empreendimentos

Fornecedores
MRV
Clientes
Comunidade do entorno

Impactos Econômicos Indiretos (G4-EC7, 
G4-SO1); Comunidades Locais (G4-SO2)

34-37

Gestão de 
fornecedores**

Fornecedores
MRV

Práticas de compra (G4-EC9);  Avaliação ambiental de fornecedores (G4-
EN32,
G4-EN33 ); 
Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas (G4-LA14 , G4-LA15); 
Avaliação de fornecedores em direitos humanos (G4-HR10, G4-HR11); 
Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade 
(G4-SO9 , G4-SO10)

61-62

Relacionamento e 
satisfação do cliente

Fornecedores
MRV
Clientes

Rotulagem de Produtos e Serviços (G4-PR5 - Resultados de 
pesquisas de satisfação do cliente)

41-46

Saúde e Bem-Estar do 
Usuário

Fornecedores
MRV
Clientes

Saúde e Segurança do Cliente (G4-PR1, G4-PR2) 42-44

Qualidade e 
conformidade dos 
empreendimentos

Fornecedores
MRV
Clientes

Rotulagem de Produtos e Serviços (G4-CRE8);
Conformidade (G4-PR9) 

23 e 33

G4-18, G4-20, G4-21, G4-27
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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7
Integrantes no Conselho 
Administrativo, sendo 
quatro independentes e três 
do grupo de controle

6
Comitês de gestão
Administrativo

• Comitê de Riscos   
e Compliance

• Comitê de Governança, 
Ética e Sustentabilidade 

• Comitê de Recursos 
Humanos; 

• Comitê Comercial e de 
Crédito

• Comitê de 
Desenvolvimento 
Imobiliário

• Comitê de Produção 

444.139.684 
Ações negociadas em bolsa

Principais iniciativas

Revisão do Código de Conduta

Lançamento da Política 
Anticorrupção

Assinatura do Pacto Global

Composição 
acionária 

Brasil Améric a(e
x

 

Canal 
Confidencial 
MRV

canalconfidencial.com.br/mrv 

Acionistas por país
% ações destinadas 
à livre negociação no 
mercado (free float)*

*Posição acionária anual média. 
Última atualização 31/12/2015

Brasil

Europa

América 
(exceto Brasil)

Ásia e 
Oceania

61%

35%

3%

1%

Rubens 
Menin 
Teixeira de 
Souza
Conselho e 
Diretoria

Outros 
acionistas

Ações em 
tesouraria

13%

2015 2014 2013

20% 18%

52% 44% 48%

28% 28% 24%

7% 8% 10%
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A MRV abriu seu capital em 2007 e, 
desde então, integra o Novo Mercado, 
com ações negociadas na BM&FBovespa. 
Esse fato por si só requer o respeito a 
regras rígidas de governança corporativa 
e nos exige uma postura transparente e 
ética, com a publicação de dados claros 
e completos sobre nosso desempenho 
econômico e financeiro. 

Também como demonstração de 
compromisso ético, desde 2011, a MRV 
é adepta do Código de Autorregulação 
e Boas Práticas, da Associação Brasileira 
das Companhias Abertas (Abrasca). O 
documento reúne as regras e diretrizes 
sobre princípios, além de trazer 
orientações para aprimorar nossas 
ações de governança corporativa.

No topo da estrutura administrativa da 
MRV está o Conselho de Administração, 
formado por sete integrantes, sendo 
quatro independentes e três de seu 
grupo de controle. O Conselho se reúne 
em encontros trimestrais, podendo, 
extraordinariamente, atender a 
convocações do presidente ou de dois 
conselheiros. 

Os integrantes do Conselho de 
Administração são eleitos pelos 
acionistas da empresa durante 
assembleias gerais. Cabe a eles definir 
políticas estratégicas, comerciais, 
eleger a diretoria, além de acompanhar 
e fiscalizar a gestão. O Conselho recebe 
o suporte de seis Comitês de Gestão, 
com responsabilidades específicas.

Temas considerados críticos ou 
de grande relevância para a MRV 

são apresentados ao Conselho de 
Administração pelos líderes e gestores. 
Eles são responsáveis por receber/
identificar, avaliar e levar questões 
sensíveis para análise do mais alto 
órgão da administração da empresa. Em 
2015 não ocorreram situações críticas 
que exigissem avaliação do Conselho. 

Já a Diretoria Executiva responde pela 
gestão da empresa. Atualmente, nove 
profissionais eleitos pelo Conselho 
de Administração compõem o grupo. 
A vigência do mandato é de dois 
anos, com possibilidade de reeleição. 
Todos os integrantes do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva 
são brasileiros, contratados, e residem 
nas áreas de atuação da empresa.

Estrutura organizacional

Governança corporativa

G4-7, G4-35, G4-38, G4-39, G4-47, G4-49
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RUBENS MENIN
Presidente do Conselho

de Administração

JUNIA GALVÃO
Dir. Exec. Adm CSC

LEONARDO CORRÊA
Dir. Exec. Finanças e RI

RAFAEL MENIN 
Diretor-presidente região I

EDUARDO FISCHER
Diretor-presidente região II

JOSÉ ADIB
Dir. Exec. Crédito 

Imobiliário

Alta gestão

HOMERO PAIVA
Dir. Exec. Produção

HUDSON GONÇALVES
Dir. Exec. 

Desenvolvimento 
imobiliário

EDUARDO BARRETTO
Dir. Exec. Comercial

Regional I (MG, 
NE , CO, R J, ES) Regional II (SP/Sul)

MARIA FERNANDA MENIN
Dir. Exec. Jurídica

G4-34, G4-38, G4- 39



15 

Conselho de Adminstração - Em pé, da esquerda para direita: Marcos Alberto Cabaleiro Fenandez, 
Rubens Menin e Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado. Sentados, da esquerda para direita: 
Fernando Henrique da Fonseca, João Batista de Abreu, Rafael Menin e Levi Henrique
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Seis comitês internos de gestão assessoram as decisões do Conselho
de Administração: Comitê de Executivos: Comitê de Riscos e
Compliance; Comitê de Governança, Ética e Sustentabilidade; Comitê
de Recursos Humanos; Comitê Comercial e de Crédito; Comitê de
Desenvolvimento Imobiliário; e Comitê de Produção. Conheça as
atribuições e a composição de cada um deles.

Abrangência

Composição acionária

Comitês

Veja a composição acionária da MRV.

O escopo de atuação da MRV é restrito ao Brasil. No entanto, a 
empresa atrai o interesse de investidores de diversas partes do mundo, 
especialmente de países do continente americano. O gráfico ao lado 
demonstra o percentual de acionistas por região, em relação ao total 
de ações em circulação.

O Código de Conduta do Grupo MRV fornece diretrizes para 
relacionamento com os diversos públicos da empresa, incluindo 
colaboradores, acionistas, clientes, parceiros, concorrentes, 
fornecedores, comunidades, sindicatos, imprensa e entidades públicas 
e governamentais.

Em 2015, o documento passou por uma revisão completa para inclusão 
de novos temas e abordagens, adaptando o conteúdo aos aspectos mais 
relevantes para a empresa e para o mercado atualmente. Para tornar a 
ferramenta mais eficaz, além do formato tradicional, o Código ganhou 
uma versão ilustrada, distribuída para o público das obras. Nesses locais 
foram disponibilizadas edições impressas do material para fácil consulta 
e houve divulgação do Canal Código de Conduta MRV. Além disso, os 
administrativos das obras passaram por treinamento para replicar as 
instruções do Código de Conduta para suas equipes. 

O Comitê de Ética é responsável por avaliar todas as situações 
referentes ao documento e casos de desvios de conduta e por 
administrar os canais de comunicação criados para o esclarecimento 

Código de Conduta

Nos escritórios, os 
colaboradores receberam 
treinamentos e-learning 
e passaram por testes de 
assimilação do conteúdo 
do Código de Conduta 
antes de atualizarem a 
assinatura de endosso ao 
documento. 

 

G4-38, G4-39, G4-42, G4,50, G4-56, G4-58

Brasil Améric a(e
x

 

Acionistas por país
% ações destinadas 
à livre negociação no 
mercado (free float)*

*Posição acionária anual média. 
Última atualização 31/12/2015

Brasil

Europa

América 
(exceto Brasil)

Ásia e 
Oceania

13%

2015 2014 2013

20% 18%

52% 44% 48%

28% 28% 24%

7% 8% 10%

http://ri.mrv.com.br/Show/Diretoria-e-Comites?=2N1wzJKiVoKGOtIzUZb6EA==
http://ri.mrv.com.br/Show/Diretoria-e-Comites?=2N1wzJKiVoKGOtIzUZb6EA==
http://ri.mrv.com.br/Show/Composicao-Acionaria?=cKTODG0+KE2t4VeBayz1IA==
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de dúvidas e denúncias de irregularidades no cumprimento das diretrizes. 
Integram o comitê Rubens Menin Teixeira de Souza, Rafael Menin Teixeira de 
Souza, Eduardo Fischer Teixeira de Souza, Júnia Maria de Sousa Lima Galvão e 
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia.

Em sintonia com o Código de Conduta, no segundo semestre de 2015, a MRV lançou 
sua Política Anticorrupção, a fim de orientar a conduta de todos os envolvidos com 
os negócios do Grupo. O objetivo é coibir e eliminar qualquer forma de corrupção, 
fraude ou atividade ilícita, preservando a credibilidade da empresa junto ao mercado e 
à sociedade. 

No período deste relatório não houve registro de casos de corrupção na MRV ou 
nas empresas controladas.

A partir de 2016, a alta direção da MRV terá sua 
remuneração variável atrelada ao cumprimento de 
metas de sustentabilidade, elaboradas em 2015. 
São elas:

1. Reduzir em 5% a utilização / consumo 
de caçambas por unidade produzida nos 
empreendimentos

2. Garantir a redução de 2% do consumo  
relativo de água e energia na MRV (por unidade 
habitacional) 

3. Manter as certificações sustentáveis (OHSAS 
18001, ISO14001) da empresa

4. Reduzir em 1% as emissões relativas ao escopo 1 
de gases de efeito estufa (por unidade construída)

Todos os empregados serão envolvidos, 
especialmente a área de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, responsável pelo acompanhamento e 
gestão das metas.

Política Anticorrupção

Metas de sustentabilidade Pacto Global

A MRV Engenharia deu mais um passo no apoio a 
iniciativas internacionais de sustentabilidade corporativa.  
Em abril, a empresa aderiu ao Pacto Global das Nações 
Unidas, acordo desenvolvido pelo ex-secretário-geral 
da ONU, Kofi Annan, com o objetivo de mobilizar a 
comunidade empresarial internacional para a adoção, 
em suas práticas de negócios, de valores fundamentais 
e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate 
à corrupção. Ao aderir ao pacto, a MRV se junta a mais de 
12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de 
150 redes ao redor do mundo compromissadas em fazer 
negócios de forma responsável e tomar ações estratégicas 
para avançar objetivos sociais mais amplos, com ênfase na 
colaboração e inovação.

G4-38, G4-39, G4-42, G4,50, G4-56, G4-58, DMA EFLUENTES E RESÍDUOS, G4-LA12

Leia mais sobre a iniciativa 
e conheça os 10 princípios 
do Pacto Global.

NÓS APOIAMOS

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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CONSTRUÇÃO
RESPONSÁVEL
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38.762 
chaves entregues

90%
das vendas realizadas 
através do processo de 
Venda Simultânea

223 
canteiros de obras

389
unidades em média em 
cada um deles

Pautada por sua Missão, Visão e Valores, a 
MRV atua na incorporação, construção e 
venda de unidades habitacionais, sempre 
em busca das melhores práticas para a 
geração de resultados sólidos.

NEGÓCIO
Incorporação, construção e venda de 
unidades habitacionais

MISSÃO
Concretizar o sonho da casa própria 
oferecendo imóveis com a melhor relação 
custo/benefício para o cliente.

VISÃO
Ser a melhor empresa de incorporação, 
construção e venda de empreendimentos 
econômicos do Brasil.

VALORES
Ética e transparência
Pensar como o cliente
Geração de valor para o Acionista
Time comprometido
Dividir o sucesso
Sustentabilidade
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Chave na mão
Em 2015, a MRV Engenharia entregou 38.762 
chaves, volume 8,8% menor que as 42.505 
chaves entregues em 2014.  A meta da 
companhia para o ano de 2016 é entregar pelo 
menos 38 mil chaves para novos clientes.

Um dos instrumentos que permitiram à MRV 
mitigar o risco das vendas e garantir mais 
entrada de capital no caixa da empresa foi o 
sistema de Vendas Simultâneas, que ganhou 
força em 2015. Em parceria com a Caixa 
Econômica Federal (CEF) e com o Banco do 
Brasil (BB), o registro de vendas de imóveis 
passou a ser liberado no momento em que as 
instituições financeiras aprovavam o crédito do 
comprador. Dessa forma, o risco do negócio 
foi mitigado, assim como os cancelamentos de 
vendas, garantindo mais entrada de capital no 
caixa da empresa. A MRV encerrou o ano com 
90% das vendas realizadas por esse processo 
contra 35% registradas em 2014.
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Especializada na construção de imóveis residenciais econômicos, a equipe 
da MRV é composta por oito diretores operacionais, 53 supervisores, 449 
engenheiros e uma equipe de milhares de operários em campo. No ano base 
deste relatório, foram 223 canteiros de obras em diversas regiões do país, com 
uma média de 389 unidades em cada um deles.

Todos os imóveis construídos pela MRV 
ao longo de 2015 já se enquadram na 
Norma de Desempenho de Edificações, 
uma regulamentação abrangente, que 
contempla 250 normas nacionais e 
internacionais, focada na melhoria da 
qualidade para o usuário final. As regras 
valem para os empreendimentos cujos 
projetos entraram para aprovação a partir 
do segundo semestre de 2013.

Para atender aos requisitos exigidos 
pela norma, em 2012, a MRV deu início 
a uma série de testes e ensaios, com 
o apoio de consultores e em parceria 

com instituições como a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e a 
Associação Brasileira de Acústica. Nos 
estudos, os especialistas avaliaram 
diversas combinações possíveis de 
produtos e materiais para equacionar 
custo e qualidade, atendendo às 
exigências de durabilidade, conforto 
térmico, proteção acústica, entre 
outras regulamentações. Em 2016, 
serão concluídas as primeiras obras 
que atendem completamente 
às especificações da Norma de 
Desempenho de Edificações 
serão concluídas. 

Em 2015, 89% das unidades lançadas pela 
companhia foram elegíveis o programa 
Minha Casa, Minha Vida (MCMV). No ano,
30.772 unidades foram colocadas à venda 
por meio do sistema financeiro.
 
O conhecimento adquirido ao longo 
dos anos na construção de residenciais 
econômicos e a reconhecida atuação em 
crédito imobiliário situam a MRV como 
a principal parceira da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. A equipe de 
crédito imobiliário da MRV trabalha  para 
viabilizar os processos de financiamento 

junto aos agentes financeiros e também 
atua em projetos que permitam aumentar 
as chances de sucesso dos clientes na 
compra do imóvel, como financiamento 
da parcela destinada à poupança.

Apesar dos desafios previstos para o 
ano de 2016, como recessão e aumento 
de desemprego, a expectativa é que 
as vendas sejam impulsionadas pelo 
lançamento do MCMV3, ocorrido 
em janeiro de 2016, garantindo 
à  companhia um desempenho 
semelhante ao de 2015.

Adequação às normas

Minha Casa Minha Vida

DMA RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO, G4-PR1

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/2_guia_normas_final.pdf
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COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL
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R$ 5 milhões
em reforma e construção 
de parques e praças 

R$ 1,9 milhão 
na construção de 
Estações de Tratamento 
de Esgoto

R$ 3 milhões 
economizados com 
gestão sustentável de 
resíduos nas obras

41% 
a menos no consumo de 
energia em relação ao 
ano anterior* * O consumo registrado é de 29.937,81 MWh. Esse valor pode ser alterado após verificação 

externa prevista para 2016. Caso isso ocorra, o valor ajustado será divulgado no Programa 
Brasileiro GHG Protocol, no CDP, no inventário de GEE da MRV e no Relatório de 
Sustentabilidade do próximo ano. 

Principais iniciativas

Lançamento da Política de 
Sustentabilidade do Grupo 
MRV

Otimização da gestão de 
resíduos

Lançamento dos selos Obra 
Verde e MRV + Verde

Adesão ao Programa Brasileiro 
GHG Protocol

Plantio de árvores

118 mil 
2015

113 mil
2014

G4-EN1, G4-CRE2, G4-EN23 
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Em julho de 2015, o Conselho de 
Administração aprovou a Política de 
Sustentabilidade do Grupo MRV. 
O documento reúne diretrizes sociais, 
econômicas e ambientais que reforçam 
o compromisso da companhia com o 
desenvolvimento sustentável e com a 
atuação equilibrada e responsável. 
A Política incorpora todas as empresas 
do Grupo, colaboradores, parceiros, 
fornecedores e outros públicos de 
relacionamento, como acionistas, 
investidores, clientes, imobiliárias, 
corretores credenciados, entre outros.

Disponível para consulta online, o 
guia passa por sua primeira revisão 
no primeiro semestre de 2016 
para inclusão de novas orientações, 
tornando-o mais completo e abrangente.

Apesar de não adotar formalmente o 
princípio da precaução , a MRV busca 
permanentemente medidas para reduzir 
os impactos potenciais de suas atividades, 
do planejamento à conclusão das obras, 
prática que também é exigida dos 
fornecedores.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável

G4-14, DMA MATERIAIS
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Cuidado ambiental
A empresa adota o paisagismo em seus empreendimentos e entornos, e 
se compromete com a recuperação de parques e áreas degradadas nas 
regiões onde está presente. 

Em respeito aos acordos firmados com as secretarias de Meio Ambiente e 
prefeituras, a empresa investe na preservação do ecossistema local, além de 
custear a manutenção de praças, parques e áreas verdes dessas cidades. Em 
2015 foram adotados três parques e 13 praças em diferentes regiões.

Nos últimos cinco anos, a MRV realizou o plantio de mais de 630 mil 
árvores, o que equivale a 420 campos de futebol. Só em 2015, 118 mil 
mudas foram plantadas de Norte a Sul do Brasil.

Em 2015, foram 
plantadas 118 mil 
árvores pela MRV, de 
Norte a 
Sul do 
país

Atuação sustentável
Todos os papéis usados nas obras e escritórios da MRV são certificados pelo FSC – Forest 
Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal). Os produtos certificados contribuem para 
a preservação de florestas, solos, animais e da biodiversidade, assegurando o bem-estar e os 
direitos dos trabalhadores, das comunidades e dos povos indígenas.

https://br.fsc.org/pt-br
https://br.fsc.org/pt-br
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Nos empreendimentos, a gestão 
responsável dos recursos e a redução 
de impactos ambientais são pontos de 
atenção constante. O uso sustentável 
dos recursos hídricos, por exemplo, é 
uma das prioridades para a MRV desde 
as obras. Nesses locais, a água usada 
em pias e chuveiros é reaproveitada 
no sistema de descarga dos banheiros. 
Além disso, depois de decantada, a água 
usada nas betoneiras é aproveitada para 
a limpeza dos próprios equipamentos 
e as águas da chuva são coletadas para 
atividades de limpeza e irrigação de 
hortas e jardins, por exemplo.
 
Outra iniciativa para redução do 
consumo é a inserção de garrafas 
pet cheias de areia na caixa acoplada 

dos vasos sanitários das obras. Cada 
garrafa ocupa espaço correspondente a 
1,2 litro de água - volume economizado 
cada vez que a descarga é acionada.

Outro ponto de atenção observado 
para atender aos critérios de 
sustentabilidade nas obras é o 
consumo de madeira. A empresa usa 
madeira também certificada pelo 
FSC – Forest Stewardship Council 
(Conselho de Manejo Florestal), 
que garante sua proveniência de 
reflorestamentos controlados, 
evitando o consumo de espécies 
nativas. Para reduzir o consumo 
de madeira, todos os pergolados 
nos empreendimentos da MRV são 
produzidos em concreto.

Em 2015, foram 
consumidos 
1,8 milhão de 
m³ de água. Isso 
representa um 
desembolso médio 
de R$ 11 milhões 
com serviços de 
água e esgoto. 

DMA ÁGUA, G4-EN8, G4CRE2, 
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A atenção ao uso sustentável de recursos não termina na entrega 
das obras. Os projetos da MRV são desenvolvidos com base na 
sustentabilidade, oferecendo aos clientes condições de seguirem com a 
gestão responsável depois de receberem as chaves. 

Em 2015, o Projeto Morador Sustentável, testado em 2014, ganhou 
abrangência e foi implantado em diversas unidades do país. A 
iniciativa oferece recursos e capacitação para que os moradores dos 
empreendimentos da MRV consumam o recurso de maneira adequada e 
responsável no dia a dia. 

Para isso, são oferecidos treinamentos e cartilhas que ensinam práticas 
de coleta seletiva, de economia de água e energia, entre outras. Os 
condomínios são equipados com coletores de pilhas e baterias, coletores 
de lâmpadas, de óleo vegetal e de resíduos recicláveis e não recicláveis. A 
MRV também oferece um e-mail para o esclarecimento de dúvidas sobre 
o tema (sustentabilidade@mrv.com.br) e oferece outras informações para 
síndicos e moradores no site.

Nas unidades habitacionais, os projetos preveem ferramentas 
sustentáveis diferenciadas, como:

• Medidores de água individualizados, que permitem a redução de até 
50% no consumo mensal para os condomínios.

• Descargas econômicas em sistema dual flush, com opção de fluxos de 
água de acordo com a necessidade. O sistema conta com bacias com 
caixa acoplada à descarga, que permitem economia de até 20 litros de 
água por acionamento, quando comparada ao modelo convencional.

• Sistema de reaproveitamento pluvial, que direciona a água das 
chuvas para áreas comuns do empreendimento, como banheiros das 
portarias, jardins, entre outros. 

• Sistema de controle de luz artificial, que fornece iluminação onde e 
quando é necessária, minimizando o consumo de energia elétrica.

Empreendimentos inteligentes

A descarga colocada pela MRV com bacia 
acoplada, gera uma economia de 362 mil 
litros de água por dia em seus 
empreendimentos.

G4-CRE8, G4-CRE2, 
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Somente em 2015, a MRV registrou 
mais de R$ 3 milhões de economia 
em ações sustentáveis, doação, 
reutilização, reciclagem, venda e 
logística reversa dos resíduos de suas 
obras. Os números são resultado de um 
trabalho aprimorado a cada ano para 
melhorar a gestão do material gerado 
no processo de construção. 

Para sistematizar os processos de gestão 
de resíduos nas obras, em cada uma 
delas há um empregado responsável pela 
destinação correta do material gerado. 
Seguindo uma prática adotada em 2014, 
no último ano, a higienização e limpeza 
de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) para reuso foi uma estratégia 
eficiente para reduzir o volume de 
descarte. Ao todo, 7.589 uniformes foram 
reaproveitados, gerando uma economia 
de quase R$ 60 mil.

Como nos últimos anos, a MRV reforçou 
parcerias com cooperativas de reciclagem 
para doar isopor, plásticos, sacos de 

cimento, metal, vidros e outros materiais. 
Os resíduos de base cimentícia (resíduo 
classe A), como pó, areia e pedrisco 
continuam a ser reciclados nos próprios 
canteiros, formando um sub-produto que 
é integrado à argamassa de contra piso 
ou a outras aplicações similares.

Quando o produto não é doado para 
associações ou reciclado no canteiro 
de obras, a MRV contrata empresas 
especializadas para realizar o descarte 
de forma adequada, conforme as 
normas técnicas aprovadas pelos 
órgãos ambientais dos municípios e 
Estados. No caso do gesso usado nas 
obras, por exemplo, são contratadas 
empresas com tecnologia adequada para 
recolher o material e direcioná-lo às 
Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) 
para separação e posterior reingresso 
no processo produtivo. Em 2015, a 
MRV manteve o sistema de logística 
reversa para os resíduos classificados 
como perigosos, devolvendo-os para os 
próprios fabricantes.

O volume de 
resíduos reciclados 
ou reutilizados 
saltou de 86,6 mil 
m³ em 2014 para 
247 mil m³ em 
2015, o suficiente 
para encher 49 
mil caçambas 
que seriam 
direcionadas para 
aterros sanitários.

Gestão de resíduos

G4-EN1, DMA EFLUENTES E RESÍDUOS, G4-EN23
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Já as madeiras provenientes das obras têm duas destinações: aquelas 
que estão em bom estado de conservação são usadas para a fabricação 
de móveis. As demais são transformadas em cavacos e encaminhadas 
para a geração de energia em empresas de segmentos variados.

A MRV também mantém parcerias com universidades e institutos de 
pesquisa de vários estados para estudos sobre gestão de resíduos. 
Entre elas estão a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal 
da Bahia (UFBa), Universidade Salvador (Unifacs), Universidade de 
Uberaba (UNIUBE), Faculdade Multivix (ES), Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e 
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 
(Empaer-MT) para estudos sobre valorização e resíduos. 

Para atender às comunidades nos locais em que atua, desde 2013, 
a MRV mantém o Projeto Ponto de Entrega Voluntária (PEV), com 
pontos para coleta de resíduos recicláveis e realização de campanhas 
de instrução e sensibilização para o descarte correto dos materiais. É 
possível, ainda, esclarecer dúvidas e registrar queixas e reclamações 
sobre possíveis impactos ambientais decorrentes das atividades, no 
canal Fale Conosco.

Em julho do último ano, a empresa conquistou duas importantes 
recertificações nas normas ISO 14001 (gestão ambiental) e OHSAS 
18001 (Saúde e Segurança do Trabalho). 

Desde 2001, a empresa é certificada pela norma PBQP-H Nível A 
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) e, 
desde 2008, na ISO 9001 (gestão da Qualidade).

Certificações

A MRV Engenharia está em conformidade com as licenças 
e autorizações ambientais exigidas para a sua operação, 
firmando o seu compromisso com o meio ambiente. Em 
caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato pelo 
endereço:  sustentabilidade@mrv.com.br

G4-EN1, DMA EFLUENTES E RESÍDUOS, G4-EN23, G4-CRE6, DMA SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
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Em 2015, a MRV lançou dois selos para 
marcar o cumprimento de critérios 
sustentáveis em seus canteiros de 
obras e empreendimentos entregues. 
O selo Obra Verde atesta a adoção de 
práticas sustentáveis durante a fase de 
construção, assegurando, por exemplo, 
o uso de madeiras de reflorestamento 
certificadas, de telhas translúcidas 
em áreas de convivência para reduzir 
o consumo de energia e da gestão 
adequada de resíduos. Todas as obras 
iniciadas a partir da criação do selo 

atendem aos critérios estipulados.
Já o MRV + Verde assegura a 
sustentabilidade dos empreendimentos 
depois de prontos, indicando que o 
condomínio é equipado com medidores 
individualizados de água, torneiras de 
aeração para consumo reduzido de 
água, entre outros.

Os selos, criados pela própria MRV, 
passarão por auditorias externas a partir 
de 2016.

Nos últimos anos, os fenômenos 
associados às mudanças climáticas 
têm ganhado cada vez mais espaço na 
agenda e no planejamento estratégico de 
organizações em todo o mundo. Em 2015, 
a MRV aderiu ao Programa Brasileiro 
GHG Protocol, uma plataforma online 
que auxilia as organizações na produção 
e na divulgação de seus inventários 
de emissões de gases. A ferramenta 
permite a divulgação de dados com mais 
transparência e a troca experiências 
com outras empresas do setor, além de 
reforçar a sensibilização do público para as 
questões ligadas à mudança climática.

Como prática sustentável, pelo quinto 
ano consecutivo a empresa produziu o 
inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa, quantificando suas emissões a 
partir dos dados reais de suas atividades, 
atendendo aos critérios do Programa 
Brasileiro GHG Protocol.

O levantamento das emissões de Gases 
de Efeito Estufa contempla as fontes 

de escopo 1, 2 e 3, sendo esta última 
relacionada a emissões indiretas. Entre as 
abordagens apresentadas pelo Programa 
Brasileiro GHG Protocol (WRI/WBCSD/ 
CBEDS), que incluem Participação 
Acionária e Controle (operacional ou 
financeiro), a MRV optou pela abordagem 
de controle financeiro por julgá-la mais 
apropriada às suas atividades e estrutura 
de gestão de ativos. Nessa abordagem, 
todos os ativos de propriedade da MRV 
Engenharia integram o Escopo 1.

Controle de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

Selos

* Os GEE contemplados nesta estimativa são aqueles regulados sob o 
Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hexafluoreto de enxofre (SF2) e as famílias hidrofluorcarbonos (HFC) e 
perfluorcarbonos (PFC), expressos na unidade comum de CO2 equivalente 2 
(CO2e). São contabilizadas as emissões diretas e indiretas (Escopo 1, 2 e 3). As 
informações não foram verificadas por terceira parte.

Escopo t CO2  t CH4  t N2O  t CO2e

Escopo 1 10.846,04 186,21 1,09 15.827,69

Escopo 2 3.604,57 - - 3.604,57

Escopo 3 88.277,26 543,50 0 101.871,65

Emissões absolutas de GEE por 
escopo - 2015*



34 

R$ 1,9 milhão 
destinados às 
Estações de 
Tratamento de 
Esgoto (ETE) em 
todas as regionais.

Melhorias nas cidades
Além de todos os detalhes planejados para entregar apartamentos de 
qualidade, a MRV busca criar ambientes agradáveis nas vizinhanças 
de seus empreendimentos. Seja por iniciativas próprias ou via 
contrapartidas, a empresa investiu R$ 103 milhões em obras de 
infraestrutura nas cidades de atuação no último ano. Entre as 
melhorias, estão centros de saúde, escolas, pavimentação de ruas 
e construções de estações de saneamento básico de esgoto. Outra 
frente de investimento são obras que estimulam o bem-estar e a 
convivência dos vizinhos, como espaços de paisagismo em parques, 
jardins e praças.

Na cidade de Americana (SP), a empresa destinou verbas para 
a construção de praças, oferecendo mais infraestrutura para os 
moradores com investimento de R$ 1,3 milhão. No Rio de Janeiro 
(RJ), R$ 378 mil foram revertidos para a reforma de escolas, criando 
melhorias nos espaços e favorecendo a educação de crianças e jovens.

A empresa investiu 
cerca de R$ 5 milhões 
na reforma e construção 
de parques e praças nas 
cidades onde atua.

DMA IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS,  G4-S7, G4-EC7 



35 

2015 2014 2013
Educação 1,7 1,3 0,2
Saúde 0,2 - 2,4
Urbanização 110,7 88,2 80,0
Meio Ambiente 15,8 13,9 10,6
TOTAL 128,1 103,5 93,3

Contribuições e doações 2015 
(R$ Milhões)*

* Em 23015, o critério de registro de contribuições e doações foi 
revisado. Como consequência alguns números apresentados neste 
relatório foram atualizados.

DMA IPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS, G4-S7, G4-EC7, 
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INSTITUTO MRV
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1 ano de 
existência

Mais de 

2 mil pessoas 
entre crianças, jovens 
e adultos – já foram 
diretamente beneficiadas.

R$ 1,4 milhão
 em ações de educação 

Principais iniciativas

Reforma da sede do Criança Esperança no 
Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Mais 
de 1.400 crianças e adolescentes beneficiados.

Consolidação do programa de voluntariado

Parcerias com Cidade dos Meninos São 
Vicente de Paulo, Instituto Minas Pela Paz, 
Fundação Inimá de Paula, ADCE - Associação 

de Dirigentes Cristãos de Empresa, Endeavor, Junior 
Achievement, Amigos da Baleia, Jornada Solidária 
Estado de Minas, Instituto Atlântico

Focos da atuação:

VOLUNTARIADO

EDUCAÇÃO

G4-SO1
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Em seu primeiro ano de existência, o Instituto 
MRV lançou o programa de voluntariado, 
promovendo ações voltadas para a educação 
e para o exercício da cidadania junto a jovens e 
crianças em Belo Horizonte, onde está a sede da 
empresa, e em outras cidades do Brasil. 

Com foco na educação pelo esporte, pela cultura 
e pelo cuidado ao meio ambiente, o Instituto 
pretende contribuir para construir um futuro 
mais sustentável. Desde sua criação, mais de 2 
mil pessoas – entre crianças, jovens e adultos – já 
foram diretamente beneficiadas. 

Em 2015, foram destinados R$ 128,5 milhões em 
contribuições e doações nas áreas de Educação, 
Saúde, Urbanização e Meio Ambiente, o maior 
valor desde 2013.

Instituto MRV
“Sempre tivemos a convicção de que 
empresas bem-sucedidas precisam 
assumir responsabilidades diante da 
sociedade e, na MRV, por estarmos 
plenamente conscientes do nosso 
papel social, temos contribuído de 
forma efetiva para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades 
onde atuamos, em mais de 140 
cidades do Brasil”.

Eduardo Fischer, Presidente do 
Instituto MRV.

DMA COMUNIDADES LOCAIS
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Principais ações
Criança Esperança
Em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do 
Estado de Minas Gerais (Sicepot), a UNESCO e a Codeme Engenharia, o 
Instituto MRV reformou a sede do projeto, localizada no Aglomerado da 
Serra, em Belo Horizonte. As instalações, onde são oferecidas atividades 
nas áreas de educação, esportes, cultura e lazer a mais de 1.400 crianças 
e adolescentes, foram ampliadas.

Parcerias para um futuro melhor
Em 2015, o Instituto firmou uma série de parcerias estratégicas visando 
a ampliar o alcance de suas ações, beneficiando um número maior de 
pessoas e instituições (vide relação abaixo).

Instituição parceira Descrição Apoio Instituto MRV

Cidade dos Meninos 
São Vicente de Paulo 

Localizada em Ribeirão das Neves, a Cidade dos Meninos é 
uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende 
crianças e jovens carentes, proporcionando a oportunidade de 
frequentar escolas de Ensino Médio e Fundamental, reforço 
escolar, cursos profissionalizantes, esporte, lazer, cultura, 
atividades de formação moral e humana; além de alimentação 
e moradia para os que vivem no sistema de internato. 
Atualmente, a Cidade dos Meninos abriga 192 crianças e 
jovens, que são acompanhados por uma Mãe Social.

O Instituto MRV é um dos 
mantenedores da instituição 
e contribui para a construção 
de moradias e espaços para 
a realização das atividades 
extracurriculares dos internos.

Instituto Minas Pela 
Paz

O Instituto Minas pela Paz é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) criada a partir da iniciativa 
do conselho estratégico da FIEMG. Seu objetivo é ajudar 
governo e sociedade civil a enfrentar a violência e reduzir a 
criminalidade no Estado.

O Instituto MRV apoia o projeto 
Futebol Minas pela Paz, que 
tem como objetivo tirar os 
adolescentes das ruas no contra 
turno escolar.

Fundação Inimá de 
Paula

A Fundação tem o objetivo de apoiar a produção artística 
jovem de Minas Gerais e a missão de inserir Belo Horizonte no 
cenário nacional das grandes exposições e iniciativas no campo 
da arte. Anualmente, o Museu recebe 15 mil crianças para 
visitas educativas a exposições, debates sobre arte e exibições 
culturais.

O Instituto MRV é mantenedor 
da instituição. 

ADCE - Associação 
de Dirigentes 
Cristãos de Empresa

A ADCE é uma sociedade civil de caráter cultural e educativo, sem 
fins lucrativos. Tem por objetivo estudar e definir nas atividades 
econômica e social os princípios e aplicações dos ensinamentos 
cristãos, por meio da educação e da formação do meio empresarial. 

Patrocínio ao Congresso Mundial 
ADCE Uniapac e ao Seminário de 
Sustentabilidade Fiemg, ambos 
em 2015. 
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Endeavor Organização que incentiva o empreendedorismo e estimula 
a criação de novos negócios no Brasil. O trabalho apoia a 
inovação, gerando empregos e aumentando a competitividade 
do país.

O Instituto MRV é mantenedor 
da organização.  Além disso, 
Rubens Menin, presidente do 
Conselho de Administração do 
Grupo MRV, é um dos mentores 
dos jovens empreendedores

Junior Achievement Criada em 1919, é uma associação educativa sem fins 
lucrativos, mantida pela iniciativa privada, cujo objetivo é 
despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, 
estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando 
uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso 
ao mercado de trabalho dentro de uma perspectiva ética e 
responsável.

Orientados pela organização, 
voluntários da MRV ministram 
cursos de empreendedorismo 
e empregabilidade para alunos 
de escolas próximas à sede da 
empresa. Cerca de 600 jovens 
participaram dos cursos “Nossa 
Comunidade” e “Introdução ao 
Mundo dos Negócios” em 2015.

Amigos da Baleia Os Amigos da Baleia integram uma rede de solidariedade, 
cooperação e fraternidade que por meio de doações de 
recursos humanos (voluntariado), materiais ou financeiros 
ajudam na melhoria das condições de atendimento aos 
pacientes internados no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte.

O Instituto MRV é um dos 
patrocinadores do jantar 
beneficente organizado pelo 
hospital, cuja arrecadação 
possibilita o atendimento de 
milhares de pacientes ao ano. 

Jornada Solidária 
Estado de Minas

A Jornada Solidária Estado de Minas atende instituições que 
trabalham com crianças de 0 a 6 anos que, por meio de atendimento 
psicológico, conseguem melhorar suas condições de aprendizado. A 
Jornada atua também em reformas patrimoniais, no fornecimento 
de mobiliário e de equipamentos eletroeletrônicos e pedagógicos às 
instituições beneficiadas. Desde o seu início, a Jornada já atendeu 
mais de 10 mil instituições, beneficiando mais de 1.600.000 crianças 
em Belo Horizonte. 

O Instituto MRV patrocina 
os eventos da Jornada, 
responsáveis pela geração 
de renda que mantém ativo o 
programa.

Instituto Atlântico Entidade sem fins lucrativos, isenta de vínculos político-
partidários, especializada em estruturar e implantar projetos 
que tenham por objetivo o processo de modernização 
econômica e social do país. 

A MRV apoia o Movimento Brasil 
Eficiente, um dos programas 
geridos pelo Instituto, voltado à 
simplificação Tributária junto ao  
Governo Federal. A iniciativa tem o 
apoio formal dos governos de Santa 
Catarina, Minas Gerais, São Paulo e 
Pernambuco e de mais de 200 mil 
cidadãos e 130 entidades.

Para 2016 está previsto o lançamento da 1ª Chamada Pública de Projetos, que vai selecionar e apoiar projetos 
educacionais com foco em esporte, meio ambiente ou cultura. Pessoas físicas ou instituições sem fins lucrativos 
poderão participar e concorrer a uma verba de aproximadamente 50 mil reais para execução de seus projetos. 

DMA ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS, G4-PR5
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Por meio do voluntariado, empregados da MRV participam ativamente 
da vida da comunidade onde estão inseridos. Os empregados têm 
abono de 4 horas de trabalho por mês para praticar atividades 
voluntárias. Em 2015, o Instituto já contabilizava mais de mil 
voluntários em seu cadastro. 

Corrente do Bem: MRV aderiu à campanha nacional para arrecadação 
de lacres de latinhas, que são trocados por cadeiras de rodas e doadas 
para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Os 
colaboradores se engajaram na causa, levando suas doações para a 
empresa. Em 2015 foram arrecadadas 140 garrafas pet cheias de 
lacres, que viabilizou a compra de uma cadeira de rodas em São José 
dos Campos (SP). 

Direito de Saber: advogados da MRV levam orientações jurídicas 
gratuitas aos trabalhadores nos canteiros de obras. Durante as 
sessões são esclarecidas dúvidas sobre direito do consumidor, 
direitos humanos, direito de família, entre outros. Quarenta e sete 
colaboradores foram atendidos em 2015.

Livros do Bem: campanha para arrecadação de livros e revistas com 
os colaboradores dos escritórios de todas as regionais. As publicações 
foram usadas para criar bibliotecas nos canteiros de obras em todo 
o Brasil, levando mais conhecimento, diversão e cultura para os 
empregados. Em 2015, foram implantadas 22 bibliotecas com as 
doações.

Campanha de Natal: toda a companhia se mobilizou para a doação de
brinquedos, roupas, materiais de higiene e alimentos para 
comunidades carentes, creches, escolas e asilos. As ações de 2015 
beneficiaram mais de 700 pessoas. 

MRV Voluntários 

Boa prática

Com objetivo de facilitar o acesso à nova sede e contribuir para a 
melhoria do trânsito na cidade, o portal de voluntariado da MRV 
abriga um sistema de Carona Solidária. A intenção é colaborar 
para que pessoas que percorrem o mesmo trajeto se encontrem e 
possam organizar um esquema de carona.
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RELACIONAMENTO 
COM OS CLIENTES
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275 mil 
clientes ativos

1.070
atendimentos nas 
redes sociais em 
2015

80% 
dos clientes 
receberam as 
chaves no evento 
Entrega dos 
Sonhos

97,3% 
das demandas 
de Assistência 
Técnica atendidas 
em até 30 dias

52.661 
ligações atendidas 
pelo telefone 
4005-1313 
(média mensal), 
totalizando 631.939 
ligações no ano.

257.831 
comunicações online 
e pelo Portal de 
Relacionamento.

309.465 
acessos ao Portal 
de Relacionamento 
(média mensal).

8,24 
pontos de satisfação no 
atendimento ao cliente, em 
uma graduação de 0 a 9, o que 
significa 91,55% de qualidade 
no atendimento.

178.424 
acessos aos vídeos do 
Conexão MRV postados no 
YouTube até março de 2016.

5.033.044 
acessos aos vídeos de 
histórias de clientes, 
disponibilizados no YouTube.

Principais iniciativas

Acordo voluntário com Associação 
Nacional do Ministério Público do   
 Consumidor (MPCON)

Revisão do modelo de contrato de 
compra e venda

Ampliação do projeto Na Palma da Mão

Lançamento do Mão na Roda

DMA ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS, G4-PR5
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Em uma iniciativa pioneira no setor, no primeiro 
semestre de 2015, a MRV entrou em contato 
com a Associação Nacional do Ministério 
Público do Consumidor (MPCON) em busca 
de oportunidades para tornar sua relação com 
o mercado mais sustentável e melhorar seu 
relacionamento com os clientes. Para isso, a 
empresa optou voluntariamente por alterar e 
modernizar seu modelo de contrato de compra 
e venda, com objetivo de tornar o documento 
ainda mais aderente à legislação e ao Código do 
Consumidor.
 
O trabalho de adequação foi desenvolvido ao 
longo de sete meses, culminando na assinatura 
de um Termo de Compromisso entre a empresa 
e a MPCON para a adoção de práticas 
sustentáveis na relação de consumo. A iniciativa 
integra os esforços da empresa para melhorar 
o relacionamento com entidades de defesa 
do consumidor e diminuir os processos de 
judicialização com clientes.

Além de ser redigido em linguagem mais simples 
e objetiva, o novo modelo contempla outras 
mudanças que conferem ainda mais segurança 
ao cliente, como inclusão do número do registro 
no Cartório de Imóveis do município, data firme 
de entrega do empreendimento e estipulação 
clara de multa à contratada em caso de 
descumprimento dos compromissos. 

Em 2015, a MRV também manteve sua agenda 
de visitas aos Procons das cidades onde estão 
seus empreendimentos. Foram 15 encontros, 
durante os quais a empresa solucionou dúvidas 
e respondeu a queixas feitas por seus clientes, 
além de fechar acordos. Os representantes dos 
escritórios regionais dos Procons têm uma linha 
direta (hot line) para atendimento personalizado 
junto à equipe de relacionamento com clientes da 
MRV, agilizando o atendimento das demandas.

Acordo voluntário
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De janeiro a dezembro, a companhia entregou 38.762 chaves a novos 
proprietários, sendo 80% contemplados pela Entrega dos Sonhos. 
O projeto cresce a cada ano, para fazer do momento da entrega do 
imóvel uma confraternização, com atendimento personalizado aos 
novos moradores e atividades de integração entre os novos vizinhos. 

Junto com as chaves, os clientes passam a ter acesso ao Manual do 
Proprietário disponível no Portal de Relacionamento. O material 
reúne as plantas virtuais do imóvel, vídeos explicativos sobre as 
instalações elétricas e hidráulicas, dicas de manutenção preventiva das 
construções e outras informações importantes para a manutenção do 
apartamento. 
 
Desde 2014, lideranças da empresa passaram a participar desses
eventos, com a proposta de identificar oportunidades de melhorias
no processo e criar mais proximidade com os clientes. Batizado de
Atendimento Executivo, o projeto teve 37 participantes em 2015.

O volume de chaves entregues antecipadamente ou no prazo foi 
de 74,9%, refletindo a otimização de processos e o planejamento 
estratégico desenvolvido pela empresa nos últimos anos para ganhar 
agilidade nas obras.

Durante o período de garantia do imóvel, até cinco anos após a entrega 
das chaves, os clientes têm direito de acionar os serviços da Assistência 
Técnica para relato de ocorrências, agendamento de visitas e vistorias. 
Ao todo, 1.500 colaboradores, entre próprios e terceirizados, 
trabalham para atender às solicitações.

Desde que foi implantado, em 2014, o projeto Na Palma da Mão 
contribuiu para agilizar esse atendimento, reduzindo custos e 
passivos. Em 2015, a iniciativa foi ampliada, alcançando todas as 
regionais do Brasil. Ao longo do ano, 160 mil unidades requisitaram 
os serviços da Assistência Técnica. A otimização de processos 
proporcionada pelo projeto permitiu à MRV concluir 97,3% dessas 
demandas em até 30 dias após a solicitação.

Entrega dos Sonhos

Assistência Técnica

http://www.mrv.com.br/institucional/relacionamento
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Em abril de 2015 foi lançado o Mão 
na Roda. O objetivo é criar uma 
rede de contatos na qual moradores 
de empreendimentos MRV, sejam 
proprietários ou inquilinos, ofereçam 
e busquem serviços prestados por 
outros moradores, formando uma 
corrente de sustentabilidade social 
em todas as regionais e estimulando o 
empreendedorismo.

Até o final do ano, o Mão na Roda já 
contava com mais de 4 mil usuários 
cadastrados e contabilizava mais de 
900 anúncios com ofertas de serviços 
de profissionais como manicure, 
professores, eletricistas, confeiteiros, 
jardineiros, entre outros.

Rede de vizinhos

Ao final de 2015, 
um a cada 250 
brasileiros era 
cliente da MRV.

http://www.mrv.com.br/institucional/relacionamento
http://www.mrv.com.br/institucional/relacionamento


50 

Dando sequência ao trabalho iniciado em 2014, no último ano a MRV 
trabalhou novas oportunidades de fortalecer o relacionamento com os 
clientes. Um exemplo é o aprimoramento do repasse de informações. 
Um sistema chamado Régua de Comunicação cruza dados dos mais de 
275 mil clientes com as informações e os cronogramas das 220 obras em 
andamento, e permite enviar, de forma segmentada e proativa, e-mails 
explicativos sobre cada etapa – do contrato à entrega do imóvel. 

Em 2015, além de ganhar mais funções, ampliando a comunicação 
sobre a construção do imóvel, a ferramenta foi incrementada com a 
Régua de Sustentabilidade, que viabiliza o envio de mensagens com 
dicas práticas para os proprietários otimizarem o uso de recursos como 
água e eletricidade em casa, por exemplo.

O Portal de Relacionamento com o Cliente continua sendo um 
dos canais de diálogo mais importantes da empresa. Em 2015, 
uma das principais novidades oferecidas no espaço foi o projeto 
Meu Decorado, promovido pela MRV em parceria com o Centro 

Atendimento personalizado

http://relacionamento.mrv.com.br/_layouts/MRVPR/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
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 O projeto chegará 
ao fim em 2016, com 
o lançamento de 
mais quatro vídeos 

Meu Mundo Melhor
Os vídeos da campanha #meumundomelhor, que contam as histórias reais de 
clientes da MRV que adquiriram o primeiro apartamento, ganharam espaço em 
2015, com o lançamento de cinco novos casos em todo o Brasil. Até março de 
2016, o canal já somava mais de 5.033.044 visualizações e 31.598 interações nas 
redes sociais, incluindo compartilhamentos, comentários e curtidas. 

Transparência
Em 2015, o guia online MRV sem Dúvida passou a integrar definitivamente o mix 
de comunicação da empresa. O guia interativo é formado por temas estratégicos 
da companhia, como qualidade, garantia e sustentabilidade. Além de estabelecer 
um canal de comunicação mais transparente com os clientes, o documento atende 
parceiros e stakeholders que buscam informações sobre a empresa. 

De dezembro de 2014, quando foi lançado, até março 
de 2016, a página foi acessada 82.428 vezes.

• Parceria Newton 
Paiva

• Projetos 
sustentáveis de 
decoração

mais de 

74 mil 
acessos

Universitário Newton Paiva. Orientados por professores, estudantes do curso 
de Arquitetura criaram projetos sustentáveis de decoração, usando como base 
apartamentos da MRV. As dez melhores ideias foram disponibilizadas no portal 
para inspirar os novos clientes a decorarem seus imóveis, com informações 
sobre preço, onde encontrar os produtos ou como fabricar cada peça. Lançados 
no segundo semestre, os projetos contabilizaram mais de 46 mil acessos até o 
fim do ano, e a perspectiva é de que ele ganhe uma nova versão em 2016, com 
a participação de outras instituições de ensino.

O Portal também hospeda os vídeos do Conexão MRV, que respondem às dúvidas 
mais frequentes de clientes sobre compra de imóveis na planta. Ao todo, sete vídeos 
de curta duração estão disponíveis, com temas relacionados a financiamento, 
documentação, entrega de chaves, entre outros. Até março de 2016, os vídeos 
somaram  178.424 acessos.

http://www.mrv.com.br/institucional/relacionamento
http://www.mrv.com.br/institucional/relacionamento
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PESSOAS
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8
diretores 

operacionais

53
supervisores

449
engenheiros

Milhares
de operários 
em campo

Principais iniciativas

Revisão do Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional

Criação do projeto Roda de 
Prosa

Melhorias no Programa Trainee 
para retenção de talentos

Abertura de novas escolas nos 
canteiros de obras

Revisão da plataforma de 
treinamentos virtuais

7.758 
pessoas treinadas

2.238 
horas de treinamentos 
presenciais

2.753 
horas de 
treinamentos 
virtuais

205 
treinamentos 
presenciais

G4-10,  G4-LA9
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Apesar do cenário de austeridade 
econômica que prevaleceu no país em 
2015, os investimentos da MRV em 
segurança se mantiveram estáveis, sem 
cortes ou mudanças expressivas. A 
empresa seguiu com as campanhas de 
conscientização sobre a importância das 
práticas seguras no ambiente de trabalho 
e reforçou os conceitos disseminados 
na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT). 

Foram abordados temas fundamentais para 
o cuidado com a vida e o bem-estar, como 
uso correto dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), saúde, DSTs (Doenças 
Sexualmente transmissíveis), meio 
ambiente, sustentabilidade, normas de 

trabalho em altura, entre outros. Em acordo 
com a legislação, as Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIPAS) 
continuaram atuando sistematicamente 
em todas as obras, escritórios e na sede da 
empresa, em Belo Horizonte.
 
Outra importante ferramenta de 
mobilização foram os Diálogos Diários 
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(DSSMA), realizados nos canteiros da 
MRV no país. Em 2015, todos os 17.321 
colaboradores que trabalharam nas obras 
participaram dos encontros, em que são 
debatidos temas ligados à cultura de 
segurança do Grupo MRV e às melhores 
práticas para redução de riscos de 
acidentes do trabalho.

Compromisso com a segurança 

14.704 
profissionais 
participaram 
dos encontros 
da SIPAT 
em 2015. 

G4-LA6, DMA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
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Os Campeonatos de Segurança também continuaram a ser 
realizados em 2015. O programa premia anualmente as obras que 
alcançam desempenho exemplar no cumprimento das Normas 
Regulamentadoras e que apresentam as melhores condições de 
segurança de trabalho. Para definir os vencedores, todos os meses 
as obras passam por auditoria interna. Aquelas que apresentam 
pontuação inferior a 75% recebem um plano de ação imediato para 
eliminar as não conformidades.

No ano relatado, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 119 
fiscalizações nos canteiros de obras e escritórios. Setenta e sete por 
cento não receberam notificações (em 2014, esse percentual foi de 
74%). As ocorrências registradas foram tratadas e compartilhadas, 
reforçando o processo de melhoria contínua da gestão da segurança 
no trabalho.

No entanto, apesar das campanhas regulares de conscientização 
sobre cuidados no trânsito, ocorreram três acidentes fatais de 
trajeto envolvendo empregados da empresa. A MRV acompanhou as 
investigações e prestou apoio às famílias.

Melhoria contínua

G4-LA6
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Norteada pela Norma 
Regulamentadora NR-7, criada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
a empresa desenvolve ações 
internas voltadas para a promoção 
da saúde e da qualidade de vida de 
seus colaboradores. Em 2015, após 
uma série de estudos e consultas à 
legislação e às associações médicas, 
a MRV reestruturou seu Programa 
de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Além de 
reavaliar a pertinência de alguns 
exames realizados pelos empregados, 
a empresa padronizou o programa, 
oferecendo uma orientação unificada 
e uma lista de exames única, válida 
para todas as regionais. A estratégia 
de otimizar custos, sem perder de 
vista o cuidado com o bem-estar dos 
colaboradores, permitiu a economia de 
R$1,8 milhão em 2015.

 Além dos exames médicos ocupacionais 
periódicos, a empresa também 
criou campanhas de imunização no 
último ano. Ao todo, 3.241 colabores 
receberam doses de vacinas como 
Influenza (H1N1), Tríplice Adulto, 
Dupla Viral, Trivalente e Antitetânica. 
Com o apoio das secretarias de 
saúde municipais, os empregados das 
obras participaram de campanhas de 
conscientização sobre a importância de 
manter os cartões de vacinação em dia.

Na sede da empresa, em Belo Horizonte, 
foram realizadas ainda ações para 
aferição de pressão arterial, controle 
de gordura corporal, avaliações físicas 
e palestras sobre câncer de mama, de 
próstata e outras doenças.

Saúde

3.241
colaboradores 
receberam 
doses de vacinas 
como tríplice 
adulto, dupla 
viral, trivalente, 
antitetânica e 
contra o H1N1

G4-LA6
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Cada vez mais próximos
Pesquisa de clima realizada nas obras em 2015 revelou oportunidades 
de aproximar o convívio entre colaboradores e os engenheiros 
responsáveis pelos canteiros. Para isso, foi criado o Roda de Prosa. 
Inspirado no formato dos Diálogos Diários de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente e baseado na gestão participativa, o projeto propõe 
encontros trimestrais entre toda a equipe de produção. As reuniões 
são mais um canal para os colaboradores tratarem temas de seu 
cotidiano, como sugestões de melhoria no ambiente de trabalho, e 
esclarecerem dúvidas relacionadas a direitos e deveres. 

Os engenheiros responsáveis por conduzir os encontros passaram 
por capacitação para responder às equipes. Caso não seja possível 
esclarecer uma dúvida durante a reunião, eles têm prazo de até dez 
dias para dar alguma resposta ao colaborador. As atas geradas nesses 
encontros servem como subsídio para o setor de Desenvolvimento 
Humano monitorar o clima organizacional, os pontos sensíveis e as 
possibilidades de melhoria em cada obra. 

117 
encontros do 
Roda de Prosa 
foram realizados 
em todas as 
regionais.

O relacionamento da MRV com seus empregados contratados e 
colaboradores é norteado pelo respeito, pela ética e pela soma de 
esforços na busca de resultados e valores cada vez mais sólidos. A gestão 
de pessoas valoriza o estímulo ao desenvolvimento do colaborador e à 
manutenção de um ambiente de trabalho cada vez melhor. A remuneração 
e os benefícios seguem as orientações do setor. Não há diferenciação 
de salário em função de gênero. A MRV cumpre todas as convenções 
coletivas firmadas com o sindicato dos trabalhadores.

Desde 2013, quando assinou acordo com o Ministério Público do Trabalho 
para iniciar processo de primarização de sua força de trabalho, a MRV 
adaptou-se para atender completamente o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC). 

Todos os colaboradores que trabalham nos canteiros, sejam próprios ou 
terceirizados, são capacitados na NR-18, obrigatória para o trabalho em 
obras. Ainda de acordo com a função de cada um, o profissional recebe 
treinamentos em outras Normas Regulamentadoras, como NR-10, 
NR-33 e NR-35. No segundo semestre de 2015, o principal foco foi a 
NR-12, que trata de máquinas e equipamentos. A norma, que já fazia parte 
dos treinamentos obrigatórios, passou por reformulações, que foram 
replicadas em cursos e treinamentos para a equipe MRV.

Cuidar de pessoas
A MRV Engenharia está 
em conformidade em 
relação a requisitos de 
saúde e segurança do 
trabalhador, firmando o 
seu compromisso com 
a Saúde e Segurança 
Ocupacional. Em 
caso de dúvidas e 
esclarecimentos, 
entre em contato pelo 
endereço: ssma@mrv.
com.br

DMA EMPREGO, G4-LA2, DMA IGUALDADE DE SALÁRIOS ENTRE HOMENS E MULHERES, G4-LA13
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No último ano, 22 profissionais de 
diferentes setores ingressaram na 
empresa por meio do Programa 
de Trainees, que há quatro anos 
recruta jovens talentos. Os 
selecionados atuam em diversas 
frentes, durante pelo menos 18 
meses, com o acompanhamento da 
área de Desenvolvimento Humano 
e das Diretorias Executivas. Com 
base no conhecimento adquirido, 
ao fim desse período os trainees 
desenvolvem um projeto para 
melhorias de processos ligados à sua 
área de atuação.

Em 2015, o programa passou por 
reformulações que permitiram a 
redução de custos, a valorização da mão 
de obra local e a diminuição do índice 
de desistências dos participantes. O 
processo seletivo, por exemplo, ficou 
mais abrangente e desde 2015 acontece 
em todas as regionais (e não apenas em 
Belo Horizonte, na sede da empresa). Os 
profissionais escolhidos em diferentes 
Estados vão a Minas Gerais para um 
período de treinamento de seis meses e, 
em seguida, voltam a trabalhar em suas 
regiões de origem.

Programa Trainee
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Ao todo, 4.658 colaborades utilizaram 
os alojamentos oferecidos pela MRV 
em 2015. O número, 7% menor que o 
registrado em 2014, é uma tendência 
para os próximos anos, consequência 
da estratégia de priorização da mão de 
obra local nos canteiros. Em parceria 
com o Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) e outros órgãos de recrutamento, 
a empresa busca trabalhadores nas 
próprias cidades dos empreendimentos, 
só deslocando colaboradores de outras 
regiões quando não há alternativas locais.

No ano relatado, a MRV atualizou 
seu banco de dados de moradias, 
criando controle ainda mais rigoroso e 
sistematizado das informações sobre 
os alojados. Os dados, atualizados 

diariamente, permitem medições 
e levantamentos de forma rápida e 
consistente sempre que for preciso 
fazer busca por algum colaborador.

Outra novidade foi a criação do Curso 
para Implantação, Gestão e Manutenção 
de Alojamentos. Os treinamentos 
online foram criados para orientar 
técnicos de segurança, engenheiros e 
gestores de obras, com instruções que 
vão desde a implantação de moradias, 
incluindo a legislação sobre o tema e a 
documentação necessária, até a gestão 
dos espaços. O treinamento também 
é voltado para os moradores, com 
revistinhas impressas que abordam 
dicas do dia a dia para a boa convivência 
entre os colegas. 

A empresa acredita que treinamento 
e capacitação são caminhos para a 
oferecer um trabalho cada vez melhor, 
alcançando resultados diferenciados 
e de qualidade. Por isso, aumentou 
o número de escolas em canteiros, 
de 97 em 2014 para mais de 119 no 
último ano. Com isso, a quantidade de 
empregados capacitados nos cursos 
de alfabetização e profissionalizantes 
também subiu, passando de 1.750 para 
mais de 3.500 estudantes em 2015.

Para isso, a MRV realizou estudos em 
todas as regiões a fim de identificar as 
principais demandas de mão de obra 
em cada localidade, viabilizando cursos 
estratégicos em parceria com o Sesi e 

o Senai. Entre as capacitações estão 
cursos de inclusão digital, eletricista, 
bombeiros, entre outros.

Por meio do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), lançado pelo 
governo federal, a MRV também está 
levando capacitação profissional a 80 
detentos e jovens infratores na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e no 
Rio de janeiro. Os cursos de Informática 
e  de Técnico de Segurança têm duração 
de 1 ano e meio e são uma proposta 
para a futura ressocialização dos 
detentos, ampliando suas chances no 
mercado de trabalho.

Capacitação e recrutamento

Moradia e convivência

G4-12, DMA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
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Ainda em 2015, a Construir, plataforma de cursos online da MRV,
foi revista e atualizada, proporcionando um novo ambiente de
aprendizado, mais moderno e interativo. Em 2015, dois cursos não 
obrigatórios foram oferecidos como experiência: Administração do 
Tempo e Gestão do Desenvolvimento.

Simultaneamente, o setor de Desenvolvimento Humano trabalhou na 
produção dos novos cursos que serão oferecidos no primeiro semestre 
de 2016. Trata-se do Top 11, um treinamento dividido em 11 módulos, 
como o nome diz, com todas as instruções técnicas e legais para as 
principais etapas de uma obra. Elaborado com o apoio de especialistas 
da empresa, o material poderá ser acessado a partir de dispositivos 
móveis e estará disponível para consultas rápidas, auxiliando os 
profissionais dos canteiros em caso de dúvidas.

Os colaboradores da MRV têm acesso a uma série de benefícios, 
estendidos a seus dependentes. Entre eles estão cobertura médica 
e odontológica, convênios com farmácias, seguro de vida coletivo, 
vale refeição, vale transporte e cesta básica. Para os empregados 
que trabalham no setor administrativo dos escritórios e das obras, os 
benefícios também incluem pagamento anual da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR).

Treinamentos

Benefícios

Mais de 
800 
empregados 
participaram de 
treinamento sobre 
Administração do 
Tempo e Gestão de 
Desenvolvimento até 
março de 2016.

G4-LA2, DMA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 
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CONFIANÇA E 
PARCERIA
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75% 
dos produtos e 
serviços são contratados 
de fornecedores locais.

Principais iniciativas

O tema Gestão de Fornecedores 
figurou pela primeira vez na matriz de 
materialidade da MRV 

Lançamento da Política de 
Relacionamento com Fornecedores, 
nas versões português e inglês

Avanços na avaliação de 
fornecedores no quesito 
sustentabilidade. 

Novos projetos voltados à valorização 
de fornecedores locais (Pronef, 
Procof, Prorio)

R$ 1,58 
bilhão
 em compras e 
contratações em 2015

8 mil 
fornecedores ativos em 
todo o país

183 
profissionais integram 
a equipe responsável 
pelas contratações de 
equipamentos, serviços 
estratégicos e de maior 
valor agregado (fundações, 
demolições, terraplanagens, 
pavimentações, redes 
elétricas etc)

2.596 
negociações com 
fornecedores, gerando 
uma economia da ordem
de R$ 133 milhões

Valorização de 
fornecedores locais:
Projeto Nordeste Forte (Pronef) 

Projeto Centro-Oeste Forte (Procof) 

Projeto Rio (Prorio)

Mapear fornecedores 
locais com potencial 
para atender às 
demandas de produtos 
e serviços

Objetivo:

DMA PRÁTICA DE COMPRA, G4-EC9, DMA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES, G4-EN32, G4-EN33

http://www.mrv.com.br/institucional/politica-fornecedor


67 

Pela primeira vez, o tema Gestão de 
Fornecedores foi incluído na matriz 
de materialidade deste relatório, 
evidenciando a importância desta frente 
de relacionamento para a MRV. Somente 
no último ano, a empresa movimentou 
cerca de R$ 1,58 bilhão, revertidos 
em compras e contratações de 34 mil 
itens, oriundos dos 8 mil fornecedores 
ativos que a construtora mantém em 
todo o país. Esse trabalho é conduzido 
por 32 equipes, com um total de 183 
profissionais diretamente responsáveis 
pelas contratações de equipamentos, 
serviços estratégicos e de maior valor 
agregado (fundações, demolições, 
terraplanagens, pavimentações, redes 
elétricas etc).

Para aprimorar ainda mais o 
relacionamento, a empresa trabalha 
na sistematização da avaliação 
de seus fornecedores no quesito 
sustentabilidade. Ao longo de todo o ano 
relatado, foram realizadas visitas para 
avaliação, identificando oportunidades 
de melhoria nos processos. Ao 
diagnosticar os pontos de carência 
de cada fornecedor, a MRV oferece 
orientação e passa a acompanhar as 
ações para melhoria de desempenho nos 
quesitos apontados. 

Em média, a cada 22 segundos a MRV 
gerou um pedido a seus fornecedores 
em 2015. Para garantir economia de 

escala nas compras, a empresa não firma 
contratos exclusivos e realiza pesquisas 
contínuas de mercado em busca das 
melhores oportunidades de negócio. 
Assim, no último ano nasceram iniciativas 
de valorização de fornecedores locais. 
O Pronef (Projeto Nordeste Forte), 
Procof (Projeto Centro-Oeste Forte) 
e Prorio (Projeto Rio) foram criados 
para localizar fornecedores locais com 
potencial para atender às demandas de 
produtos e serviços. Uma vez mapeados, 
eles recebem orientação da MRV sobre 
adequações às normas da empresa e 
apoio para se enquadrar nelas. Além de 
fortalecer e valorizar os empreendedores 
locais, com essa prática a MRV evita 
grandes deslocamentos, reduzindo 
custos, tempo e emissão de poluentes.

A seleção de fornecedores segue 
critérios rígidos de legislação, como 
proibição de práticas discriminatórias, 
trabalho escravo ou infantil. Outra 
determinação prevê que empregados 
próprios e terceirizados devem ter 
as mesmas condições de trabalho, 
incluindo alimentação, alojamentos e 
uma gestão cuidadosa da saúde e da 
segurança. Em caso de descumprimento 
da lei, os contratos preveem penalidades 
que incluem, inclusive, o rompimento do 
vínculo. Em 2015, nenhuma violação de 
direitos humanos ou ocorrência 
negativa em relação às práticas de 
trabalho foi registrada.

Fornecedores

Em 2015 foi lançada a Política de Relacionamento com Fornecedores. 
O documento, disponível nas versões português e inglês, reúne informações sobre 
a MRV, seus valores, diretrizes de sustentabilidade, critérios para se tornar um 
fornecedor, normas e documentações necessárias.

R$ 1,58
bilhão
em compras de 34 
mil itens  de 8 mil 
fornecedores ativos.

DMA PRÁTICA DE COMPRA, G4-EC9, DMA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES, G4-EN32, G4-EN33, DMA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM PRÁTICAS 
TRABALHISTAS, G4-LA14, DMA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA, DMA TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO, G4-NR6, DMA 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS, G4-NR10, DMA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM IMPACTOS NA SOCIEDADE, G4-SO9

http://www.mrv.com.br/institucional/politica-fornecedor
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As convenções coletivas e acordos firmados com os sindicatos de todos 
os estados onde atua norteiam as ações da MRV relativas à saúde, 
segurança, medicina e higiene do trabalho. As normas regulamentadoras 
também orientam a gestão de programas como o Controle Médico 
Ocupacional e o de Prevenção de Riscos Ambientais. No ano relatado, 
não houve registros de casos que comprometessem os direitos de 
liberdade de associação e negociação coletiva.

61% das ações da MRV estão concentradas em investidores brasileiros e 
estrangeiros, por isso, mantém um contato próximo com analistas e
representantes do setor financeiro, por meio de conferências, reuniões
e visitas. A empresa, que integra o Novo Mercado da BM&F 
Bovespa, também disponibiliza em seu site uma seção dedicada 
aos investidores, onde concentra informações financeiras e legais, 
relatórios trimestrais, anuais e notícias sobre o negócio.

Sindicatos

Investidores

75% 
dos produtos 
e serviços são 
contratados de 
fornecedores 
locais.

link: http://ri.mrv.com.br/
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Faz parte do modelo de gestão da 
empresa manter um relacionamento 
estreito com governos e instituições 
públicas para lidar com temas ligados à 
sua atividade e à sustentabilidade. Dessa 
forma, a MRV integra fóruns e grupos 
de discussão voltados a assuntos de 
interesse, como legislação trabalhista 
e o programa Minha Casa Minha 
Vida. Também há participação ativa 
em deliberações sobre aspectos que 
influenciam o setor de construção civil.

No caso dos temas ligados à esfera 
municipal, o contato é feito diretamente 
com as prefeituras. Os assuntos ligados 
à esfera estadual e federal são tratados 
em parceria com entidades patronais, 
como os sindicatos da Indústria da 
Construção Civil (Sinduscons); de 
abrangência regional, a Associação 
Brasileira das Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), e a Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), de âmbito nacional.

Governo 
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Em 2015, o volume de vendas sofreu uma redução de 8,6%, passando de R$ 6 bilhões para R$ 5,5 bilhões. 
Apesar disso, a MRV alcançou o recorde histórico de geração de caixa. Para isso, a empresa manteve seu 
foco no mercado de imóveis econômicos e aprimorou a austeridade de sua atuação, otimizando processos e 
buscando formas mais eficientes de trabalhar. 

A receita operacional líquida em 2015 foi de R$ 4,7 bilhões, um aumento de 14,3% em relação aos R$ 4,1 
bilhões registrados em 2014. O EBTIDA foi de R$ 669 milhões, valor abaixo dos R$ 862 milhões alcançados 
em 2014. O lucro líquido consolidado também sofreu redução, passando de R$ 720 milhões em 2014 para 
R$ 548 milhões em 2015. 

INSS empregador, 

CSLL, PIS, taxa de 
gerenciamento, 
ICMS e outros

Índice de 
endividamento
(dívida líquida / 
patrimônio líquido)

Dividendos pagos
(R$ milhões)

2015

397

10,4%

171

338
24,2%

141

265

30,4%

125

2015 20152014 2014 20142013 2013 2013

DESEMPENHO FINANCEIRO

G4-16, DMA DESEMPENHO ECONÔMICO, G4-EC1
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Prêmios e Reconhecimentos em 2015
1º lugar no Ranking ITC 2015 
Pelo quarto ano consecutivo, reconhecida pela revista Inteligência Empresarial 
da Construção como a maior construtora do país.

Prêmio Melhores da Dinheiro
Melhor empresa do setor de construção imobiliária de capital aberto.

Prêmio Edison Zenóbio de Comunicação Imobiliária
Vencedora pelo segundo ano consecutivo. A premiação, oferecida pelos Diários 
Associados em parceria com a Câmara o Mercado Imobiliário, reconhece as 
estratégias mais eficientes de ofertas de imóveis veiculadas pelo Jornal Estado 
de Minas e pelo portal Lugar Certo.

Top of Mind 
1º lugar- Top of Mind – Mercado Comum Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2014/2015 Construção civil
Pelo sétimo ano consecutivo, premiada no Top of Mind Uberlândia- Marca mais 
lembrada na categoria Construtora Residencial.
Pelo décimo ano consecutivo, premiada no Top of Mind pelo Jornal Comércio 
de Franca. 
Pelo décimo ano consecutivo, premiada no Top of Mind de Ribeirão Preto pelo 
Jornal Tribuna. 
Pelo décimo ano consecutivo, premiada no Top of Mind de São José do Rio 
Preto pelo Grupo Melhores & Cia.

6º Prêmio PINI Incorporadora do Ano - 
1º lugar Categoria Comportamento da empresa com a sociedade e o meio 
ambiente.

Pesquisa IMPAR (Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional)
Vencedora na Região Norte de Santa Catariana como marca mais lembrada e 
preferida. 

Melhor Empresa do Segmento Imobiliário de Cariacica
Pesquisa realizada pela TV Gazeta, CBN e Instituto Futura.

ANEXOS
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI
CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS Pág./Referência Verificação

Externa

Estratégia e análise

G4-1  Declaração do detentor do cargo mais graduado na organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
empresa e sua estratégia de sustentabilidade.

6 Não

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.  6 Não

Perfil organizacional

G4-3 Nome da organização. 4 Não

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 4 Não

G4-5 Localização da sede da organização. 4 Não

G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais a suas principais operações estão 
localizadas ou que são especificamente relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório.

4 e 5 Não

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização. 13 Não

G4-8 Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de clientes 
e beneficiários).

4 e 5 Não

G4-9 Porte da organização, incluindo: número total de empregados; número total de operações; vendas líquidas; 
capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido; quantidade de produtos ou serviços 
prestados.

7 Não

G4-10 Número total de empregados por contrato de trabalho e gênero; número total de empregados permanentes por 
tipo de emprego e de gênero;
Percentual de empregados próprios e terceiros que compõem o total da força de trabalho, por gênero;
total da força de trabalho por região e por gênero;
relate se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores que são legalmente 
reconhecidos como autônomos ou consultores individuais; relatar quaisquer variações significativas nos números de 
empregos gerados.

7 e 54 Não

G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva. 100% Não

G4-12 Descreva a cadeia de fornecedores da organização. 61 Não

G4-13 Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura, 
participação acionária ou cadeia de fornecedores da organização, inclusive: mudanças na localização ou nas operações 
da organização, como abertura, fechamento ou ampliação de instalações; mudanças na estrutura do capital social e de 
outras atividades de formação, manutenção ou alteração de capital (para organizações do setor privado); mudanças na 
localização de fornecedores, na estrutura da cadeia de fornecedores ou nas relações com fornecedores, inclusive no seu 
processo de seleção e exclusão.

As mudanças registradas 
estão relacionadas à dinâmica 
de concorrências, não tendo 
havido alterações significativas

Não

Compromisso com iniciativas externas

G4-14 Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução. 27 Não

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social 
que a organização subscreve ou endossa.

47 Não

G4-16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organização: tem 
assento no conselho de governança; participa de projetos ou comissões; contribui com recursos financeiros além da 
taxa básica como organização associada; considera estratégica a sua participação.

69 Não

Aspectos materiais identificados e limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da organização. 
Relatar se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da 
organização não foi coberta pelo relatório.

2 Não
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CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS Pág./Referência Verificação
Externa

G4-18 Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos Aspectos e como a organização 
implementou os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório.

9 Não

G4-19 Liste todos os Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório. 8 Não

G4-20 Para cada Aspecto material, relatar o Limite do Aspecto dentro da organização, da seguinte maneira: se o 
Aspecto é material dentro da organização; se o Aspecto não for material para todas as entidades dentro da organização, 
selecione uma das duas seguintes abordagens e apresente: a  lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no 
item G4-17 para os quais o Aspecto não é relevante ou a lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no item 
G4-17 para os quais o Aspecto é relevante; relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do Aspecto 
dentro da organização.

9 Não

G4-21 Para cada Aspecto material, relate seu limite fora da organização, da seguinte maneira: relate se o Aspecto 
é material fora da organização; se o Aspecto for material fora da organização, identifique as entidades, grupos de 
entidades ou elementos para os quais o Aspecto é material. Além disso, descreva a localização geográfica na qual o 
Aspecto é relevante para as entidades identificadas. Relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do 
Aspecto fora da organização.

9 Não

G4-22 Relate o efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para 
essas reformulações.

Alterações em informações 
dos anos anteriores estão 
explicadas ao longo do texto 
ou em notas de rodapé

Não

G4-23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limites de 
Aspecto.

Não houve Não

Engajamento de Stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. 8 Não

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento. 8 Não

G4-26 Abordagem adotada pela organização para envolver os stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento, 
discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi especificamente promovido como 
parte do processo de preparação do relatório.

8 Não

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas 
pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo de relatá-las; grupos de 
stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas.

9 Não

Perfil do Relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas. 2 Não

G4-29 Data do relatório anterior mais recente (se houver). 2016 (ano-base 2015) Não

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). Anual Não

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. Expediente Não

Sumário de conteúdo GRI

G4-32 Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização; relate o Sumário de Conteúdo da GRI para a opção escolhida; 
apresente a referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação.

 Este Relatório segue as 
diretrizes G4 da GRI em 
seu modelo ESSENCIAL, 
conforme sumário abaixo.

Não

Verificação

G4-33 Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa. 2 Não

Governança

G4-34 Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. Identifique 
todos os comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos 
econômicos, ambientais e sociais.

14 Não

G4-35 Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais pelo mais alto órgão 
de governança para executivos seniores e outros empregados.

13 Não

G4-38 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês 13 a 17 Não
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CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS Pág./Referência Verificação
Externa

G4-39 Relate se o presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor executivo (e, nesse caso, sua função na 
gestão da organização e as razões para esse acúmulo).

13 a 17 Não

G4-42 Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e pelos executivos seniores no desenvolvimento, 
aprovação e atualização do propósito, declaração de missão, visão e valores, e definição de estratégias, políticas e metas 
relacionadas a impactos econômicos, ambientais e sociais da organização.

16 Não

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa impactos, riscos e oportunidades derivados de 
questões econômicas, ambientais e sociais.

13 Não

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de governança. 13 Não

G4-50 Relate a natureza e o número total de questões críticas que foram comunicadas ao mais alto órgão de governança e 
o(s) mecanismo(s) utilizado(s) para tratar e resolvê-los.

16 e 17 Não

Ética e integridade Não

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética. 16 e 17 Não

G4-58 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar preocupações em torno de 
comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à integridade organizacional, 
como encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregularidades ou 
canais de denúncias.

16 e 17 Não

CATEGORIA ECONÔMICA

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./
Referência

Omissões Verificação 
Externa

DESEMPENHO ECONÔMICO
DMA 7 e 70 Não

G4 – EC 1 Valor econômico direto gerado e distribuído 7 e 70 Não

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

DMA 34 e 35 Não

G4- EC 7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

34 e 35 Não

PRÁTICA DE COMPRA

DMA 66 e 67

G4-EC 9  Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes

66 e 67 Não

CATEGORIA AMBIENTAL

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./
Referência

Omissões Verificação 
Externa

MATERIAIS
DMA 27 Não

G4-EN 1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume 26, 31 e 32 Não

ÁGUA

DMA 29 Não

G4-EN 8  Total de retirada de água por fonte. 29 Não

G4–EN 10  Percentual  total de água reciclada e reutilizada  29 e 30 Não

G4-CRE2 - Água na construção 26, 29 e 30

INDICADORES DE DESEMPENHO
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CATEGORIA AMBIENTAL

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./
Referência

Omissões Verificação 
Externa

EFLUENTES E RESÍDUOS

DMA  17, 31 e 32 Não

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de 
disposição

26, 31 e 32 Não

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE 
FORNECEDORES

DMA 66 e 67

G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios ambientais

66 e 67

G4-EN33  Impactos ambientais negativos significativos reais e 
potenciais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse 
respeito

66 e 67

CATEGORIA SOCIAL

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./Referência Omissões Verificação 
Externa

EMPREGO

DMA 58 Não

G4-LA2  Benefícios concedidos a empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de 
meio período, discriminados por unidades operacionais importantes 
da organização

58 e 62 Não

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

DMA 55 Não

G4-LA5 Percentual dos empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde.

100% dos 
empregados são 
representados

Não

G4-LA6  Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

55, 56 e 57

G4-CRE6  Percentual da organização operando em conformidade 
verificada com um sistema de gestão de saúde e segurança 
reconhecido internacionalmente

32

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
DMA 61 e 62 Não

G4-LA9  Média de horas de treinamento por ano 54 Não

DIVERSIDADE E IGUALDADE

DMA A MRV contrata 
seus profissionais e 
parceiros conforme 
critérios técnicos, 
não havendo 
diferenciação 
quanto ao gênero, 
à faixa etária, à 
orientação religiosa 
ou sexual.

Não

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança 
e discriminação de empregados por categoria funcional, de 
acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade

17 Não
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CATEGORIA SOCIAL

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./Referência Omissões Verificação 
Externa

IGUALDADE DE SALÁRIOS ENTRE 
HOMENS E MULHERES

DMA 58 Não

G4-LA13  Proporção de salário-base e de remuneração das 
mulheres

58 Não

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM 
PRÁTICAS TRABALHISTAS

DMA 67 Não

G4-LA14  Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios relativos a práticas trabalhistas

67 Não

CATEGORIA SOCIAL: Direitos Humanos

NÃO-DISCRIMINAÇÃO

DMA A MRV não tolera 
qualquer forma de 
discriminação na 
condução de seus 
negócios

Não

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve Não

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

DMA 67 Não

G4-HR4 Operações e fornecedores identificados em situações 
onde o direito de liberdade de associação e de negociação coletiva 
pode estar sendo violado ou correndo risco significativo e medidas 
tomadas para apoiar esse direito.

Não houve 
operações 
identificadas em 
2015

Não

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO 
AO ESCRAVO

DMA 67 Não

G4-HR6 - Operações e fornecedores identificados como tendo risco 
significativo de ocorrência de trabalho forçado ou compulsório e 
medidas tomadas que contribuam para a erradicação de toda forma 
de trabalho forçado ou compulsório

67 Não

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM 
DIREITOS HUMANOS

DMA 67 Não

G4-HR10 - percentual de novos fornecedores selecionados com 
base em critérios relacionados a direitos humanos

67 Não
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CATEGORIA SOCIAL: Direitos Humanos

Aspectos materiais Forma de gestão e indicadores Pág./Referência Omissões Verificação Externa

COMUNIDADES LOCAIS

DMA  39 Não

G4-SO1 Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de Impactos e desenvolvimento local

38-42 Não

AVALIAÇÃO DE 
FORNECEDORES 
EM IMPACTOS NA 
SOCIEDADE

DMA 67 Não

G4-SO9  Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos a 
impactos na sociedade

67 Não

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO CLIENTE

DMA 23, 32 Não

G4-PR1  Percentual das categorias de produtos e 
serviços significativas para as quais são avaliados 
impactos na saúde e segurança buscando 
melhorias

23 Não

G4-PR2 Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança durante 
seu ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado

Não houve Não

ROTULAGEM DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS

DMA 46 e 41 Não

G4-PR5  Resultados de pesquisas que medem a 
satisfação dos clientes

46 e 41 Não

G4-CRE8 Tipo e número de certificação de 
sustentabilidade, classificação e rotulagem de 
esquemas para construção nova, gerenciamento, 
ocupação e reabilitação.

30

CONFORMIDADE

DMA Não

G4-PR9  Valor monetário de multas significativas 
por não conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de produtos e 
serviços

Não houve Não

EXPEDIENTE
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