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SOLUÇÕES EM MONTAGEM
ELETROMECÂNICA E

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

ENERGIA / ENERGY

WARTSILA QUEIROZ GALVÃO

INFRAESTRUTURA / INFRASTRUCTURE

SIDERURGIA E METALURGIA / STEEL 

GERDAU

TÊXTIL / TEXTILE

PQS/ CITEPE

QUÍMICA / CHEMISTRY

GRUPO M&G 

Montagem Eletromecânica da Termoelétrica 
– Unidade Termo Cabo e Termo Petrolina. 

Montagem e manutenção
eletromecânica da Mina de Bauxita

Montagem Eletromecânica
da Unidade O-I Várzea.

Montagem Eletromecânica de Equipamentos Montagem de tanques
e máquinas de texturizadoras. 

Montagem de equipamentos, tubulações
e manutenção industrial. 

Montagem da Adutora Pirapama.

CLIENTES
MINERAÇÃO / MINING

ALCOA/JURITI OWENS ILLIONS

VIDRO / GLASS



    Há mais de 20 anos presente no mercado, a MCM se 
tornou uma referência nacional em obras industriais. Executa 
importantes projetos de implantação, ampliação, modernização e 
manutenção nas indústrias em todo o Brasil. Herdou o know-how 
de mais de 45 anos de atuação do Grupo Intercept, um dos cinco 
maiores grupos de engenharia construtiva do Brasil. Hoje, a MCM 
é reconhecida pela sua capacidade de realização, evoluindo e 
incorporando constantemente novos conhecimentos e novas 
tecnologias. 
          Com sede no município do Cabo de Santo Agostinho, 
próxima ao complexo portuário de Suape, a MCM também conta 
com uma unidade logística no município de Escada-PE com área 
de mais de 50.000 m², voltada para o armazenamento, expedição, 
fabricação e manutenção de suas máquinas, equipamentos, 
dispositivos de montagem e estruturas modulares de canteiros de 
obras. A MCM dispõe de uma frota composta por caminhões 
“munck”, carretas e equipamentos de elevação, de empilhadeiras 
a guindastes para as mais variadas cargas e condições de 
trabalho.

    A MCM possui um Sistema de Gestão integrado certificado nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 
18001, para a gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, desenvolvendo processos, 
priorizando a padronização, bem como a relação entre clientes e fornecedores internos embasados por fluxos, 
procedimentos e instruções. A melhoria contínua é realizada através de auditorias sistêmicas nos diversos 
setores da empresa e em todos os projetos em andamento, criando uma identidade organizacional pela 
personalização do seu modo de atuação.

    Buscando atender uma demanda cada vez mais crescente, a MCM criou uma unidade específica para 
pré-fabricação de spools, estruturas metálicas e elementos de caldeiraria: a MCM Metal Mecânica, localizada no 
município de Escada-PE.
Com mais de 7 anos em operação, possui uma área ampla e estrutura moderna com profissionais qualificados 
que utilizam as melhores práticas do mercado, atendendo clientes espalhados por todo Brasil com total 
eficiência, qualidade e segurança.

   O foco no planejamento está presente desde a elaboração da 
proposta e na identificação das reais necessidades do cliente, o 
que garante a plena execução das atividades e cumprimento dos 
prazos, reafirmando a relação de parceria que a MCM defende em 
sua filosofia de trabalho. 
     Para alcançar bons resultados e atender às demandas 
específicas do negócio, a MCM possui um Software próprio de 
planejamento e controle, o SIGOB – Sistema de Gerenciamento de 
Obras, que fornece diversas informações de controle, 
acompanhamento de cronograma, eficiência, eficácia, gestão de 
serviços adicionais, efetivos e quaisquer outros dados que 
venham a auxiliar seus clientes nas tomadas de decisões em seus 
projetos. 

   

       With over 20 years active on the Market, MCM has become a national 
reference when it comes to industrial projects. Executes important implantation, 
expansion, modernization and maintenance projects for industries across the 
country of Brazil. Inherited the know-how of over 45 years of experience from 
Group Intercept, one of the top 5 largest constructive engineering groups in 
Brazil. Today, MCM is recognized by its performance capacity constantly evolving 
and incorporating new skills and technologies.
        With the headquarters located in the city of Cabo de Santo Agostinho near 
the international port complex of Suape, MCM also counts with a logistics unit in 
the town of Escada – PE with and area of over 50.000 m², set for the storage, 
expedition, fabrication and maintenance of its machinery, equipment, assembly 
devices and modular worksite structures. MCM has a fleet composed by “munck” 
trucks, transport trucks and elevation equipment capable of working in the most 
diverse conditions and elevating the most diverse weight loads.

   

                   The focus on the planning of the Project is present since the elaboration 
of the proposal and in the identification of the real needs of its customers, this 
assure the full execution of the activities and meeting deadlines, reasserting the 
partnership with the customer that MCM defends in its work philosophy.
           To achieve good results and answer to the specific demands of the 
business, MCM has its own Control and Planning Software called SIGOB – 
Sistema de Gerenciamento de Obras (Project Management Software). SIGOB 
provides many information about control, schedule monitoring, efficiency, 
accuracy, additional services management, active work force and any other data 
that may come to help its customers with their projects decision making.

  MCM has an Integrated Management System certified according to the ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
standards for quality management, environment and occupation health and safety developing processes, prioritizing the 
standardization as well as the relations between internal customers and suppliers based on flowcharts, procedures and 
work instructions. The continuous improvement is performed through systemic auditing in every department of the 
company and in every project in progress, creating an organizational identity by the customization of its performance mode.

  Seeking to respond to a growing demand from the Market, MCM created a specific unit for the pre-manufacture of 
spools, steel structures and steel works in general called MCM Metal Mecânica, located in the town of Escada – PE.
With over 07 years operating, it has a wide area and modern facilities with qualified professionals that use the best methods 
in the market, supplying to customers across the whole country of Brazil with total efficiency, quality and safety.

PLANEJAMENTO

A EMPRESA

PLANNING

THE COMPANY
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

MCM METAL MECÂNICA

SECURITY, HEALTH AND ENVIRONMENT

MCM METAL MECÂNICA

ISO 9001:2008

iso 14001:2004 ohsas 18001:2007

Montagem Mecânica da 
Fábrica de Cimento.

Parada de Manutenção nas 
máquinas de papel

Montagem Eletromecânica 
de Equipamentos

Montagem e manutenção 
eletromecânica da unidade 
gelados.

Montagem Eletromecânica da 
4ª linha da Fábrica de Cabreúva

Montagem de Tanques
e Subestações

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ACTING FIELDS

CIMENTO E CAL / CEMENT  AND LIME

MIZU CROWN

EMBALAGENS / PACKAGING

PAPEL E CELULOSE / PAPER

AUTOMOBILÍSTICA / VEHICLES

FIAT/JEEP               UNILEVER /KIBON

ALIMENTÍCIA / FOOD

KLABIN COMPLEXO
INDUSTRIAL DE SUAPE

PETRÓLEO E GÁS / OIL AND GAS 


