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FATO RELEVANTE
Belo Horizonte, 26 de março de 2020 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “MRV”), nos
termos da Instrução CVM n° 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que está seguindo as
determinações das legislações municipais e/ou estaduais e paralisando, pelo período exigido nas referidas leis, suas
atividades nas localidades em que ocorreram determinações neste sentido.
O número de obras paralisadas em decorrência dessas determinações locais equivale, atualmente, a
aproximadamente 20% do total de obras em andamento da companhia. As demais obras estão funcionando com
protocolos de segurança e higiene extremamente rigorosos, voltados à prevenção do contágio do Coronavírus (COVID19), que serão descritos a seguir.
Considerando a evolução dos casos da doença em nosso país e as consequências que já estão sendo sentidas pela
população, a MRV não medirá esforços nas ações de prevenção e contenção da doença, no engajamento em
campanhas voltadas para o atendimento aos cidadãos, nas iniciativas que visam a conscientização e informação da
sociedade em geral, sem, contudo, descuidar do seu propósito social maior de prover a moradia para os brasileiros.
A Companhia está atenta aos fatos e tomou inúmeras medidas visando minimizar e mitigar a disseminação do COVID
19 em todas suas frentes: no atendimento de seus clientes, no cuidado com seus colaboradores e na prevenção de
todos seus stakeholders, mas principalmente com a sociedade.
Consciente de seu papel para com a sociedade brasileira, especialmente com seus 30 mil colaboradores diretos e 100
mil indiretos e suas famílias, com 1,3 milhão de clientes que vivem em um MRV e com os 45,6 mil acionistas que
acreditam no propósito da MRV e que investiram na Companhia, foi criado um Comitê de Gestão de Crise formado
por executivos que se reúnem diariamente para avaliar as novas diretrizes e as medidas preventivas necessárias.
A MRV entende que este é um momento de união e consciência coletiva e diversas medidas do Comitê de Gestão de
Crise já foram por adotadas, dentre elas:
Escritórios
• Redução da equipe trabalhando presencialmente na sede para aproximadamente 15% do total, com o
restante dos colaboradores atuando em trabalho remoto, no sistema home office;
• Colaboradores de grupo de risco e gestantes atuando em trabalho remoto, no sistema home office;
• Colaboradores gripados ou que manifestarem quaisquer sintomas não podem comparecer ao trabalho e são
orientados a voltar para casa;
• Suspensão das viagens nacionais e internacionais;
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Suspensão de participação em eventos;
Restrição do acesso de visitantes e fornecedores aos escritórios da empresa;
Disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns e em pontos estratégicos;
Intensificação e aumento da frequência na limpeza de todos os ambientes, incluindo pulverização de produto
EnviroShield para ação contra o vírus no ambiente (corretiva) e contra o crescimento microbiano (eficaz contra
o coronavírus);
Priorização de reuniões online e, quando não for possível, deve ser mantida distância mínima de 1,5m entre
os colaboradores, em local ventilado e/ou com portas abertas;
Na sede, que é o escritório administrativo com maior concentração de pessoas, adicionalmente foi
implantado:
• Reprogramação dos elevadores para reduzir sua capacidade para 6 pessoas por vez;
• Aferição de temperatura (sem a necessidade de contato físico, por meio de um termômetro digital
infravermelho) feita nas catracas e cancela do estacionamento com todas as pessoas antes de liberar
o acesso às dependências do prédio;
Intensificação da comunicação a respeito de prevenção em todos os canais de comunicação interna da
empresa.

Obras
• Colaboradores de grupo de risco e grávidas não devem trabalhar;
• Colaboradores gripados ou que manifestarem quaisquer sintomas não podem comparecer ao trabalho e são
orientados a voltar para casa e;
• Acesso à obra é realizado apenas após realização de checagem de temperatura (utilizando termômetro a laser
- sem contato físico) e de existência de sintomas gripais;
• Pulverização de produto EnviroShield para ação contra o vírus no ambiente (corretiva) e contra o crescimento
microbiano (eficaz contra o coronavírus);
• Fornecimento de kit higiênico individual contendo: sabonete / sabão, frasco de álcool gel individual (frasco
menor);
• Higienização constante das ferramentas que são compartilhadas, tais como martelos, furadeiras, serra
mármores, etc.;
• Nos alojamentos foi realizada redistribuição de pessoas para que seja acomodada uma única pessoa por
quarto, além de aumento de visitas de fiscalização e orientação aos colaboradores sobre os riscos de contato;
• Criação de turnos para lanches, cafés e almoços de 20 a 30 minutos nos refeitórios, para viabilizar o
distanciamento de, no mínimo, 1,5 m entre os colaboradores;
• Aumento de pontos de higienização e distribuição de álcool-gel para os colaboradores;
• Manutenção dos lavatórios, vasos e chuveiros funcionando, com sabão, toalhas de papel e lixeiras à disposição
sendo higienizados constantemente;
• Instalação de torneiras para abastecimento de água para os copos e garrafas;
• Realização das DSSMA em áreas abertas, priorizando a divulgação de informações sobre coronavírus e
estendendo a orientação para familiares e amigos;
• Nos locais de trabalho: espaçamento mínimo de 1,5 m entre os colaboradores, evitando contato direto;
• Intensificação da comunicação de prevenção e conscientização, com produção de cartazes orientativos,
utilizando sempre material oficial divulgado pela MRV.

Plantão de Vendas
• Os canais digitais de venda foram reforçados e os corretores orientados a indicar os atendimentos online ou
remotos, como site www.mrv.com.br e número de WhatsApp (31) 9900-9000;
• Expansão de atuação da plataforma de vendas digital, o que possibilita que o cliente realize a jornada de
compra de um apartamento sem sair de casa, totalmente online;
• Priorizar e aumentar as visitas aos clientes, evitando que venham às lojas. O cliente pode agendar a visita de
um corretor em sua casa. Esses profissionais estão sendo orientados sobre todas as medidas preventivas,
evitando contato físico e estão recebendo um kit com álcool-gel para higienização;
• Aqueles que iniciaram o processo de compra de um apartamento e tem dificuldade de enviar a documentação
digitalmente, a construtora está propondo a busca das documentações necessárias em suas residências;
• Adoção de medidas para minimizar a circulação de pessoas nas lojas ou situações de aglomeração, como a
adoção de escala nos plantões de vendas, em que são priorizados os atendimentos individualizados, com
agendamento prévio;
• Colaboradores do time de vendas, dentro do grupo de risco ou gestantes, estão trabalhando em regime de
home office;
• Intensificação de ações de higiene nas lojas: os estandes de venda estão recebendo diariamente equipes
especialistas em higienização de ambiente;
• Disponibilização de kits de álcool-gel em nossos estandes e orientação de medidas preventivas para a equipe.
Clientes
• Suspensão ou alteração de eventos que costumam reunir grande quantidade de pessoas, como implantação
de condomínios, que serão realizados de modo virtual;
• Entregas de chaves e alguns atendimentos estão sendo feitos individualmente, levando em consideração
todos os procedimentos de higiene e segurança que o momento exige;
• A Assistência Técnica, provisoriamente, passa a atender apenas as ocorrências de chamados de maior
urgência.
Felizmente, a operação da Companhia, que se utiliza de tecnologias avançadas e crescente mecanização da produção,
segue sem grandes intercorrências.
A MRV acredita na capacidade do Brasil, enquanto nação, de vencer o Cornavírus (COVID-19) e superar este momento.
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