MHA ENGENHARIA

No mercado há mais 40 anos
e com mais de 2800 obras em seu
portfólio, a MHA é uma empresa
nacional especializada em engenharia consultiva, com vasta experiência em projetos de engenharia e
gerenciamento de obras, com alto
nível técnico para projetar e gerenciar os mais complexos projetos da
construção civil. A empresa atua
nos setores da saúde, centros comerciais, shopping centers, data
centers, indústrias, hotelaria, entre
outros. São mais de 25 milhões de
metros quadrados projetados em
diversos países.
Todos os projetos da MHA são
criteriosamente analisados de
acordo com as necessidades do
cliente e da edificação, apontando
soluções para redução de custo
operacional e otimização do uso
energético, e prezando sempre pela
pontualidade dos cronogramas de
execução.
A qualidade dos projetos executados é constatada nos importantes complexos que já fazem
parte do portfólio, como: Hospital
Alemão Oswaldo Cruz; Hospital
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Diversidade das áreas de atuação e
aprimoramentos impulsionam os projetos

Sírio Libanês; Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo; Centro
Empresarial de São Paulo; Hyundai; Honda; P&G; L’Oreal; Boticário; Avon; Centro Administrativo
Rochaverá; Complexo Moinho
Fluminense; Shopping JK Iguatemi; Shopping Pátio Higienópolis;
Hotéis Hilton, Unique, Copacabana
Palace; Estádio Nacional de Brasília; Aeroporto Internacional de
Viracopos; Datacenter Santander;
Datacenter BM&F Bovespa, dentre
muitas outras grandes obras.
Os profissionais da MHA são
altamente qualificados e preparados para identificar e atender as
demandas dos clientes. A equipe

projeta instalações nas áreas de
hidráulica, elétrica, climatização,
telecomunicações, cálculo estrutural/concreto/metálica, processo,
utilidades e automação. Em campo, coordena engenharia, fiscaliza
e gerencia obras, controla prazos e
custos, identifica riscos e coordena
suprimentos.
A MHA elabora e desenvolve
projetos ambientalmente corretos, prova disso é que possui três
certificaçõe: ISO9001, ISO14001:04
e OHSAS18001:07, além de ser especialista em projetos com certificação Leed e Acqua, reforçado
nossa preocupação com a sustentabilidade.
É a empresa pioneira no mercado brasileiro a atuar com a programação BIM, o caminho atual
no desenvolvimento de projetos
técnicos em todo o mundo.

Conheça um pouco mais sobre a
MHA no site: www.mha.com.br

Estamos em constante evolução e aprimoramento, proporcionando aos
clientes projetos de alto nível técnico. Muitos repetem trabalhos conosco,
e jamais deixamos essa longa relação nos acomodar. Nunca podemos
abstrair ou relegar a tecnologia. Nosso lema: única coisa que não
muda é que precisamos mudar sempre. O mundo tem o seu dinamismo,
as demandas, as disponibilidades e as necessidades do cliente são
diversas. Então, nossos ouvidos estão muito atentos ao mercado e a
MHA, em constante evolução.
Salim Lamha Neto, sócio diretor da MHA Engenharia
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