
CONSTRUINDO O

FUTURO



Quem somos

A Construtora CVS S/A nasceu de um sonho, baseado no desejo 
de levar às pessoas todas as condições necessárias para o seu 
desenvolvimento pleno. Por isso, acredita que suas obras e ousados 
projetos de construção civil são apenas o meio facilitador para que os 
brasileiros possam estudar, trabalhar, ter momentos de lazer, apreciar a 
cultura e cuidar da natureza. 

Esta postura faz da Construtora CVS S/A uma empresa capaz de 
elaborar soluções calcadas nas mais rigorosas normas de qualidade 
e segurança. A�nal de contas, ações concretas e sólidas no presente 
permitem construir o futuro. 

Em cima, CEU – Centro Educacional Uni�cado (PMSP); abaixo, SEDES – 
Sistema Educacional de Desenvolvimento Social de Taubaté

Nossos passos rumo ao futuro

Em 1976, nascia uma empresa 
que tinha como objetivo atuar 
diretamente na construção de 
um Brasil melhor. Hoje, 35 anos 
depois, a Construtora CVS S/A 
tem a satisfação de olhar para sua 
história e ver que suas realizações 
possibilitaram ao país se preparar 
para todos os desa�os de quem 
quer crescer de forma sustentável, 
respeitando as pessoas e o meio 
ambiente. Uma ideia que tomou 
vida e que hoje já é compartilhada 
por todos os seus colaboradores. 
Para aprimorar ainda mais os seus 
processos, em 2004 a Construtora 
CVS S/A incorporou o acervo 
tecnológico da Construtora Varca 
Scatena Ltda, reconhecida no 
mercado nacional pela qualidade 
de seus empreendimentos. 



Saneamento
O desenvolvimento do ser humano exige condições mínimas 

de excelência na gestão dos recursos naturais e dos resíduos gerados 
pelas atividades do cotidiano. Por isso, trabalhamos muito para ampliar 
o acesso dos brasileiros ao saneamento básico. Uma evidência desse 
esforço é o nosso pioneirismo na injeção de oxigênio puro para cuidar 
de forma adequada do tratamento de esgoto. 

Saúde
Precisamos de espaços para cuidar da nossa saúde, para 

recuperar as energias e continuar nossa jornada. Por isso, edi�car 
hospitais, clínicas e postos de saúde só pode ser feito por quem 
valoriza a vida e os seres humanos. 

E.T.E São José dos Campos

Meio ambiente
Nosso compromisso com o futuro do planeta faz com que 

diariamente trabalhemos de acordo com plataformas sustentáveis, edi�cando 
em harmonia com a natureza. Nos últimos anos, a Construtora CVS S/A 
tem construído parques ecológicos e turísticos, além de atuar em áreas de 
re�orestamento. Dessa forma, a empresa, juntamente com seus parceiros, 
colabora para o desenvolvimento ecologicamente correto do país. 

Parque Belém e Parque GuarapirangaParque Belém e Parque GuarapirangaParque Belém e Parque Guarapiranga

Infraestrutura, obras  
de arte e transportes

Conseguimos materializar o que muitas vezes parece impossível 
de ser retirado do mundo das ideias. Tudo pode ganhar vida se for 
pensado com ousadia e executado com talento e dedicação. Entre 
os elementos que temos criado estão pontes, viadutos, galerias, 
canais, sistemas de drenagem, rodovias, conservação rodoviária, 
manutenções, obras ferroviárias, sistemas de transportes e obras 
metroviárias. Tudo construído para reduzir as distâncias entre os 
brasileiros.

Atualmente, nossa companhia executa projetos em diversas áreas, desde a elaboração de um novo prédio 
público, para abrigar escolas ou hospitais, até a construção das vias de transporte que ligam os brasileiros. 

Nossa maior aposta é no progresso contínuo.

Urbanizações,  
edificações e habitação

Uma empresa que já construiu mais de um milhão de m2 
pode se orgulhar de dizer que faz a diferença por onde 
passa. Edifícios comerciais, residenciais, escolas, habitações 
populares, centros educacionais, esportivos e culturais fazem 
parte de uma história de 35 anos de colaboração para o 
crescimento do Brasil.

Da direita para esquerda: Museu da 
História, em São Paulo e Fábrica da 
Cultura, no Parque Belém, também na 
capital paulista

Nossas 
soluções  
para conectar 
o Brasil

Áreas de atuação da empresa

Hospital Universitário de São Bernardo do Campo



Clientes

Foco em Pessoas
Qualquer edifício, do mais simples ao 

mais complexo, só ganha vida quando é útil 
às pessoas. Por isso, é preciso criar soluções 
que extrapolem as demandas da engenharia 
e sirvam de espaços para uma experiência 
única. A Construtora CVS S/A sabe que 
suas construções ganham importância no 
momento em que passam a fazer parte da vida 
de indivíduos que, juntos, constroem  
um mundo melhor. 

Valorizando a Equipe
Apenas uma empresa que investe em 

seus funcionários pode ter o melhor de cada um 
deles. Por isso, além dos benefícios tradicionais, 
a Construtora CVS S/A mantém programas de 
desenvolvimento pessoal, como o Momento da 
Leitura, e estimula a comunicação de mão dupla, 
por meio de canais especiais de contato com seu 
público interno. A empresa investe em formação de 
mão de obra, quali�cando os brasileiros para o nosso 
mercado de trabalho.
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Em mais de 35 anos tivemos a honra de formar parcerias com empresas públicas e privadas, das 
mais diferentes áreas da economia nacional. Conheça alguns de nossos clientes:

Iniciativas verdes
A Construtora CVS S/A tem contribuído para 
que os recursos naturais sejam aproveitados 

da melhor forma possível. Por isso, estimula 
iniciativas verdes, que proporcionem formas 
harmônicas de se relacionar com o meio ambiente. 
Entre elas, destacam-se: o uso de madeiras oriundas 
de fontes certi�cadas; a criação de postos para coleta 
seletiva e processos de reciclagem de resíduos; além 
da adoção de telhados brancos. Sempre valorizamos 
a e�ciência energética e combatemos diariamente o 
aquecimento global. Árvore de pau-brasil 

nas obras do Museu da 
História, em São Paulo

Concessão, operação de serviços públicos e Parcerias 
Público-Privadas (PPP’s)

Por meio de obras públicas o país ganha seus contornos e nós estamos lá quando isso 
acontece. Temos plena capacidade de auxiliar os governantes a garantirem o que há de 
melhor para a população, de forma ética e transparente.  A Construtora CVS S/A acredita 
que o capital privado deve participar efetivamente, mesmo com riscos, dos negócios 
de infraestrutura pública, tão necessários para o desenvolvimento acelerado do Brasil.                    
Por isso, não mede esforços para estar presente em processos de concessões de projetos 
como: rodovias; garagens; estacionamentos públicos; sistemas de transporte de massa e de 
saneamento básico; locação de ativos; sistemas aeroportuários e sistemas retro-portuários; 
parcerias do tipo público-privada (PPP’s); operação de presídios; hospitais; escolas e creches.
Pensou em parceria para o bem do país, pensou Construtora CVS S/A.

No que acreditamos

Prefeituras  
de todo o país


